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Pengangkatan
Yuma, AZ, Amerika Serikat

1 . . . chapter yang di Yuma ini. Adalah sebuah keistimewaan yang besar dengan
menerima undangan ini untuk kembali lagi. Kita mengalami saat yang indah terakhir kali
kita  di  sini,  dan  kemudian  saya  ketika  saya  menyadari  bahwa  saya  harus  datang
kembali, itu membuat saya merasa sangat enak. Mendengar kesaksian-kesaksian, kata-
kata yang menyenangkan dari  orang-orang, itu agak sedikit  memberikan dorongan
kepada anda.
2 Billy memberitahu saya bahwa saudara dari Las Vegas yang menginginkan sebuah
pertemuan di sana di chapter itu, menjumpai dia dengan segera sesudah kebaktian ini
selesai di sini. Kita punya waktu, dia katakan, bahwa kita dapat menyelipkannya di
bulan Januari sebelum pertemuan di Phoenix (paham?) supaya datang ke Las Vegas.
Dan begitulah kami sudah selalu ingin ke sana. Saya percaya Saudara Art Wilson dulu
sudah ada di  sana,  atau dia  mungkin masih di  sana.  Dan dia  meminta saya untuk
datang,  dia dan Saudari  Wilson.  Dan waktu itu saya tidak punya kesempatan,  jadi
mungkin inilah waktunya saya bisa datang.

Anda temui Billy Paul atau Saudara Roy Borders—saya rasa dia ada di suatu tempat
di sini. Seseorang katakan Saudara Roy sudah masuk . . . Saudara Pearry, Lee, atau
salah seorang dari mereka, mereka akan dapat memberitahu anda, dan menentukan
tanggal-tanggal untuk kedatangan kita.

3 Nah, saya melihat banyak hamba Tuhan di sini beberapa saat yang lalu di mana
saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudara saya. Berharap saya punya waktu
. . . pulang dengan anda, karena saya tahu anda memiliki masakan terbaik yang ada di
kampung. Itu menyenangkan.

Saudara Pearry sungguh punya waktu dua malam dengan dia. Dia punya dua hal
yang  menentang  dirinya:  satu  diantaranya  memotong  mikropon  itu  di  sana.  Anda
didapati bersalah untuk hal itu, Saudara Pearry. Saya tidak berpikir bahwa anda yang
bersalah, tetapi anda . . . “Seseorang sudah siap berbicara.” Itu hal yang bagus.

Dan kemudian, lagi dia pergi ke sana dan berbincang-bincang; dia berkata, “Hei . .
.”  Dia  memberitahu  Saudara  Collins  atau  sebagian  dari  mereka,  katanya,  “Makan
malamnya enak, tapi,” katanya, “Saya beritahu anda,” dia katakan, “orang itu pasti
orang Spanyol, atau yang seperti itu, atau orang Mexico. Itu adalah merica terpedas
yang  pernah  saya  rasakan!”  terus  seperti  itu;  dan  dia  berbicara  dengan  si  juru
masaknya.

Dia katakan, “Sayalah juru masaknya.”

Itulah Texas buat anda. Kita akan meluruskan dia di sini di Arizona sesudah ini
nanti dan tidakkah kita mau jika dia tetap di sekitar sini untuk waktu yang lama?

Sungguh menyenangkan berada di sini. Dan saya rasa itu tidak terdengar seperti
lelucon, tetapi selera humor. Di mana Tuhan sendiri memiliki selera humor, anda tahu.
Dia berkata . . . Herodes, “Pergi beritahu si serigala itu . . . [Paham?]. Hari ini Aku
mengusir iblis-iblis, besok Aku disempurnakan.” Jadi kalau Dia memiliki selera humor,
yah, itu tidak akan melukai kita, saya rasa tidak, untuk sesaat pun.

4 Dan sekarang, ini sedikit terlambat. Dan biasanya saya berkhotbah kira-kira 4 jam.
Jadi,  mengingat  kebaikan  saudara  dan  saudari  di  sini  dari  chapter  ini,  kita  akan
memotong seperti itu malam ini. Dan ya, saya beritahu Terry, saya katakan . . . Dia
berkata, “Apa . . . Kita merekam selama 2 jam?”

Saya katakan, “Tidak, Terry; ini sebuah perjamuan.” Saya katakan, “Hanya sekitar
30, 40 menit, berbicara kepada orang-orang mengenai sesuatu yang . . . Meskipun saya
sudah mencoba setiap kali, tahu bahwa . . .”

5 Ketika  saya  dulu  masih  anak-anak,  orang-orang  biasanya  keluar  untuk
mendengarkan karena saya seorang pengkhotbah kecil,  hanya seorang anak muda,
belum menikah. Dan mereka akan berkata, “Yah, Billy Branham . . .” Anda tahu, anak
kecil, tidak pernah selesai sekolah dan tidak berpendidikan. Dan mereka datang untuk
mendengarkan kata-kata saya yang rusak, bahasa Inggris Kentucky saya. Demikianlah .
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. . dengan “hits” dan “hain'ts” dan “totes,” dan “carry,” saya. Seperti dalam salah satu
pertemuan  di  sini  beberapa  waktu  lalu  mereka  berkata,  “Kita  semua  berdiri  dan
menyanyikan Lagu Kebangsaan.”

Saya bangkit berdiri dan berkata, “Untuk rumah tua Kentucky saya nun jauh di
sana.” Itu saja bangsa yang saya tahu, itulah Lagu Kebangsaan itu sejauh yang saya
pikirkan.

