
Indonesian 

The Invisible Union Of The Bride Of Christ 

65-1125 

 

 
 

 

 

Khotbah-khotbah oleh 

William Marrion BranhamWilliam Marrion BranhamWilliam Marrion BranhamWilliam Marrion Branham    

“… pada hari-hari dari suara …” Wahyu 10:7 

 

 

 

 

 

 

Kesatuan Mempelai WanitaKesatuan Mempelai WanitaKesatuan Mempelai WanitaKesatuan Mempelai Wanita    
Kristus yang Tak TerlihatKristus yang Tak TerlihatKristus yang Tak TerlihatKristus yang Tak Terlihat    

 

Shreveport, LA, Amerika Serikat 

25 Nopember 1965 

 

 

 

 
 



PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan    

Pelayanan yang luar biasa dari William Branham adalah 

jawaban Roh Kudus atas nubuatan-nubuatan Kitab Suci di 
Maleakhi 4:5,6, Lukas 17:30, dan Wahyu 10:7. Pelayanan 

yang mendunia ini sudah menjadi titik puncak dari banyak 
nubuatan Alkitab yang lainnya, dan sebuah kelanjutan dari 

pekerjaan Allah oleh Roh KudusNya di Akhir Zaman ini. 
Pelayanan ini tertulis di dalam Kitab Suci, untuk 

mempersiapkan orang-orang bagi Kedatangan Kristus yang 

Kedua. 

Kami berdoa kiranya Firman yang dibukukan ini akan 

menjadi tertulis di dalam hati anda sebagaimana anda 
membaca pesan ini dengan kesungguhan di dalam doa. 

Sementara setiap usaha sudah dilakukan untuk 

memberikan sebuah terjemahan yang akurat, arsip-arsip 
dalam bentuk audio yang berbahasa Inggris adalah 

representasi yang terbaik dari khotbah-khotbah yang 
disampaikan oleh Bro. Branham. 

Terdapat lebih dari 1.100 khotbah yang dikhotbahkan 
oleh William Branham dalam versi tulisan dan audio tersedia 

untuk diunduh secara gratis dan dibukukan ke dalam banyak 

bahasa di: 

www.messagehub.info 

Buku-buku ini boleh digandakan dan didistribusikan 

sepanjang itu digandakan secara utuh, tanpa dimodifikasi, 
dan didistribusikan secara gratis. 
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1
 Saya membatalkan sebuah perjalanan berburu supaya saya bisa 

memberikan pelayanan kepada Tuhan. Jadi itu adalah sebuah . . . Kami 

senang berada di sini. Saya yakin saya sudah memberitahukan kepada 

anda pada waktu terakhir kali saya ada di sini, tiap kali kami datang ada 

seseorang yang hilang. Dan jika kami datang lagi tahun depan, dan Tuhan 

masih menunda untuk datang, akan ada seseorang lagi yang hilang. 

2
 Ada satu orang yang sangat, sangat dekat dengan saya di dalam hati 

dan roh saya. Itu adalah Saudara Lyle. Saya selalu mendapatkan 

penyambutan, masuk, berdiri di belakang sana dan mendengarkan kwartet 

itu bernyanyi, dari kamar belajar Saudara Jack. Mereka bernyanyi di dalam 

kemuliaan malam ini. Yah, ada salah satu dari suara-suara itu yang sudah 

berada di sana sedang menunggu ketiga suara yang lainnya. Saya rasa 

saya tidak akan pernah mendengarnya lagi di bumi ini. Tetapi tentunya 

saya sedang menantikan untuk mendengarnya lagi, Saudara dan Saudari 

Moore dan anda di negeri itu di mana mereka akan—itu tidak akan pernah 

redup. 

3
 Saudara Palmer adalah seorang hamba besar Kristus. Saya bisa ingat 

ketika Saudara Jack menceritakan kepada saya tentang hidupnya yang 

diserahkan kepada Tuhan. Mereka dulu sama-sama tukang kayu, dan 

mengatakan dia hendak menyantap makan siangnya, menaruh kue 

sandwichnya di tangannya, makan sepotong kue sandwich dan membaca 

Alkitabnya. Nah, dia telah melakukan beberapa perkara besar yang luar 

biasa, Saudara Palmer lakukan. Dia adalah seorang tukang kayu yang 

bagus, seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya, sebuah keluarga yang 

menyenangkan. Dia membesarkan mereka semua untuk melayani Tuhan. 

Sejauh yang saya tahu mereka semua diselamatkan dan dipenuhi dengan 

Roh Kudus. Dan itu adalah sebuah sumbangan yang besar bagi setiap 

orang yang ada di masa-masa ini, pemuda dan pemudi. Tetapi melihat 

semua yang telah mereka lakukan tidak akan berarti banyak sebelum 

melayani Tuhan, kalau dia tidak melayani Tuhan. Dan malam ini apa yang 

sudah dia lakukan di sini di bumi ini, perbuatan-perbuatannya yang baik, 

dia sudah pergi kepada upahnya untuk bersama-sama dengan mereka. 

Allah mengistirahatkan jiwa saudara kita itu. 

4
 Saya tahu sepanjang ini adalah sebuah tabernakel di sini, dan saya—

saya tahu dia akan . . . suaranya akan tetap ada di sini. Anda bisa 
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mendengarnya. Saudari Anna Jeanne dan saudarinya memainkan organ 

dan piano itu, sungguh mereka tidak pernah harus menunggu. Saudara 

Palmer tinggal berdiri di sini dan dia angkat lagu itu, meneruskan. Mereka 

akan menangkapnya. Dan saya tidak pernah . . . Saya menantikan untuk 

mendengar dia memimpin menyanyikan lagu-lagu itu. 

5
 Kepada anak-anaknya; kepada isterinya; dan kepada saudara Jack, 

teman dekatnya, yang sudah merupakan sahabat-sahabat selama sekian 

tahun ini, dan Saudara Brown, Saudari Brown, dan anda semua di 

Tabernakel ini: Tuhan memberkati kalian. Saya juga merindukan dia. 

Tuhan mengistirahatkan jiwanya yang gagah itu hingga kita bertemu dia 

dalam damai. 

Mari kita tundukkan kepala kita. 

6
 Bapa Surgawi yang mulia, membicarakan tentang hamba yang besar 

ini, saya merindukan dia pada malam ini, dia menjabat tangan saya dan 

senyum kecil yang cerdik yang selalu dia miliki ketika dia berkata, “Tuhan 

memberkati anda, Saudara Branham,” ketika kami berjalan ke pintu itu. 

Saya tahu dia sudah sampai ke rumahMu malam ini. Jadi saya berdoa, 

Allah yang baik, kiranya Engkau akan memperbolehkan buah-buah itu, 

pekerjaan-pekerjaannya yang besar yang mengikuti dia, berlanjut pada 

anak-anak dan isterinya. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati 

isterinya, Tuhan. Engkau berkata Engkau akan menjadi seorang suami bagi 

“janda-janda yang benar-benar janda.” Saya berdoa bagi Saudari kita 

Palmer dan bagi semua anak-anaknya. Saya tahu bagaimana untuk ikut 

berdukacita bersama dengan keduanya, kehilangan pasangan dan juga 

kehilangan ayah saya. 

7
 Jadi, Bapa, sementara kami berada di sini pada malam ini, kami berdoa 

kiranya Engkau akan mempersiapkan hati kami juga bagi saat itu. Kami 

tidak tahu. Mungkin itu akan datang dengan tiba-tiba seperti yang dia 

alami. Kami tidak tahu kapan itu akan datang, tetapi kami tahu itu pasti 

datang. Jadi kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau akan menyelidiki setiap 

hati yang ada di sini pada malam ini. Tuhan, jangan tinggalkan hati saya. 

Selidikilah juga hati saya, dan ujilah saya. Tuhan, jika ada yang jahat di 

dalam diri kami, buanglah itu. Kami ingin melayaniMu. Itulah tujuan kami 

yang sepenuhnya, adalah untuk melayaniMu. 

8
 Curahkanlah RohMu ke atas kami pada malam ini dan di sisa minggu 

ini. Berkatilah Tabernakel ini yang bernama Tabernakel Kehidupan. Kiranya 

ia menerima berkat-berkat yang penuh dari nama itu dan menjadi penuh 

dengan Hidup Allah pada minggu ini untuk menyelamatkan setiap jiwa 

yang hilang, untuk memenuhi setiap orang percaya dengan Roh Kudus, 

dan memperbaharui lagi pengharapan-pengharapan yang ada di dalam diri 
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kami, Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau menyembuhkan semua 

yang sakit dan yang menderita yang datang ke antara kami. Kiranya Roh 

KudusMu yang agung itu ada di sini, Tuhan, dan sembuhkan saja dan urapi 

setiap kami untuk percaya. Kabulkanlah hal-hal ini, Bapa. 

9
 Tuhan, tolonglah saya sekarang, jika ini jatuh, sudah tiba giliran saya 

untuk menyampaikan Pesan. Saya berdoa, Tuhan, kiranya Engkau akan 

membiarkan saja bagian dari manusia berdiri di samping. Kiranya Roh 

Kudus masuk dan melayang-layang di atas kami, Tuhan. Kiranya Roh 

Kudus mengambil pertemuan ini, Tuhan. Kami tahu bahwa kami sangat 

terbatas. Kami tidak bisa melakukannya, tidak seorang pun di antara kami. 

Kami tidak mengklaim bahwa kami sanggup melakukannya. Tetapi, Tuhan, 

kami tahu bahwa Engkaulah OrangNya. Jadi kami menantikan Engkau, 

Tuhan. Melayang-layanglah, Roh Allah, dan turun ke atas kami. Kami 

meminta di dalam Nama Yesus. Amin. 

10
 Sekarang, saya ingin menyampaikan salam kepada gereja-gereja 

melalui saluran ini yang sekarang disiarkan ke seluruh negara bagian. Kami 

berada di saluran telepon, yang merupakan sebuah sistem kecil yang 

bagus sehingga kami sudah bisa menjangkau Saudara kita Perry Green dari 

Beamount, Texas. Dan gereja-gereja itu sepenuhnya sedang mengikuti 

pesan ini yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, terhubung pada malam 

ini. Kami kirimkan salam untuk yang berada di pantai barat, semuanya dari 

Vancouver sampai ke Tijuana, Meksiko, melalui San Jose, Los Angeles, 

semua kelompok-kelompok yang ada di sana, kami kirimkan salam kepada 

anda dari Shreveport. Juga ke Prescott, Arizona, kepada kelompok yang di 

sana yang sedang menantikan Tuhan, kami kirimkan salam kepada anda, 

dan ke Tucson, juga Sierra Vista sampai ke New York, terus ke seluruh 

negara. Tuhan memberkati anda, setiap anda. Salam kepada anda yang 

ada di sini malam ini. Negara bagian Louisiana yang indah ini, di mana 

tempat ini seperti rumah kedua saya. Saya . . . 

11
 Anda tahu, anda orang-orang yang berada di New York, anda tahu, 

saya sedikit ketawa terhadap kalian dengan cara bicara kalian. Saya berada 

di rumah malam ini. Setiap orang yang ada di sini anda tahu, berkata, 

“Halo, Saudara Branham. Anda bawa Saudari Branham dan semua yang 

muda dan datanglah untuk melihat kami.” Oh, bukan main! Itu membuat 

saya merasa enak. Itulah Inggris yang sesungguhnya bagi saya. Bukan 

untuk mengabaikan anda orang-orang yang di daerah timur dan utara dan 

yang di berbagai tempat, tetapi anda tahu, saya berpendapat bahwa saya 

ini terlahir sebagai seorang “Pemberontak” [“Reb”–-Ed.] dan harus tetap 

dengan cara itu. Saya—saya sendiri suka dengan itu. Itu adalah Inggris 

yang sesungguhnya. 
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12
 Saya berada di sebuah acara sarapan di Persekutuan Para Pengusaha 

Pria [Full Gospel Businessmen Fellowship–-Ed.] yang ada di sini, belum 

lama lalu, dan mereka mengatakan, “Sekarang mari kita berdiri dan 

menyanyikan lagu kebangsaan.” Dan saya berdiri dan berkata, “Sebab 

rumah Kentuckyku yang lama, jauh di sana.” Yah, bagi saya itu adalah lagu 

kebangsaan. Itu saja yang saya tahu tentang hal itu. Jadi, kami kirimkan 

salam kepada anda. Sekarang kepada . . . 
13
 Saya percaya mereka akan mencoba untuk menyiarkan acara sarapan 

itu juga, acara sarapan Para Pengusaha Pria pada hari Sabtu pagi. Saudara 

Green akan memberitahu anda. Sebagaimana dia sekarang ada di 

mikropon. Jadi dia akan memberitahu anda jam berapa acara sarapan itu 

dimulai dan jam berapa tiap malam disiarkan. Kami sangat berterima kasih 

kepada anda dan doakan kami. 
14
 Sekarang, kepada perhimpunan lokal yang ada di sini dan Tabernakel 

Saudara Jack, saya hanya mau memohon kebaikan hati anda pada malam 

ini. Bahwa saya mau memberikan Pesan ucapan syukur saya ke seluruh 

negara pada malam ini kepada gereja-gereja lokal yang sedang mengikuti 

Pesan ini. Dalam hal ini, saya—saya mungkin akan lama sedikit. Dan 

kemudian lagi, saya boleh mengkhotbahkan sebuah Ajaran. Jadi, jika 

demikian, dan anda tidak setuju denganNya . . . 
15
 Seperti yang selalu saya katakan tentang makan kue pastei cherry, 

ketika saya makan dan bijinya tergigit, maka saya tidak membuang pastei 

itu; saya hanya buang bijinya, tetapi kuenya dimakan terus. 
16
 Jadi jika memang terjadi saya mengucapkan sesuatu pada malam ini, 

saya . . . Baiklah, itulah satu alasan saya menerima undangan ini pada 

malam ini, untuk berada di sini untuk menyampaikan Pesan ucapan rasa 

syukur saya kepada kelompok-kelompok yang ada di seluruh negeri, adalah 

karena Saudara Jack selalu membuka pintunya dengan begitu bebas dan 

berkata, “Khotbahkan apa yang ada di dalam hati anda.” Jadi saya merasa 

benar-benar berada di rumah. 
17
 Jadi mungkin ada di sini, di perhimpunan lokal di sini yang bersama 

dengan Saudara Jack, mungkin ada para pelayan/minister dan beberapa 

orang yang mungkin tidak setuju dengan Doktrin. Biasanya saya memiliki 

kesopanan untuk tidak menyampaikan doktrin di mimbar orang yang sudah 

mengundang saya untuk datang berbicara bagi dia. Jadi sesudah malam 

ini, semestinya saya hanya akan berdoa bagi yang sakit dan melakukan 

kebaktian biasa. Tetapi saya tadi berpikir bahwa saya akan membiarkan 

anda tahu sebelumnya bahwa jika sesuatu yang saya katakan itu mungkin 

tidak disetujui, baiklah, anggap saja itu ketidakmengertian saya, saya rasa, 

dan tidak tahu yang lebih baik. Dan doakan saya. 
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18
 Jadi sekarang, mari kita buka di dalam Firman ke sebuah pasal di sini, 

di mana saya mau menunjukkan ke banyak tempat pada malam ini, karena 

saya sudah memperoleh beberapa ayat Firman dan catatan-catatan kecil 

yang ditulis di buku catatan kecil ini. 
19
 Saya ingat pertama kalinya saya naik ke podium Tabernakel Kehidupan 

ini, 20 tahun yang lalu. Dulu saya—saya tidak perlu menuliskan ayat-ayat 

Firman saya dan referensi. Saya 20 tahun lebih muda saat itu. Tetapi 

sekarang, saya sudah melewati 25 tahun, jadi saya . . . yang kedua kali. 

Jadi saya sudah . . . tidak dapat mengingatnya seperti dulu. Saya harus 

menuliskan ayat-ayat Firman saya itu dan kadang-kadang memberikan 

keterangan singkat atau yang lainnya yang ingin saya tunjukkan. 
20
 Dan sekarang, Tuhan memberkati sebagaimana kita membaca dari 

Firman Allah dan Kitab Roma pasal 7. Sekarang, saya ingin semacam 

mengajarkan hal ini seperti sebuah pelajaran sekolah Minggu. 
21
 Saya tahu ada orang-orang yang berdiri, dan di Tabernakel biasanya, 

di Jeffersonville, kami ingin menyampaikan salam juga kepada anda semua 

pada malam ini, tahu bahwa kalian terhubung di sana di Tabernakel. Dan 

itu terlihat seperti berada di Tabernakel ini pada malam ini, seandainya 

kalian ada di sini, orang-orang berada di sekeliling tembok, dan sudah 

melimpah. Nah, saya kira kalian juga seperti itu yaitu orang-orang yang 

berada di bagian daerah itu yang datang untuk mendengarkan pesan ini. 
22
 Sekarang, kita akan memakai ini seperti sebuah pelajaran sekolah 

Minggu. Dan ini tidak ditujukan kepada siapa pun, kepada orang-orang 

tertentu, atau apa pun: hanya untuk gereja, Tubuh Kristus, di mana kita 

sedang mencoba untuk menuntun kepada pemikiran-pemikiran yang lebih 

mendalam dan sasaran-sasaran yang lebih tinggi, percaya bahwa 

Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kita sangat percaya hal itu. Saat ini 

sudah 20 tahun lebih dekat daripada pada waktu pertama kalinya saya 

datang ke Shreveport. Oh, sangat banyak yang sudah terjadi sejak waktu 

itu. Sekarang, kita sedang menantikan bagi Kedatangan Tuhan di dalam 

angkatan kita ini. Saya tidak sedang menantikan kebangunan rohani di 

dalam angkatan kita ini. Saya sedang menantikan Kedatangan Tuhan di 

dalam angkatan kita ini. 
23
 Sekarang, di Roma 7, percaya bahwa anda sudah mendapatkan Alkitab 

anda terbuka di mana saja anda sekarang berada yang ada di seluruh 

negeri. Kita ingin membacanya dengan seksama sekarang. Ini—Pesan ini 

yang diambil dari sini, nampaknya seperti mengenai pernikahan dan 

perceraian, tetapi sesungguhnya bukan. Bagi saya ini adalah sebuah 

nubuatan bagi gereja di hari-hari terakhir. Mari kita baca. 

Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, (sebab 
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aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum,) 

bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu 

hidup? 

Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada 

suaminya selama suaminya itu hidup; akan tetapi apabila 

suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang 

mengikatnya kepada suaminya itu. 

Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, 

kalau ia menjadi isteri laki-laki lain: tetapi jika suaminya 

telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah 

berzinah, kalau ia menjadi ia menjadi isteri laki-laki lain. 

Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati 

bagi hukum taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu 

dipersatukan—atau seharusnya dikawinkan dengan laki-

laki lain, yaitu dia yang telah bangkit dari antara orang 

mati, agar kita berbuah bagi Tuhan. 

Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa 

nafsu dosa, yang dirangsang oleh hukum taurat, bekerja 

dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi 

maut. 

Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum 

taurat, sebab kita telah mati bagi dia, yang mengurung kita, 

sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru 

menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut 

hukum taurat.” 
24
 Dan sekarang, mari kita berdoa. 

25
 Allah yang terkasih, kami baru saja membaca apa yang kami percaya 

merupakan Firman Allah yang suci. Dan itulah yang kami percayai, bahwa 

tidak satu titik iota pun atau satu judul pun akan terlewatkan dari hal Ini 

sampai semuanya digenapi. Matius 5:18 Dan kami percaya bahwa Tuhan kami 

telah memberitahu kami di Wahyu pasal 22, bahwa, “Barangsiapa 

mengurangi satu kata daripadaNya atau menambahkan satu kata 

kepadaNya, sama saja, bagiannya akan diambil dari Kitab Kehidupan itu.” 
26
 Dan kami melihat itu, oleh kesalahan dalam menerangkan Firman ini, 

sebagaimana Setan salah menerangkan kepada Hawa, menyebabkan dia 

meragukan satu Kata, melemparkan seluruh umat manusia ke dalam 

sebuah kejatuhan yang kacau. Satu kata saja! 
27
 Kemudian kami melihat di pertengahan Kitab itu datanglah Tuhan dan 

Penyelamat kami, dan Dia memberikan kepada kami kutipan tentangNya. 

“Manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang 

keluar dari mulut Allah.” Matius 4:4 
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28
 Kemudian peringatan yang serius di kitab yang terakhir dari Wahyu 

Yesus Kristus, “Barangsiapa menambahkan satu kata kepadanya atau 

mengurangi satu kata daripadanya, maka bagiannya akan diambil dari 

Kitab Kehidupan.” Wahyu 22:18,19 

29
 Oh, Tuhan mengetahui dan melihat betapa rapuhnya kami, tahu 

bahwa kami sedang berjalan di atas benang-benang kehidupan yang 

mudah putus dari kehidupan yang fana ini, tidak tahu jam berapa kami 

akan dipanggil untuk memberikan jawaban di tempat yang tinggi, biarlah 

kami, O Tuhan, menanggalkan segala sesuatu yang ada di dalam hati 

kami, segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kami, dan memandang 

lurus kepada FirmanMu pada malam ini, dan supaya Engkau datang dan 

menafsirkanNya dengan sabda yang hidup. Kabulkanlah itu. 

30
 Kiranya RohMu turun ke atas kami dan mengurapi Perkataan-

perkataan itu ke hati kami, supaya kami pergi dari sini pada petang ini 

menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kami yang sekarang ini, 

supaya kami memiliki wawasan yang lebih dekat tentang Yesus Kristus. 

Kabulkanlah itu, Tuhan, supaya kami memahami zaman di mana kami 

hidup di dalamnya, dan persiapan Allah bagi umatNya di zaman ini, masa 

gelap yang genting ini di mana kami hidup di dalamnya. Tuhan, urapilah 

kami, bukan hanya pembicara, tetapi para pendengar, dan bersama-sama 

membuat hati kami gemetar terhadap FirmanMu. Sebab takut akan Allah 

adalah permulaan hikmat. Amsal 9:10 Kabulkanlah semua ini, Bapa, sebab 

kami memohonkannya di dalam Nama Yesus. Amin. 

31
 Saya mau memberikan judul atas pernyataan-pernyataan yang akan 

saya buat di sini dan beberapa ayat Firman yang akan saya sertakan di 

belakangnya, jika Tuhan menghendaki, bagi Pesan ucapan rasa syukur, 

kepada yang tak terlihat, tentang: “Kesatuan Mempelai Wanita Kristus 

yang Tak Terlihat.” Kesatuan Mempelai Wanita Kristus yang Tak Terlihat. 

Kedengarannya tidak seperti sebuah Pesan ucapan syukur. Meskipun, 

setiap Nas, kita bersyukur atas semuanya Itu. 

32
 Saya bersyukur kepada Allah bisa hidup di dalam zaman penghabisan 

dari adegan-adegan sejarah dunia ini. Saya tidak tahu, apakah dulu saya 

sudah memiliki sebuah pemikiran yang demikian sebelum dasar dunia, dan 

Allah sudah membentangkan seluruh program itu kepada saya dan berkata 

kepada saya, “Aku—Aku ingin kamu berkhotbah. Dan sekarang, zaman apa 

yang kamu inginkan untuk kamu pergi berkhotbah di bumi?” Saya akan 

memilih zaman ini, sebab menurut saya ini adalah zaman emas. 

33
 Tentunya saya akan suka untuk berada di sini selama masa lawatan 

Dia dulu ke bumi ini, tetapi sekarang saya tetap berpikir inilah masanya 

yang tepat, adalah sebuah masa yang lebih besar, karena ini adalah 
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sebuah masa di mana Dia akan datang untuk mengambil orang-orang yang 

sudah Dia tebus, mendekati kebangkitan itu ketika semua orang yang 

ditebus itu akan tampil. Sungguh sebuah kesempatan yang penuh 

kemuliaan di mana kita harus berbicara kepada orang-orang yang sedang 

sekarat, masa yang besar! Kita dibuat antusias terhadapnya. 
34
 Dan kita tahu bahwa sejarah sedang berakhir. Sejarah dunia akan 

segera berakhir. Kemudian kita akan melangkah masuk ke sebuah zaman 

yang baru, ke Milenium yang agung itu. Bahwa, sebagai seorang percaya, 

saya percaya di dalam . . . di Milenium, Milenium memerintah bersama 

Kristus, seribu tahun di bumi; kembalinya Tuhan Yesus secara fisik untuk 

mengambil orang-orang secara fisik, yang dimuliakan, oleh DarahNya yang 

membersihkan. 
35
 Di sini Paulus sedang memberikan sebuah ilustrasi di dalam Alkitab kita 

tentang hukum taurat dan kasih karunia dan mengilustrasikannya seperti 

pernikahan dan perceraian. Kutipan ini sangat jarang dikhotbahkan, karena 

kurang lebih itu menyinggung kepada, seperti pernikahan dan perceraian. 

Tetapi juga menyinggung kepada bagian yang lebih besar tentang 

pernikahan dan perceraian, tentang bagaimana dia sedang mencoba 

menempatkan pada posisinya di sini, supaya kita sebagai sebuah gereja, 

tidak bisa dinikahkan lagi kepada dunia dan kepada Kristus pada saat yang 

sama dan—dan menjadikan legal dan sah menurut hukum akan hal itu, 

maka hal itu dapat membuat seorang wanita hidup dengan seorang suami 

sementara dia mempunyai seorang suami yang masih hidup. Saya memiliki 

pemikiran-pemikiran saya sendiri mengenai hal itu, dan saya percaya 

bahwa apa yang Alkitab katakan adalah Kebenaran. 
36
 Sekarang, tetapi saya juga percaya, adalah untuk saya percayai bahwa 

itu memaparkan salah satu dari misteri-misteri nubuatan besar itu. Dan 

saya berharap Tuhan akan menolong kita malam ini, ketika ini kita 

sampaikan kepada orang-orang yang sedang menantikan yang tersebar di 

seluruh negeri. 
37
 Dikatakan pada suatu kali (Saya sedang membacanya ketika saya 

sedang menuliskan catatan untuk hal ini, saya—saya tidak bisa dengan 

tepat mengingat buku yang menuliskan hal itu, tetapi saya—saya yakin ini 

benar), bahwa (salah satu dari buku-buku yang saya baca tentang Tuan 

Moody, Dwight Moody, di Chicago; kita juga memiliki gereja yang besar 

yang sedang mendengarkan yang ada di Chicago pada malam ini), bahwa, 

Tuan Moody, sesudah membaca Roma 7, lari ke jalanan, dan orang 

pertama yang dia temui, dia katakan kepadanya, “Apakah kamu tahu 

grace/kasih karunia?” 

Dan orang itu menjawab, “Grace siapa?” 
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Tuan Moody berkata, “Kasih karunia Allah.” 
38
 Jadi itu sungguh menggetarkan dia ketika dia melihat hal itu—betapa 

kasih karunia sudah memisahkan kita dari hukum taurat, dan bagaimana, 

apa peran kasih karunia itu. Yah, sekarang, apa saja yang ingin saya 

lakukan, adalah ketika . . . Saya selalu memberitahu orang-orang, ketika 

saya melintasi garis itu di di sisi yang lain itu, saya akan berdiri dan 

bernyanyi. 

Kasih karunia yang menakjubkan! Sungguh manis terdengar, 

Yang telah menyelamatkan orang yang malang seperti aku! 

Kasih karunia, kasih karunia yang mulia! 

Untuk mengetahui kasih karunia yang lebih. 
39
 “Sebab oleh kasih karunia kita diselamatkan; bukan oleh apa yang 

dapat kita lakukan.” Apa yang kita bisa, apa saja yang kita lakukan, tidak 

diperhitungkan kepada kita. Kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita. 

“Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman.” Efesus 2:8 
40
 Kiranya saya tambahkan kepada wanita ini, Grace/Kasih karunia. 

Kiranya saya tempatkan dia di dalam Alkitab juga, sebagaimana yang 

dipanggil dengan sang wanita pilihan, Nona Kasih Karunia ini [Miss Grace—

Ed.], saya akan berbicara tentang itu. Anda tahu, Alkitab menyatakan, 

berkata, “Kepada Wanita pilihan.” Di mana, jika anda perhatikan, “pilihan” 

berasal dari kata “Wanita pilihan.” Seorang Wanita, dari antara wanita-

wanita yang lain, yang dipilih. 
41
 Seperti, dara itu yang hendak melahirkan tubuh Allah di bumi. Dia 

adalah seorang wanita yang dipilih. Allah memilih Maria. 
42
 Dan juga Allah sudah memilih seorang wanita yang dipilih yang adalah 

Mempelai WanitaNya. Dia dipilih. Saya berharap kita adalah anggota-

anggota dari yang dipilih itu pada malam ini, yang tersebar di seluruh 

dunia, di seluruh negeri, tepatnya. 
43
 Ilustrasi ini, memperlihatkan hubungan Mempelai Wanita kepada 

Kristus, wanita pilihan itu, dan bagaimana Mempelai Wanita akan dibawa 

kepada Dia, dari mana Mempelai Wanita akan berasal, dan bagaimana 

Mempelai Wanita akan dibawa kepada Dia. Gereja di dalam ilustrasi yang 

kita lihat ini, diilustrasikan melalui seorang wanita. Di mana wanita adalah 

selalu pralambang Gereja, karena Gereja dianggap seorang Mempelai 

Wanita, seorang Mempelai Wanita. Ia adalah Mempelai Wanita Tuhan 

Yesus, Anak Allah. 
44
 Selalu, jika anda mau melihat, lihatlah kondisi-kondisi dan kelakuan 

para wanita, dan anda akan melihat di mana gereja berada. 
45
 Sekarang, hal ini, beberapa dari pernyataan-pernyataan ini mungkin 
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terlihat aneh bagi sebagian dari anda, tetapi ini adalah pelengkap bagi 

Pesan yang saya dapatkan dari Tuhan yang sedang saya coba untuk saya 

sampaikan kepada orang-orang. Nah, anda lihat segala sesuatu yang 

alamiah, bagaimana itu terjadi, alam, dan perhatikan itu. Itu sejalan juga 

dengan yang rohaninya. 

46
 Sekarang, jika anda mau melihat kelakuan para wanita di dunia pada 

masa ini, lihatlah kelakuan gereja duniawi pada masa ini. Lihat saja. Nah 

tentu saja ada kelakuan Mempelai Wanita rohani, Gereja. Paham? Lihat 

juga yang itu, karena yang alamiah itu, yang disebut demikian, mengklaim 

adalah Mempelai Wanita. 

47
 Sekarang, perkenankan saya mengatakan lagi kepada perhimpunan 

lokal ini. Jangan merasa tidak enak. Saya adalah—saya sedang berbicara 

kepada semua yang ada di seluruh daerah, yang saya anggap Wanita 

pilihan itu. Jadi andaikata terjadi ada para pelayan/minister di sini yang 

tidak setuju, baiklah, tetaplah bersabar sejenak. Paham? Perhatikan. 

Dengarkan saja. 

48
 Perhatikan karakter ini. Ketika anda melihat para wanita terus saja 

mengamuk, melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan, lihat, gereja 

pun sedang melakukan hal yang sama. Paham? Perhatikan. 

49
 Tetapi lihatlah ketika Mempelai Wanita spiritual itu ketika Ia mulai 

mengalami sebuah kebangunan rohani, ketika Ia mulai datang kembali dan 

menyelaraskan Dirinya kepada Firman Allah, perhatikan lagi kalau begitu, 

anda paham, betapa Kitab-kitab Suci itu, pada saat itu akan ada sebuah 

Pesan yang pergi ke seluruh dunia untuk menangkap Mempelai Wanita itu, 

menangkap Wanita itu, Orang Pilihan. 

50
 Sebab, sebagaimana dunia, Setan, sang penipu, yang memperdaya 

mempelai wanita yang pertama itu untuk berbuat dosa menentang Allah 

dengan salah mempercayai FirmanNya. 

51
 Dan sekarang, pada masa ini ketika kita melihat gereja alamiah itu di 

dalam Injil intelektual anda, menjauh dan semakin menjauh dari Firman 

menjadi “injil sosial,” kita mendapati wanita-wanita dunia itu ada di jalan-

jalan, anggota-anggota dari gereja yang seperti itu sedang mengangkut 

diri mereka ke dalam atmosfir yang sama. Anda tidak dapat menasihati 

mereka. Mereka sudah kehilangan semua rasa kesusilaan yang sudah 

sewajarnya, orang-orang sudah kehilangan. Paham? Dan begitulah caranya 

gereja bertindak. Dan anda dapat melihat itu langsung menuju ke dewan 

oikumene sejelas yang ada di dunia, dan jelas masuk ke Roma. Paham? 

Karena itu dinubuatkan, dan di situlah dia. Begitulah kelakuannya. 

52
 Tetapi kemudian, lihatlah lagi gereja rohani itu, bagaimana kelompok 
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orang-orang itu “yang dipanggil keluar,” Orang-orang Pilihan itu melalui 

setiap kebangunan rohani. Di zamannya Martin Luther, itu terjadi dengan 

cara yang sama di dalam Reformasi itu. Itu terjadi dengan cara yang sama 

di zamannya John Wesley. Itu terjadi dengan cara yang sama ketika 

pertama kalinya Karismatik/Pentakosta dimulai. Mereka menempatkan 

wanita-wanita mereka kembali selaras dengan Firman, dan selanjutnya 

mereka terhanyut. Ke sanalah dia masuk kembali ke dalam kekacauan. 

Tetapi kemudian waktunya di mana orang-orang siap untuk selaras, ada 

sebuah pesan yang muncul, dan mereka sejalan dengannya. 

53
 Luther adalah utusan dari zaman pembenaran, dan Gereja selaras 

dengannya, sebagian dari mereka. Mereka yang lainnya tetap saja seperti 

itu. Wesley datang dengan pengudusan, Gereja selaras dengannya. 

Karismatik/Pentakosta datang dengan pemulihan karunia-karunia, Gereja 

selaras dengannya, orang-orang Pilihan di zaman itu; dan selanjutnya, 

memudar, langsung kembali lagi ke faham denominasi dan langsung pergi 

bersama dengan mereka yang lainnya, mereka semua berada di sepanjang 

garis itu. 

54
 Sekarang, tetapi anda perhatikan ketika orang-orang mulai mencoba 

untuk selaras dengan Firman, di situlah datang sebuah pesan yang segar 

dari Firman Allah langsung kepada orang-orang itu, dan ia menjaga Pesan 

itu selaras, setiap saat. Itulah Allah. Kita mempunyai hal itu. 

55
 Kita mempunyai keluarga. Setiap keluarga di sini terbiasa dengan hal 

itu. Kadang-kadang segala sesuatunya akan berjalan dengan baik selama 

bertahun-tahun. Kemudian tiba-tiba, anda akan mengalami musim sakit di 

mana seringkali kita menyebut itu kalau di daerah selatan, “Ketika hujan, 

itu tercurah,” dan segala sesuatunya menjadi tidak beres. Anda sedang 

menjalani waktu malam. Kemudian ada waktu terang hari, kemudian 

malam hari. Segala sesuatunya berjalan di dalam kesinambungan. 

56
 Di sini Nabi Paulus sedang memberitahukan bahwa seorang wanita 

tidak dapat menikah lagi sebelum suaminya yang pertama mati. Ia tidak 

dapat menikah lagi sepanjang suaminya yang pertama masih hidup; ia, 

dalam keadaan yang bagaimanapun, sama sekali. Ia harus tetap sendiri 

sepanjang suaminya yang pertama masih hidup. Dan jika ia melakukan 

dosa yang seperti itu, “ia disebut seorang yang berbuat cabul.” Saya 

sedang berbicara tentang yang alamiahnya sekarang, untuk 

melambangkannya kepada yang rohaninya. Jika wanita ini hendak 

melakukan dosa yang seperti itu, maka ia dicap seorang yang bercabul, 

jika ia mempunyai dua orang suami yang hidup pada waktu yang 

bersamaan. Oleh karena itu, dengan melakukan hal ini ia sudah 

mengorbankan hak-haknya kepada Allah dan kepada Surga, dengan 
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melakukan demikian; tentu ia sudah mengorbankan. Ia adalah seorang 

yang diasingkan dari hemat kebijaksanaan Allah menurut ayat-ayat Firman 

yang baru saja saya bacakan. 
57
 Demikianlah gereja, ketika ia mencoba untuk mencampurkan kredo 

dan demominasi dengan Firman Allah. Ia tidak dapat dinikahkan kepada 

suatu denominasi dan menjadi Mempelai Wanita Kristus pada waktu yang 

bersamaan. Ia sudah harus mati kepada yang satu atau kepada yang 

satunya. Hukum taurat mengatakan demikian di sini. Banyak hukum-

hukum di dalam Firman Allah, dan itu adalah hukumNya, Paulus berbicara 

hal yang sama di sini. Ia tidak dapat dinikahkan kepada suatu kredo gereja 

duniawi dan menjadi Mempelai Wanita Kristus, karena (ia) seorang yang 

bertentangan dengan yang seorang lagi. Sekarang, ingat. 

Berkata, “Baiklah, kami percaya ini, tetapi kami tidak percaya itu.” 
58
 Jika anda dinikahkan kepada Kristus, Kristus adalah Firman Allah. Di 

Yohanes pasal 1 dikatakan, “Pada mulanya adalah Firman, dan Firman 

bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah.” Dan Firman itu 

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kristus adalah Firman yang 

hidup. Dia adalah selalu Firman. Dia tetap Firman. Dia akan selalu Firman. 

Dia hanyalah manifestasi dari atribut-atribut Allah, sebab Dia adalah Anak 

Allah. 
59
 Dan setiap anak adalah atribut-atribut ayahnya. Dan sebagaimana 

anda dulunya berada di dalam gen-gen [Plasma yang membawa sifat 

dalam keturunan—Ed.] ayah anda, di dalam tubuh ayah anda ketika dia 

masih seorang pemuda. Dulunya anda berada di dalam dia, namun dia 

belum memiliki persekutuan dengan anda, karena dia tidak mengenal anda 

dulunya. Tetapi kemudian melalui tanah yang ditanami itu [Rahim seorang 

wanita–-Ed.] yang adalah seorang ibu, anda dilahirkan ke bumi dan 

menjadi gambar ayah anda, selanjutnya dia bisa bersekutu dengan anda. 
60
 Dan demikianlah anda adalah anak-anak laki-laki Allah dan anak-anak 

perempuan Allah bahkan sebelum ada bulan, bintang-bintang, atau sebuah 

molekul; anda adalah anak-anak laki-laki Allah dan anak-anak perempuan 

Allah. Sebab anda hanyalah manifestasi secara fisik dari atribut-atribut 

yang dulunya ada di dalam Allah pada mulanya. Sebab hanya ada satu 

bentuk Kehidupan Kekal, dan itulah anda sebelumnya. Anda tidak tahu 

apa-apa tentang hal itu. Begitu juga anda tidak tahu ketika dulunya anda 

berada di dalam diri ayah anda yang di bumi. Tetapi anda dimanifestasikan 

di dalam gambarNya. Di dalam gambar Allah anda dijadikan, dan anda 

dimanifestasikan bagi kemuliaan dan persekutuan Allah. 
61
 Dan oleh karena itu, dengan kepastian yang sama di mana gen-gen 

anda sudah ada di dalam diri ayah anda sebelum kelahiran natural anda, 



William Marrion Branham                                                                                                              13 

maka gen-gen spiritual anda pasti sudah ada di dalam Allah, karena anda 

adalah sebuah ekspresi dari atribut-atribut pemikiran-pemikiranNya 

sebelum dasar dunia ada. Itu benar. Tidak ada jalan untuk menyangkali hal 

itu. Itu benar. Nah, sekarang, kita perhatikan, kemudian Kehidupan itu ada 

di dalam anda, Kehidupan Allah ada di dalam anda sebelum dasar dunia. 

62
 Nah, sekarang, anda tidak dapat mencampurkan kredo denominasi 

dengan Firman, karena keduanya terlalu bertentangan, satu dengan yang 

lainnya. 

63
 Tepat itulah yang dicoba untuk dilakukan oleh Setan dengan 

pemikiran-pemikiran intelektualnya kepada Hawa. Setan berkata bahwa dia 

mengakui bahwa Allah sudah mengatakannya, tetapi dia berkata, “Tentu 

kamu tidak akan mati.” Kejadian 3:4 Paham? Dan mereka percaya hal itu. 

64
 Dan itulah yang sudah dilakukan oleh kredo pada malam ini. 

Denominasi sudah memisahkan umat dari Firman Allah. Bukankah Yesus 

berkata ketika Dia datang, “Kamu, oleh tradisi-tradisimu sudah menjadikan 

perintah-perintah Allah tidak berlaku bagi orang-orang?” Markus 7:7 Dan 

melalui kredo-kredo kita, kita sudah memisahkan persekutuan Roh Kudus 

yang adalah untuk mengurapi Firman Allah yang diberikan bagi angkatan 

ini. Kita sudah memisahkan orang-orang sedemikian rupa dengan 

denominasi sehingga mereka tidak dapat memiliki kesempatan untuk 

melihatnya. 

65
 Sekarang, Allah, Dia, setiap angkatan Dia memiliki sebuah bagian yang 

baru dari KitabNya. Semuanya itu menyatu bersama. 

66
 Seperti tubuh saya ini dibangun. Saya diberitahu bahwa itu dimulai di 

tulang belakang, tetapi itu tidak semuanya tulang belakang dulunya. Itu 

berjalan dari situ ke tulang-tulang rusuk, dan dari lambung, dan ke tangan, 

lengan, dan kaki, dan seterusnya, dan itu akan memunculkan orang yang 

seperti saya ini. 

67
 Dan demikianlah Allah yang dimanifestasikan pada mulanya. Dan pada 

akhirnya Dia ditampilkan sebagai Yehova, Allah Bapa. Selanjutnya Dia 

tampil sebagai Allah Anak di dalam Yesus Kristus. Sekarang, Dia 

ditampilkan sebagai Allah Roh Kudus, senantiasa Allah yang sama, 3 

manifestasi dari Allah yang sama. 

68
 Sekarang, kita mendapati dalam hal ini bahwa tiap angkatan, Allah 

sudah memberikan FirmanNya dari mulanya. 

69
 Sama seperti evolusi datang. Sama seperti hal pertama yang Allah 

ciptakan, barangkali, adalah . . . Katakanlah pertama kali Dia menciptakan 

kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang berikutnya Dia menciptakan 

kehidupan binatang. Kemudian yang berikutnya Dia menciptakan 



14 KESATUAN MEMPELAI WANITA KRISTUS YANG TAK TERLIHAT 

kehidupan manusia. Semacam evolusi, naik semakin tinggi. 
70
 Jadi demikianlah itu di dalam Allah di dalam gerejaNya. Pembenaran di 

bawah Luther. Pengu- . . . Itu sedang menarik Mempelai WanitaNya keluar 

sekarang. Dia sedang menciptakan Mempelai WanitaNya. Pembenaran di 

bawah Luther; pengudusan di bawah Wesley; dan seterusnya, anda 

paham. Dia, evolusi Roh yang sedang diberikan lagi dan lagi, karena Tubuh 

itu sedang membangun, menuju ke Kepala itu, yang adalah Kristus, Tubuh 

Kristus. 
71
 Sekarang, ia, sebagai seorang wanita, jika ia dinikahkan kepada Kristus 

Firman, ia tidak dapat dinikahkan kepada suatu gereja denominasi pada 

saat yang sama, sebab ia terikat dengannya. Ia akan . . . tidak dapat hidup 

dengan dua orang suami pada saat yang sama. Keduanya bertentangan 

antara satu dengan lainnya. Yang satu dikirim oleh Allah; yang satunya 

buatan manusia. Jadi keduanya bertentangan. Dia berkata, “Biarlah setiap 

perkataan manusia bohong, tetapi PerkataanKu adalah Kebenaran.” Roma 3:4 

Allah mengatakan hal itu. 
72
 Sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya sama seperti 

antara taurat dan kasih karunia, seperti yang dikatakan Paulus di sini. Yang 

satu harus mati untuk memiliki yang satunya. Dan jika ia mencoba untuk 

mencampurkan keduanya, ia akan disebut seorang yang bercabul. Oh, 

renungkan hal itu, New York, Arizona, di seluruh negara bagian; renungkan 

itu. Allah mengatakan jika ia mencoba untuk menikah dengan keduanya 

pada waktu yang bersamaan, ia akan disebut seorang yang bercabul. 

Apakah seorang yang bercabul bisa masuk Surga? Apakah Allah akan 

menikahi seorang yang bercabul? Tentu tidak. Dia meminta kita untuk 

tidak melakukannya. Ia akan disebut seorang yang bercabul. 
73
 Kemudian anak-anaknya, jika ia adalah seorang yang bercabul, anak-

anaknya haram. Haram, haram terhadap apa? Bukan kepada gereja, 

melainkan kepada Firman. Dia haram. Sungguh sebuah gambaran di 

Wahyu 3 ini, tentang Zaman Gereja Laodikia akhir zaman. Sungguh sebuah 

kelompok yang haram. Sungguh sebuah denominasi yang bercampur-baur: 

suam-suam kuku, berkelakuan buruk dan menyebut diri mereka orang-

orang Kristen dan menyangkal Firman Allah; memiliki suatu bentuk 

kesalehan, tetapi menyangkal kuasa, II Timotius 3:5 seperti yang nabi itu 

katakan akan demikianlah mereka. 
74
 Pernikahan adalah lembaga yang tertua di dunia. Pernikahan 

dilaksanakan pertama kali, dan dilembagakan di taman Eden. 
75
 Seorang wanita dipercayakan dengan karakter-karakter tertentu 

supaya jangan dia rusak. Seorang wanita dipercayakan untuk hal tersebut. 

Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini seperti wanita. Tidak juga anjing 
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betina; tidak ada betina dari jenis mana pun yang dipercayakan dengan 

karakter yang dimiliki oleh wanita. 

76
 Bahkan seorang wanita tidak ada di dalam penciptaan pada awal 

mulanya, karena Allah tahu bahwa ia akan jatuh. Semua betina-betina 

yang lain tidak dapat melakukan percabulan. Hanya wanita satu-satunya 

yang dapat berbuat cabul. Seandainya dulu ia diciptakan seperti yang asli 

itu, ia sudah tidak menjadi pelengkap bagi hikmat Allah yang besar itu. 

Paham? Ia dijadikan produk sampingan dari laki-laki. 

77
 Tetapi karena ia dicetak di dalam lambung itu, ia juga sudah diberikan 

sebuah perintah yang suci dari Allah, bagi penebusan. Ia sudah memiliki 

karakter-karakter supaya jangan ia rusakkan. 

78
 Jika ia merusakkannya, ia sudah menyimpang seumur hidupnya. Tidak 

peduli seberapa banyak ia diampuni, ia tidak dapat dibenarkan. Saya akan 

jelaskan hal itu sedikit. Mengambil sebuah ayat Firman tentang hal itu 

dalam beberapa menit. Ia dapat diampuni atas penyelewengannya itu, 

tetapi ia tidak dapat dibenarkan di dalam kehidupan ini. Itu selalu 

menyertai dirinya. Perhatikan, sekarang, ia sudah diberikan hal ini. Ia 

mungkin diampuni tetapi tidak dibenarkan. 

79
 Tubuhnya diberikan kepadanya sebagai sebuah kepercayaan yang suci 

dari Allah. Tidak ada anjing betina, tidak ada burung, tidak ada binatang 

yang lainnya, tidak ada ciptaan yang lain yang seperti itu; tidak. Hanya dia 

satu-satunya. Melalui itu, ia adalah . . . Alasan itu sangat suci, ia akan 

melahirkan kehidupan ke bumi. Tubuhnya adalah sebuah tanah untuk 

ditanami kehidupan itu. Oleh karena itu, itulah alasan ia diberikan 

kepercayaan yang suci ini. 

80
 Sekarang, di sinilah di mana anda mungkin tidak setuju, banyak dari 

antara anda adalah orang-orang teologia. Itulah yang merusak seluruh 

umat manusia, yaitu percabulan pada awal mulanya. Tanah yang untuk 

ditanami itu dirusakkan. Ia melahirkan dua anak kembar, Kain dan Habel. 

Satu tindakan, dua orang anak. Selidikilah Kitab-kitab Suci. 

81
 Perhatikan sekarang. Kita tahu bahwa tubuhnya adalah sebuah tanah 

untuk ditanami; dan oleh karenanya, itu adalah sebuah kepercayaan yang 

suci supaya jangan merusakkannya. 

Sekarang, saya jelaskan sekarang, dengan sebuah ilustrasi untuk 

memperlihatkan kepada anda di mana gereja berdiri. Saya tidak sedang 

berbicara mengenai anda para wanita; siapa pun anda maka itu adalah 

antara anda dan Allah, atau anda kaum pria; tetapi saya sedang berbicara 

mengenai gereja dan Kristus. 

82
 Sekarang, ia diberikan untuk menghasilkan kehidupan, hanya Allah 
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sendiri yang dapat memberikan. Suaminya mungkin si pembawa bakal 

benih itu, tetapi Allah yang harus menghasilkan kehidupan tersebut. Itu 

benar. Itu harus datang. Semua kehidupan harus datang dari Allah. 

Kehidupan apa pun harus datang dari Allah. Itu sudah menyimpang, dan 

itulah yang membuatnya berdosa; tetapi kehidupan harus datang dari 

Allah. Dia adalah Pencipta kehidupan itu. Sekarang, ia memiliki kesu- . . . 

satu . . . 
83
 Saya mau menamai tiga hal di sini supaya ia tidak menjauh darinya. 

Sekarang, saya jelaskan, tetaplah jemaat memperhatikan sementara saya 

sedang membicarakan hal ini untuk wanita secara alamiahnya, seperti yang 

Paulus katakan di sini, di Roma pasal 7. 
84
 Ia memiliki sebuah kepercayaan kesucian yang kudus yang diberikan 

oleh Allahnya kepadanya: sebuah kesucian yang khusus. Tidak ada yang 

lain yang memilikinya selain wanita. Itu benar. Hal itu diserahkan 

kepadanya oleh Allah. Seharusnya dia tidak merusakkan kesucian itu. 
85
 Bahkan seandainya ia melakukan sesuatu yang salah, ia harus 

mengakui hal itu kepada suaminya sebelum suaminya mengambil dirinya, 

dan membereskannya. Sama seperti gereja yang dinikahkan kepada 

hukum taurat harus datang juga ke hadapan Kristus, sebelum pernikahan 

yang kedua itu. Ia harus mengakui hal itu. Jika ia tidak mengaku dan ia 

hidup dengan suaminya selama 10 tahun dan kemudian baru 

mengakuinya, suami punya hak untuk menceraikan dia dan menikah 

dengan wanita lain. Itu adalah Kitab Suci. Perzinahan adalah hidup yang 

kotor. 
86
 “Yusuf, janganlah takut untuk mengambil Maria menjadi isterimu, 

sebab yang dikandung di dalam rahimnya itu dari Roh Kudus.” Matius 1:20 Dia 

sudah berpikir untuk menceraikannya secara diam-diam, paham, sesudah 

dia ditunangkan kepada Maria. Ketika anda ditunangkan kepadanya, sejauh 

di dalam pikirannya Allah, anda menikah dengannya. 
87
 Perhatikan sekarang. Ia memiliki sebuah kepercayaan kesucian yang 

kudus yang sudah diberikan kepadanya, yang dipercayakan kepadanya 

oleh Tuhan. Allah memberinya kesucian itu. Sama seperti dulu di taman 

Eden, ia dapat mengatakan, “ya” atau “tidak.” Ia memiliki sebuah 

kepercayaan kewanitaan yang suci yang diserahkan kepadanya supaya 

jangan ia rusakkan. Kewanitaan itu, saya sedang menyatakan di sini, 

adalah kelakuannya, karakternya di dekat pria. Tidak membiarkan setiap 

laki-laki . . . 
88
 Lihatlah di layar-layar kaca ini dan lihatlah bintang-bintang film ini 

berciuman dan berpelukan dan bercumbu dengan dikelilingi wanita-wanita 

ini. Seorang wanita yang melakukan hal itu adalah dari sebuah karakter 
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yang buruk. Selain itu ia juga mungkin saja suci. Tetapi, lihat, di dalam 

hatinya . . . Ketika, kelenjar-kelenjar itu, kelenjar-kelenjar seks ada di bibir. 

Seorang laki-laki mencium seorang wanita, dia sebenarnya, secara potensi, 

berbuat cabul. Kelenjar-kelenjar seks ada di bibir wanita dan di bibir laki-

laki. Laki-laki bisa mencium pada tangan wanita, itu tidak akan melibatkan 

kelenjar-kelenjar seks itu, tetapi kelenjar-kelenjar seks ada di bibir. Dan 

lihatlah semua omong kosong ini dan Hollywood di masa ini tentang semua 

percumbuan ini, dan bermain cinta dengan para wanita, dan seterusnya; 

dan gadis-gadis cilik melihat semua itu. Tidak mengherankan moral-moral 

kita busuk, rusak, dan najis. Paham? Karena hal itu ditempatkan di 

hadapan anak-anak. Itu benar. Memang harus begitu bagi hari-hari 

terakhir. 
89
 Sekarang, tetaplah jemaat memperhatikan. Dia berciuman, dan 

bercumbu, dan bercampur dengan segala sesuatunya yang bukan Firman. 

Biarlah si iblis, dan pendidikan, dan penelitian-penelitian ilmiah, dan 

seterusnya. 
90
 Sedangkan, sains, pendidikan, segala sesuatunya mutlak bertentangan 

dengan Allah. Seluruh sistem peradaban yang kita miliki sekarang ini, 

mutlak antikristus. Sistem pendidikan adalah antikristus. Peradaban adalah 

antikristus. Itu menentang Allah. Anda berkata menentang peradaban? 