6 Jadi sekarang, sesudah anda bertambah tua, yah, anda masuk, anda pasti sudah
memiliki sesuatu yang lebih daripada itu. Anda lihat, Paulus berkata bahwa, “Ketika aku
masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-
kanak.” Anda bertingkah seperti  kanak-kanak, tetapi sebagaimana anda bertambah
dewasa, maka anda mulai membuat beberapa langkah anda yang pertama dan tertatih-
tatih dan jatuh, dan bangun dan mencobanya lagi.  Dan kemudian anda . .  .  sesaat
kemudian anda sampai sehingga anda bisa berjalan lurus. Dan itulah yang harus kita
lakukan sebagai prajurit-prajurit salib; sekarang inilah waktunya untuk berjalan di garis
yang lurus di jalan raya itu kepada kemuliaan.

7 Saya sungguh percaya bahwa kita hidup di adegan penutup dari sejarah dunia ini.
Saya sungguh percaya bahwa kedatangan Tuhan mungkin sudah lebih dekat daripada
yang kita pikir. Jadi sekarang, untuk sekitar 30 menit dari waktu anda atau yang seperti
itu, saya mau supaya anda memberikan perhatian ke sebuah Nas Firman yang mau saya
pakai  sebagai  sebuah teks dan mengarahkan ke beberapa yang lain lagi.  Duduk di
rumah pada waktu yang lalu, saya sedang merenungkan tentang pemikiran ini. Lantas
saya berpikir, “Yah, saya tidak tahu, berbicara dari semua Nas Kitab Suci ini, saya akan
sampaikan sebagian saja dan hanya . . . bagi kebaktian-kebaktian kecil yang singkat ini
seperti yang kita adakan malam ini. Saya mau mengatakan satu hal sementara anda
membuka di Mazmur 1 . . . Mazmur 27, saya ingin lima ayat yang pertama dibaca.

8 Mau mengatakan hal  ini  berkenaan dengan Para Pengusaha Pria ini—chapter-
chapter Para Pengusaha Pria Injil  Sepenuh. Saudara saya Pearry berbicara tentang
buku-buku dan seterusnya, dan buku-buku baru yang mereka punya. Berapa banyak
yang ingat ketika saya punya kaset itu dan mengkhotbahkannya di sini di Phoenix, di
salah satu dari konvensi-konvensi itu tentang “Tuan-tuan, Pukul Berapa Sekarang?”
Nah, itu adalah permulaan dari buku tersebut (anda paham?) ketika hal ini terjadi.

Terdapat begitu banyak pembuktian supranatural dari Firman Allah yang tertulis
tentang masa ini untuk sesuatu yang bukan sedang menghampiri kita sekarang. Kita
benar-benar  .  .  .  itu  terlalu  nyata.  Nah,  hal-hal  yang anda .  .  .  Itu  akan sungguh
mengejutkan anda demi membiarkan anda mengetahui bahwa . . . apa sebenarnya yang
sedang terjadi.  Banyak di  antara anda yang orang asing yang mungkin mendengar
orang-orang ini bangkit berdiri dan membuat komentar-komentar ini tentang sebuah
pesan di zaman ini dan sebagainya. Apa yang sedang mereka arahkan, adalah janji
Allah di zaman ini,  yang sudah Dia janjikan akan Dia lakukan, dan kita melihat Dia
secara Alkitabiah yang membuktikan dengan tepat apa yang sudah Dia katakan akan
Dia lakukan dengan cara yang sama. Sudah menubuatkan, mengena dengan tepat,
dengan sempurna setiap kali, karena Allah yang mengatakannya.

9 Jika  seseorang,  saya  tidak  peduli  siapa  dia,  mau  mencoba  membuat  sebuah
prediksi yang seperti itu . . . Terdapat satu kesempatan dari sepuluh juta jika seseorang
memberitahukan kepada anda suatu hal tertentu yang akan terjadi, itu akan terjadi
pada suatu saat tertentu, satu dari 10 juta. Dan kemudian tempat di mana itu akan
terjadi  nantinya  mungkin  kira-kira  satu  kesempatan  dari  sekitar  100  juta.  Dan
kemudian, waktunya itu akan terjadinya, terus dan terus. Dan cara itu akan terjadi dan
bagaimana itu  akan terjadi  dan seterusnya,  itu  benar-benar  melampaui  perkiraan.
Ketika kita  melihat  itu  dengan begitu sempurna setiap kali,  maka itu adalah Allah.
Kemudian kita langsung kembali ke Kitab Suci—mungkin nampak asing bagi kita, tetapi
kita langsung kembali ke Nas-nas Kitab Suci tanpa tahu ke mana harus dibuka, dan Roh
Kudus  mengemukakan  dan  menempatkan  seluruh  Firman  itu  bersama-sama,
menjadikan sebuah gambar di situ untuk memperlihatkan kepada kita dengan tepat
zaman yang sedang kita hidupi. Kita sedang berubah dispensasi.
10 Kita ada di suatu sudut. Itu mudah ketika seseorang membelokkan sudut—seorang
tukang batu—membelokkan sebuah sudut dan mulai . . . Setiap orang meletakkan bata-
bata tepat di  deretan yang sama, seperti  sebuah denominasi tertentu memulai dan
mulai memenuhi deretan itu, itu tidak masalah; tetapi ketika anda sampai ke belokkan
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di mana anda harus berbelok kembali ke arah yang lain . . . Nah, Allah bukan sedang
membangun sebuah tembok; Dia sedang membangun sebuah rumah.  Paham? Dan
terdapat banyak potongan dan belokan yang sudah Dia prediksikan di sini di Alkitab.
Dan itu adalah belokan . . . Siapa saja dapat mencoba untuk membuat sebuah belokan,
tetapi itu harus sesuai dengan cetak birunya. Kalau tidak, itu harus dirobohkan lagi.