Allah akan memiliki sebuah peradaban suatu hari nanti yang tidak akan ada 

kematian apa pun di dalamnya. Peradaban modern ini datang melalui 

Setan. Saya akan buktikan hal itu kepada anda, jika Tuhan menghendaki 

pada malam ini, dari Alkitab. Semua hal-hal ini berasal dari Setan. 

Peradaban kita yang baru nanti tidak akan memiliki apa pun yang seperti 

ini di dalamnya. Ia memiliki kewanitaan yang suci ini. 
91
 Tidak mengherankan bahwa para pria berkelakuan seperti itu di dekat 

wanita dengan cara yang mereka lakukan. Adalah karena para wanita 

bertindak begitu di dekat kaum pria dengan cara yang mereka lakukan. 

Wanita mengkarakterkan dirinya dengan memakai sepasang celana 

pendek, dan ketat, dan memakai pakaian-pakaian laki-laki dan hal-hal yang 

lainnya, di jalanan sana, melenggak-lenggok. Tidak peduli apa yang dia 

katakan, ia boleh saja bertindak sesuci mungkin terhadap suaminya, tetapi 

dalam pandangan Allah ia adalah seorang pecabul. “Barangsiapa yang 

memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berbuat cabul 

dengan dia di dalam hatinya.” Matius 5:28 Dan ia menghadirkan dirinya seperti 

itu. 

Dan tepat itulah yang sudah dilakukan oleh gereja dengan dunia. 
92
 Perhatikan. Kesucian yang kudus itu diberikan kepadanya, kewanitaan 

yang suci, dan kemudian keibuan yang suci, menghormati suaminya. 
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93
 Lihat saja pada masa ini. Di kota-kota tertentu, banyak kota, mereka 

bahkan memiliki pesta-pesta yang besar di dalam apa yang disebut 

perkumpulan sosial, anggota-anggota gereja juga. Menaruh topi-topi 

mereka di atas lantai, dan mereka semua mabuk dan melemparkan kunci-

kunci mereka ke dalamnya. Tiap-tiap wanitanya pergi dan memungut 

sebuah kunci dari topi itu bagi si laki-laki itu maka ia akan tinggal dengan 

laki-laki itu hingga akhir pekan itu. Segala macam pesta-pesta yang seperti 

itu! Di mana, saya sudah punya banyak hal untuk disampaikan di sini, jika 

Tuhan menghendaki, saya tidak punya waktu untuk masuk ke dalamnya. 

Sungguh suatu kenajisan! 

94
 Dan gereja sama buruknya. Itu benar. Berbuat cabul dengan segala 

sesuatu yang sebenarnya tidak ada urusannya ia masuk kepada hal itu. 

Seharusnya ia tinggal dengan Firman. 

95
 Tidak masalah dengan gedung-gedung. Tidak masalah dengan rumah 

sakit-rumah sakit. Semua itu bagus-bagus saja. Tidak masalah dengan 

program-program pendidikan, itu semua baik. Kita harus hidup di sini; kita 

harus membaca, menulis. Itu adalah salah satu dari ekonomi-ekonomi. 

96
 Seperti, pada mulanya kita tidak diharapkan untuk mengenakan 

pakaian apa pun. Nanti akan saya khotbahkan hal itu pada minggu ini, jika 

Tuhan menghendaki. Tetapi kita harus memakai pakaian, karena Allah 

memberi kita pakaian-pakaian. Tetapi, pada mulanya, kita tidak 

membutuhkan itu. Kita diselubungi. 

97
 Sekarang, ia diselubungi dengan dosa-dosanya. Bahkan ia tidak tahu 

bahwa dia berdosa, paham, sebagaimana ia dulunya. Oleh . . . Sekarang ia 

diselubungi oleh Iblis itu; dulu ia diselubungi oleh Allah. Perbedaannya. 

98
 Sekarang, kita tahu bahwa ia sudah diberikan kepercayaan yang suci 

ini supaya jangan ia rusakkan: perihal kewanitaan itu, tindakan, memiliki 

karakternya, membesarkan anak-anaknya, menjadi kehormatan bagi 

suaminya. 

99
 Dewasa ini, mereka menaruh sedikit perhatian terhadap hal itu. Anda 

seharusnya duduk di kantor saya suatu saat dan melihat para pria 

membawa isteri-isteri mereka, di mana mereka berusaha untuk selaras 

dengan Allah dan mengakui semua pria yang sudah pernah hidup dengan 

mereka dan segala sesuatu yang lainnya sejak mereka sudah menikah. Oh, 

anda berkata, “Itu adalah . . .” Bukan. Itu adalah orang-orang 

Karismatik/Pentakosta. Uh-huh. Mereka yang lain tidak mau datang. Jadi 

itu adalah . . . 

100
 Saya menyatakan betapa itu dapat menjauh, ketika anda harus 

mencampurkan dengan dunia dan gereja, dan semua kebiasaan-kebiasaan 
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itu dan hal-hal yang kita miliki. Kita tidak lagi seperti Pentakosta yang 

mula-mula di mana kita sudah seperti siang dengan malam. Kita sudah 

terhanyut masuk ke suatu tempat yang gelap, kacau dan tersesat. 

101
 Sungguh sebuah kepercayaan yang suci! Sungguh sebuah tanggung 

jawab bagi seorang wanita. Sekarang, lihatlah kenapa ia adalah sebuah 

pralambang gereja, yang mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai 

seorang wanita yang memiliki sebuah tanggung jawab yang suci terhadap 

hal keibuannya, terhadap kesuciannya, terhadap suaminya, Gereja memiliki 

sebuah tanggung jawab yang suci akan doa, dan kepada Firman, dan 

kepada Kristus, sama seperti tanggung jawab yang dimiliki oleh wanita. 

102
 Dan sama seperti seorang wanita yang bergaul dengan laki-laki lain; 

ketika gereja berjalan pada program-program institusi ini, dan program-

program gedung-gedung, dan sekolah-sekolah, dan sebagainya. Saya 

sama sekali tidak menentang hal-hal itu. Semua itu baik. Mereka 

menjalankan maksud mereka. Tetapi hal-hal itu bukan . . . 

103
 Yesus tidak pernah berkata, “Pergilah, dirikanlah sekolah-sekolah.” Dia 

berkata, “Beritakanlah Injil.” 

104
 Di situlah di mana mereka mengabaikannya. Bukan mendirikan 

lembaga-lembaga, rumah sakit-rumah sakit, dan seterusnya, semua itu 

bagus-bagus saja. Tetapi itu bukan tugas gereja. Tugas mereka adalah 

memberitakan Injil. Tetapi kita sudah melakukan segala sesuatu yang lain 

dan bukannya yang itu, dan kita sudah hanyut masuk ke dalam apa yang 

dulu dilakukan oleh Setan, dan mencampurnya dengan suatu Injil, sesuatu 

yang lain, dan sesuatu yang lain, hingga ia sudah mendapatkan sebuah 

percampuran yang tidak berarti. Pengrusakan, bahkan keseluruhan kita, 

seluruh dunia! Lihatlah kecenderungan dunia ini. 

105
 Membaca di majalah Reader Digest, di sini belum lama lalu, di mana 

gadis-gadis muda kita sedang menjalani mati haid dan para pria, 

perubahan hidup, antara usia 20 dan 25 tahun mereka sedang menjalani 

usia setengah baya. Pengrusakan, (kenapa?) karena penelitian ilmiah 

terhadap makanan dan bahan-bahan yang merupakan hasil penguraian 

dari segala sesuatu yang natural tadi harus kita masukkan ke dalam tubuh 

kita ini. Kita bukan lain hanyalah sekumpulan orang yang sekarat dan 

rusak. 

106
 Nah, begitu juga dengan gereja sekarang ini. Ia berada di dalam 

kondisi yang sama. 

107
 Ia adalah sebuah pralambang. Ia memiliki kesucian yang mulia yang 

sama yang diberikan oleh Roh kepadanya untuk memelihara Roh dan 

Firman dan jangan pernah berbuat cabul dengan apa pun yang dari dunia 
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atau apa saja, tetap perawan terhadap Firman seperti seorang wanita yang 

harus tetap suci terhadap suaminya. Itu adalah sebuah kepercayaan yang 

suci. Untuk menghormati Firman Tuannya di atas setiap kredo buatan 

manusia, hikmat, denominasi yang ada. Gereja diberikan kepercayaan itu. 

108
 Jika mereka berkata, “Baiklah, gerejaku . . .” Saya tidak peduli apa 

yang gereja anda percayai. Jika itu bertentangan dengan Firman Allah, 

menjauhlah daripadanya. 

109
 Alkitab berkata, “Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan 

selamanya.” Markus 16 berkata, “Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka 

yang percaya.” Jika sebuah gereja mengkhotbahkan yang berbeda dari hal 

Itu, bukan begitu. Anda matilah terhadap hal itu. Dilahirkan kembali di 

dalam Firman Allah. “Pergilah ke seluruh dunia, dan beritakanlah Injil 

kepada setiap makhluk.” Markus 16:15 Begitulah betapa jauhnya itu harus 

pergi. “Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya ke seluruh 

dunia dan kepada setiap makhluk, yang mau percaya.” Lihatlah bagaimana 

kita sudah menjauh darinya? Tentu, tetapi ia bertanggung jawab untuk hal 

itu. 

110
 Tetapi sekarang, lihatlah hal-hal yang suci yang sudah diambil oleh 

Hollywood dari para wanita kita. 

111
 Saya sedang duduk di sini memandang seorang wanita tua yang baik, 

Saudari Schrader. Banyak dari para wanita yang di sini, itu dan Saudari 

Moore ada di sini, para wanita yang lebih tua yang ingat beberapa tahun 

yang lalu, jika ibu mereka atau bahkan mereka sendiri, hendak jalan-jalan 

di jalan dengan cara jalan-jalan seperti yang dilakukan oleh sebagian 

wanita di zaman ini, anggota-anggota gereja, mereka pasti akan 

mengamankan wanita tersebut di tempat yang terkunci oleh karena 

dianggap orang gila. Dia lupa memakai roknya. Baiklah, kalau dulu saja 

dianggap gila, maka sekarang pun juga sama. 

112
 Baiklah, lihatlah, seluruh dunia membuktikan bahwa itu gila. Lihatlah 

pembunuhan-pembunuhan dan hal-hal yang sedang berlangsung di dunia 

sekarang ini. Paham? Kegilaan! 

113
 Segala sesuatunya sedang menuju untuk menggenapkan Kitab Wahyu. 

Kita mungkin masuk kepada hal itu pada minggu ini. Di mana, hal-hal yang 

mengerikan itu, hal-hal itu tidaklah natural. Itu adalah hal-hal rohani, yang 

membuat orang-orang berteriak kepada batu-batu karang dan gunung-

gunung, dan segala sesuatu yang lain supaya jatuh menimpa mereka.  
Matius 21:44; Wahyu 6:16 

114
 Kegilaan total yang sepenuhnya dari dunia ini akan masuk dengan 

segera. Ia sudah hampir ke sana sekarang ini. Wah, anda bisa melihat 
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jejak-jejak langkah kakinya. Begitulah. Ia--ia sedang berbaris di jalanan 

sana, duduk di bangku-bangku panjang gereja: kegilaan total, melakukan 

hal-hal yang seorang manusia pun tidak berpikir untuk melakukan dan 

dijadikan peradaban. 
115
 Lihatlah yang dilakukan oleh Hollywood kepada wanita itu. Lihatlah 

bagaimana itu. Itu sudah merampok kesucian wanita. Kita bisa terus dan 

terus menunjukkan. Paham? 
116
 Semua ini yang dia hilangkan. Bagaimana ia melakukannya? Karena 

ada sebuah perantara yang cerdik yang disebut gereja, seperti dulu di 

taman Eden. Seorang yang cerdik, iblis, masuk ke gereja sama seperti 

yang dia lakukan di taman Eden dan memperdayanya untuk masuk ke 

dalamnya. Ia diperdaya. Wanita itu berpikir; ia tidak bermaksud untuk 

berbuat salah. 
117
 Hawa tidak bermaksud untuk berbuat salah. Itu bukan yang disengaja. 

Tetapi ia . . . Alkitab mengatakan di II Timotius, I Timotius 3, ia diperdaya. 

Dan diperdaya bukanlah ketika anda dengan sengaja melakukannya, itu 

adalah ketika anda diperdaya untuk melakukannya. 
118
 Dan tepat itulah yang telah terjadi di zaman ini. Ia sudah diperdaya 

oleh televisi, oleh majalah, oleh orang-orang ini, ini, semua hal-hal yang 

baik ini yang sedang mereka hamparkan di jalan-jalan. Gadis-gadis 

modern, mereka melihat di majalah-majalah, dan mereka melihat di 

gambar-gambar; mereka menyaksikan di jalan-jalan; mereka melihat 

pakaian di toko-toko. Betapa Setan, perantara neraka yang hebat itu sudah 

turun ke antara orang-orang dan memperdaya mereka kepada hal-hal ini. 

Dan wanita itu mengira ia baik-baik saja. Dan ia mati dan tidak 

mengetahuinya. Ia jauh dari Allah. Lihatlah bagaimana ia sudah kehilangan 

semua ini dan betapa cerdiknya ia? 
119
 Pada hari ini, saya ingin supaya anda memperhatikan. Yesus 

mengucapkannya. Juga jika anda mau membacanya. Yesus sudah 

menyebutkan bahwa hal ini akan terjadi. Apakah anda tahu hal itu? Pada 

saat-saat terakhir Dia sebelum penyalibanNya. Mari membacanya saja. 

Lukas pasal 23, dan sebentar seperti pelajaran sekolah Minggu, mulai 

dengan ayat 27, saya yakin saya mendapati ditandai di sini. Yesus pergi ke 

Kalvari. Dengarkan sementara saya membacanya. Baiklah, Lukas 23:27, 

saya yakin di situlah kita mendapatkannya. Catatan saya sudah 

mendapatkannya begitu. Ya, di sinilah. 

“Sejumlah besar orang mengikuti Dia; di antaranya 

banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. 

Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan berkata: 

Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi 
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Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-

anakmu! 

Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata: 

Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya 

tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah 

menyusui. 

120
 Renungkan di zaman ini; adalah sesuatu yang memalukan bagi dirinya 

kalau memiliki seorang anak. Paham? 

Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-

gunung: Runtuhlah menimpa kami! Dan kepada bukit-bukit: 

Timbunlah kami. 

Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu 

hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?” 

121
 Berbicara tentang zaman ketika para wanita tidak lagi menginginkan 

punya anak. Mereka menginginkan seekor anjing atau seekor kucing atau 

sesuatu yang seperti itu, tetapi ia tidak menginginkan anak-anak lagi. 

Kenapa? Ia adalah si Mama Hubbard tua jika ia memiliki seorang anak. 

Paham? Ia tidak ingin. Itulah—itulah pernyataan-pernyataan Hollywood. Ia 

tidak ingin isterinya menjadi “si tua Mama Hubbard.” Jadi ia akan, 

suaminya akan menjalani operasi bagi dirinya sendiri, atau isterinya, salah 

seorang, sehingga akan menghalangi mereka punya anak. Mereka tidak 

ingin ada anak-anak. 

122
 Yesus menyatakan itu, dan apa yang Dia katakan? “Pada waktu itu 

mereka berseru kepada batu-batu karang dan gunung-gunung itu supaya 

menimpa mereka.” Wahyu 6:16 

123
 Ia akan memakai alat kontrasepsi [Alat-alat KB–-Ed.] sehingga ia bisa 

pergi ke pesta-pesta. Ia tidak mau disusahkan dengan mengurus bayinya. 

Itu akan merusak bentuk tubuhnya. Ketika ia mengandung, itu akan, itu 

merusak bentuk tubuhnya. Ia tidak mau terlihat seperti ia yang dulu. Dan 

suaminya cukup acuh dengan membiarkan saja dia melakukan hal itu. Ia 

tidak mau memberikan seorang anak bagi suaminya. 

124
 Yesus mengatakan tentang itu. Dan Dia berkata bahwa ketika mereka 

melakukan hal ini pada waktu itu, “Mereka akan berseru kepada batu-batu 

karang untuk menimpa mereka.” Itu adalah kedatangan Tuhan. 

125
 Mereka membayarkan sejumlah uang yang besar bagi kucing-kucing, 

anjing-anjing untuk diasuh. Itu benar. Ia harus mengasuh sesuatu, karena 

itu adalah sifat yang diberikan Allah kepadanya. 

126
 Saya memperhatikan. Saya memburu buruan yang besar. Dan seekor 

beruang tua pada saat musim gugur pada tahun ini, ketika ia sudah 
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diperanakkan kepada beruang jantannya, ia sudah mendapatkan anak 

beruang yang terlahir pada waktu itu. Mereka sudah mencapai ukuran 

muda yang cukup bagus, mungkin beratnya 100 pon atau lebih. Ibunya 

akan menyuruh mereka pergi dan tidur sendiri selama musim dingin, 

karena ia akan melahirkan beberapa anak beruang lagi. Mereka dilahirkan 

dalam bulan Februari. Beruang tidak tahu menahu tentang hal itu. 
127
 Mereka dilahirkan di dalam sebuah kantung kecil. Betapa Allah 

membuat mereka membuka sendiri kantung-kantung kecil ini . . . seperti 

kantung-kantung kecil dari kertas kaca yang tipis. Mereka menemukan 

jalan mereka. Induk mereka terdengar sudah tidur. Si induk tidak makan 

apa-apa sejak bulan Oktober, dan ini adalah bulan Februari. Mereka datang 

mendekat dan menyusu pada ibunya sampai pertengahan bulan Mei. 
128
 Kemudian ketika ia melihat anak-anaknya ini, mereka sudah berukuran 

besar dan berat. Masing-masing beratnya kira-kira 15, 10 atau 15 pon. 

Mereka menyusu pada ibunya. Bagaimana dia mendapatkan susu itu, itu 

adalah pemikiran Allah. Ia menghidupi dirinya dan menghasilkan susu bagi 

anak-anak beruang itu 
129
  Dan kemudian jika perkembangbiakannya tidak didapatkan, dan ia 

tidak mempunyai anak-anak lagi, ia akan mencari mereka, anak-anak 

beruang pada akhir tahun dan mengasuh mereka selama musim panas, 

karena itu adalah naluri yang diberikan oleh Allah. Ia harus mengasuh 

sesuatu. 
130
 Dan jika seorang wanita tidak mau mempunyai seorang bayi bagi 

suaminya, ia akan mengambil seekor anjing atau seekor kucing atau yang 

seperti itu. Ia harus mengasuh sesuatu. Itu adalah sifat mereka. Tetapi 

untuk melahirkan seorang anak bagi suaminya, dan membesarkannya 

untuk melayani Allah, hal itu sama sekali sudah tidak ada di dalam 

jalurnya. Dia seharusnya demikian. Oh, dia . . . Oh, ia sudah begitu 

memalukan, jika dia melakukan hal itu, melalui dosa perhimpunan 

percintaannya di tahun 1965 ini yang adalah tipe para wanita. 
131
 Sebuah potret yang sesungguhnya dari sebuah gereja modern di masa 

ini. Gereja modern ini pun tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini, 

yaitu, berteriak, bersorak-sorak, berbahasa roh, Kisah Para Rasul 2:38 

anak-anak muda di sekitar dia. Tidak, ia tidak menginginkan hal-hal yang 

seperti itu. Bersorak-sorak, dan berteriak, dan berseru, “Amin. Haleluya.” 

Wah, seorang anak kecil akan dengan segera mengeluarkan dia dari 

denominasinya. Mereka punya satu saja orang yang seperti itu di dalam 

salah satu dari gereja-gereja itu, wah, mereka akan mengeluarkan dia 

dengan cepat. 

“Kenapa kalian biarkan hal seperti itu berlangsung terus di sini?” 
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132
 Jadi anda lihat ia sudah mengandung dengan sesuatu, karena ia selalu 

melahirkan anggota-anggota setiap saat. Tetapi ia tidak ingin ada yang 

bersorak-sorak, berteriak, mengoceh, seperti di Kisah Para Rasul 2:38, ia 

menganggap mereka adalah makhluk-makhluk yang malang. Tentunya hal 

itu akan membuat dirinya malu. Hal seperti itu akan merusakkan dirinya 

dan gerejanya yang sosial, ilmiah, punya tata krama, dan terpelajar di 

mana ia adalah anggotanya. Mereka akan mengeluarkan dia pada konsili 

yang berikutnya. Ia tidak mau memilikinya. Jadi ia tidak ingin dibuahi 

dengan Firman, karena hanya itulah satu-satunya cara di mana Firman 

dapat melahirkan. 

133
 Dilahirkan dari Roh Allah, ia memiliki Roh Allah di dalamnya. Bukan 

intelektual, bergabung dengan gereja, berpegang pada kredo, berambut 

pendek, cat rias wajah, tidak ada yang seperti itu di dalam semuanya Itu. 

Anda tidak menemukan itu di dalam Firman Allah. Anda menemukan yang 

model kuno, yang dikuduskan, anak yang dipenuhi Roh Kudus, yang 

dilahirkan dari Roh Allah yang berteriak-teriak, berseru-seru, bersorak-

sorak, memuji Allah. 

134
 Hal itu sepenuhnya di luar dari jangkauan dia. Ia tidak menginginkan 

hal itu. Oh, tidak. Tidak, sungguh tidak. Kalau begitu apa yang ia lakukan? 

Ia melahirkan make-up, memakai celana pendek, perhimpunan Izebel, 

“kucing-kucing” haram mereka menyebutnya, saya rasa begitu. Saya rasa 

mereka menyebut itu kucing-kucing. “Lihatlah kucing itu pergi ke sana,” 

mereka katakan, atau sesuatu yang seperti itu, anda tahu. 

135
 Ia dilahirkan atau dinikahkan atau dikaitkan dengan suaminya yang 

pertama, Adam yang pertama, melalui percabulan sang isteri yaitu Hawa, 

isteri Adam yang pertama. Anda berkata “Percabulan?” Memang begitulah 

ia dulunya. Tetapi oh, ia mengklaim bahwa Adam ini—Adam yang pertama 

ini mati. “Oh tentu, dia [He–-Ed.] sudah lama sekali mati. Aku dilahirkan 

kembali,” tetapi ia [She–-Ed.] berkata, “Dan tentunya saya dinikahkan 

kepada Adam yang kedua, Kristus, Firman.” 

136
 Bagaimana? Perhatikan apa yang ia cintai. Lihatlah kekasihnya. Anda 

ingin melihat kepada siapa ia jatuh cinta. Firman mengatakan hal ini, tetapi 

ia berkata, “Gerejaku mengatakan begini.” Lantas ia jatuh cinta kepada 

siapa? Siapakah suaminya? Buah-buahnya membuktikan siapa dirinya. Itu 

tepat sekali, memperlihatkan siapa dirinya. Perhatikan, ia dilahirkan 

pertama kali bagi Adam, karena itu adalah kelahiran alamiahnya. Paham? 

Dan ia tidak pernah meninggalkan hal itu. Itu adalah seorang kekasih 

dunia. Ia mengklaim bahwa ia dilahirkan kedua kalinya bagi Kristus. Tetapi 

kekasihnya, perhatikan, masih Adam, karena ia mengasihi dunia. 

137
 Dan yang lain—hal yang lainnya, perhatikan jenis anak seperti apa 
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yang ia lahirkan. Itu memberitahukan siapa papa mereka, apakah itu 

adalah Adam yang pertama atau Adam yang kedua. Jika gereja 

menghasilkan seorang anak dari Adam yang kedua, dia mempunyai 

tingkah-laku dari Adam yang kedua seperti cara yang dulu mereka lakukan 

di hari Pentakosta itu. Itulah anak-anak Adam kedua yang sesungguhnya. 

Paham? Itu benar. Sifat mereka adalah seperti ayah dan ibunya. Benar, 

tuan. Putri-putrinya, merias wajah, berambut pendek, memakai pakaian-

pakaian pria, celana-celana panjang. Alkitab menyuruh dia supaya tidak 

melakukan hal itu. Ia memotong rambutnya. Itu adalah suatu yang 

memalukan bagi dirinya. I Korintus 11:5-15 

Anda berkata, “Diam saja soal itu.” 
138
 Itulah yang dikatakan Firman. Saya hanya sedang mengarahkan pada 

yang alamiahnya. Itulah yang ia lakukan. 
139
 Anak-anaknya, anak-anaknya dilahirkan dari dirinya, bersandar pada 

pendidikan, sekolah, sekolah Alkitab, demikian disebut, suatu perguruan 

tinggi yang hebat yang diperkirakan sudah lama ada, menetaskan mereka 

keluar dari mesin inkubator. Para pencari denominasi, rohaniah seperti 

Kain, sama haramnya terhadap Firman seperti Kain. Itu benar. Sama 

haramnya seperti Kain. Tentu. Para pencari denominasi. Anda melihat 

apakah itu? 
140
 Allah tidak pernah mengorganisasikan sebuah denominasi. Dia sudah 

selalu menentangnya, dan Firman menentangnya. 
141
 Tetapi mereka sangat berpegang padanya. Jadi anda lihat apa yang 

mereka lahirkan? Itu memperlihatkan siapa papa dan mamanya. Itu tepat. 

Itu tepat. Sama haramnya seperti Kain. Itulah jenis anak yang dia hasilkan 

dari Hawa. Mereka menjauh dari Firman, dan kemudian, melihatkah yang 

dilahirkan oleh Hawa? Tepat itulah yang sudah dilahirkan oleh gereja, hal 

yang sama. 
142
 Dapat membuktikannya kepada anda melalui Firman, itulah dari mana 

pendidikan dan peradaban datang yaitu melalui Kain. Itu tepat sekali. 

Sebab mereka mengklaim . . . Tetapi mereka—mereka mengklaim sebagai 

anak-anak Allah, tetapi mereka adalah peranakan denominasi, para sarjana 

yang disekolahkan oleh denominasi, dan lain-lain. Itu tepat sekali. Cerdik, 

pandai, astaga, demikianlah ular itu dulunya, ayah mereka. Itu benar. 

Sama cerdiknya dan ilmiahnya, para pengkhotbah sama seperti Kain 

dulunya. Paham? Itu tepat hal yang sama. 

Anda berkata, “Saudara Branham, apakah itu benar?” 
143
 Bukalah Kejadian 4:16 dan temukan. Kembali kemari sebentar di dalam 

Kejadian 4:16, dan anda akan mengetahui, bagaimana itu dulunya terjadi. 
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“Dan Kain pergi . . . dari hadapan Tuhan, dan ia 

menetap di tanah Nod, di seberang timur Eden. 

Dan Kain bersetubuh dengan istrinya; dan 

mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh; 

kemudian Kain membangun suatu kota, dan dinamainya 

kota itu Henokh, menurut . . . nama anaknya.” 

144
 Terus ke Tubal, dan seterusnya mereka mulai menjadi para pembuat 

instrumen-instrumen, musik dan lain-lainnya. Peradaban datang oleh Kain. 

Itu benar. Membangun kota-kota, instrumen-instrumen, manusia-manusia 

ilmuwan datang oleh Kain, benih si ular itu. Sekarang, perhatikan ayat 25. 

Dan Adam bersetubuh dengan istrinya lagi; 

145
 Sekarang, Adam bersetubuh dengannya sekali, dan ia memiliki dua 

orang anak. Selidikilah Kitab Suci. Ia mempunyai Kain dan Habel. Satu kali 

tindakan dan dua orang anak. Anda berkata . . . 

146
 Mereka memberitahu saya belum lama lalu, itu tidak mungkin terjadi. 

Kita mempunyai sebuah kasus tepat di Hollywood ini. Hollywood? Kita 

sudah mendapatkan sebuah kasus di Tucson sekarang ini juga di 

pengadilan sana. Seorang wanita melahirkan seorang anak kulit berwarna 

dan seorang anak kulit putih pada saat yang bersamaan. Mereka 

mengatakan dia tidak dapat melakukannya. Dia dapat mempunyai dua 

benih yang subur juga. Mereka mendapatkannya tepat di pengadilan 

sekarang ini juga. Saya tahu anjing-anjing akan melakukannya. Binatang-

binatang akan melakukannya. Dan ia sudah ada di sana. Si suami yang 

kulit putih itu berkata, “Saya akan memelihara anak saya sendiri, tetapi 

bukan anak yang itu.” 

147
 Dan si wanita itu membuat pengakuan. Dia bersetubuh dengan 

suaminya pada pagi itu dan dengan laki-laki kulit berwarna pada sore 

harinya. “Jika itu ada di dalam,” kata dokter itu, “dalam jangka waktu 24 

jam, itu akan terjadi jika di situ terdapat benih yang lain yang subur. Dan 

di sanalah dia melakukannya. 
148
 Dan tepat itulah yang telah terjadi di sini. Kain yang . . . Setan, pada 

pagi itu, di dalam diri si ular; dan Adam, sore harinya. Ketika Hawa . . . 

Dan Hawa mempunyai dua orang anak. 

Sekarang, Adam bersetubuh dengan istrinya lagi (yang 

kedua kalinya); dan dia melahirkan seorang anak, . . . 

149
 Ingat, tidak terdapat di mana pun di dalam Alkitab yang mengatakan 

bahwa Kain adalah anak Adam. Dikatakan, “Dia berasal dari si jahat,”         
I Yohanes 3:12 bukan Adam, “Iblis.” 

. . . bersetubuh dengannya (kedua kalinya), dan 
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bersetubuh . . . dan mempunyai seorang anak, dan 

menamainya Set: sebab katanya, Tuhan telah menetapkan 

. . . (Itu bukanlah Benih yang sesungguhnya.) . . . kepadaku 

benih yang lain menggantikan Adam, sebab Kain telah 

membunuhnya. Jadi . . . 

Dan seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu 

dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil 

nama Tuhan.” 

150
 Bukan berasal dari silsilah keturunan Kain, tetapi dari silsilah Set. Jadi, 

“Kain adalah si jahat itu.” Di situlah datangnya ular itu. 

151
 Sekarang, perhatikan, Alkitab dengan jelas mengatakan di sini, bahwa, 

“Suaminya yang pertama harus mati,” bukan hanya diceraikan. Dia harus 

mati. 

152
 Saya sudah mengkhotbahkan tentang Pernikahan dan Perceraian, 

dan anda semua tahu tentang hal itu. Saya tidak sedang berbicara, hanya 

kepada jemaat di sini, tetapi ke seluruh negara. Baiklah. Sekarang, anda 

melihat apa yang terjadi di situ, di dalam Pernikahan dan Perceraian. 

Ketika itu . . . ? . . . Ketujuh Meterai dibuka, hal itu menerbitkan kebenaran 

yang sesungguhnya tentangnya. 

153
 Jadi untuk dinikahkan kepada Adam yang kedua, Kristus, Firman, anda 

harus memisahkan diri anda dengan mati atas suami denominasi anda 

yang pertama, karena tidak ada satu pun dari mereka yang dapat 

menerima seluruh Firman Allah. Tunjukkan kepada saya satu saja kalau 

ada. “Oh,” anda berkata, “denominasiku.” Yang lain berkata punya dia 

juga. Taruhlah keduanya, dan anda mendapati bahwa keduanya salah, 

segera sesudah anda berdenominasi. Bacalah Wahyu 17. Jadi, anda lihat, 

anda sudah harus mati dari hal itu. 

154
 Sekarang, saya tidak sedang berbicara kepada perhimpunan lokal ini. 

Saya sedang berbicara secara menyeluruh ke seluruh negara. Anda harus 

mati bagi suami anda yang pertama. Jika anda disatukan kepada Kristus 

dan masih menikah dengan suatu denominasi, anda adalah seorang 

pecabul. Anda adalah seorang Laodikia. 

155
 Sebuah gereja di seluruh negeri, kita sedang mengikuti Yesus Kristus 

Firman itu. Untuk menjadi Mempelai Wanita, anda harus dinikahkan ulang 

kepada Firman Allah, yang adalah Kristus. “Pada mulanya adalah Firman, 

dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Dan 

Firman telah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita.” Yohanes 1:1,14 

156
 Sepanjang anda berpegang pada tradisi-tradisi denominasi manusia, 

anda disebut seorang pecabul di dalam Firman Allah. Sepanjang anda 
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adalah seorang pencari kredo denominasi, milik suatu organisasi gereja 

yang menyangkal Firman, anda adalah seorang pecabul. Itulah yang 

dikatakan Alkitab. 

157
 Yesus berkata, “Kamu tidak dapat melayani dua allah pada saat yang 

bersamaan. Kamu melayani Tuhan atau mamon.” Mamon adalah dunia. 

“Dia yang mengasihi dunia atau hal-hal duniawi, maka kasih Allah tidak ada 

pada dia.” Matius 6:24; I Yohanes 2:15 Benih Allah tidak dapat berada di dalam 

dirinya pada saat yang sama (kasih Allah) kasih akan dunia ada di situ. 

Ketika Benih Allah sedang bekerja melalui anda, itu adalah Firman Allah. 

Kasih akan dunia tidak bisa ada di situ pada saat yang bersamaan. 

Sekarang, dari manakah rambut pendek, dan celana-celana pendek, dan 

cat-cat rias wajah itu? Nah, terdapat di manakah itu? 

158
 Anda tidak bisa suci bagi Kristus, Firman Allah, dan melayani sebuah 

denominasi buatan manusia pada saat yang bersamaan. Itu bertentangan 

dengan Firman. Paulus katakan di sini. “Ada di manakah itu?” Roma 7. 

159
 Juga anda tidak dapat melahirkan anak-anak Allah dari FirmanNya bagi 

kelompok denominasi yang haram itu. Anda tidak bisa melakukannya. Di 

dalam inkubator anda, anda tidak dapat melahirkan seorang anak Firman 

Allah. Saya sedang berbicara kepada gereja. Tetapi tetap saja anda 

mengklaim sangat relijius. Demikian juga Kain, anak si pelacur Hawa, 

sangat relijius, mendirikan mezbah-mezbah, dan mempersembahkan 

korban, dan membayar perpuluhannya, dan melakukan segala sesuatu 

yang rohaniah yang juga dilakukan oleh manusia relijius yang mana pun. 

Tetapi dia gagal untuk menuruti Firman itu. Dia gagal untuk memiliki 

pewahyuan itu. 

160
 Dan pewahyuan adalah satu-satunya hal, pewahyuan Firman. Apa . . . 

Apakah pewahyuan? Yesus berkata, “Di atas batu karang ini Aku akan 

mendirikan gerejaKu, dan gerbang-gerbang neraka tidak dapat 

menguasainya.” Matius 16:18 Iman adalah pewahyuan, karena iman sudah 

dinyatakan kepada anda. 

161
 “Habel, oleh Iman, mempersembahkan dengan pewahyuan (Iman), 

persembahan yang lebih baik kepada Allah daripada persembahan Kain. 
Ibrani 11:4 

162
 Kain mengira mereka makan buah apel. Mereka masih memiliki 

pemikiran itu, padahal tidak begitu dulunya. Itu adalah percabulan 

dulunya, benih ular. Dan di sanalah, ketika Ketujuh Meterai dibuka, itu 

menyatakannya dan membuktikannya. Buku saya tentang hal itu baru saja 

dirilis. Saya rasa kita sudah mendapatkan seribu di sini. Paham? 

Perhatikan, itu adalah Alkitabiah dari Kejadian sampai Wahyu. 
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163
 Pada akhir zaman kedua pohon itu mencapai kematangannya dan 

membuktikan diri mereka. Di sinilah kita berada di zaman ini, Laodikia dan 

Mempelai Wanita, benar-benar jelas dan sangat indah hal itu terdapat di 

dalam Kitab Suci dan tepat berada di hadapan muka anda. “Anda tidak 

dapat melayani Allah dan mamon.” Anda tidak dapat menjadi seorang 

Kristen Alkitab yang percaya yang suci dan melibatkan diri anda di dalam 

urusan denominasi. Anda tidak bisa melakukannya pada saat yang 

bersamaan. Yang satu harus mati supaya yang satunya hidup. 

164
 Begitu pula anda tidak dapat melahirkan anak-anak Firman Allah. 

Gereja pun tidak dapat melahirkan. Anda tidak menginginkan salah satu 

dari mereka yaitu anak-anak yang bersorak-sorak, berseru dan berbahasa 

roh dan semua hal itu. Mereka, anda tidak bisa melakukan hal itu di dalam 

sebuah gereja denominasi. Mereka tidak akan memiliki anda. Mereka tidak 

membawa mereka seperti itu. Mereka mengumpulkannya dan menjabat 

tangan mereka dan berkata, “Jika anda percaya, anda sudah 

mendapatkannya.” Sepanjang anda menempatkan nama anda di buku itu, 

itu saja yang harus anda lakukan. Paham? Itu adalah—itu adalah anak-

anak yang haram bagi Firman, masih mengklaim dirinya rohaniah. 

165
 Sungguh dibuahi dengan hikmat dan pengetahuan Setan, gereja sudah 

menjadi begitu. Mereka mengirimkan orang-orangnya ke sekolah-sekolah 

untuk belajar bagaimana mengucapkan, “amin” dengan benar. Mereka 

belajar bagaimana untuk mengucapkan semua ini dan menjadi sangat 

intelektual. Apakah itu? Itu adalah pembuahan dari si jahat. Dengan apa 

Setan membuahi Hawa? Tidak percaya terhadap Firman Allah demi 

intelektual-intelektual, kecerdasan, dan itu merusak seluruh ciptaan. Tepat 

itulah yang telah dia lakukan kepada Firman di zaman ini, gereja. Ia sudah 

membuahi dirinya sendiri dengan sekolah-sekolah Alkitab dan perguruan-

perguruan tinggi dan hal-hal yang seperti itu, membaca, menulis, dan 

aritmatika, dan mereka tidak tahu tentang Allah lebih daripada seorang 

yang tidak memiliki pengertian akan Allah. Mereka tahu semua kredo-kredo 

mereka, buku-buku doa mereka, dan segala sesuatu yang lain, tetapi tidak 

tahu-menahu tentang Allah. 

166
 Mereka mengetahui ketika Firman dibuktikan, ketika dulu Allah 

berbicara di sana dan memberikan FirmanNya kepada tiap angkatan ketika 

itu datang, di sinilah Nuh tampil, dan dia berkhotbah kepada angkatan itu. 

167
 Sekarang, bagaimana seandainya Musa datang dan berkata, “Mari 

membangun sebuah bahtera?” Dia sudah benar-benar keluar dari jalur, 

tetapi dia adalah seorang nabi. Dia memiliki pewahyuan Allah. 

168
 Allah membuktikan itu sebagai Kebenaran. Dia membawa anak-anak 

Israel keluar, dan memperlihatkan Tiang Api di hadapan mereka, dan 
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membuktikan nabinya benar, dan mengatakan dengan tepat apa yang 

akan Dia lakukan, dan Dia melakukannya. 
169
 Mereka berkata, “Janganlah Allah yang berbicara. Biarlah Musa saja 

yang berbicara, nanti kita mati.” 
170
 Dia berkata, “Aku tidak akan berbicara kepada mereka seperti itu lagi, 

tetapi Aku akan membangkitkan nabi-nabi, dan mereka akan berbicara.” 
Keluaran 20:19 
171
 Di sanalah Yesaya berdiri, berkata, “Seorang perawan akan 

mengandung.” Yesaya 7:14 Seorang manusia seperti dia di sebuah zaman 

ketika . . . Bagaimana mungkin seorang perawan akan mengandung? “Bagi 

kita, seorang Anak dilahirkan: seorang anak dilahirkan, seorang Anak 

diberikan. NamaNya akan disebutkan: Penasihat Ajaib, Raja Damai, Allah 

Perkasa, Bapa yang Kekal. Yang duduk di atas takhta BapaNya, Daud, Dia 

akan memerintah dan KerajaanNya tidak akan berkesudahan.” Yesaya 9:5 

Bagaimana itu akan terjadi? Dia tidak tahu. Dia hanya mengucapkan apa 

yang dikatakan Allah. Itu melampaui khayalan apa pun, intelektual. Itu 

melampaui penelitian ilmiah mana pun. Itu adalah Firman Allah. 
172
 Sekarang, kita menyekolahkan para pelajar seminari-seminari kita di 

dalam segala macam teologia Alkitab dan hal-hal yang seperti itu, teologia 

buatan manusia. Ia sudah mendapatkan sekumpulan gereja, tepat seorang 

Laodikia seperti yang telah dikatakan Allah akan seperti itu. Oh astaga! 

Ketika saya melihat hal itu, itu membuat saya menggigil. Dibuahi dengan 

pemikiran-pemikiran intelektual! Anda harus menjadi seorang lulusan 

sekolah tinggi bahkan sebelum anda dapat masuk. Anda harus punya . . . 

harus berdiri di hadapan seorang psikiater sebelum anda dapat 

ditahbiskan. 
173
 Bayangkan saja kalau Petrus, Yakobus, dan Yohanes berdiri di hadapan 

seorang psikiater? Ingat 120 orang yang ada di atas sana, mereka bahkan 

tidak bisa membuat tanda tangan dengan nama mereka sendiri? Berdiri di 

hadapan seorang psikiater, melihat apakah mereka . . . apakah mereka 

semua . . . apakah gerak refleks mereka baik, dan seterusnya? Mereka 

memang memiliki gerak refleks, tetapi itu bukanlah konsep intelektual 

ataupun penelitian ilmiah. Itu adalah melalui kuasa Allah. Ketika itu 

menerpa mereka, mereka tidak tahu menahu akan berbuat apa selain 

melakukan apa yang disuruhkan oleh Roh Kudus untuk dilakukan. Mereka 

tidak menaruh perhatian kepada intelektual mana pun, apa yang dikatakan 

gereja, dan apa yang dikatakan imam, dan apa yang ini katakan, itu 

katakan. Mereka digerakkan oleh Roh, manusia-manusia yang tidak kenal 

takut. 
174
 I Yohanes 2:15, Dia berkata, “Jika kamu mengasihi dunia atau hal-hal 
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duniawi, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam kamu.” Jadi bagaimana 

mungkin anda dibuahi dengan Firman Allah di mana Ia menyalahkan dunia 

ini, menyalahkan Hollywood, menyalahkan semua mode-mode ini, 

menyalahkan semua pesta-pesta ini, dan kelakuan yang buruk, dan yang 

disebut demikian di mana mereka menjalankan atas nama agama? Ia 

menyalahkan itu. Bagaimana Firman bisa membuahi seseorang: bagaimana 

mungkin seorang wanita yang berambut pendek, wajah yang dirias, 

memakai celana-celana pendek? 
175
 Bagaimana mungkin seorang pengkhotbah pergi ke sini ke sebuah 

seminari, dan melihat Kisah Para Rasul 2:38, dan melihat bahwa tidak 

terdapat seorang pun di dalam Alkitab yang pernah membaptis di dalam 

sebutan-sebutan itu, dan kemudian masih mengatakan bahwa dia sudah 

mengandung dengan Firman Allah? Dia mengucapkan dusta kepada anda. 

Dia menjual hal kesulungannya. Dia sudah berbuat cabul menentang hal 

yang telah dia katakan sendiri. Dia dipisahkan di dalam perceraian. 

Allah akan mempunyai sebuah gereja yang suci, tepat sekali, seorang 

Mempelai Wanita. 
176
 Alkitab berkata, “Firman tidak ada di dalam kamu,” jadi jenis anak-

anak apa yang anda lahirkan? Dikandung oleh denominasi-denominasi. 

Sudah tidak ada kematian untuk memisahkan anda dari kekasih anda yang 

pertama. 
177
 “Apa yang Jones pikir nanti, jika aku harus bersorak-sorak dan 

berbahasa roh? Apa yang mereka pikir nanti jika aku dibaptis ulang?” 

Sungguh omong kosong itu. Apakah anda dinikahkan kepada Jones? 

Apakah anda dinikahkan kepada gereja itu? Atau apakah anda dinikahkan 

kepada Kristus, Firman? 
178
 Nah, itulah kenapa dia masih melahirkan anak-anaknya. Jenis anak-

anak seperti apakah yang dia miliki? Inilah beberapa dari nama-nama 

mereka yang mereka sebutkan di zaman ini. Cats, Beatles, Monsters, Ricky, 

Rickettas. Cats, Beatles, yang merupakan anggota-anggota gereja. Tentu. 

Mereka semua adalah anak-anaknya, anak-anak Kain, yang adalah anak-

anak binatang yang cerdik itu, Kejadian 3:1 mereka pun sama licinnya. 
179
 Sekarang, pakailah pandangan yang baik untuk beberapa saat dengan 

pandangan rohaniah anda, di jiwa anda. Lihat saja ke sekeliling. Saya 

sedang berbicara ke seluruh negara sekarang. Lihatlah untuk beberapa 

menit saja, kalian yang berada di Branham Tabernakel sana, kalian yang 

berada di tabernakel-tabernakel yang ada di pantai barat, dan Arizona dan 

di mana saja anda berada, lihatlah diri anda sejenak. Anda berkata, 

“Saudara Branham, Pesan yang sedang anda khotbahkan itu salah.” 

Lihatlah sebentar pada diri anda sendiri. Biarlah Roh Kudus menyelidiki 
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pikiran-pikiran anda dengan Firman, anda akan setuju dengan Pesan itu. 

Biarlah Kristus, Firman yang diurapi itu, menyelidiki hati nurani anda. 

Biarlah Dia masuk ke dalam diri anda. Lihatlah apakah itu benar atau tidak. 

Dan saya baru menyebutkan satu atau dua hal saja padahal masih ada 

ratusan. 

180
 Apakah Alkitab setuju dengan seorang wanita yang rambutnya 

pendek? Apakah Alkitab percaya, setuju dengan tiga pembaptisan di dalam 

Nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Tidak ada yang seperti itu. Apakah Alkitab 

setuju dengan wanita yang memakai pakaian laki-laki? Nah, hanya 

mengambil tiga saja, sedangkan masih ada ratusan lebih. Selidikilah itu di 

dalam Terang Firman Allah. 

181
 Anda berkata, “Saya adalah seorang anggota gereja.” Demikian pula 

Kain. Demikian pula Hawa. Alkitab memperkirakan bahwa pada hari-hari 

terakhir Laodikia akan menjadi sama. 

182
 Biarlah Roh Kudus menyelidiki hati nurani anda, dan anda akan setuju 

dengan Daniel 5:12, ketika ratu itu datang ke hadapan Beltzasyar, dan 

berkata Ratu itu tahu bahwa ada seorang nabi, Daniel, di antara mereka, 

bahwa dia adalah seorang penghapus segala keraguan. Anda izinkan saja 

Roh Kudus, Dia adalah nabi di zamannya. Biarlah Dia masuk ke hati anda 

sekarang ini juga dan jika anda menguji dengan Firman Allah dan 

keraguan-keraguan tentang pesan itu akan dihapuskan. Dia menghapuskan 

segala keraguan. Anda tahu, itu tepat di Firman bagi zaman ini. 

183
 Anda tidak dapat mengkhotbahkan pesannya Luther di zaman ini. Itu 

masuk di dalamNya, tetapi itu adalah kaki. Uh-huh. Uh-huh. Tidak bisa 

mengkhotbahkan pesannya Wesley, tidak bisa mengkhotbahkan 

Karismatik/Pentakosta! Kita betul-betul melampaui hal itu. Mereka 

berdenominasi dan mati. Mereka adalah tangkai. 

184
 Tangkai itu muncul dengan sehelai daun pada kondisi pertama dari 

gereja itu. Sekarang, di mana di situ tidak terlihat seperti biji yang pertama 

kali masuk ke dalam tanah itu, gandum itu. 

185
 Yang muncul kedua adalah putik sari itu. Itu masih belum terlihat 

seperti biji itu. Terlihat lebih mirip dengannya. Ia semakin mendekati 

kepada gambar biji gandum yang sesungguhnya itu. Tetapi tentunya daun-

daun itu tidak terlihat seperti biji gandum yang masuk ke dalam tanah itu. 

Ia adalah pembawa Kehidupan yang sebelumnya berada di dalam biji itu. 

Tetapi apa yang ia lakukan? Ia berdenominasi sama seperti semua jenis 

yang lainnya yang cocok dengannya. Ia mati. 

186
 Kemudian apa? Kehidupan itu bergerak menjadi jumbai. Ia sudah 

mempunyai banyak bulatan-bulatan kecil yang menggantung padanya, 
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terlihat sepertinya biji-biji kecil ada di dalamnnya, terlihat sepertinya itu 

adalah biji yang sesungguhnya, tetapi itu bukan. 

187
 Kemudian ia menjadi kulit sekam, dan apa yang ia hasilkan? Kulit 

sekam. 

188
 Sekarang, anda ambil sebutir biji gandum, ketika gandum pertama 

muncul. Dan Yesus katakan, “Sebutir biji gandum.” Yohanes 12:24 Dan anda 

ambil gandum itu dan mengupasnya. Anda membuka kulitnya itu. Anda 

lihat ke situ. Anda berkata, “Kita mendapatkan sebutir biji gandum.” Hati-

hati. Itu memang mirip seperti biji itu sendiri, tetapi tidak terdapat sedikit 

pun biji gandum di situ. Itu adalah kulit sekam. 

189
 Di situlah orang-orang Karismatik/Pentakosta. Seperti itulah yang 

dikatakan oleh Matius 24:24, “Itu akan menyesatkan orang pilihan di hari-

hari terakhir sekiranya mungkin.” Tetapi bukalah daun demi daun itu, anda 

tidak mendapatkan biji sama sekali. Biji itu berada di baliknya. Paham? 

190
 Dan kemudian Kehidupan itu keluar dari denominasi itu, menjadi biji 

itu. Kemudian apa yang terjadi? Ketika biji itu mulai bertumbuh dan 

semakin bertambah besar, sehingga itu bisa menutupi sesuatu, denominasi 

lepas darinya. “Kenapa, bukankah kita mendapatkan sebuah denominasi 

yang keluar dari ini?” Mereka tidak akan pernah muncul. Itu adalah biji. Ia 

tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Kita berada di akhir zaman. Apa yang 

harus ia lakukan sekarang? Dijemur di hadapan sang Anak [Son] untuk 

dimatangkan. Tepat sekali. Firman itu dimatangkan di dalam hati anda 

untuk menghasilkan dan menghidupi apa yang sedang kita bicarakan ini. 

Benar, tuan. 

191
 Selanjutnya anda tidak akan memiliki keragu-raguan lagi, jika anda 

membiarkan Roh Kudus menyatakannya kepada anda seperti ratu itu yang 

berkata tentang Daniel. 

192
 Anda mungkin berkata, “Apa hubungan semua ini dengan pengucapan 

syukur itu? Apa yang sedang anda bicarakan, Saudara Branham? 

Seperempat jam lagi sudah jam 9. Anda belum mengatakan apa pun 

tentang pengucapan syukur itu.” Sungguh sebuah Pesan yang bagus untuk 

kesempatan itu, bagi saya! Ya, sungguh. 

193
 Para nenek moyang pengembara itu sangat berterima kasih atas jalan 

hidup yang baru ditemukan, dipisahkan dari denominasi-denominasi 

Inggris kuno itu dan kredo-kredo. Mereka dapat menikah kepada Firman 

yang baru yang diurapi bagi zaman mereka. Itu benar. Yang baru, Firman 

yang diurapi di zaman mereka, bagi zaman mereka. 

194
 Jadi kita bisa berterima kasih, sebagaimana para pengembara seperti 

Abraham, memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi, semua pergaulan kita. 
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Abraham adalah seorang pengembara. Allah sudah memisahkan kita dari 

semua agama-agama yang mati itu. Saya sedang berbicara kepada seluruh 

negara sekarang, semua kredo-kredo yang mati, kepada apa? Memisahkan 

kita dan membuka sebidang tanah yang baru bagi kita, sebuah Pesan yang 

baru bagi zaman ini. 

195
 Karismatik/Pentakosta mengering dan mati. Seperti Luther, Wesley, 

dan mereka yang lain, mereka tidak lebih dari sekedar sekelompok gereja-

gereja yang berkumpul bersama. Namun demikian orang-orang yang baik 

yang ada di situ, itu harus keluar. 

196
 Apa yang Dia lakukan? Dia membuka Ketujuh Meterai dari Pesan yang 

terakhir itu. Apakah anda memperhatikan hal itu? Ketujuh Meterai, di mana 

semua misteri mengenai Ketujuh Zaman Gereja dimeteraikan dengan 

Ketujuh Meterai. Para reformator itu tidak punya waktu untuk 

melakukannya di zaman-zaman mereka. Mereka tidak hidup cukup lama. 

Tetapi pewahyuan Ketujuh Meterai yang diberkati ini dibukakan kepada 

kita di hari-hari terakhir ini dari sebuah nubuatan sehingga harus berangkat 

ke Arizona. 

197
 Bagaimana saya memohon kepada Allah tempo hari itu, “Apakah yang 

sedang Engkau perbuat dengan saya dengan berada di padang gurun ini?” 

198
 Apakah anda tahu Musa menulis Perjanjian Baru . . . atau Perjanjian 

Lama? Tentu dia menulisnya. Keempat kitab yang pertama memberikan 

hukum taurat, segala sesuatunya: Kejadian, Keluaran, Imamat, dan 

Ulangan. Dia menulis Perjanjian Lama. Untuk melakukan hal itu dia harus 

meninggalkan semua teman-teman dan orang-orang yang dikasihi dan 

pergi ke padang gurun. 

199
 Paulus menuliskan Perjanjian Baru. Itu benar. Dia menulis Roma dan 

Roma dan semua kitab yang lainnya, Ibrani, dan Timotius, dan seterusnya. 