11 Jadi kita memuji Tuhan untuk kebaikanNya dan persekutuan dengan kalian, dan
pintu-pintu  terbuka  yang  sudah  diberikan  Tuhan  kepada  kita.  Dan  melalui  Para
Pengusaha ini . . . Saya selalu berpendapat bahwa saya tidak percaya dengan . . . Saya
percaya kepada orang-orang yang ada di denominasi-denominasi,  tetapi saya tidak
punya banyak waktu untuk mendesak denominasi-denominasi  itu,  karena tiap-tiap
denominasi mendirikan pagar di sekelilingnya, dan . . .

Dan sama seperti . . . Saya yakin itu adalah si kecil Saudara David yang berkata,
tentang memelihara bebek, dan dikatakan sungai meluap dan masing-masing bebek,
anda tahu, mereka menginginkan persekutuan satu dengan yang lain dan mereka tidak
dapat melakukannya karena mereka semua dipagari. Tetapi ketika air semakin tinggi,
itu mengapungkan bebek-bebek itu keluar dari kandang. Jadi saya berpikir begitulah
cara untuk melakukannya . . . Air naik (anda paham?), dan kita bisa keluar dari kandang
dan bersekutu satu dengan yang lain, anda tahu, milikilah kasih Kristus yang sejati di
dalam hati kita.

Itu berbeda. Paham? Dia berkata, “Yah, tentu saja saya bukan gereja Methodis;
saya hanya anggota mereka.”

Saya berkata,  “Itulah!”  Paham? “Mereka,  orang-orang Pentakosta  itulah  yang
membuka pintu-pintu mereka.” Paham? “Kepada merekalah saya dapat masuk.” Dan
sebanyak yang mau membuka pintu, yah, kami siap untuk masuk. Seperti di Wahyu
pasal  3 Dia berkata, “Aku berdiri  di  muka pintu dan mengetok. Jika ada yang mau
membuka pintu,  Aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia.”  Dan itu
adalah Yesus. Semua kita tahu bahwa itu adalah Kristus. Dan Dia adalah Firman. Itu
benar! Dia adalah Firman.

12 Dan Para Pengusaha Pria Injil Sepenuh ini sudah menjadi suatu oasis bagi saya,
karena seringkali ada saudara-saudara, saudara-saudara yang baik di dalam, saya rasa,
setiap denominasi yang pernah saya temui, Presbiterian, Lutheran, Baptis, Pentakosta,
semua jenis Pentakosta yang berbeda, Gereja Allah, dan Nazarene, Pilgrim Holiness,
saudara-saudara yang baik di  mana saja .  .  .  Tetapi  seringkali  mereka tidak dapat
menerima saya di dalam komunitas mereka, karena . . . Paham? Bukan karena mereka
tidak mempercayainya, tetapi, lihat, itu akan memisahkan mereka dari denominasinya.
Dan ketika anda melakukan hal itu, tentu itu memisahkannya.

Di sini beberapa waktu yang lalu ada seorang saudara dari Methodis datang kepada
saya. Saya tidak akan menyebutkan namanya, seorang pria yang baik.  Dia sedang
menulis sebuah tesis tentang kesembuhan Ilahi, dan dia datang kepada saya untuk
sedikit berbincang-bincang. Kami duduk dan bercakap-cakap sebentar. Dan dia berkata,
“Satu hal yang membuat kami menentang anda, anda selalu berada di dekat orang-
orang Pentakosta.”

Saya katakan, “Kalau begitu biarlah gereja Methodis yang mensponsorinya; saya
akan datang.”

13 Jadi Para Pengusaha Pria Injil Sepenuh sudah menjadi sebuah oasis di mana kita
dapat berkumpul bersama. Tidak ada gereja yang mensponsorinya. Mereka kumpul
bersama-sama, orang-orang yang di luar dari gereja-gereja itu, dan kita berkumpul
bersama-sama di dalam persekutuan di seluruh dunia, di sekitar, dari mana-mana.

Dan saya  sudah membantu  mendirikan  banyak,  banyak,  banyak chapter  Para
Pengusaha Pria Injil Sepenuh di seluruh dunia. Saya berterima kasih untuk kesempatan
yang diberikan kepada saya. Di sana Para Pengusaha Pria akan mensponsorinya, dan
kemudian semua gereja, bagaimanapun juga mereka ingin datang. Tetapi saya tidak
pernah ingin mencoba untuk menarik seseorang dari gereja mereka. Tetap tinggal di
gereja anda dan pancarkanlah terang. Paham? Jadilah seorang Kristen yang sejati;
gembala anda akan menghargai anda. Orang kudus sejati, yang murni dan setia, siapa
saja yang percaya kepada Allah akan menghargai seorang yang seperti itu. Ya!
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Nah, saya berterima kasih kepada saudara di sini dan isterinya dan chapter ini
untuk kesempatan ini. Dan kiranya chapter ini bertumbuh. Kiranya berkat Allah tinggal
atasnya, dan menjadi alat di tangan Allah untuk menyelamatkan beratus-ratus orang
sebelum kedatangan Tuhan, dan semua chapter anda yang lain—atau wakil-wakilnya
yang di sini dari chapter-chapter.

14 Di kitab Mazmur . . . Sekarang, saya ingin berbicara tentang sebuah subyek yang
sangat aneh malam ini sebentar saja. Saya sudah mendapatkan beberapa Nas Firman
yang sudah dituliskan di sini, dan saya berpikir mungkin hal itu . . . Malam ini saya akan
berbicara tentang sesuatu yang berbeda, tetapi melihat waktu berlalu, yah, saya tidak
ingin tinggal lama-lama, jadi saya menuju ke sini dan mengambil beberapa Nas lagi.
Dan saya ingin berbicara tentang subyek tersebut yaitu “Pengangkatan.” Paham?

Nah, kita percaya bahwa akan ada pengangkatan. Semua orang Kristen percaya hal
itu, para pembaca Alkitab percaya akan ada pengangkatan.