Dan untuk melakukan hal itu, dia harus memisahkan dari dirinya sendiri 

dan pergi ke Arab ke padang gurun selama tiga tahun dan mendapatkan 

pewahyuan Allah. 

200
 “Oh,” anda berkata, “bagaimana dengan Matius, Markus, Lukas, dan 

Yohanes?” Mereka adalah para penulis Kitab Suci yang hanya menuliskan 

apa yang sudah dikerjakan Yesus. 

201
 Paulus dipisahkan dan menempatkan Firman itu bersama-sama. Itu 

benar. Baiklah, kemudian, lihatlah apakah ia menempatkan hal itu, dan dia 

harus pergi ke padang gurun jauh dari orang-orang yang mereka kasihi. 

202
 Ingat apa, “Pukul Berapakah Ini, Tuan?” Berapa banyak yang 

pernah mendengarkannya, katakan, “Amin.” Apakah itu benar? Maka kita 

sudah memperoleh pewahyuan di hari-hari terakhir ini bagi Pesan Tuhan 
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Allah untuk mengumpulkan Mempelai WanitaNya bersama-sama. Itu tidak 

pernah dijanjikan di zaman yang lain. Itu dijanjikan di zaman ini. Maleakhi 

4, Lukas 17:30, Yohanes 14:12, Yoel 2:38. Janji-janji itu persis tepat 

seperti Yohanes Pembaptis mengindentifikasikan dirinya sendiri di dalam 

Kitab Suci. 

203
 Yesus mengidentifikasikan diriNya, apa yang mereka katakan? 

“Menjauhlah dari orang yang seperti itu. Yohanes adalah seorang manusia 

liar.” Gereja pada waktu itu tidak mampu menerimanya. Itu adalah pola. 

Begitu juga gereja tidak akan menerimanya di zaman ini. 

204
 Tetapi bagi orang pilihan, panggilan Allah. Bagi orang pilihan, mereka 

mengetahuinya. Memanggil Mempelai Wanita yang suci itu, Firman, Gereja 

akhir zaman, Wanita pilihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Firman. Jika . . . 

Yesus adalah Firman. Berapa banyak yang percaya hal itu? Baiklah. Maka 

Mempelai Wanita adalah selalu bagian dari Mempelai Pria, jadi Mempelai 

Wanita tidak akan merupakan sebuah denominasi. Ia pasti akan 

merupakan Firman yang dimanifestasikan untuk menjadi Mempelai Wanita 

Kristus. Dia berjanji untuk melakukannya. Dia sudah mengatakan 

bagaimana Dia akan melakukan. Dia tidak pernah kehilangan polaNya. Dia 

selalu melakukannya dengan pola itu. Dia sudah melakukannya setiap saat 

dengan pola itu. Dia melakukannya lagi, memanggil Mempelai WanitaNya 

yang suci itu di hari-hari terakhir, Ribka yang manis itu menantikan 

Ishaknya. Sungguh suatu masa yang indah! 

205
 Di sinilah itu memunculkan dua Kitab itu yang akan menjadi misteri 

bagi anda ketika anda membaca Buku Tujuh Zaman Gereja. Dua Kitab itu: 

Kitab Kehidupan, dikatakan, yang satu berkata bahwa anda bisa 

menempatkan nama anda di situ, dan itu tidak pernah dihapus, dan yang 

lain berkata anda menghapus namanya dari Kitab Kehidupan itu. Hal ini 

memperlihatkannya secara sempurna, tepat di sini. Saya akan berhenti 

beberapa menit mungkin mengenai sedikit catatan ini dan membahas ini 

sebelum kita tutup. 

206
 Kehidupan adalah suatu hal yang suci bagi Allah, dan itu dicatat di 

dalam sebuah Kitab. Allah adalah sang pencipta kehidupan. Apakah anda 

percaya hal itu? 

207
 Kehidupan kita yang alamiah yang kita miliki ini hanyalah sebuah 

penyimpangan. Seharusnya ini benar-benar merupakan Kehidupan yang 

benar dari sejak mulanya. Tetapi ini diselewengkan oleh kelahiran alamiah 

tersebut. Kehidupan pertama atau kesatuan anda yang pertama itu, anda 

disatukan pada kelahiran yang alamiah itu. Suatu tindakan alamiah, 

seorang manusia alamiah dipersekutukan, laki-laki dan wanita bersama-

sama, dipersekutukan bersama di dalam hubungan persetubuhan yang 
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menghasilkan kehidupan anda yang pertama ini, dan itu dipersekutukan 

dengan dosa dan kematian. Bagaimana anda bisa melewatkan tentang 

benih ular itu. 

208
 Ketika anda melihat wanita itu, sebuah produk sampingan; tidak ada 

betina lain yang seperti dia; dijadikan seperti itu, mengetahui bahwa dia 

bisa diperdaya. Allah tahu. Jika Dia tidak tahu akhir dari permulaan, maka 

Dia bukanlah Allah. Jika Dia bukan tidak terbatas, jika Dia tidak . . . Dan 

Dia tidak dapat menjadi tidak terbatas tanpa menjadi mahatahu, 

mahahadir, mengetahui segala sesuatu, Kekal. Jadi Dia tahu segala hal, 

dan Dia harus menjadikan wanita itu. 

209
 Laki-laki itu belum memiliki seorang isteri. Dulunya isteri dan suami itu 

sama. Laki-laki itu mempunyai roh feminin dan maskulin di dalam dirinya. 
Kejadian 1:27 

210
 Dia harus memisahkan, mengambil sebuah produk sampingan sesudah 

seluruh ciptaan dijadikan. Tidak ada betina yang diciptakan oleh Allah di 

dalam ciptaan yang asli yang dapat melakukan hal yang seperti itu. 

Perempuan itu dijadikan demikian untuk melakukannya. Dia tahu 

perempuan itu akan melakukannya. Jika Dia tidak tahu, Dia bukan Allah. 

211
 Tetapi lihat, atribut-atribut yang ada di dalam Allah harus ditampilkan. 

Dia—Dia harus menjadi seorang Juruselamat. Dan untuk membuat segala 

sesuatunya sempurna, cara yang Dia miliki sejak awal mulanya, maka tidak 

mungkin ada yang binasa. Oh, jangan menjadi kanak-kanak. Jadilah pria 

dan wanita. Kita berada di ujung jalan itu. Perhatikan. 

212
 Sekarang, itu adalah oleh yang alamiah yang dipersekutukan dengan 

kematian. Suami anda yang pertama yang memerintah atas diri anda 

adalah sifat anda melalui kelahiran alamiah. Alamiahnya anda mengasihi 

dunia, karena anda adalah dunia dan bagian dari dunia. Apakah itu benar? 

Keinginan-keinginan anda yang dulu adalah oleh yang alamiah itu untuk 

mengasihi dunia di mana anda adalah bagian darinya. Anda adalah bagian 

dari alam itu. Apakah anda percaya itu? Dan itu adalah hal alamiah anda. 

213
 Itulah alasan anda harus dilahirkan kembali. Yohanes 3:3,7 Anda harus 

pisah; anda harus mati terhadap suami yang pertama itu. Anda tidak dapat 

hidup dengannya. Anda tidak bisa hanya berkata, “Yah, saya akan 

menceraikan dia dan menggantung dia di sini hingga pada kesempatan 

ini.” Tidak tuan, tidak ada tulisan perceraian! Dia mati. Sifat dari dunia 

harus mati. Setiap noda darinya harus mati. Anda harus dipersatukan 

kembali dengan sifat yang lain. 

214
 Nama anda dari sifat anda yang pertama dilahirkan dan ditempatkan di 

dalam Kitab Kehidupan, dan semua perbuatan-perbuatan anda dituliskan di 
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dalamnya juga. Segala sesuatu yang telah anda lakukan pada sifat itu 

ditempatkan di sebuah Kitab yang disebut Kitab Kehidupan. 

215
 Anda perhatikan di Daniel, ketika dia menghadap “Yang Lanjut 

UsiaNya” itu, yang rambutNya putih seputih bulu domba. Berlaksa kali 

berlaksa-laksa datang bersama Dia untuk melayani Dia; Mempelai Wanita. 

Dan kemudian Kitab-kitab itu dibuka, dan Kitab yang lain dibuka, yang 

adalah Kitab Kehidupan. Daniel 7:9-10 Paham? Terdapat orang-orang kudus 

yang sudah berada di sana, gereja, Mempelai Wanita. Huh? “Sebuah Kitab 

yang lain dibuka yang adalah Kitab Kehidupan.” 

216
 Sekarang, anda, tetapi ketika anda dipisahkan dari kesatuan itu oleh 

kematian secara rohani. Keinginan alamiah anda untuk memotong rambut 

anda. Keinginan alamiah anda untuk memakai celana-celana pendek, 

merias wajah anda. Keinginan alamiah anda untuk menjadi orang 

intelektual, orang-orang pandai, mengetahui sesuatu yang lebih baik dari 

orang yang lain. Itulah yang diinginkan oleh Hawa. Itu juga yang dia 

inginkan. 

217
 “Baiklah, katakan! Anda kecil dua, pengkhotbah dua per empat, berdiri 

di sana dan memberitahu saya? Saya sudah mendapatkan gelar Ph.D., LL.” 

Hal itu hanya membuat anda semakin menjauh dari Allah, setiap kali anda 

menambahkan salah satu darinya. Paham? Paham? Itu benar. Itu benar. 

Paham? 

218
 Itulah yang diterima Hawa. Dia dibuahi dengan pembuahan yang 

sejenis itu. Begitulah gereja di zaman ini dibuahi oleh sekolah-sekolah 

Alkitab dan intelektual, dan lihatlah, antara satu dengan yang lainnya tidak 

saling bersetuju. Sebuah kekacauan besar dari apa yang dikatakan oleh 

Alkitab, “Babel.” 

219
 Mempelai Wanita tahu di mana diriNya berdiri. Ia sangat sedikit. Tidak 

banyak yang akan diselamatkan, sangat, sangat, sangat sedikit. Anda 

berkata, “Yah, mereka mengatakan beribu-ribu.” Ya, tetapi mereka sudah 

muncul di sepanjang 2000 tahun juga, di setiap zaman di mana Ia tampil. 

Senantiasa . . . 

220
 Zaman Luther dan kelompok itu; dan kemudian mati, dan mereka 

berdenominasi; kemudian Wesley; dan kemudian datanglah orang-orang 

Karismatik/Pentakosta, dan seterusnya dan semua ranting-ranting kecil dari 

Baptis, Presbiterian, Methodis, kelompok Nazarene, Pilgrim Holiness, dan 

seterusnya. Nah, semua ranting-ranting itu lepas dari sana seperti sehelai 

daun. 

221
 Tetapi anda ingat, ketika itu jatuh; dan biji itu mulai matang, di mana 

anda mendapati, sebelum biji itu bisa matang, segala sesuatu yang ada di 
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tangkai itu harus mati. Haleluya! Tidak dapatkah anda melihat di mana kita 

sedang berdiri? Kehidupan ada di dalam biji itu lagi. Apakah itu? Sama 

persis seperti Biji yang sama yang masuk ke dalam tanah itu, Yesus yang 

sama di dalam rupa Mempelai Wanita, kuasa yang sama, gereja yang 

sama, hal yang sama, Firman yang sama. Firman yang sama itu 

mengelupas melalui semua ini dan muncul di sini dan menjadi sebuah 

kepala di sini. Dan semua Kehidupan yang melalui itu, mengambil orang-

orangnya, dan sekarang ia sedang membentuk menjadi sebuah kepala, 

bagi Pengangkatan itu. Berbicara mengenai hal itu besok malam atau 

malam lusa, satu, dengan kehendak Tuhan. 
222
 Baiklah, anda dipisahkan dari kesatuan anda yang pertama oleh 

kematian secara rohani. Sekarang, anda dilahirkan kembali atau dinikahkan 

kembali kepada kesatuan secara rohani yang baru itu, bukan kehidupan 

alamiah anda dari hal-hal duniawi, tetapi dari Kehidupan Kekal. Bakal Benih 

itu yang ada di dalam diri anda sejak mulanya, menemukan anda. 
223
 Sekarang, kitab anda yang lama sudah lenyap bersama dengan 

kesatuan anda yang lama. Sekarang, nama anda di dalam diri anda yang 

lama, di dalam diri anda . . . sudah ditransfer. Sekarang, anda berkata, 

“Anda maksudkan untuk memberitahu saya, bahwa kitab saya yang lama   

. . .” Allah menempatkannya di dalam Laut KelupaanNya. Anda berdiri 

secara sempurna di hadapan Allah. 
224
 Sekarang, nama anda sekarang ada di dalam Kitab yang baru, bukan di 

dalam Kitab Kehidupan, tetapi Kitab Kehidupan Anak Domba. Sungguh 

yang ditebus oleh Anak Domba itu, bukan kitab lama dari kesatuan alamiah 

anda, tetapi anda Mempelai Wanita yang baru. Haleluya! Kehidupan anda 

yang baru di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba, sertifikat pernikahan 

anda, haleluya, di mana bakal benih Kekal anda yang sesungguhnya, dari 

sejak semula, memperoleh pegangan. Sekarang, anda bukan hanya 

diampuni, tetapi anda dibenarkan. Glori! “Dibenarkan,” Roma 5:1 katakan. 

Yeah. Roma 5:1 berkata, “Sebab itu yang dibenarkan oleh iman.” 
225
 Lihatlah kata itu. Kata itu bukan artinya dimaafkan. Kata itu artinya 

dibenarkan. Itu artinya bukan anda dimaafkan. 
226
 Sebagai contoh, anda mendengar bahwa saya mabuk dan—dan 

melakukan hal-hal yang jahat dan lain-lain. Kemudian anda datang, dan 

berkata kepada saya. Anda mendapati bahwa saya tidak melakukan hal-hal 

itu. Kemudian anda mendatangi dan berkata, “Saudara Branham, saya 

memaafkan anda.” Memaafkan saya? Saya tidak melakukannya sejak 

mulanya. Paham? 
227
 Sekarang, jika memang saya melakukannya, saya bersalah. Tetapi 

anda bisa memaafkan saya, dan saya tidak akan bersalah. Namun saya 
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tidak dibenarkan, karena saya sudah benar-benar melakukannya. 

228
 Tetapi kata “dibenarkan,” seolah-olah anda tidak pernah 

melakukannya. Amin. Itu bahkan tidak dianggap sama sekali. Bagaimana 

itu dilakukan? Di dalam Kitab Laut Kelupaan Allah, kitab anda dan 

pernikahan anda yang lama diceraikan dan mati dan bahkan tidak ada di 

dalam ingatan Allah. Amin. Anda dibenarkan. “Oleh karena itu dibenarkan.” 

Itu dituduhkan. Dulu anda dituduh. Anda tidak pernah melakukannya sejak 

semula. Kesatuan yang lama itu berada di dalam Laut Kelupaan Allah. Anda 

tidak dinikahkan kepadanya sejak mulanya. Dia, Mempelai Pria itu 

menanggung rasa malu anda kepada diriNya sendiri bagi anda di tempat 

anda. Dia mengambil tempat anda, sebab anda ditentukan bagi Dia untuk 

ada di dalam Mempelai WanitaNya sebelum dasar dunia ada. Efesus 1:4,5 

Alkitab mengatakan demikian. Anda adalah Benih yang ditentukan itu. 

229
 Bagaimana anda dulu sampai melakukan hal ini? Anda diperdaya ke 

dalamnya oleh pernikahan anda yang pertama—kepada percabulan orang 

tua anda si Hawa. Itu bukanlah kesalahan anda sendiri. Oleh kelahiran 

alamiah anda, anda datang sesudah Hawa, yang melakukan percabulan. 

Itulah alasan anda terlahir sebagai seorang yang berbuat cabul. Anda 

adalah seorang yang berdosa pada mulanya. Itu benar. Anda terperdaya 

masuk ke dalamnya. Anda tidak mempunyai . . . Tidak, anda, itu bukan 

salah anda. 

230
 Anda tidak pernah melakukannya, karena Bakal Benih kecil yang ada di 

dalam diri anda, ada di dalam diri anda sebelum dasar dunia ada. Allah 

menempatkan nama anda di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba. 

231
 Seperti kisah saya tentang rajawali kecil itu, anda semua sudah 

mendengarnya. Seekor ayam betina . . . Pada suatu hari seorang petani 

mengeramkan seekor ayam betina. Nah, dia tidak memiliki cukup ayam 

betina—cukup telur untuk dierami oleh ayam betina itu, jadi kemudian dia 

menemukan telur seekor rajawali dan dia menaruh itu di bawahnya. Ketika 

rajawali itu lahir, ia menjadi ayam yang tampangnya paling aneh, yang 

pernah dilihat oleh ayam-ayam yang lain itu. Si rajawali kecil itu pergi 

mengikuti; ayam betina itu pergi dengan mengeluarkan suara, “Cluck, 

cluck, cluck, cluck.” 

232
 Si rajawali kecil itu berkata, “Aku tidak tahu apa arti suara itu, tetapi 

aku akan mengikuti saja ke mana dia pergi.” 

233
 Dan mereka pergi ke pekarangan itu dan mulai mengais-ngais 

tumpukan pupuk kandang itu, dan ayam itu pergi, “cluck, cluck, cluck. Ini 

enak. Ini enak. Gabunglah kalian dengan kami. Dan ini yang . . .” 

234
 Si kecil rajawali itu, dia tidak bisa memakan makanan itu. Paham? Dia 
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hanya—dia ikut saja dengan ayam-ayam itu, karena dia tidak tahu. Dia 

tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dan kemudian ayam itu pergi ke 

sana, dan ia memakan ini dan itu. Si kecil rajawali itu hanya . . . dia harus 

menelan saja makanan itu, tetapi dia—dia tidak tahu bagaimana 

melakukannya. Tetapi dia melihat semua ayam-ayam itu melakukannya, 

tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak suka seperti itu. 

235
 Jadi pada suatu hari si induk rajawali tahu bahwa dia sudah menaruh 

dua butir telur. Jadi dia mulai mencari yang satu itu. Terbang ke sana 

kemari, mencari, seperti Roh Kudus yang agung itu, suatu hari ia terbang 

di atas pekarangan itu, denominasi itu. Dia melihat ke bawah sana, dan dia 

melihat bayinya itu. Dia memekik. Itu adalah suara dari sesuatu yang 

menggema dari dalam diri si rajawali kecil itu. “Oh, suara itu benar.” Oh, 

biarlah bakal benih yang dilahirkan yang ditentukan yang sesungguhnya 

itu, yang ditentukan oleh Allah, mendengar Firman Allah, Itu mempunyai 

arti bagi dirinya. Dia tahu Itu adalah Kebenaran. 

236
 Dia sudah jemu dengan makanan denominasi itu, bagaimanapun juga, 

“Bergabunglah dengan kami. Mari, pergi dengan kami. Kami mempunyai 

sebuah pesta sosial. Kami mempunyai ini, kami mempunyai . . .” Itu benar-

benar bukan suara yang enak bagi si kecil ini. 

237
 Induknya berkata, “Nak, kamu bukan milik kelompok itu. Kamu milikku. 

Kamu adalah milikku.” 

238
 Dia berkata, “Mama, itu memang benar. Bagaimana aku bisa keluar 

dari sini?” 

239
 “Buat saja satu lompatan. Aku akan menangkapmu.” Uh-huh. Itu saja 

yang harus anda lakukan.” 

240
 Firman Allah yang diurapi yang dibuktikan benar di hadapan setiap 

orang yang dilahirkan menjadi seorang anak Allah dengan bakal benih 

yang ditentukan itu yang ada di dalam dirinya bagi zaman ini, dia akan 

melihat Pesan Allah itu sama seperti keyakinan dia bahwa ada seorang 

Allah di Surga. Martin Luther melihat itu bagi zamannya. Wesley melihat itu 

bagi zamannya. Karismatik/Pentakosta melihat itu bagi zamannya. 

Sekarang, bagaimana dengan anda? Mereka masuk ke denominasi. Di 

sinilah Firman itu sedang menyalahkannya, memberitahu anda apa yang 

harus kita miliki di zaman ini dan tepat sekali Maleakhi 4, dan semua janji-

janji yang lain ini yang adalah bagi zaman ini. Apa yang anda lihat? Apa 

yang sedang anda pandang? Amin. Di sinilah kita. Sang Rajawali yang 

sesungguhnya itu ada di sini. “DombaKu mendengarkan suaraKu. Orang 

asing tidak akan mereka ikuti.” Yohanes 10:27 

241
 Kenapa? Itu ditempatkan di situ oleh predestinasi. Anda ditetapkan 
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untuk menjadi seorang anak Allah. Anda sudah ada di dalam Allah sebelum 

dasar dunia. Anda hanya dimanifestasikan di zaman ini bagi hormat dan 

kemuliaanNya. Bagaimana anda dapat melakukannya tanpa menghormati 

FirmanNya, dan mendukung setiap Firman Allah. Benar tuan, di mana anda 

adalah bagian dari Firman itu oleh predestinasi, karena lihat, Allah adalah 

Firman. Anda percaya itu? Baiklah, maka, jika . . . Dia selalu merupakan 

Firman. Pada mulanya adalah Firman, dan jika Firman adalah Allah maka 

dulunya anda ada di dalam Allah. Firman, bagian yang akan anda perankan 

adalah di dalam Allah sebelum dasar dunia ada. Dia sudah melihat anda. 

Dia sudah mengenal anda. Dia sudah menentukan anda untuk hal itu. 

242
 Saya beritahu anda, sama seperti rajawali itu mengenali suara itu, 

maka demikianlah seorang Kristen sejati yang dilahirkan kembali mengenali 

Suara Allah itu yang berbicara melalui Firman, ketika mereka melihatNya 

diurapi dan dibuktikan benar. Lihatlah, dia memandang ke atas sana. Dia 

tidak melihat ayam betina tua ini yang “cluck, cluck kemarilah, 

bergabunglah dengan kami, dan pergi ke sini, dan pergi kemari, dan pergi 

ke ini dan itu.” Dia melihat suatu Makhluk seperti yang ia inginkan, 

melayang-layang di udara, memekik dengan bebas, naik ke ketinggian 

mengatasi semua burung-burung nazar dan hal-hal yang dari bumi. 

Haleluya! Dia ingin menjadi seperti itu, karena itu sudah ada di dalam 

dirinya untuk ingin menjadi seperti itu. 

243
 Dan seorang yang dilahirkan dari Allah, seorang anak Allah harus 

memiliki sifat Allah. Dia harus menjadi seperti Allah. Dia menghormati 

Allah. Dia adalah bagian dari Firman Allah. Dan pada hari-hari terakhir dari 

Mempelai Wanita ini yang telah mengambil rupa yang sama persis di dalam 

kuasa yang sama yang dulu Dia miliki sejak semula, sudah muncul melalui 

organisasi-organisasi ini dan seterusnya dan tampil bagi Mempelai Wanita. 

Dia tidak bisa menjadi yang lain selain menjadi yang itu. 

244
 Mereka seharusnya melihat itu, orang-orang Yahudi di zaman mereka, 

ketika mereka melihat itu dimanifestasikan di sana di hadapan mereka 

sebagai seorang nabi seperti yang dikatakan bahwa Dia adalah nabi. Dia 

berkata, “Menyelidiki Kitab-kitab Suci; menyangka dengan berbuat 

demikian kamu mempunyai Hidup Kekal. Merekalah yang bersaksi tentang 

Aku. Jika Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan BapaKu, janganlah 

percaya kepadaKu. Tetapi meskipun kamu tidak dapat percaya kepadaKu, 

percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang telah Aku lakukan.” Yohanes 5:39; 10:37 

245
 Mereka berkata, “Nenek moyang kami makan manna di padang gurun 

selama 40 tahun. Kami tahu di mana kami berada.” 

246
 Dia berkata, “Dan mereka semua mati.” Yohanes 6:31,49 Itu adalah 

keterpisahan secara kekal. Mereka semua mati. Hanya ada tiga orang. Dua 
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orang dari dua juta orang. Itu artinya satu dari satu juta. 

247
 Wah, sebuah suntikan, sperma dari jantan dan betina, biasanya 

terdapat satu telur yang subur. Terdapat satu telur, satu bakal benih yang 

subur. Jika anda pernah melihat pengembangbiakan pada ternak? 

Perhatikan. Terdapat satu juta telur; di sinilah terdapat satu juta bakal 

benih dan ketika mereka dilepaskan untuk datang bersama-sama ke dalam 

rahim itu, datang melalui tabung-tabung itu dan masuk ke rahim itu, 

mereka bertemu. Salah satu di antara mereka adalah telur, satu juta telur, 

satu juta bakal benih. Hanya terdapat satu telur yang subur di situ. Hanya 

terdapat satu bakal benih yang subur. Mereka semua hidup. Anda dapat 

menonton anak-anak lembu kecil itu, saling mencari-cari di situ, bintik kecil 

di mana anda dapat menaruhnya di batang korek api. 

248
 Dan Demos dan mereka sedang mendengarkan malam ini, dan dia 

ingat ketika kami membawa mereka. Dia membawa saya dan 

memperlihatkan kepada saya bagaimana itu bekerja. Tabung-tabung 

percobaan. Dan menaruh secukupnya yang anda bisa di ujung batang 

korek api, dan terdapat ribuan anak-anak lembu dan banteng di situ, tetapi 

hanya satu di antara mereka yang dapat hidup. Hanya satu di antara 

mereka, dan inilah sebuah bola besar dari antara mereka ini dan anda 

perhatikan yang satu akan merayap dari antara yang satunya ini, 

mendatangi bakal benih itu, datang kemari; dan satu telur akan keluar dari 

antara telur-telur yang lainnya ini, dan mereka akan saling bertemu. Dan 

sisa dari mereka yang lain mati. Walaupun mereka hidup, tetapi mereka 

mati. 

249
 Karena, ada Sesuatu, Seseorang membuat yang satu ini subur, dan 

menetapkan yang satu ini juga. Itu adalah predestinasi, saudaraku. Benar, 

tuan. Allah harus menetapkan apakah ia nantinya menjadi pemuda atau 

pemudi, berambut merah, berambut hitam, atau apa pun itu. Itu 

ditentukan oleh Allah. Bagi saya itu lebih merupakan hal yang misteri 

daripada kelahiran dari seorang perawan. Tetapi perhatikan, mereka yang 

lain mati. 