15 Dan sekarang, membaca bagi . . . sebuah latar belakang, kita baca Mazmur 25—
maafkan saya—Mazmur 27, ayat 1-5.

TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?
TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?

Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua
lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh.

Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku; sekalipun timbul
peperangan melawan aku, dalam hal itupun aku tetap percaya.

Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan
seumur hidupku, menyaksikan kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya.

Sebab  Ia  melindungi  aku  dalam  pondok-Nya  pada  waktu  bahaya;  dan  Ia
menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku . . . ke
atas gunung batu.

Kiranya Tuhan menambahkan berkat-berkatNya atas pembacaan FirmanNya itu.

16 Nah hari ini, berbicara tentang subyek ini . . . Dan sekarang, sebagian dari anda
mungkin berbeda, dengan jalan-jalan yang saya ambil, tetapi seberapa banyak di sini
yang percaya bahwa Alkitab mengajarkan bahwa akan ada sebuah pengangkatan bagi
gereja?  Ya  tuan!  Itu  benar!  Sebuah  pengambilan  gereja.  Apakah  anda  seorang
Methodis,  Baptis,  Presbiterian,  atau  siapapun  anda,  Pentakosta,  akan  ada  sebuah
pengambilan.

Dan saya pikir dalam berbicara saya tidak mencoba untuk berdiri  di  sini  untuk
mengatakan sesuatu yang saya pikir  akan menyenangkan orang-orang. Saya tidak
pernah bersalah terhadap hal itu. Saya ingin berdiri di sini dan mengatakan sesuatu
sebagaimana  saya  merasa  dipimpin  untuk  mengatakannya,  yang  saya  pikir  akan
menjadi sebuah pertolongan bagi anda, sesuatu yang akan memperdalam pengalaman
anda dengan Allah jika anda adalah seorang Kristen,  dan jika anda bukan seorang
Kristen, membuat anda begitu malu terhadap diri anda sehingga anda akan menjadi
seorang  Kristen.  Dan  itulah  tujuannya  di  mana  saya  sudah  selalu  mencoba
menyelaraskan pemikiran-pemikiran saya sebagaimana Tuhan hendak memimpin saya.

17 Nah, kita diperingatkan, bahwa di dalam doktrin ini, bahwa di hari-hari terakhir kita
akan diejek. Jika anda mau . . . Mari membacanya sebentar. Itu ada di II Petrus pasal 3.
Mari membacanya sebentar, pasal 3 ayat 3 dan 4. Coba lihat jika hal ini tidak benar.

Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari yang terakhir akan
tampil  pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup
menuruti hawa nafsunya.

Kata mereka: “Di manakah janji tentang kedatangan-Nya itu? . . . Sebab sejak
bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu
dunia diciptakan.”

Mereka sengaja tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak
dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi
yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah.

18 Sekarang, kita lihat bahwa alasan subyek ini begitu diterangi, adalah karena nabi
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itu di sini sudah berkata bahwa di hari-hari terakhir para pengejek ini akan tampil dan
mengatakan hal-hal ini. Paham? Itu sudah diprediksikan. Alasan orang-orang di zaman
ini  bertindak  dengan  cara  yang  seperti  itu  .  .  .  Yah,  tentunya  anda  sedang
mengharapkan itu, karena Alkitab mengatakan bahwa: “Di hari-hari terakhir mereka
menjadi  gegabah,  berlagak  tahu,  lebih  mencintai  kesenangan  daripada  mengasihi
Tuhan, tidak mau berdamai, pemfitnah, tidak dapat mengekang diri, menghina apa yang
baik, memiliki  suatu bentuk kesalehan tetapi  yang menyangkal kuasa daripadanya;
menjauhlah dari mereka.” Dapatkah kita mencari sebuah peniruan terhadap Kebenaran?
Tentu saja!

19 Ketika Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan anak-anak Israel hanya dengan
sebatang tongkat di tangannya untuk pembuktian, dengan Allah dari surga di belakang
dia, dia mengadakan mukjizat. Datanglah para peniru sesudah dia melakukan hal yang
sama seperti yang sudah dia lakukan. Paham? Nah, mereka datang yang kedua sesudah
dia melakukannya terlebih dahulu. Kemudian mereka datang mendekat, karena mereka
meniru sesudah apa yang dilakukan Musa, meniru yang asli. Kita temukan hal itu. Dan
sekarang,  anda berkata,  “Yah,  itu  kan di  zamannya Musa.”  Tetapi  Nas  yang sama
mengatakan bahwa mereka akan muncul lagi di hari-hari terakhir, “Sama seperti Yannes
dan Yambres menentang Musa, demikian juga orang-orang ini dengan pikiran mereka
yang bobrok menentang kebenaran.” Paham? Para peniru, segala macam hal untuk
mengganggu orang-orang.

Dan kemudian, jika pengangkatan ini yang akan terjadi ini . . . Dan apa saja yang
dimiliki  Allah  di  dalam  jalur  FirmanNya,  selalu  ada  sesuatu  yang  muncul  untuk
mengganggu hal itu jika mereka bisa. Itu adalah tujuannya Setan untuk melakukan hal
itu.