250
 Terdapat dua juta orang yang keluar, bernyanyi, bersorak, melakukan 

segala sesuatunya. Berbicara dalam . . . tidak pernah berbicara dalam 

bahasa lidah. Tetapi mereka bersorak, dan—dan memberikan kemuliaan 

kepada Allah, dan menari-nari di laut itu, dan melakukan segala sesuatu 

yang dilakukan juga oleh mereka yang lain. Tetapi hanya terdapat dua 

orang yang masuk ke tanah perjanjian. Kaleb masuk, Kaleb dan Yosua, 

hanya ada dua. Itu adalah satu dari satu juta. Itu adalah satu di antara 

satu juta di dalam kelahiran secara alamiah itu. Mereka yang lainnya 

mengalami berkat yang sama. 
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Oh, kalian orang-orang Karismatik/Pentakosta, saya harap kalian 

jangan terlambat bangun. 
251
 Satu dari satu juta. Lihatlah, diperkirakan terdapat 500 juta orang yang 

disebut Kristen di dunia pada hari ini. Jika Yesus nanti datang, maka hanya 

ada 500 orang yang pergi denganNya pada saat itu, seandainya angka 

statistik itu benar. Wah, terdapat lebih banyak lagi orang yang hilang 

setiap harinya di seluruh dunia. Mereka tidak tahu menahu tentang hal itu. 
252
 “‘Aku mengerti,’ kata para ahli taurat, ‘kamu tahu bahwa . . .’ Kenapa 

ahli-ahli taurat berkata bahwa—bahwa, ‘Elia harus datang terlebih 

dahulu’?” Mereka berkata kepada Yesus. 
253
 Dia berkata, “Elia sudah datang, dan kamu tidak mengetahuinya.”  

Matius 17:10-13 Paham? Dia sudah melakukan dengan tepat seperti yang telah 

dikatakan oleh Kitab-kitab Suci tentang apa yang akan terjadi dengan Dia. 

Paham? “Demikianlah Anak manusia harus menderita. Di bawah . . .” 

Mereka tidak mengenali Dia. Sekalipun begitu mereka semua ada di dalam 

gereja. Semuanya mengklaim bahwa mereka akan hidup. 
254
 Dan anda mengatakan seorang Kristen sejati yang dilahirkan kembali, 

seorang hamba Tuhan yang sejati, mendengar Firman Allah itu, dia akan 

langsung keluar melalui setiap denominasi menuju ke tanah Firman yang 

subur yang nyata itu, tanah pembaringan. Dia akan benar-benar 

melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Allah sudah 

menetapkannya untuk dilakukan. 
255
 Anda diperdaya pada awal mulanya oleh pernikahan anda yang 

pertama. Sekarang, anda tahu apa yang benar. Sama seperti yang telah 

saya katakan tentang rajawali kecil itu, ketika dia mendengar Suara 

Mempelai Pria itu, ia pergi kepadaNya, yang diurapi itu, Firman Allah yang 

dibuktikan benar bagi hari-hari terakhir. 
256
 Nuh adalah Firman yang dibuktikan benar bagi zamannya. Apakah 

anda percaya itu? Baiklah, pesannya itu tidak akan bekerja di zaman ini. 
257
 Musa adalah Firman yang dibuktikan benar di zamannya. Apakah anda 

percaya itu? Pesannya itu tidak akan bekerja untuk zaman sekarang ini. 

Yesus adalah . . . 
258
 Yohanes adalah Firman yang dibuktikan benar. Apakah anda percaya 

itu? Pesannya itu tidak akan bekerja di zamannya Yesus. Tentu tidak. 

Tidak, tuan, taurat dan para nabi berlaku hingga tampilnya Yohanes; sejak 

itu Kerajaan Surga diberitakan.” Lukas 16:16 
259
 Para rasul, mereka yang menerbitkan Alkitab. Di sinilah Luther tampil 

dengan reformasi, perkataan-perkataannya, bahwa, gerejanya tidak akan 

bekerja di zaman ini. Wesley tidak akan. Karismatik/Pentakosta tidak akan. 
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Itu bekerja di zaman mereka masing-masing. 
260
 Tetapi ini adalah zaman yang lain. Ini adalah pembukaan Ketujuh 

Meterai. Saya tahu kedengarannya itu aneh bagi anda, tetapi Allah sudah 

membuktikannya benar dengan begitu sempurna, tidak ada pertanyaan di 

dalamnya, benar-benar sempurna. Saya tidak menyebarkan itu kepada 

perhimpunan lokal di sini. Saya sedang berbicara kepada orang-orang di 

seluruh negeri. Paham? Lakukan apa yang anda mau. 
261
 Sekarang, perhatikan, Firman yang diurapi di zamannya di mana anda 

adalah bagiannya melalui predestinasi. Anda tiba-tiba, sepertinya sudah 

tahu. Ketika anda mendengar hal itu, dengan cepat anda mengenal bahwa 

anda adalah seekor rajawali. Anda juga menyadari bahwa anda bukanlah 

seekor ayam milik denominasi sejak mulanya. Anda tahu bahwa ada 

sesuatu yang salah di sana. Ada sesuatu yang salah. Itu benar. Sebab anda 

tahu anda terjebak ke dalamnya sejak mulanya. 
262
 Dia, Mempelai Pria itu menghapuskan rasa malu anda dan 

memasukkannya ke Laut Kelupaan oleh Air pembasuhan Firman dan Darah 

Kehidupan. Ibrani 10:22 Itulah yang dikatakan Alkitab. Efesus 5:26 Suami anda 

yang pertama di mana dulu anda dinikahkan, dunia, Mempelai Pria yang 

diurapi, yang telah menetapkan anda, sudah membasuh anda dengan Air 

pembasuhan. Oleh “gereja”? Hal itu terdengar tidak benar, kan? Mungkin 

anda menemukan hal itu di dalam buku primbon, tetapi bukan di dalam 

Alkitab Allah. Oleh Air pembasuhan dengan Firman.” Di dalam Firman! 

Paham? Oleh . . . 
263
 Anda sedang berdiri dibenarkan sepenuhnya seolah-olah anda tidak 

pernah melakukannya sejak mulanya. Ini adalah Pesan saya kepada Gereja 

sebagaimana anda—sebagaimana kita akhiri penyiaran ini dalam beberapa 

saat. Anda sedang berdiri, jika anda sedang berdiri di atas Firman Allah 

dan dengan Firman Allah, setiap amin, setiap iota, setiap judul. Di 

manakah anda berdiri? Saya sedang mencoba memberitahu anda, 

keluarlah dari kulit-kulit sekam itu. Dan pergilah ke sini ke gandum ini, di 

mana anda dapat menjadi matang di hadapan sang Anak [Son]. Saya 

mendengar datangnya mesin penuai itu. Anda berdiri seutuhnya, 

dibenarkan, seolah-olah anda tidak pernah melakukannya sejak awal 

mulanya. Haleluya! 
264
 Berbicara tentang pengucapan syukur! Saya merasa sangat enak. Saya 

lebih berterima kasih untuk hal itu lebih daripada apa pun yang saya tahu. 
265
 Anda adalah Mempelai Wanita yang tidak berdosa yang murni, suci, 

dari Sang Anak dari Allah yang hidup. Setiap laki-laki dan perempuan yang 

dilahirkan dari Roh Allah, dan dibasuh di dalam Darah Yesus Kristus, dan 

percaya setiap Firman Allah, berdiri seolah-olah anda tidak pernah berdosa 
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sejak mulanya. Anda sempurna. Darah Yesus Kristus! Bagaimana mungkin 

anda . . . Jika seseorang . . . 

266
 Jika sekiranya saya mati pada pagi ini, dan seseorang telah mengambil 

tempat saya, saya tidak dapat mati bagi dosa itu. Seseorang telah 

mengambil tempat saya. 

267
 Dan Yesus, Firman itu telah mengambil tempat saya. Dia menjadi saya, 

seorang yang berdosa, supaya saya menjadi Dia, Firman. II Korintus 5:21 Amin. 

Biarlah saya setia berpegang setia kepadaNya, bukan gereja. Firman itu! 

Amin. 

268
 Oh, kesatuan rohani Kristus di dalam gerejaNya, ketika daging itu 

sedang menjadi Firman, dan Firman sedang menjadi daging. Yang 

dimanifestasikan, yang dibuktikan, persis seperti yang telah dikatakan 

Alkitab akan terjadi di zaman ini, itu sedang terjadi hari demi hari. Yah, itu 

sedang berakumulasi dengan sangat cepat di padang-padang gurun itu, 

dan segala sesuatunya berlangsung, saya bahkan tidak dapat 

mengimbanginya. Kita mendekati Kedatangan Yesus untuk disatukan 

dengan gerejaNya, di mana Firman menjadi Firman. Panggilan Roh Kudus 

itu menyelidiki hati! 

269
 Anda sedang berdiri seutuhnya. Anda tidak pernah berdosa sejak 

mulanya. Allah bahkan tidak tahu. Itu ada di dalam Laut Kelupaan. Anda 

tidak pernah melakukannya. Anda dituduh karenanya, oleh si pendakwa 

itu. Tetapi sesungguhnya, sejak dari mulanya anda ditentukan untuk 

menjadi seorang anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Anda sedang 

berdiri di sana dibasuh, dan kitab perceraian anda yang lama itu dibuang 

dan mati, bahkan secara mutlak ditiadakan di dalam pikiran Allah. 

270
 Anda adalah Mempelai Wanita Kristus yang suci, yang dibasuh di dalam 

Darah Kristus. Mulia, suci, tidak berdosa, Anak Allah berdiri dengan suci, 

Mempelai Wanita Firman yang tidak cemar di mana Dia membasuh oleh Air 

DarahNya sendiri sehingga menjadi daging dan yang dimanifestasikan 

supaya Dia mengambil anda, yang sudah ditentukan di dalam dekapan 

Bapa sebelum ada permulaan, sama sebagaimana Dia yang dulu. Dulunya 

Dia adalah atribut Allah yang agung, yang disebut “kasih.” 

271
 Apa pun anda, anda adalah hamba-hamba Allah. Apa saja yang Allah 

inginkan untuk anda lakukan, di mana tempat anda berada. Allah 

menempatkan di dalam gereja beberapa rasul, nabi-nabi, pengajar-

pengajar, gembala-gembala. Efesus 4:11 Dia tempatkan itu oleh kebajikan 

predestinasiNya sendiri. Dan anda sudah ada di situ sejak mulanya. 

272
 Pernikahan anda yang pertama dibatalkan. Itu benar. Anda tidak 

pernah melakukannya sejak mulanya, karena hanya ada satu hal yang bisa 
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melakukannya dan itu adalah Allah yang turun, diriNya sendiri, dan 

mengambil tempat anda di dalam rupa Anak Allah, Yesus Kristus, dan 

membasuh anda dengan Air, Air pembasuhan oleh Firman. Firman; bukan 

denominasi! Firman membasuh anda. Tetapi jika anda tidak mau berada di 

dalam Air Firman itu, bagaimana anda akan dibasuh? Anda masih bernoda 

sama seperti Hawa dulu. 

Oh, Anak Domba yang sedang sekarat, DarahMu yang mulia itu 

Tidak akan pernah kehilangan kuasanya 

Sampai semua Gereja Allah yang ditebus itu 

Diselamatkan untuk tidak berdosa lagi. 

273
 Apakah dosa? Dosa adalah ketidakpercayaan, ketidakpercayaan 

kepada apa? Firman. Yohanes 16:9 Ketidakpercayaan kepada Allah, yang 

adalah Firman. 

274
 Murni, tidak cemar; oh, haleluya; segera pergi naik ke angkasa; amin; 

berdiri siap. Renungkan. Jubah anda dibasuh oleh Air Firman yang 

berlumuran darah! Firman itu menjadi Darah. Firman itu berdarah bagi 

anda, dan anda dibasuh di dalam Firman yang berlumuran darah. Firman 

yang berdarah! Kehidupan Allah di dalam Firman, dan Firman itu berdarah 

bagi anda, supaya anda dibasuh dari kenajisan pelacuran-pelacuran ini dan 

dibersihkan dan dikuduskan oleh Air pembasuhan Firman sehingga 

membuat pikiran dan hati anda tinggal pada Allah dan pada FirmanNya. 

275
 Sekarang, bagaimana anda tahu bahwa itu benar? Ketika Allah turun 

dan membuktikanNya benar dan membuktikanNya. 

276
 Anda berkata, “Yah, saya tidak percaya begitu caranya.” Mereka dulu 

tidak percaya itu adalah caranya Yesus, tetapi Allah membuktikanNya. 

Mereka tidak percaya itu caranya Nuh. Mereka tidak percaya itu caranya 

Musa. Mereka mau menerima perkataan Bileam bagi hal Itu, “Kita semua 

sama, jadi mari bergabung saja bersama-sama.” 

“Pisahkanlah dirimu,” Alkitab berkata, “dari ketidakpercayaan.”           
II Korintus 6:17 
277
 Haleluya! Sekarang perhatikan. Anda bukan hanya itu, tetapi anda 

akan pergi ke pesta pernikahan di angkasa itu, dan anda sedang memakai 

pita pernikahan dari kasih karunia predestinasi yang tidak selayaknya 

diberikan kepada anda, sebuah pita pernikahan kasih karunia, yang tidak 

selayaknya menjadi milik anda. Allah melakukannya sendiri. Dia mengenal 

anda sebelum dasar dunia, jadi Dia menyematkan pita pernikahan itu 

kepada anda di Sana, menempatkan nama anda pada Kitab itu. Sungguh 

sebuah pengucapan syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan. 

278
 Sekarang, untuk menutup, saya mau mengatakan hal ini. Kita semua 
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tahu bahwa gereja Pentakosta/Karismatik modern itu, berada dalam 

kondisinya yang sekarang ini . . . Semua denominasi bersama-sama, saya 

lemparkan mereka semua ke dalam satu bundel sebab mereka begitu. 

Anda ingat, Dia akan mengikat lalang-lalang itu terlebih dahulu berberkas-

berkas dan membakar mereka. Matius 13:30 Mengambil . . . Dia mengambil 

semua jerami-jerami gandum itu dan membakarnya terlebih dahulu, 

kemudian Dia datang dan mengambil gandumNya dan membawanya 

pulang. Mereka semua sedang berada di dalam sebuah bundelan, bundelan 

Methodis, Baptis, Pentakosta, dan semua pergi ke Dewan Oikumene itu. Itu 

benar. Mereka semua dibakar. Paham? 

279
 Kita semua tahu bahwa gereja modern berada di dalam kondisinya 

yang sekarang ini dan keadaannya yang sekarang ini tidak di dalam kondisi 

untuk menyelesaikan penugasan besar yang telah diberikan Allah kepada 

gereja bagi zaman ini. Berapa banyak orang-orang Karismatik/Pentakosta 

bisa mengatakan, “amin” untuk hal itu? Benar. Paham? Itu ada di . . . 

280
 Kita adalah kelompok oneness, twoness, threeness, ini, itu, yang 

lainnya, bertengkar, bertikai. Yang satu ini, dan yang satu itu dan yang 

lainnya ini. Dan mereka masing-masing, mereka takut untuk menghadapi 

Firman ini bagi pengujian itu. Paham? Mereka tahu. Anda beritahu mereka 

tentang Itu; mereka berkata, “Saya—sungguh mati. Saya tidak dapat 

percaya Itu. Saya tidak peduli apa yang dia lakukan. Saya . . .” Paham? 

Paham? Memperlihatkan mami dan papi apa yang anda miliki. “Anda 

mungkin menjadi seorang penatua negara suatu hari. Anda mungkin 

menjadi ini, itu, atau yang lainnya.” Lebih baik anda menjadi seorang anak 

Allah. 

281
 Sekarang, kita tahu bahwa gereja tidak bisa, gereja 

Karismatik/Pentakosta sama sekali tidak, sama sekali tidak bisa 

membawakan Pesan akhir zaman ini di dalam kondisinya yang sekarang 

ini. Dapatkah ia? Wah, ia bahkan tidak dapat setuju dengan satu atau dua 

kata yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana anda akan melakukannya? Ia 

tidak dapat melakukannya. Jadi anda lihat, denominasi di luar. Itu benar. 

Itu akan merupakan suatu umat yang dipilih, itu dipilih untuk hal 

tersebut. Paham? 

282
 Sekarang ketahuilah, dan demikianlah setiap orang dari kita tahu 

bahwa seluruh lapisan denominasi-denominasi, Karismatik/Pentakosta, dan 

semuanya, mati, yaitu, terhadap orang-orang Kristen yang dilahirkan 

kembali dari Pesan ini. Paham? Suami anda yang pertama mati. Anda tahu 

dia sudah mati. Allah membiarkannya mati. Ia sudah berakhir. Semua cara-

caranya yang intelektual, ilmiah, dan berpendidikan dari yang disebut 

sekolah-sekolah Alkitab dan hal-hal yang lainnya adalah binasa. Apa yang 
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dilakukannya? Memisahkan. Orang-orang oneness dan orang-orang trinitas 
di sini, dan twoness di sini, dan di sini, dan di sini, sungguh sebuah 
kekacauan dan menyebut diri mereka, “Orang-orang 

Karismatik/Pentakosta.” 

283
 Wah, saya mendatangi seorang anak muda, tempo hari; sedang 

mendengarkan sekarang ini juga. Dan seorang wanita muda. Wanita ini 

dulunya milik sebuah gereja tertentu. Dia berkata . . . Saya katakan . . . 

Mereka pisah. Saya katakan, “Apa masalahnya?” 

Katanya, “Iman kami berbeda.” 

Saya berkata, “Oh, maafkan saya. Apakah anda Katholik?” 

284
 Dia menjawab, “Bukan.” Dia memberitahu saya gereja denominasi di 

mana dia merupakan anggotanya, sebuah gereja Karismatik/Pentakosta. 

285
 Saya bertanya, “Anda apa?” Dia Karismatik/Pentakosta juga, tetapi dari 

denominasi yang lain. Oh! 

286
 Anda tahu gereja Katholik Roma mulai bergerak ke 

Karismatik/Pentakosta? Berapa banyak yang tahu bahwa itu benar? Untuk 

itu ia membutuhkan waktu 2000 tahun untuk sampai kepada keadaannya 

yang sekarang ini. Benar-benar tidak membawakan apa-apa lagi yang 

berasal dari ayat-ayat Firman. Sama sekali tidak. Yah, kelompok-kelompok 

Karismatik/Pentakosta dalam kurun waktu 20 tahun dari sekarang akan 

menjadi lebih sangat buruk lagi dibandingkan dengan keadaannya yang 

sekarang ini, jika ia terus saja dengan caranya yang sekarang ini. Yah, 

tentu. Paham? Apakah itu? Apakah itu? Lihatlah siapa papa dan mama 

mereka. Biarkan para wanita mereka memotong rambutnya. Mereka 

hampir dapat menjalankan apa saja yang mereka inginkan. “Sepanjang 

mereka milik gereja ini, itu saja yang diperlukan.” 

287
 Oh, tidak heran, tidak heran murka Allah itu bertumpuk-tumpuk! Allah 

menempatkan itu tepat di depan mata anda, dan anda menutup mata anda 

dan gagal untuk melihatnya. Menutup bagian yang paling bawah dari rasa 

iba anda ketika anda melihat Firman Allah yang benar itu di dalam Ketujuh 

Meterai ini yang dibuktikan benar dan terbukti demikian, dan telah 

menyaksikan di langit di seluruh negeri dan di tempat-tempat yang lain 

melalui tanda-tanda yang besar dan keajaiban-keajaiban yang telah Dia 

janjikan akan Dia lakukan, lantas anda menutup diri, berkata, “Saya—saya 

tidak tahu. Saya—sungguh mati saya tidak tahu. Saya . . .” Paham? Oh, 

astaga! Mati, dan tidak mengetahuinya. Dosa-dosa dan pelanggaran-

pelanggaran! Anda mati. Oh, astaga! 

288
 Kita semua tahu bahwa gereja dengan kondisi seperti itu tidak dapat 

menyelesaikan akhir zaman ini. Bagaimana ia bisa membawakan Maleakhi 
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4 ini? Bagaimana ia dapat melakukannya? Mereka bahkan tidak percaya 

pada hal yang seperti itu. Bagaimana ia bisa percaya–-membawakan Lukas 

17:30? Bagaimana ia bisa membawakan semua ayat Kitab Suci yang 

lainnya ini yang sudah dijanjikan di hari-hari terakhir ini? Ia tidak dapat 

melakukannya, karena ia menyangkalNya. “Sebagaimana pada zaman Lot, 

demikianlah kelak pada Kedatangan Anak manusia.” 

289
 Lihatlah kondisi itu di mana Sodom ada di dalamnya, pada masa itu—

lihatlah kondisi gereja di zaman ini. Lihatlah apa yang terjadi dengan 

Abraham, Orang Pilihan itu. 

290
 Lihatlah apa yang terjadi pada Lot dan mereka yang ada di Sodom. 

Lihatlah Billy Graham dan Oral Roberts dan mereka yang ada di sana di 

antara denominasi-denominasi itu. Lihatlah Gereja Abraham pilihan yang 

ditarik keluar itu. 

291
 Lihatlah jenis tanda apakah di mana Yesus sendiri, Allah yang menitis 

itu, berdiri di sana di dalam tubuh manusia. Anda berkata, “Itu adalah 

seorang Malaikat.” Alkitab berkata Itu adalah Allah. 

292
 Tuhan, Allah, Elohim, berdiri di sana dalam tubuh manusia, 

memperlihatkan bahwa Dia akan begitu mengurapi gerejaNya pada hari-

hari terakhir, itu adalah Allah yang akan bekerja lagi di dalam tubuh 

manusia. “Sebagaimana pada zaman Sodom, demikianlah pada saat 

Kedatangan Anak manusia.” Jenis tanda yang sama. Anda bisa melihatnya 

tepat di sana di dalam Kitab-kitab Suci. Baca . . . “Menyelidiki Kitab-kitab 

Suci, kamu menyangka memperoleh Hidup Kekal di dalam Mereka.” Dan 

Merekalah yang bersaksi tentang hal Ini. Paham? Paham? 

293
 Jadi kita tahu mereka mati. Allah membiarkannya mati di dalam 

program pendidikan, sains, dan keakuannya sendiri. 

294
 Semua orang-orang Karismatik/Pentakosta dulunya berbicara 

tentang—tentang mengirim seorang anak ke sekolah Alkitab, dulu ketika 

Saudara Lyle dan mereka ada di sini, mereka akan mengusir anda dari 

gereja. Tetapi, oh, justru itu adalah hal yang paling hebat sekarang. 

“Anakku masuk ke sekolah Alkitab.” Dia sedang menggali kuburnya. Jadi, 

sekarang, anda pikir mereka bisa menerimaNya pada masa ini? 

295
 Anda pikir saya sedang mencoba untuk mendukung kebodohan? Tidak. 

Saya sedang memberitahu anda bahwa ada suatu perbedaan antara zaman 

intelektual ini, di mana kita sedang hidup di dalamnya, di mana gereja 

sudah dibuahi dengan sains dan semuanya ini yang disebut pemahaman 

dan lainnya. Anda jangan memahami Allah. 

296
 Baiklah, imam-imam itu sudah memahami Allah dengan begitu 

sempurnanya. Mereka tahu bagaimana Mesias akan datang. Tetapi Dia 
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datang dengan cara yang sangat berbeda dengan yang sudah mereka 

pahami. Itu bukan ilmiah. “Kok bisa Manusia ini, merupakan seorang Anak 

haram? Ke mana dia pergi bersekolah? Dari manakah pendidikannya 

berasal? Dari manakah dia mendapatkan pelajarannya? 
297
 Wah, kamu mencoba untuk mengajari kami? Kamu dilahirkan di dalam 

perzinahan.” Paham? Oh, minta ampun! 
298
 Melihatkah bahwa hal yang sama itu terulang kembali? Melihatkah 

bahwa itu terulang kembali? Semuanya ada di dalam sains relijius mereka, 

sains relijius menurut apa yang dikatakan oleh sekolah Alkitab mereka. 

Itulah cara mereka menginginkannya. Begitulah caranya itu harus terjadi 

atau kalau tidak begitu, berarti bukan. 
299
 Allah benar-benar membodohi mereka setiap saat. Hal itu selalu 

datang dengan cara yang berbeda. Itu terjadi di zamannya Nuh; terjadi di 

zamannya Musa; terjadi di zamannya Kristus; terjadi di zamannya 

Yohanes; terjadi di zamannya para murid; terjadi di zamannya Wesley; 

terjadi di zamannya Luther; itu terjadi di zamannya Karismatik/Pentakosta; 

dan demikianlah itu terjadi lagi. Itu tidak mengubah polanya. Selalu datang 

dengan cara yang sama. Hanya para reformator melalui ketujuh—keenam 

zaman hingga yang ketujuh di Wahyu 10, dikatakan, di dalam zaman ini itu 

akan berubah. Dan dulu itu terjadi. 
300
 Sekarang, kita akan menutup dengan mengatakan hal ini. 

Selesaikanlah amanat agung itu, bagaimana mereka dapat melakukannya? 

Kita tahu mereka mati. Allah membiarkannya mati di zaman ilmu 

pengetahuan ini, semuanya itu, sehingga—sehingga Dia dapat (melakukan 

apa?) membuka misteri Ketujuh Meterai itu kepada Mempelai Wanita yang 

bukan milik denominasi itu. Bagaimana mungkin denominasi menerima 

Ketujuh Meterai itu sedangkan itu mutlak bertentangan? Benih ular dan 

semua hal-hal itu, Ketujuh Misteri itu sepenuhnya bertentangan dengan 

apa yang sudah diajarkan kepada mereka, karena mereka mengambil 

sekolah yang lama itu dari sekolah Alkitab. 
301
 Dan Ketujuh Meterai Allah, ketika Itu dibuka di gunung itu: biarlah 

Allah, tidak, biarlah saya mati saat ini juga di mimbar ini jika Itu bukan 

Kebenaran. Dan saya sudah memberitahukan kepada anda satu tahun 6 

bulan sebelum itu terjadi ketika Dia menyuruh saya untuk pergi ke Arizona, 

apa yang akan terjadi di padang gurun sana itu. Dan ada orang-orang yang 

duduk di sini malam ini yang sedang berdiri di sana pada waktu itu dan 

hadir ketika ketujuh Malaikat itu turun. Dan bahkan maj- . . . Majalah, 

Majalah “Life” memuat artikel tentang hal itu. Itu tepat ada di sana di 

dalam pengamatan dan sebagainya, dan bahkan sekarang ini mereka tidak 

tahu menahu tentang semua kejadian tersebut. 
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302
 Dan segala sesuatu yang sudah disampaikan, bahkan kepada 

kehancuran California, muncul sekarang, dan semua hal-hal yang lain ini, 

dan bagaimana saya telah memberitahukan semua itu berapa hari hal itu 

akan terjadi. Bagaimana itu akan terjadi di mana gempa bumi yang besar 

ini akan terjadi di Alaska dan hal itu akan menjadi permulaan dari tanda 

waktu, dan apa yang akan terjadi. Dan benar-benar kata demi kata 

bagaimana Itu disampaikan. Tidak pernah sekalipun itu gagal. Anda tidak 

pernah melihatNya gagal. Dan Itu tidak dapat gagal, karena Itu adalah 

Firman Allah, dan langit dan bumi akan berlalu, tetapi Ia tidak dapat gagal. 
Matius 24:35 Itu benar. 