Seperti saudara itu yang ada di sini dari pertemuan di Las Vegas yang berkata,
“Setan,” katanya, “dunia adalah daerah kekuasaannya dan itu menjadi kantor pusatnya
di sana.” Saya tahu bahwa Setan adalah ilah dunia ini. Setiap bangsa di bawah kolong
langit ini dikendalikan oleh dia. Itu tepat! Dunia ini miliknya Setan. Tetapi Yesus akan
mengambilalihnya. Suatu hari dia tawarkan itu kepadaNya, dan Dia menolaknya; tetapi
Dia berkata, karena Dia tahu bahwa Dia akan mewarisinya di waktu yang akan datang.
20 Para  pengejek,  mari  kita  melihat  kepada  satu  kata  itu  sebentar  sebelum kita
lanjutkan lebih jauh. Para pengejek—saya sedang membaca sebuah surat kabar sekitar
2 minggu yang lalu di Tucson di mana ada orang Inggris dari Inggris membuat sebuah
pernyataan—itu ada di berita utama di surat kabar itu—bahwa penyaliban Tuhan kita
Yesus Kristus hanyalah kepalsuan antara Pilatus dan Yesus, di mana Dia datang untuk
membuat  sebuah  .  .  .  hanya  untuk  menjadikan  Dia  orang  penting.  Dan  tidak  ada
jalannya sehingga kita bisa menyangkal hal itu terhadap dia, karena semua hal yang
dari  Allah  harus  diterima  dengan  iman.  Kita  harus  percaya  itu.  Nah,  dia  terus
memberikan sebuah penjelasan bagaimana dulunya itu bisa terjadi.

21 Di  sini  beberapa waktu yang lalu di  negara yang besar itu,  London,  di  Inggris
tepatnya, di mana John Wesley dan Charles dan banyak dari para pengkhotbah besar di
masa awal-awal itu, Spurgeon dan mereka sudah memberitakan Injil di pasar-pasar loak
dan di semua tempat di sana, mereka menolak pesan di zaman mereka dan lihatlah
keadaan mereka di zaman ini. Di sanalah di mana Saudara Williams dan mereka pada
malam ini. Itu adalah salah satu negara yang paling rendah derajatnya di dunia. Saya
sudah keliling dunia, tetapi tidak ada yang begitu haram yang saya tahu seperti Inggris.
Billy  Graham  mengatakan  hal  yang  sama.  Wah,  dia  harus  membawa  isterinya
menyingkir  dari  taman-taman itu, bagaimana perilaku antara pria dan wanita yang
berlangsung di depan umum di taman-taman itu. Ketika saya berada di sana saya tidak
pernah melihat sesuatu yang akan melukai hati  seseorang lebih dari apa yang dulu
sedang berlangsung di Inggris, yang dulunya sudah mendapatkan kesempatan dan yang
suatu kali sudah memimpin dunia di dalam sebuah reformasi. Sekedar memperlihatkan
bagaimana ia bisa jatuh.

Tetapi anda lihat apa yang menyebabkan hal itu, pesan yang datang di masa itu,
orang-orang Inggris itu mencoba untuk mempertahankan pesan yang sama itu bagi
zaman ini. Itu tidak akan bekerja di zaman ini. Tidak akan bekerja. Bagaimana akan . . .

22 Bagaimana kalau seandainya Musa datang dan membawakan pesannya Nuh, “Kita
akan membangun sebuah bahtera dan mengapungkannya di sungai Nil?” Itu tidak akan
bekerja. Begitu juga pesannya Yesus tidak akan pernah bekerja oleh Musa. Dan juga
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pesannya  Wesley  tidak  akan  bekerja  di  zamannya  Luther  atau  sebaliknya  dengan
pesannya  Luther.  Dan  di  zaman  ini,  reformasi  besar  kita  yang  terakhir  adalah
Pentakosta. Dan hari ini kita sedang pindah dari situ, dan pesannya Pentakosta tidak
akan bercampur dengan yang ini, karena itu adalah zaman yang lain. Semuanya itu
adalah Firman Allah, tetapi sedang membangun. Seperti kaki, lengan, naik; itu sedang
membentuk seorang mempelai wanita bagi pengangkatan. Paham, jangan mengabaikan
orang-orang yang dulu, mereka sudah menghidupi pesan mereka. Mereka semua akan
tampil  yaitu mereka yang ada di  dalam mempelai  wanita.  Sama seperti  kehidupan
berjalan  melewati  tangkai  gandum.  Ia  meninggalkan  gandum itu—kulitnya,  tetapi
gandum itu membentuk dirinya sendiri, seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah.

23 Di sini beberapa waktu yang lalu saya sedang membaca sebuah buku yang ditulis
oleh seorang Jerman dalam mengkritik; dia berkata, “Dari semua orang fanatik yang
ada di dunia, William Branham di atas semuanya.” Dia berkata, “Wah, dia tidak lain
adalah seorang . . . Dia seorang tukang sihir. Dia melakukan hal-hal ini . . .” Nah, orang
itu tidak tahu . . .

Dan kemudian, orang itu adalah seorang pengkritik.  Dia bahkan tidak percaya
kepada Allah. Dia berkata, “Seorang Allah yang bisa tenang-tenang saja di Zaman-
zaman Kegelapan,  melipat  tangannya di  perutnya,  dan menertawakan sekumpulan
orang-orang Kristen yang adalah ibu-ibu, dan murid-muridnya sendiri yang diharapkan
menjadi—ibu-ibu dengan anak-anak kecil dan yang lainnya dan membiarkan singa-singa
memakan mereka dan bahkan tidak pernah mengulurkan tangan.” Anda lihat di mana
pikiran daging itu, di mana pendidikan dan yang lainnya tidak dapat menangkap visi itu?
Biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah.

24 Seperti Yesus harus jatuh agar bangkit lagi, demikian juga gereja Pentakosta harus
jatuh. Ia harus masuk ke dalam tanah, Zaman-zaman Kegelapan itu. Gandum manapun,
biji manapun yang masuk ke dalam tanah, ia harus berbaring di masa kegelapan itu
agar menghasilkan. Tetapi ia mulai bertunas di zamannya Martin Luther. Naik terus
melalui Wesley, terus masuk ke Pentakosta; sekarang pergi ke bulir itu. Dan sekarang,
sistim-sistim denominasi yang mereka tinggalkan di belakang, mereka adalah tangkai.
Itu  saja.  Itu  akan  dibakar,  sistim  denominasi  itu.  Tetapi  bulir  gandum  yang
sesungguhnya yang keluar dari tiap-tiap reformasi-reformasi itu akan diangkat ke dalam
mempelai wanita. Mereka semua akan menjadikan mempelai wanita.