303
 Allah harus membuka Ketujuh Meterai itu, bukan di dalam sebuah 

denominasi. Saya sudah selalu menentangnya. Tetapi di luar dari 

denominasi, supaya Dia mengambil seorang Mempelai Wanita, bukan 

seorang mempelai wanita denominasi. Dia tidak bisa mengambilnya. Itu 

bertentangan dengan FirmanNya sendiri. Dia membuka Ketujuh Misteri itu 

di sana, dan itu memperlihatkan, mendatangkan hal-hal itu yang sudah 

tersembunyi sejak dasar dunia, supaya dinyatakan di hari-hari terakhir 

kepada anak-anak Allah. Sekarang hal itu sudah dikemukakan di hadapan 

orang-orang, sehingga mereka melihatNya di situ, anda sekarang, untuk 

Mempelai Wanita yang tidak berdenominasi ini. Oh bukan main! 

304
 Di situlah dua Kitab anda. Salah satunya adalah Kitab Kehidupan Anak 

Domba. Nama anda ada di situ ditentukan untuk berada di situ. Itu tidak 

dapat hilang, karena anda tidak bisa lagi menghapusnya, lebih dari apa 

pun, karena itu ditetapkan untuk berada di situ. Tetapi Kitab Kehidupan 

yang biasa, anda dapat menghapus itu kapan saja. Paham? Jika anda tidak 

bertobat, bagaimanapun juga itu terhapus, karena anda akan berdiri di 

penghakiman itu. Mempelai Wanita tidak berdiri di penghakiman itu. Ia 

masuk ke Pengangkatan. Tepat ketika . . . 

305
 Saya katakan hal ini, untuk menutup. Sudah semakin larut, jadi 

sekarang hampir 9:30. Dan kita akan keluar dari sini 9:30, dengan 

kehendak Tuhan. Sekarang sungguh-sungguhlah. Dengarkan. Sekali waktu 

. . . 

306
 Mengatakan hal ini, ini menyebar ke seluruh negeri. Di New York, saat 

ini pukul 11:25. Naik ke Philadelphia dan di sekitar sana, orang-orang 

kudus yang mulia di sana sedang duduk mendengarkan di dalam gereja-

gereja saat ini. Di sekitar Meksiko, naik ke Canada dan sekitarnya, 

seluruhnya. 200 mil jauhnya, di dalam kontinen Amerika Utara ini, hampir 

orang-orang yang ada di sana, sedang mendengarkan sekarang, beribu-

ribu orang sedang mendengarkan. 

307
 Itu adalah Pesan saya kepada kalian, Gereja. Kalian adalah sebuah 
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kesatuan, kesatuan secara rohani oleh Firman, bahwa kalian mati bagi 

suami-suami anda yang lama ini. Anda dilahirkan baru. Jangan mencoba 

untuk menggali dia lagi. Dia sudah mati. Jika anda adalah seorang Kristen 

yang dilahirkan kembali, Bakal Benih kecil yang ditentukan ada di dalam 

diri anda itu, itu adalah Firman yang datang kepada Firman, kepada 

Firman, kepada Firman, kepada Firman, hingga itu menjadi gambar Kristus 

yang sepenuhnya. Itu benar. Jadi Dia bisa datang dan mengambil 

Mempelai WanitaNya. Sekarang, kita benar-benar siap untuk satu hal. 

Itulah Kedatangan Tuhan. 

308
 Di situlah nama anda pada Kitab Kehidupan itu. Kitab Kehidupan itu 

ialah Firman Allah, sebab Firman ialah Allah, dan Allah adalah satu-satunya 

yang Hidup. Jadi nama anda diwakilkan di dalam Alkitab sebelum Alkitab 

menjadi Firman. Dan jika anda di sini untuk melakukan hal itu, tidakkah itu 

akan membuktikan kebenaran Firman tersebut? Tidakkah gereja akan 

membuktikan dirinya sendiri? Tidakkah Maleakhi 4, dan yang lainnya, 

secara sempurna, secara sempurna, akan membuktikan diriNya sendiri dan 

memperlihatkan apakah Itu? 

309
 Ketika Yesus datang Dia berkata, “Jika Aku tidak melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang telah dijanjikan untuk Aku lakukan, janganlah percaya 

kepadaKu.” Bergabung dengan salah satu kelompok yang manakah Dia 

dulu? Dia berkata, “Mereka semua . . . Kamu adalah berasal dari bapamu si 

iblis, dan pekerjaan-pekerjaannya kamu lakukan.” Yohanes 8:44 Paham? 

Paham? 

310
 Kita berada di hari-hari terakhir, Gereja. Italah Pesan pengucapan 

syukur saya kepada anda. 

311
 Sekarang, sebelum mengakhiri. Pada suatu kali saya berada di Taman 

Nasional Glacier. Kami sudah mendengar selama seharian, bahwa mereka 

ada—mereka ada suatu gletser api yang akan jatuh pada malam itu. Jadi 

orang-orang itu sibuk sepanjang hari itu untuk mempersiapkan hal itu, 

karena mereka akan mengalirkan api itu keluar pada malam itu. Mereka 

membuat suatu cairan api jatuh, seperti sebuah gletser air yang besar. 

Tetapi itu . . . Terlihat hampir seperti pelangi ketika itu keluar dari api 

tersebut, jatuh keluar dari gletser ini. Berkeliling di sepanjang taman itu, 

isteri dan saya, dan anak-anak, berjalan berkeliling sepanjang hari itu. 

Kami ingin tinggal untuk melihat pertunjukan api itu. Jadi itu—itu—itu 

dijanjikan kepada kami bahwa kami akan melihatnya, kami mau 

menyaksikannya lagi. Mereka berkata bahwa mereka sudah melihatnya 

selama musim-musim panas dan seterusnya. Saya katakan, “Baiklah, 

apakah kami akan bisa melihatnya?” 

312
 Katanya, “Kami menjanjikan itu pada malam ini. Kami janjikan hal itu.” 
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Dikatakan, “Mereka sedang berada di atas sana untuk mempersiapkannya 

sekarang.” 

313
 Mengingat bahwa saya sudah bersiap-siap bagi datangnya peristiwa 

itu! Itulah yang sedang berlangsung sekarang ini. Semuanya sedang 

dipersiapkan bagi peristiwa itu, sebuah Gereja sedang ditarik keluar demi 

NamaNya, membawa Mempelai WanitaNya keluar dari antara dunia, 

denominasi-denominasi ini, seluruh dunia, dan kenajisan, dan hal-hal 

duniawi. 

314
 Setiap orang; peristiwa itu dipersiapkan. Setiap orang sedang berdiri, 

dan berkata, “Sekarang, tetaplah memperhatikan, tepat di atas gunung 

sana.” 

315
 Begitulah caranya Itu selalu datang. Begitulah caranya itu datang pada 

saat ini. Begitulah caranya itu selalu datang, bukan melalui sebuah 

denominasi. Allah tidak pernah memakai sebuah denominasi, tidak pernah! 

316
 Reformator tampil. Dia mendapatkan Firman Tuhan, dan kemudian 

ketika dia mati, mereka membangun sebuah denominasi yang berasal 

darinya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Karismatik/Pentakosta dan 

semuanya. Ketika terbitan-terbitan yang baru itu, segala sesuatunya, 

begitulah caranya. Begitulah caranya hal itu muncul. Sebuah kata yang 

baru ditambahkan, kemudian mereka membangun sebuah gereja yang 

berasal darinya, membuat sebuah denominasi, memisahkan diri mereka. 

Itu memang harus terjadi dengan cara demikian. 

317
 Nah, anda tidak bisa—anda tidak bisa mengalahkan alam. Alam selalu 

berjalan di dalam rutinitas yang sama: tangkai, daun, jumbai, dan 

seterusnya, kulit sekam, kemudian gandum. 

318
 Sekarang, perhatikan. Semua siap. Segala sesuatu sudah dinyalakan 

dan sudah disiapkan. Dan setiap orang sedang berdiri. Kepala saya 

menjulur tegak, lengan saya merangkul isteri saya. Kami sedang 

memandang. Anak-anak berdiri di sana, semua orang sedang memandang 

seperti itu. Bukan main, itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena kami 

sedang menantikannya. Itu dijanjikan kepada kita. 

319
 Amin! Firman menjanjikan hal ini. “Akan terjadi sebelum hari Tuhan 

yang besar dan mengerikan itu datang, lihatlah, Aku akan mengutus nabi 

Elia kepadamu. Dia akan mengembalikan hati anak-anak kepada bapa-

bapa.” Maleakhi 4:5,6 . . . ? . . . “Akan terjadi pada hari-hari terakhir, Aku akan 

mencurahkan RohKu dari tempat tinggi. Hujan awal dan hujan akhir akan 

datang bersama-sama pada hari-hari terakhir.” Yoel 2:23,28,29 Semua janji-janji 

ini, melalui Kitab-kitab Suci, sudah diberikan. Kita sedang memandang ke 

atas, memandang Mempelai Wanita yang sejati yang ada di seluruh negara 
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pada masa ini, pandanglah ke atas. Gereja, Dia akan datang pada suatu 

hari nanti. Persis sama seperti kedatangan Dia yang pertama, Dia akan 

datang lagi. Persiapkanlah segala sesuatunya. Pisahkan diri anda dari kulit 

sekam itu. Berjemurlah di hadapan sang Anak [Son]. Tetaplah memandang 

ke atas. Tetaplah di bawah penantian. 
320
 Tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari puncak bukit itu, ada suara 

yang keluar melalui pengeras suara yang berkata, “Segala sesuatunya 

sudah siap.” 
321
 Kemudian orang ini, berdiri di sana di samping saya, katanya, “Biarlah 

api itu jatuh.” Di sinilah itu tercurah ke seluruh gunung itu, sebuah gletser 

api dan nyala api yang menjilat-jilat, sebuah pemandangan yang indah 

untuk disaksikan. 
322
 Saudara, mari persiapkan segala sesuatunya, sebab pada suatu hari 

nanti, api itu akan turun. Kita akan naik. Sekarang, mari bersiaplah bagi 

waktunya api itu turun. Kita berada di hari-hari terakhir. Kita semua tahu 

hal itu. Dan kita siap bagi Kedatangan Tuhan. Hal yang harus dilakukan 

adalah pisahkan diri anda dari segala dosa. Pisahkan diri anda dari segala 

sesuatu yang berkaitan dengan dunia. “Jangan mengasihi dunia atau hal-

hal yang dari dunia.” 
323
 “Jangan biarkan seorang pun, dengan kredonya, memperdayamu.” 

Tetaplah anda tinggal di dalam janji Allah, Firman Allah. Dan Firman itu, 

jika Itu adalah Firman, bagi zaman ini, Allah membuktikanNya benar 

demikian. Jika Dia tidak membuktikanNya benar, maka itu bukan Firman 

bagi zaman ini. 
324
 Firman yang turun pada hari Pentakosta itu tidak akan bekerja di 

zaman ini. Tidak, tuan, itu adalah untuk Pentakosta. Yang ini adalah untuk 

Mempelai Wanita, kepulangan Mempelai Wanita. Kita mendapatkan 

sesuatu yang berbeda. Orang-orang Karismatik/Pentakosta 

merepresentasikan hal itu lagi. Kita berada di zaman Mempelai Wanita. 

Tidak juga Firman Nuh akan bisa bekerja di zamannya Musa. Hukum Musa 

juga tidak akan bekerja di zamannya Paulus, ini. Dia berusaha untuk 

memberitahu mereka, “Kamu mati bagi hal itu. Dan kamu tidak dapat 

memiliki hal itu.” 
325
 Gereja, anda, yang kepada siapa saya sedang berbicara pada malam 

ini ke seluruh negeri, jika anda sudah memisahkan diri anda dari 

denominasi dan semua kenajisan dan hal-hal duniawi, dan semua hal-hal 

itu yang mengurung anda di dalam kredo-kredo buatan manusia, dan 

aturan-aturan, dan hal-hal yang seperti itu, anda telah memisahkan diri 

anda, pandanglah ke atas. Bersiaplah. Api itu akan turun pada suatu hari 

nanti. Allah akan membiarkan Dia datang, di dalam sebuah pemandangan 
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yang indah untuk disaksikan. Maukah anda siap ketika Dia datang? Maukah 

anda siap untuk pergi bersama dengan Dia ketika Dia datang? 

Pengangkatan rahasia Mempelai Wanita yang supranatural, “Ia akan 

dijadikan dari yang fa- . . . dari yang fana kepada yang tidak fana; 

diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata. Kita yang hidup dan tinggal 

tidak akan mendahului mereka yang tertidur.” I Korintus 15:51; I Tesalonika 4:16 

326
 Tempo hari pada saat Hari Angkatan Bersenjata, saya sedang berdiri di 

sana di Tucson. Anak saya yang laki-laki ingin melihat parade itu. Saya 

sedang belajar, dan saya—tidak punya waktu untuk melihatnya, dan saya 

mendapatkan banyak panggilan bagi orang yang sakit dan sebagainya. Jadi 

dia berkata, “Ayah, mereka tidak mau membawa saya.” Dia berkata, 

“Bawalah saya.” 

327
 Saya katakan, “Baiklah.” Saudara Simpson, saya rasa dia ada di sini; 

dan anaknya yang laki-laki ingin pergi melihat. Jadi saya ajak mereka 

masuk ke mobil dan pergi. 

328
 Saya berdiri di sudut sana dan menyaksikan. Sesudah itu saya 

mendengar di belakang dari kejauhan, sebuah suara yang meredam 

datang, “womp, womp,” dentuman suara genderang. Saya berdiri di sana. 

Saya berpikir, “Baiklah, anak-anak kecil ini, mereka benar-benar membaca 

semua buku-buku tentang tentara. Mereka akan benar-benar suka dengan 

hal itu. Saya perhatikan yang muncul pertama kali adalah tank-tank tua 

dari Perang Dunia I. Di situlah mereka datang, anak-anak kecil seperti itu. 

Di sana selanjutnya yang datang, sesudah itu; yang datang selanjutnya 

sesudah itu adalah tank baru yang besar dari Perang Dunia II, tank 

Sherman yang besar dengan sebuah moncong senjata pada ujungnya. 

Kemudian datanglah yang berikutnya, dan yang berikutnya, dan sesudah 

itu muncullah Gold Star Mother [Ibu Bintang Emas–-Ed.]. 

329
 Dan beberapa saat kemudian datanglah 12 orang veteran yang tersisa 

dari seluruh negara bagian Arizona dari Perang Dunia I; 12 orang veteran. 

Sesudah itu, datanglah sebuah kendaraan hias, para tentara yang tidak 

dikenal, tanda salib putih. Di situ berdiri seorang pelaut, marinir, dan 

seorang tentara yang berdiri menjaga; sebuah ruangan kecil yang tersekat 

pada mobil hias itu. Di sisi yang lain adalah seorang tua, ibu yang sudah 

beruban, duduk dengan bintang emas tersemat di bajunya, seorang isteri 

yang baik yang sedang menangisi, suaminya yang gugur; seorang anak 

yang bajunya compang-camping dengan kepalanya berpaling ke samping; 

ayahnya terbunuh. Dan kemudian di belakang itu datang lagi, lagi, dan 

datang lagi, dan kemudian sampailah kepada tentara yang baru. Saya 

berdiri di sana. Sebuah pemandangan yang bagus untuk disaksikan, tetapi 

betapa sedihnya! 
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330
 Saya berpikir, “Oh, Tuhan, suatu hari nanti, saya akan menyaksikan 

pemandangan yang lain.” 

331
 Akan datang sebuah hari kebangkitan di mana yang pertama akan 

menjadi yang terakhir, dan mereka yang terakhir akan menjadi yang 

pertama. Matius 20:16 Nabi-nabi tua itu akan muncul terlebih dahulu, dan 

mereka melihat prosesi itu sedang berbaris naik ke udara. “Dan kita yang 

hidup dan yang masih tinggal tidak akan mendahului mereka yang mati, 

sebab Sangkakala Allah akan berbunyi, orang-orang yang mati dalam 

Kristus akan bangkit terlebih dahulu.” Kita akan berada di dalam antrian itu 

bersama dengan mereka untuk masuk, haleluya, semua yang ada di 

sepanjang zaman Luther, Wesley, Methodis, Presbiterian, sampai kepada 

yang di akhir zaman yang menerima Firman di dalam zaman mereka. 

Tuhan memberkati anda. Bersiap-siaplah untuk segala sesuatunya, dan 

api itu akan turun. 

332
 Mari kita tundukkan kepala kita, sejenak. Saya bertanya-tanya kepada 

hadirin yang ada di sini pada malam ini sementara saya sudah menahan 

anda di sini sampai pukul 9:30, adakah seorang di sini, adakah selusin di 

sini, berapa banyak yang ada di sini yang berkata, “Saudara Branham, saya 

malu dengan diri saya, atas cara hidup saya. Saya sudah melayani ke 

banyak denominasi manusia. Saya tahu bahwa saya tidak selaras dengan 

Firman Allah. Saya mau meminta anda untuk mendoakan saya, Saudara 

Branham.” Angkatlah tangan anda. Tuhan memberkati anda. Tuhan 

memberkati anda. Pandang saja. Yang berada di balkon sana dan di 

sekitarnya. Tuhan memberkati anda. “Saya tahu . . .” Sekarang, jangan 

menjadi malu. Nah, jangan. 

333
 Dan yang ada di sana di seluruh negeri, dari New York sampai ke 

California, dari Canada sampai ke Meksiko: kalian orang-orang yang sudah 

berkumpul di dalam gereja-gereja itu (di mana kelompok-kelompok kecil 

yang setia itu yang sudah percaya kepada Pesan ini dengan segenap hati 

kita; mereka sudah keluar, keluar dari kesusahan yang besar, keluar dari 

denominasi-denominasi itu; mereka adalah bakal-bakal benih Kehidupan) 

apakah anda merasakan sebuah desakan yang sangat pada malam ini, 

seperti rajawali kecil itu, di mana anda sudah mendengar Sesuatu yang 

sedikit berbeda dari apa yang sudah pernah anda dengar, namun 

demikian, di dalam hati anda, anda tahu itu adalah Kebenaran? Anda yang 

ada di sana. Ada seorang gembala yang sedang berdiri di sana di suatu 

tempat. Anda sudah mengangkat tangan anda. Saya akan berdoa bagi 

anda. 

334
 Hal-hal ini tidak dilakukan di sebuah tempat yang tersembunyi, 

sahabat-sahabat. Ingat, “Sesaklah pintu dan sempitlah jalan itu, sedikit 
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orang yang mendapatinya.” Matius 7:14 Jangan pergi dengan orang banyak itu 

yang sedang bergerak ke sana, sahabat-sahabat, itu Zaman Gereja 

Laodikia. Ia bisa saja melompat-lompat dan menari-nari di bawah alunan 

musik, suam-suam kuku. Tidak dikatakan bahwa ia adalah es beku. 

Dikatakan, “Ia suam-suam kuku,” itulah Karismatik/Pentakosta, “dan tidak 

tahu bahwa ia malang, miskin, dan buta.” Wahyu 3:14-19 Buta terhadap apa? 

Firman, kepada manifestasi Firman itu, karena Itu tidak pernah datang 

melalui organisasi-organisasi mereka. Mereka tidak dapat menerimaNya. 

335
 Dan kalian para pelayan/minister yang ada di Tucson pada malam ini, 

saya tidak menganggap anda bertanggung jawab untuk hal itu. Allah 

bertanggung jawab. Saya berada di sana selama tiga tahun. Saya sudah 

beritahu anda bahwa saya tidak akan memulai sebuah gereja. Saya tidak 

mau. Saudara Perry Green memulainya. Dan saya berada di sana selama 

tiga tahun, dan tidak sekalipun anda mengundang saya ke mimbar anda. 

Saya tinggal di Tucson selama hampir tiga tahun. Allah akan mengambil 

saya dari padang gurun itu suatu hari nanti. Pesan ini harus hidup. Dan 

saya telah berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan kepada anda. 

Saya—saya tahu alasan anda sudah melakukannya. Anda hanya 

mendengar alasan anda telah melakukannya? Denominasi anda akan 

mendepak anda keluar. Dan anda tahu bahwa banyak dari antara anda di 

mana saya sudah berbicara, di sana di Restoran Furr, dan anda tahu itu 

benar. Kasihan anda. 

336
 Keluarlah daripadanya. Keluarlah dari sana, saudara. Jika ada 

Kehidupan di dalam diri anda, anda akan menjadi seperti rajawali kecil itu, 

yang baru saja saya sampaikan, anda akan mendengar Firman Allah. Ingat, 

anda akan mendengar hal ini untuk yang terakhir kalinya suatu hari nanti. 

Kita benar-benar semakin dekat sekarang. Tidakkah anda mau datang 

pada malam ini? 

337
 Allah yang terkasih, kami berikan dengan sungguh-sungguh sekarang, 

sebuah hari pengucapan syukur ini, Tuhan. Saya bersyukur, Tuhan, hidup 

di zaman ini. Ini adalah zaman yang terbesar. Paulus, rasul itu, merindukan 

untuk melihat zaman ini. Manusia-manusia besar yang dulu juga rindu 

untuk melihatnya. Para nabi rindu untuk melihatnya. Mereka menantikan 

bagi zaman ini. Abraham menantikan zaman ini sebab dia mencari sebuah 

kota yang Pendiri dan Pembuatnya adalah Allah; Ibrani 11:10 itu menggantung 

tepat di atas kami pada malam ini. Yohanes melihat Roh Allah turun dari 

Surga, memberi kesaksian dan tahu bahwa itu adalah Anak Allah. Dan 

merenungkan sekarang, Dia sedang memilih Mempelai WanitaNya. 

338
 Allah yang terkasih, ke seluruh negeri di mana pun, berbicaralah 

kepada hati mereka. Engkaulah satu-satuNya Seorang yang dapat 
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mengubah hati mereka. Jika itu bukanlah Benih yang sudah ditaruh di situ 

sejak mulanya, maka mereka tidak akan pernah melihatNya, Tuhan. 

Mereka hanya . . . “Orang buta akan menuntun orang buta. Mereka akan 

jatuh ke dalam lubang itu,” karena  FirmanMu mengatakan mereka sudah 

pasti akan jatuh. 
339
 Sekarang, Bapa, bahwa kami melihat di seluruh negeri, seluruh dunia 

di Afrika, berlusin-lusin melintasi Afrika Selatan, Mozambik, di seluruh 

negara perhimpunan-perhimpunan kecil menerima kaset-kaset khotbah ini, 

dan demikianlah kaset ini akan menyebar ke 20 negara yang berbeda. Dan 

mereka sedang mulai melihatnya dan pergi meninggalkan, beratus-ratus 

orang dari antara mereka. Tidak akan banyak, Tuhan. Dan ketika anggota 

yang terakhir diterima masuk ke dalam Tubuh itu, Kristus akan datang. 
340
 Tuhan Allah, saya sedang meminta Mempelai Wanita pada malam ini, 

orang-orang yang saya rasakan sudah pergi meninggalkan dan 

menantikan. Kiranya mereka memisahkan diri mereka dari segala sesuatu 

yang dari dunia. Mereka harus berjemur di bawah kehangatan sinar sang 

surya Anak Allah, mandi dalam FirmanNya dan kasihNya. Kabulkanlah itu, 

Allah yang terhormat. 
341
 Kiranya orang-orang yang ada di sini, yang hadir di sini, yang 

mengangkat tangan mereka malam ini, lusinan dari mereka melalui 

Tabernakel yang besar ini, saya berdoa Tuhan kiranya Kehidupan yang 

baru akan masuk ke dalam diri mereka. Saya berdoa kiranya di seluruh 

negara dan bahkan di seluruh dunia di mana kaset ini akan diputar, kiranya 

mereka akan menerima pesan pengucapan syukur ini dan tahu melalui 

petunjuk-petunjuk ini dan hal-hal yang sudah disampaikan, apa yang 

mereka harus perbuat. Saya  berdoa untuk itu, Bapa. Kabulkanlah itu. 

Berkatilah mereka. Mereka adalah milikMu. 
342
 Saya tahu itu sudah merupakan kebiasaan sekarang, Bapa, bahwa 

kami meminta orang-orang untuk maju ke altar dan saya berdoa, Allah 

yang mulia, bahwa di dalam setiap misi, di mana saja, dan di seluruh 

dunia, bahwa mereka akan datang ke altar, hitam, putih, kuning, coklat, di 

mana pun mereka berada; kaya, miskin, orang biasa, pengemis, siapa pun 

mereka. 
343
 Denominasi-denominasi, orang-orang yang egois dan sok, oh, Tuhan, 

“Telanjang, malang, miskin, buta dan bahkan tidak mengetahuinya.” 

Engkau telah berkata bahwa akan menjadi begitu, dan begitulah jadinya. 
344
 Jadi saya berdoa, Bapa kiranya Engkau akan memanggil setiap Benih 

pada malam ini. Dan di mana saja di seluruh dunia kiranya ini boleh jatuh, 

kiranya Itu menangkap rajawali kecil itu yang mengenali suara Tuhannya. 

Kabulkanlah itu, Tuhan, saya serahkan mereka kepadaMu di dalam Nama 
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Yesus. Amin. 

345
 Sekarang, dengan kepala anda tertunduk, di sini di hadirin yang ada di 

sini, maukah yang ada di sini yang belum diselamatkan, bahkan yang 

belum memberikan hati anda kepada Tuhan, tidakkah anda berpikir bahwa 

anda seharusnya besyukur atas apa yang telah Yesus lakukan bagi anda? 

Demi merenungkan bahwa anda adalah seorang yang berdosa, bahwa 

anda adalah seorang yang asing bagi Allah, namun demikian sesuatu yang 

ada di dalam hati anda sedang mengetuk. Bagaimana anda tahu apakah 

anda adalah salah satu dari rajawali-rajawali kecil itu. Anda malang dan 

akan semakin malang hingga anda menyerah kepadaNya. Mengapa tidak 

menjadikan hari ini sebagai salah satu dari pengucapan syukur yang 

terbesar yang pernah anda alami yaitu ketika anda sudah menerima Yesus 

Kristus sebagai Juruselamat anda. 

346
 Maukah anda datang kemari, dan berdiri di altar itu? Saya akan berdoa 

dengan anda, jika anda mau datang. Setiap orang berdosa, laki-laki 

ataupun wanita, pemuda ataupun pemudi, anggota gereja ataupun yang 

bukan anggota gereja. Menjadi anggota gereja saja tidak menjadikan anda 

Kristen. Altar terbuka. Maukah anda datang? Setiap orang berdosa yang 

mau datang, menerima Tuhan Yesus Kristus. Maukah untuk benar-benar 

berhenti . . . 

347
 Beberapa dari anda yang merupakan milik denominasi-denominasi 

yang mau berhenti untuk memakan makanan ayam itu. Berhentilah 

mengatakan bahwa anda milik ini dan semua itu tidak apa-apa. Anda 

benar-benar ingin mengetahui apakah sesungguhnya Baptisan Roh Kudus? 

Mari, temukan. 

348
 Altar terbuka. Kita siap. Bangkit saja dari tempat duduk anda; 

datanglah kemari dan berlututlah di sini di altar, saudara ini yang baru 

datang. 

349
 “Pengucapan syukur, O Tuhan, saya sungguh bersyukur kepadaMu. 

Bahwa seluruh hidup saya, saya sudah tahu bahwa ada sesuatu, Tuhan. 

Saya tidak pernah dipuaskan. Saya sudah berusaha. Saya—saya berpikir 

tahun depan saya akan melakukannya. Minggu depan saya akan 

melakukannya. Lain waktu kalau saya mendengar panggilan altar. Saya 

akan lakukan suatu hari nanti. Saya lepaskan itu dan lepaskan itu. Tetapi 

Tuhan, saya tahu ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Saya akan 

selalu percaya bahwa ada sesuatu yang berbeda, dan sekarang, Tuhan, 

malam ini saya bersyukur atas persiapan yang dibuat oleh Anak Allah di 

mana dosa-dosa saya, sebenarnya ketidakpercayaan saya akan dibersihkan 

daripadaku. Aku datang, malam ini, dan berlutut untuk menerima berkat 

pengucapan syukur yang besar ini bahwa Yesus Kristus telah 
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melakukannya untuk saya, ketika Dia mati untuk saya di Kalvari.” 

350
 Maukah anda datang? Sekarang, terdapat orang-orang yang sedang 

berlutut di sekeliling altar, di sini. Kenapa anda tidak bangkit berdiri dan 

datang? Anda sudah ingin melakukannya. Anda sudah mencobanya. 

351
 Renungkan saja mengenai Saudara Lyle Palmer, saudara kita yang 

mulia. Dia duduk di halaman itu, jadi saya paham, menyaksikan gadis 

kecilnya memainkan permainan kriket atau yang seperti itu, dan dia jatuh 

tersungkur dari kursi itu dan mati bahkan sebelum dia dapat membuat 

sebuah gerakan. Anda tidak tahu kapan waktunya anda akan 

meninggalkan ini. Anda sungguh tidak tahu waktunya kapan anda pergi. 

Mungkin malam ini, jadi kenapa tidak datang dan menjawabnya sekarang? 

352
 Mari, saudara-saudari. Tidak bisakah anda merasakan sesuatu 

menyentak anda? Saya—saya tahu bahwa ada banyak dari anda di sini 

yang seharusnya berada di sini di altar ini, hanya 6 atau 7 orang di sini, 

bukanlah yang sedang duduk di sini. Sekarang, jika anda percaya kepada 

saya dan menyaksikan di sini di atas podium ini, hal-hal yang sedang 

terjadi, anda percaya kepada saya sekarang. Suatu hari nanti suara saya 

akan terdiam. Anda tidak akan mendengarnya lagi. Anda mungkin 

sebaiknya mau datang. 

353
 Anda berkata, “Tetapi Saudara Branham, saya sudah menjadi anggota 

sebuah gereja.” Tidak peduli sudah jadi apa anda. Juga—dulu Nikodemus 

juga adalah anggota sebuah gereja. Demikian pula Yohanes, Petrus, 

Paulus, semua yang lain dulunya adalah anggota-anggota gereja. 

354
 Paulus adalah seorang anggota gereja hingga sesuatu telah terjadi 

dalam satu malam, atau satu hari, dan dia datang. Dulunya dia adalah 

seorang anggota gereja kemudian berubah menjadi seorang Anak Allah. 

Tidak maukah anda datang? Oh, dia terdidik. Dia intelektual. Dia tahu 

bahwa dia terdidik, salah satu dari sekolah-sekolah pendidikan yang 

terbesar yang ada, Gamaliel, salah satu pengajar yang terbaik yang ada di 

negeri itu. Tetapi dia tahu bahwa dia membutuhkan sesuatu. 

355
 Tidak maukah anda datang? Sekali lagi saya minta kepada anda. Di 

mana . . . Di sini atau apakah di seluruh negeri, saya meminta anda di 

mana saja anda berada dan perhimpunan apakah anda pada saat 

pengucapan syukur ini. Ingatlah, saya sedang direkam di sini, bukan hanya 

di sini tetapi di Surga juga. 

356
 Anda tahu bahwa itu dibuktikan secara ilmiah bahwa setiap gerakan 

yang anda buat direkam. Mereka membuktikan hal itu. Ingat, televisi 

membuktikan hal itu. Televisi tidak—tidak membuat gambar itu. Anda 

adalah gambar itu, itu hanya mengirimkan apa yang sedang anda lakukan 
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ke dalam sebuah saluran. Anda di situ, bagaimanapun juga. Nah, ketika 

anda menggerakkan jari anda maka gerakan itu pergi ke seluruh dunia. 

Setiap kali anda memakai sebuah baju, penampilan anda pergi ke seluruh 

dunia. Itu direkam. Setiap pemikiran yang terlintas melalui pikiran anda 

ada pada sebuah rekaman, dan suatu hari nanti itu akan berhenti berputar. 

Itu akan ditempatkan ke dalam album. 
357
 Dan kemudian pada saat Penghakiman itu akan diputar kembali. Di 

sanalah anda berdiri dengan rambut pendek anda namun mengklaim 

adalah seorang Kristen. Di sanalah anda berdiri dengan pemikiran-

pemikiran anda yang menentang Firman, dan itu tepat ada di pikiran anda. 

Anda tidak dapat menyembunyikannya. Anda ingat, televisi, sains bahkan 

tahu bahwa itu benar. Anda sedang berdiri saat ini juga, tahu bahwa anda 

seharusnya berada di sini. Ingat bahwa ketika ini direkam pada Hari 

Penghakiman itu, pikiran yang sama yang anda miliki itu akan datang 

kembali melalui pikiran anda lagi. Hal itu akan ada di rekaman. Seluruh 

dunia akan melihat itu diputar. Kenapa bukan dunia . . . Melihat anda pada 

Hari Penghakiman itu, semua Malaikat di sana. 
358
 “Jika kamu malu terhadapKu di sini, ketika gambarmu sedang dibuat 

sekarang, pada Hari Penghakiman itu Aku akan malu terhadap kamu. 

Sebab Aku mengurapi FirmanKu, mengirimkanNya kepadamu. Kamu tidak 

mau percaya Itu. Kamu menyembunyikan dirimu di balik sesuatu.” 
359
 “Oh,” anda berkata, “Saya cukup baik. Saya sudah melakukan ini. Saya 

sudah menari di dalam Roh. Saya sudah berbahasa roh.” Begitu juga para 

penyembah berhala itu. “Saya bersorak-sorak.” Demikian pula para 

penyembah berhala. Bagaimana anda bisa kembali ke Firman kalau begitu? 

Kenapa tidak? 

Kenapa tidak datang kepada Dia sekarang? 

Kenapa tidak? Kenapa tidak? 

Kenapa tidak datang kepada Dia sekarang? 

Kenapa kamu menunggu, saudara yang terkasih? 

Oh, kenapa kamu menunda begitu lama? 

Yesus sedang menantikan untuk memberimu, 

Sebuah tempat di dalam RumahNya yang dikuduskan. 

Menempatkan anda sebagai salah satu dari anggota-anggota 

tubuhNya! 

Kenapa tidak? 

Oh, rajawali kecil, datanglah sekarang. 

Oh, kenapa tidak datang? 
360
 Tuhan, saya bersyukur. Saya sangat bersyukur. Bersyukur kepadaMu, 
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Tuhan, bukan untuk makanan jasmani, meskipun itu juga, tetapi Tuhan, di 

akhir zaman ini saya bersyukur atas Makanan rohani ini, Tuhan, Makanan 

rohani Ketujuh Meterai dijanjikan untuk dibuka. 

Anda berkata, “Itu akan menjadi sesuatu yang berbeda.” Tidak, tidak. 
361
 Anda tidak dapat menambahkan satu kata. Dan mengurangi . . . Itu 

sudah ada di Situ, betul-betul tersembunyi. Itu dimeteraikan. Berapa 

banyak yang mengerti hal itu? Katakan, “Amin.” Paham? 

Anda berkata, “Baiklah, itu adalah sebuah misteri yang akan muncul.” 

Oh, tidak. 
362
 Itu sudah tertulis. Anda tidak dapat menambahkan kepadaNya atau 

mengurangi daripadaNya. Nah, itu sudah ada di situ. Itu hanya harus 

disingkapkan pada hari-hari terakhir. 
363
 Tidak maukah anda datang? Datanglah sekarang, sahabat-sahabat. 

Jika anda tidak dapat memahami, berlututlah dan berbicaralah kepada Dia 

tentang hal itu. Jika saya tidak dapat membuat itu jelas bagi anda, Dia 

akan menjelaskan, sebab Dia adalah sang Pelenyap segala keraguan. 

. . . di takhtaNya yang dikuduskan. 

Oh, kenapa anda tidak mau datang? Kenapa tidak? 

Kenapa tidak datang kepada Dia sekarang? 
364
 Ingat, ada sebuah perekam yang sedang merekam hal ini. Bukan 

hanya pada kaset ini, tetapi pada rekaman besar Allah, anda masing-

masing, setiap gerakan ketika anda menundukkan kepala, menundukkan 

hati, pikiran apa yang melintas di pikiran anda, ingat, sekarang ini itu 

sedang direkam di dalam kemuliaan, dan rekaman itu akan diputar pada 

Hari Penghakiman. Di manakah keputusan anda? Oh, betapa anda akan 

menginginkan itu berubah pada Hari itu. 
365
 Saya akan tunggu saja sebab ada banyak, banyak, di sekitar altar ini 

sekarang. Nah, mungkin salah satu dari mereka, jika saya menahan lebih 

lama sedikit, mungkin satu lagi yang di luar sana. Mungkin di suatu tempat 

di New York, mungkin ada di suatu tempat di Philadelphia, ada di California 

ataupun di Arizona. Di suatu tempat di mana mungkin ada satu lagi yang 

datang. Gembala, di mana pun anda, jangan memberikan panggilan altar 

sekarang ini. 
366
 Mungkin kita tidak pernah melihat Pengucapan syukur yang berikutnya. 

Mungkin ini yang terakhir kalinya, dan rekaman-rekaman akan ditaruh 

pada malam ini bagi masa yang terakhir. Kaset itu akan berhenti pada 

suatu hari nanti. Rekaman itu akan diambil dan berada di dalam albumnya 

Allah, paham? Kemudian itu akan diputar kembali tentang pikiran-pikiran 

anda yang sekarang ini. Jangan berkata bahwa anda tidak tahu 
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membedakan. Anda tahu. “Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat 

datang kepadaKu jikalau ia tidak ditarik Bapa. Dan semua yang telah 

diberikan Bapa kepadaKu, mereka akan datang.” Yohanes 6:44 

. . . datang kepada Dia? 

367
 Saya percaya jika saya sedang duduk di sana di suatu tempat, dan 

saya memiliki pemikiran yang paling hina, saya yakin saya akan datang 

kemari secepatnya. 

Kenapa tidak? Kenapa? 

368
 Apakah anda selesai. Apakah anda yakin tidak mendukakan RohNya 

sekarang? Efesus 4:30 Mari kita tetap menundukkan kepala. Apakah anda 

yakin anda tidak mendukakan RohNya. Anda yakin anda sudah melakukan 

dengan tepat seperti yang telah Dia katakan untuk anda lakukan? Apakah 

anda yakin sekarang? Ingat, mungkin anda tidak akan pernah mempunyai 

kesempatan yang lain. Rekaman itu mungkin berakhir pada malam ini. 

Mungkin ini akhir dari semuanya. Mungkin ini menjadi rekaman yang 

terakhir bagi anda. Apakah anda yakin anda siap, sekarang? Jika yakin, 

saya tinggalkan itu ke dalam tangan anda di dalam Nama Tuhan Yesus. 

369
 Sekarang, sementara paduan suara menyanyikan dengan lembut, saya 

akan berdoa bagi orang-orang yang berlutut di sini. Saya hanyalah sejenis 

orang Kristen yang sangat aneh. Saya percaya bahwa Allah harus 

melakukan penyelamatan itu, dan saya percaya bahwa Allah harus 

menanam Firman, “Aku, Tuhan,” kata Alkitab, Yesaya, “Aku, Tuhan, sudah 

menanamnya. Aku akan mengairinya siang dan malam, supaya jangan ada 

orang yang merampasnya dari tanganKu.” Yesaya 27:3 Sebelum saya meminta 

siapa pun datang ke dekat altar ini, orang-orang ini, saya ingin mendoakan 

mereka. 

Mari kita tundukkan kepala sekarang. 

370
 Yesus yang terkasih, saya baru saja mengutip FirmanMu, yang nabiMu 

katakan, dan saya tahu bahwa kata-kata dari para nabi adalah Benar. Dan 

Engkau berkata, “Aku, Tuhan sudah menanamnya.” Yah, tentunya, Engkau 

menempatkannya di Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dasar dunia. 

“Aku, Tuhan sudah menanamnya, dan Aku akan mengairinya siang dan 

malam, supaya jangan ada orang yang merampasnya dari tanganKu.” Ini 

barangkali, Tuhan, sudah mendengar banyak panggilan altar, tetapi 

Engkau masih sedang mengairinya, Tuhan. 

371
 Di sinilah mereka pada malam ini. Kiranya mereka berpaling pada 

malam ini, Bapa, dari hal-hal duniawi, semua dosa dan kesusahan-

kesusahan yang ada di dalam hati mereka dan benar-benar dengan 

bijaksana, dengan sungguh-sungguh, di dalam hati mereka, berpaling 
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kepada FirmanMu sekarang ini dan berkata, “Tuhan Yesus, di dalam hati 

saya, saya selalu percaya bahwa ada sesuatu bagi saya yang tidak pernah 

saya terima. Meskipun saya sudah berusaha sebagaimana ilustrasi itu 

sudah diceritakan pada malam ini dengan mengikuti induk ayam itu, tetapi 

ada sesuatu yang nampak asing bagi saya. Kedengarannya tidak benar. 

Dan malam ini saya merasa bahwa saya akan datang lebih dekat sekarang 

ke dalam tangan Firman yang hidup. Saya datang kemari dengan sungguh-

sungguh di dalam pikiran saya yang benar. Saya sudah datang ke sini di 

dekat altar ini. Saya ingin keselamatan, Tuhan, dengan sangat. Saya 

sangat lapar. Saya menginginkan Engkau, Tuhan, untuk memeluk saya ke 

dalam pelukanMu pada malam ini. Bukan melalui emosi apa pun, tetapi 

melalui Roh kasih. Bawalah saya ke dalam pelukanMu, Allah yang terkasih. 

372
 “Saya adalah anakMu. Saya merasa bahwa saya adalah rajawali itu 

yang tadi sedang mereka bicarakan. Tangkaplah aku, Tuhan. Saya akan 

melompat. Saya sudah bangkit dari tempat duduk saya dan berlutut di sini. 

Tangkaplah aku, Tuhan. Saya akan melompat. Bawalah saya di atas 

sayapMu, Tuhan, menjauh dari hal-hal duniawi ini. Biarlah saya terbang 

menjauh dari kenajisan duniawi ini, dari habitat saya yang buruk ini, dari 

semua tradisi denominasi saya. Biarlah saya datang kepadaMu saja, Allah 

yang mulia, kiranya Roh KudusMu boleh tercurah ke dalam saya yaitu 

pengampunan dari segala keragu-raguan saya. Kiranya pada malam ini 

saya menjadi anakMu, segar, dilahirkan, dan sebuah ciptaan yang baru, 

pada malam ini. Tangkaplah saya, bawalah saya pergi dari suara kotek-

kotek induk ayam itu. Bawalah saya pergi ke sarang rajawali, di mana di 

sanalah saya bisa dipelihara oleh Firman Allah sampai saya mampu untuk 

terbang.” 

373
 Kabulkanlah itu, Allah yang terkasih. Bawalah mereka. Mereka adalah 

milikMu. Ini adalah doa saya dengan kesungguhan, berdoa atas orang-

orang yang sedang sekarat ini. Kabulkanlah, Bapa. Saya persembahkan 

doa ini demi kepentingan mereka. Bagi kemuliaan Allah, saya 

memohonnya. 

Sekarang, dengan kepala kita menunduk. 

374
 Saya bertanya-tanya, di dekat altar ini, di mana anda sudah berlutut di 

sini. Banyak dari antara anda mengklaim adalah orang-orang Kristen, tetapi 

anda sudah merasa bahwa selalu ada sesuatu yang tidak anda miliki. 

Mungkin anda sudah melakukan semua tindakan-tindakan yang relijius. 

Mungkin anda sudah bersorak-sorak. Mungkin anda sudah melakukan 

berbagai hal tersebut. Mungkin anda sudah menari di dalam Roh. Mungkin 

anda sudah berbahasa roh, dan tidak ada seorang pun yang bisa 

mengatakan apa pun yang salah menentang hal itu. Itu benar. Semua itu 
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bagus. Tetapi anda lihat, karunia-karunia Roh itu tanpa Roh. Jika Roh ada 

di situ, perasaan itu tidak akan merasa tertuduh seperti itu. 
375
 Apakah anda benar-benar dengan sungguh-sungguh, di sini di altar ini 

percayalah bahwa sekarang ini juga sementara anda berada di sini bahwa 

tindakan anda untuk berpaling dari hal-hal tersebut, bukanlah suatu 

tindakan yang emosional, nah, tetapi di dalam iman yang asli yang murni, 

sehingga Allah akan menerima anda dan mengasuh anda dengan 

FirmanNya sampai anda sendiri menjadi rajawali, dan bisa terbang? Jika 

anda mau, dan anda ingin supaya Allah melakukan hal itu, angkatlah 

tangan anda, anda yang berada di sekitar altar ini. Tuhan memberkati 

anda. Masing-masing sudah mengangkat tangan mereka. 
376
 Sekarang, dengan tenang, saya akan meminta para pria dan wanita 

yang suci yang benar-benar mengenal Allah. 
377
 Sebagian besar dari mereka, itu sangat aneh. Nampaknya seperti itulah 

caranya. Kebanyakan panggilan altar yang saya jalankan didatangi oleh 

para pria, anda tahu biasanya yang datang adalah wanita-wanita. Tetapi 

yang di sini semuanya adalah pria. Saya rasa ada satu wanita yang datang 

ke altar ini pada malam ini, mungkin dua. Biasanya para wanita, tetapi 

entah kenapa atau karena apa, saya berpendapat bahwa nampaknya para 

wanita berpikir bahwa saya berbicara menentang mereka. Saya tidak 

menentang, saudari-saudari. Tiga orang, saya percaya, seseorang 

mengatakan mereka melihatnya. Saya tidak dapat melihat di atas altar ini. 

Baiklah. 
378
 Beberapa dari anda orang-orang Kristen yang suci, datanglah kemari 

dan berdirilah dengan saya di dalam doa sejenak. Di altar, di mana pun 

anda berada, di atas panggung, seseorang yang benar-benar mengenal 

Allah, yang mengetahui bagaimana untuk berdiri di sini untuk beberapa 

menit untuk berdoa dengan mereka, kemudian kita akan membubarkan 

hadirin. Setiap orang hendaklah sungguh-sungguh. Jangan pergi. Datang 

saja kemari dan berdiri di sini. 
379
 Beberapa dari anda orang-orang yang benar-benar percaya bahwa ini 

adalah Kebenaran bahwa kita sedang memasuki zaman yang lain. Kita 

sedang memasuki Zaman Pengangkatan. Anda tahu, gereja tidak bisa pergi 

dengan kondisinya yang sekarang ini, dan ia tidak dapat menjadi lebih 

baik. Ia pasti menjadi sangat buruk. Berapa banyak yang tahu hal itu? 

Katakan, “Amin.” Ia harus menjadi semakin buruk, dan ia tidak dapat pergi 

dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ia pasti menjadi sesuatu, dan ia 

sedang bergerak saat ini juga, sahabat-sahabat. Ia sedang bergerak, 

gerakan itu bergerak bagi Mempelai Wanita. Itu adalah Kebenaran. Itu 

adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. 



66 KESATUAN MEMPELAI WANITA KRISTUS YANG TAK TERLIHAT 

380
 Bergeraklah sekarang, orang-orang Kristen yang suci yang keinginan 

anda—rekaman anda untuk mencari tahu bahwa mereka yang datang ini 

bersungguh-sungguh di mana anda ingin datang dan mempersembahkan 

doa bersama dengan mereka sebagai saudara-saudara dan saudari-saudari 

anda, datanglah ke dekat altar. Berdirilah di dekat sini sejenak untuk 

berdoa. Ada yang lain yang ingin datang, berdiri di dekat sini? Berlutut saja 

di dekat mereka. Berjalan saja, ke mana kalian yang pria di dekat pria-pria 

itu; anda para wanita. Dengan manis, dengan rendah hati mohonkan doa 

bagi mereka. 

Allah yang terkasih, tolonglah . . . ? . . . 
381
 Saya menyerahkan semuanya. Saya menyerahkan denominasi saya. 

Saya menyerahkan pernikahan pertama saya. Saya menyerahkan suami 

saya yang pertama. Saya menyerahkan segalanya, Tuhan. 

. . . s’rahkan semuanya, 

Pada Engkau, Juruselamatku yang diberkati, 

Aku berserah. 

Aku berserah. 

Kus’rah- . . . 
382
 Anda menyerahkan pemikiran anda sendiri? Dapatkah anda 

menyerahkan ide-ide anda sendiri kepada Firman Allah? 

Pada Engkau, Juruselamatku yang diberkati, 

Aku berserah. 

Aku berserah 

Aku berserah 

Pada Engkau, Juruselamatku yang diberkati, 

Kus’rahkan semuanya. 
383
 Semua yang percaya sekarang, di dalam hadirin, berdirilah. Mari 

nyanyikan bersama-sama sekarang. 

Aku berse- . . . 

Anda menyerahkan semuanya, siap menyanyikan itu sekarang? 

Aku . . . 

Pada Engkau, Juruselamatku yang diberkati, 

Kus’rah- . . . 
384
 Sekarang, anda yang di sekitar altar, jika anda benar-benar berserah, 

angkat tangan anda kepada Dia, nyanyikan, “Aku berserah. Aku serahkan 

denominasi. Aku serahkan denominasi. Aku serahkan gereja. Aku serahkan 

diriku. Aku serahkan ide-ideku. Semuanya kuserahkan kepadaMu, 

Juruselamatku yang diberkati, aku serahkan semuanya. PadaMu, aku . . .” 
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Aku berserah. 

Aku berserah 

Pada Engkau, Juruselamatku yang diberkati, 

Kus’rahkan semuanya. 

Apakah anda sungguh-sungguh menyerahkannya? 

Kus’rahkan semuanya. 

385
 Anda yang sekarang berada di altar. Anda yang ada di sini yang ada di 

sekitar altar ini, yang didoakan. Gereja sudah mendoakan anda. Anda 

sendiri sudah berdoa. Sekarang, hanya ada satu jalan supaya anda dapat 

diselamatkan. Itu adalah iman anda yang menyelamatkan anda, dan itu 

oleh kasih karunia. Kasih karunia Allah berbicara kepada anda, sudah 

membawa anda ke altar ini. Anda sedang mencari berkat-berkat Allah. 

Anda sedang mencari FirmanNya. Anda sedang mencari Roh Kudus. Anda 

sedang mencari kesenangan Allah. Jika anda mencari, dan anda dapat 

benar-benar mencari dengan segenap hati anda, serahkanlah itu. 

Sekarang, jangan mencari emosi apa pun. Carilah sebuah Kebenaran, 

sebuah Kebenaran yang berasal dari hati anda oleh iman. Tuhan, saya 

melakukan apa pun yang FirmanMu perintahkan untuk saya lakukan. Saya 

menyerahkan diri saya dengan semua yang ada pada diri saya. 

386
 Jika anda percaya dengan segenap hati anda, saya ingin supaya anda 

bangkit berdiri, berbaliklah menghadap jemaat, hadirin, dan angkatlah 

tangan anda, dan kita akan menyanyikannya bersama-sama. “Aku 

menyerahkan segala sesuatu yang ada pada diri saya, Tuhan. Yang terbaik 

dari pengetahuan saya, seluruh keberadaan saya, saya berserah.” 

387
 Naiklah ke podium ini, di sini, anda yang berada di altar. Naiklah ke 

podium ini, saudara-saudara. Naiklah kemari, anda semua, saudara-

saudara dan saudari-saudari. 

Pandanglah kemari, jemaat. 

388
 [Seorang saudari berkata, “Saudara Branham, saya adalah milik suatu 

gereja, tetapi akhir-akhir ini saya tidak—bahkan tidak ada di dalamnya 

lagi.”—Ed.] Berserah? [“Tuhan tahu ke mana saya ingin dipimpin oleh Dia. 

Saya ingin . . . ? . . . ke gereja. Dan saya menginginkan Roh Kudus, 

dipenuhi dengan Roh. Dan semakin cepat saya akan mati, jika itu yang 

dibutuhkan.”] Ya. Itu benar. Apakah anda serahkan semuanya kepada Dia 

dan FirmanNya? 

389
 Seorang saudari yang keluar dari sebuah denominasi, dia berkata 

tadinya, “Aku milik sebuah denominasi.” Kita tidak perlu menyebutkannya. 

Dia adalah seorang pekerja di sana, tetapi dia berkata, “Saudara Branham, 

saya ingin pergi kepada Kebenaran itu. Saya ingin sesuatu yang lebih 
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dalam dari itu.” Paham? 
390
 Biarlah saya mengutip FirmanNya. “Diberkatilah mereka yang lapar dan 

haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan.” Matius 5:6 
391
 Sekarang, anda yang ada di atas podium ini, datanglah, jika anda siap 

untuk menyerahkan segala sesuatu yang anda miliki, segala sesuatunya 

untuk menaati Firman Allah. Tidak ada seorang pun yang memberitahu 

kalian, pada minggu ini, apa yang harus dilakukan. Sekarang, jika anda 

siap untuk berserah sekarang ini juga kepada Dia, angkat saja tangan anda 

seperti ini ke hadirin. Sekarang, kalian yang ada di atas podium ini, mari 

menyanyikannya bersama-sama, “Aku berserah.” Semuanya bersama-

sama. Baiklah. 

Aku berserah, 

Sekarang bersungguh-sungguhlah dengan hal itu! . . . ? . . . 
392
 Apakah anda sungguh-sungguh? Katakan, “Amin.” Katakan, “Amin,” 

sekali lagi. Katakan, “Tuhan, selidiklah aku. Ujilah aku dan berikan aku 

kesempatan. Inilah semua yang dapat aku lakukan pada malam ini, adalah 

memberikan diriku kepadaMu. Engkau tahu hatiku yang lapar. Engkau tahu 

kerinduanku. JanjiMu akan memenuhi kerinduanku. Sekarang, saya 

menantikannya, dan saya berserah kepadaMu.” Semuanya bersama-sama. 

Aku berserah, 

Aku berserah, 

Pada Engkau, Juruselamatku yang diberkati, 

Kus’rahkan semuanya. 
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