25 Sekarang, kita tahu di Inggris sana mereka meniru penyaliban itu beberapa waktu
yang lalu, sekumpulan orang-orang itu, anak-anak kecil itu dengan rambutnya yang
panjang dan sebagainya dan berteriak-teriak . . . menyebut Yesus “Daddy-O” [Ayah O—
Ed.] dan semuanya itu. Sungguh sampah.

Sekarang, anda berkata, “Itu kan di London, Inggris.” Perhatikan apa yang ada di
surat kabar minggu lalu di Amerika. Seorang doktor divinity yang terkenal dari sebuah
sekolah  yang bagus  yang berkata  bahwa penyaliban  itu  adalah  sebuah kepalsuan,
dikatakan bahwa Yesus hanya mencoba menjadikan diriNya seperti itu, di mana Dia
sudah minum rumput liar mandrak [tanaman beracun—Ed.], dan . . . Kita temukan itu
di Kejadian di mana itu diucapkan. Itu adalah rumput liar seperti mariyuana atau yang
seperti itu. Itu terdapat di Asia Timur. Dan kalau anda meminumnya, itu akan membuat
anda tidur, mungkin di . . . sepertinya anda mati, terkulai, semuanya selama dua atau
tiga hari.

26 Dia katakan, ketika mereka memberi Dia cuka dan empedu, adalah mungkin bahwa
itu adalah tanaman mandrak. Dan ketika mereka melakukannya, mereka memberikan
itu kepadaNya; dan Dia pergi dan terkulai seperti orang mati. Mereka menempatkan Dia
di dalam kubur, dan mereka membaringkan Dia di situ. Dan sesudah 2 atau 3 hari,
pasti, sadar lagi kemudian Dia bangun lagi, baik. Dikatakan Dia pergi ke India dan mati
di  suatu  tempat  dengan  sebuah  kematian  biasa.  Mencoba  memalsukan  sebuah
keagamaan. Yang pertama, kritik itu . . . Apa yang terjadi dengan orang-orang? Paham?
Itu ada di zaman yang sedang kita hidupi, para pengejek (paham?) masanya untuk
menggenapkan nubuatan itu.

27 Allah membagikan FirmanNya ke tiap-tiap zaman. Dan tiap-tiap zaman itu harus
memanifestasikan hal itu. Dan Dia juga menetapkan orang-orang bagi zaman itu untuk
menggenapkan Firman itu. Setiap kali Dia membagikan FirmanNya, Dia menentukan
seseorang untuk itu. Ketika Dia membagikan di zamannya Musa, Dia membagikan Musa
untuk  itu.  Ketika  Dia  membagikan  masa  bagi  Anak  Allah  untuk  dilahirkan,  dia
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membagikan  Dia  untuk  itu.  Setiap  zaman  Dia  membagikan  orang-orangNya,
menetapkan. Seperti yang dikatakan Alkitab, tidak ada yang . . . Jika Allah adalah tidak
terbatas, maha kuasa, maha kuasa, sangat berkuasa, maha hadir, maha tahu, wah, Dia
mengetahui segala sesuatunya dari sejak semula. Jadi Dia tahu . . . Tidak ada yang
tidak terpenuhi; kita saja yang berpikir begitu. Adalah segala sesuatunya berjalan . . .

Lihat kembali ke FirmanNya dan lihat apa yang sedang Dia lakukan, maka kita akan
mendapatkan sebuah pengertian.

28 Sekarang,  coba renungkan.  Pertama-tama,  andaikan saja  pejabat  itu  dulunya
sudah  berpikir,  ketika  mereka  menaruh  cuka  dan  empedu  itu  ke  mulutNya,  Dia
memuntahkannya. Dia tidak mengambilnya dari awal. Paham? Itu adalah bangkitnya
para pengejek. Hal yang lain, bagaimana Yesus dari Nazareth, kenapa hidupNya cocok
dengan setiap nubuatan yang ada di Perjanjian Lama? Kenapa hal itu bisa terjadi. Itu
tidak bisa terjadi jikalau tidak ditetapkan Allah. HidupNya cocok dengan setiap nubuatan
yang  ada  di  Perjanjian  Lama.  Hal  yang  lain,  jika  memang  murid-murid  itu  sudah
memalsukan Dia seperti itu, kenapa mereka semua mati secara martir? Dan bahkan
rasul Petrus berkata, “Balikkan kepalaku ke bawah; aku tidak layak mati seperti Dia.”
Bagaimana mereka menangkap Andreas dan memiringkan dia di kayu salib. Mereka
semua memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka sendiri. Mereka percaya
kepadaNya,  dan  mengasihi  Dia,  dan  menyerahkan  hidup  mereka  bagiNya.  Kalau
memang Dia dulunya adalah seorang penipu, kenapa kok mereka mau melakukan hal
itu? Nah, penerapan rohaninya, orang-orang itu tidak memahaminya.

29 Ada seorang manusia besar beberapa waktu yang lalu di sini, seorang Rabi besar,
yang menulis bahwa Musa ketika melintasi  Laut Merah, dikatakan, “Sebenarnya itu
bukan air; air itu tidak pernah membentuk dinding.” Dikatakan, “Apa yang dulu terjadi
adalah, jauh di ujung Laut Mati yang lain, terdapat sekumpulan alang-alang, dan dia
melintasi  air—alang-alang itu, alang-alang seperti  air.  Tidak ada air di  sana, hanya
sekumpulan alang-alang, suatu lautan alang-alang yang mereka lintasi.” Dan banyak
kaum pendeta yang percaya itu; dan menerimanya.

Di  sini  beberapa  waktu  yang lalu  ketika  astronot  yang pertama naik,  dan  dia
kembali  ke  bumi  dan  dia  tidak  melihat  apapun  yang  dari  Allah.  Hal  itu  bahkan
memalingkan hamba-hamba Tuhan itu. Mereka pikir Allah tinggal di atas sana di suatu
tempat di ketinggian 150 mil. Wah, astaga, bagaimana . . . Pendidikan dan hikmat dunia
ini sudah merubah gereja menjadi sekumpulan rumput-rumput liar.

30 Pendidikan, dan sistim pendidikan, sains, dan peradaban berasal  dari  iblis.  Itu
adalah peradabannya si iblis. Alkitab berkata demikian. Dan peradaban kita yang akan
datang sama sekali tidak ada hubungannya dengan peradaban yang ini. Sama sekali
tidak ada hubungannya. Itu akan menjadi sebuah peradaban yang berbeda. Di dalam
peradaban ini dan ilmu pengetahuan dunia yang kita miliki . . . Semakin banyak ilmu
pengetahuan kita peroleh, semakin jauh kita masuk ke dalam kematian, hal-hal yang
lainnya, jebakan-jebakan untuk membunuh, dan sebagainya. Di peradaban yang baru
itu tidak akan ada kematian, tidak ada sakit penyakit, dukacita, ataupun rasa sakit.
Paham? Tidak akan ada sedikit pun di sana. Jadi peradaban ini akan dibinasakan, karena
ini berasal dari Iblis.

31 Kita  temukan  itu  di  Kejadian  4  di  mana  keturunan  Kain-lah  yang  memulai
peradaban, membangun kampung-kampung, dan kota-kota, dan sebagainya, dan alat-
alat musik, dan menjadi . . . dan sains. Dan orang-orang semakin menjauh dari Allah,
namun relijius. Tetapi ketika keturunan Set datang, mereka mulai memanggil nama
Tuhan. Ah, berbicara tentang seorang yang cerdik.

Saya ada di  sini  bukan untuk menyakiti  perasaan siapapun,  atau mengatakan
sesuatu tentang sebuah gereja. Dan jika anda di sini dan menjadi anggota gereja ini,
saya tidak mengatakan hal ini untuk menyakiti perasaan anda, karena banyak orang
yang baik yang ada di sana yang sama baiknya dengan yang ada di gereja-gereja yang
lain. Tetapi saya membaca di Shreveport minggu lalu di mana gereja Katholik membuat
sebuah pernyataan. Dan kita melihat di mana mereka semua berkumpul bersama-sama
sekarang  di  dewan  oikumene  yang  besar  itu  dan  seterusnya  yang  dengan  tepat
menggenapkan apa yang dikatakan Alkitab yang akan mereka lakukan. Tepat sekali.

32 Sekarang,  kita  ketahui  mereka  berkata,  “Wah,  Alkitab,  sebagian  orang-orang
Protestan ingin  berpegang kepada Alkitab itu.  Wah,”  dikatakan,  “Alkitab tidak lain
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hanyalah sebuah buku, sebuah sejarah gereja, dan mereka tidak menempatkannya ke
dalam literatur sampai sekitar 250 tahun yang lalu. Sudah selalu gereja.” Dikatakan,
“Itu adalah gereja bukan Alkitab, dan Alkitab hanyalah sebuah sejarah tentang apa yang
sudah dilakukan gereja.” Sungguh suatu dusta yang licik. Wah, kita sudah memiliki
Alkitab selama 3000 tahun. Perjanjian Lama sudah ditulis ke dalam Nas-nas Kitab Suci
selama beratus-ratus tahun sebelum kedatangan Kristus. Itu adalah kelicikan dari si
Iblis.

33 Dan kita mendapati di zaman ini ketika ejekan dan olok-olok yang besar terhadap
Alkitab ini dan mencoba menyingkirkannya . . . Allah harus menghakimi gereja dengan
sesuatu. Dia tidak bisa adil. Mereka tidak dapat turun ke jalan ini dan menangkap saya
dan berkata bahwa saya melaju dengan kecepatan 30 mil perjam di zona 20 mil perjam
jikalau tidak ada sesuatu di sana yang memberitahu saya bahwa saya hanya diizinkan
untuk melaju dengan kecepatan 20 mil perjam. Itu harus ada di sana. Dan Allah akan
menghakimi gereja . . . akan menghakimi orang-orang suatu hari nanti. Kita tahu itu.
Ada sebuah penghakiman yang akan datang.  Jadi  jika  Dia  hendak menghakiminya
dengan gereja Katholik, maka gereja Katholik yang mana? Jika Dia mau menghakiminya
dengan  Methodis,  maka  Baptis  binasa.  Jika  Dia  menghakiminya  dengan  oneness,
twoness akan binasa. Paham? Dengan apa Dia akan menghakiminya? Dia katakan Dia
akan menghakiminya dengan Kristus,  dan Kristus adalah Firman. Jadi  Firman Allah
itulah yang akan Allah pakai untuk menghakimi. “Pada mulanya adalah Firman; Firman
itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi
manusia, dan diam di antara kita . . . Sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya.”
Paham? Jadi Dia akan menghakiminya dengan FirmanNya.

Dan  sekarang,  kita  tahu  bahwa  di  zaman  ini  ketika  mereka  sedang  mencoba
menyingkirkan Alkitab, menerima gereja . . . Alkitab, tidak menginginkannya—gereja—
supaya mereka dapat membuat kredo apa saja atau sesuatu yang lain dan berjalan
dengan itu.

34 Yah,  sebagaimana  saya  berbicara  pada  malam  yang  lalu  di  Shreveport  di
perjamuan itu ketika mereka akan menyembelih domba korban itu, harus tidak ada ragi
di antara mereka di sepanjang tujuh hari itu. Tidak ada ragi, tidak ada roti yang beragi.
Segala sesuatunya harus tidak beragi. Itu menggambarkan tujuh zaman gereja yang
kita peroleh di buku itu di sini. Dan tidak ada ragi. Apakah itu—sesuatu yang dicampur
dengannya. Dan kita sudah mencampur kredo, dan denominasi, dan segala sesuatu
yang lain dengan Firman dan masih mencoba menyebutNya Firman. Tidak akan ada ragi
selama  tujuh  hari  itu.  Dan  bahkan  apa  yang  dimakan  hari  ini,  jangan  coba-coba
menyimpannya untuk besok, bakar itu dengan api sebelum terang datang, sebab ada
sebuah pesan yang baru dan suatu hal yang baru datang.

35 Nah, mencoba untuk memegangnya. Tetapi itu sudah merupakan sikap dari gereja.
Sebuah kebangunan rohani datang, dan hal pertama yang anda tahu, dalam waktu
sekitar  tiga  tahun mereka  memulai  sebuah organisasi  dengan hal  itu.  Denominasi
memulai sebuah organisasi. Tetapi sudahkah anda perhatikan, ini sudah meluas selama
dua puluh tahun sekarang, dan tidak ada organisasi. Dan tidak akan pernah ada! Ini
adalah kesudahan itu. Gandum kembali ke gandum lagi. Gandum itu kembali ke bijinya.
Sekamnya  sudah  terlepas  darinya.  Dan  gandum  itu  harus  berbaring  di  hadapan
matahari untuk dimatangkan.

36 Bukankah suatu hal yang aneh di mana beberapa waktu yang lalu di Pantai Timur,
kegelapan yang besar. Mereka tidak dapat memahaminya. Texas gelap minggu lalu.
Mereka tidak dapat memahaminya. Tidakkah anda sadari  bahwa itu adalah sebuah
tanda? Tidakkah anda tahu bangsa-bangsa sedang pecah? Israel berada di tanah airnya,
dan tanda-tanda ini sedang menandakan bahwa kita berada di akhir zaman! Pada saat
yang bersamaan ia gelap, tidakkah anda tahu bahwa itu adalah sebuah tanda yang
dikatakan nabi, “Tetapi akan ada Terang di waktu senja,” bahwa akan ada terang yang
muncul pada waktu senja ketika kegelapan itu dan yang lainnya sedang berlangsung
seperti yang sekarang ini. Lihat bagaimana itu benar-benar gelap.

37 Paus baru saja datang ke mari. Ingat di tabernakel ketika mereka—anda sudah
mendapatkan  kaset-kasetnya—saya  rasa  kalian  semua mengambilnya.  Bagaimana
Tuhan memperlihatkan dengan tepat di sana pada hari itu di tabernakel di mana zaman-
zaman  gereja  itu  akan  ada  dan  bagaimana  mereka  nantinya.  Dan  saya  sudah
menggambarnya di papan tulis sana, zaman-zaman gereja yang anda lihat ada di dalam
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buku itu. Dan jika Roh Kudus tidak turun di dalam sebuah tiang api yang besar dan
langsung menuju ke sana ke dinding itu dan Dia sendiri menggambarnya sementara tiga
atau empat ratus orang duduk memandangnya. Dan sebagaimana paus mulai berada di
sini, entah bagaimana bulan menjadi gelap, dan mereka memotretnya, cara yang sama
bagaimana  itu  dulu  digambar  di  sana  di  atas  podium.  Nah,  dia  sudah  melakukan
perjalanannya di sini pada tanggal 13, berjalan sejauh 13 langkah, melayani perjamuan
untuk 13, kepada sebuah bangsa yang bernomor 13, dan kegelapan terjadi di mana-
mana. Tidakkah anda melihat di mana kita berada? Kita berada di akhir zaman.

“Pengejek-pengejek akan bangkit di hari-hari terakhir, berkata, 'Tidak ada bedanya
dengan yang dulu, sama seperti ketika nenek moyang kita mati.'” Tetapi ketika anda
melihat hal-hal ini mulai terjadi angkatlah kepalamu; bersiaplah; sesuatu bisa terjadi
kapan saja. Kristus datang bagi gerejaNya.

38 Nah, mereka tidak percaya, karena itu adalah sebuah .  .  .  Mereka tidak sadar
bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang menggenapkan Nas-nas Kitab Suci
tersebut.  Orang-orang sungguh tidak menyadari  dengan melakukan hal-hal  ini  dan
dengan mengucapkan hal-hal  ini  mereka sedang menggenapkan Nas-nas tersebut.
Betapa Kayafas imam besar itu dan semua imam-imam di zaman itu mengejek dan
mengolok-olok  Dia—tidak  tahu  bahwa  Allah  yang  sedang  mereka  nyanyikan  itu,
“Allahku,  mengapa Engkau meninggalkan Aku,  (Mazmur 22) tanganKu dan kakiKu,
mereka menusuk . . .” Menyanyikan itu di bait suci padahal Dia sedang sekarat di luar
sana di kayu salib, benar-benar mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan
itu.  Bahkan Yesus berdoa,  “Bapa,  ampunilah mereka.  Mereka tidak tahu apa yang
sedang mereka lakukan.” Karena mereka sebenarnya sudah diprediksikan oleh Nas-nas
itu untuk menjadi buta.

39 Apakah  anda  tahu  gereja  Protestan  dan  Katholik  di  hari-hari  terakhir  sudah
diprediksikan untuk menjadi buta? Hal yang sama dengan Nas-nas itu, dengan Kristus
berada di luar mencoba untuk masuk? “Karena Engkau berkata: Aku kaya dan tidak
butuh apa-apa, dan engkau tidak tahu bahwa engkau malang, miskin, melarat, dan buta
dan tidak mengetahuinya!” Wahyu 3. Di situlah anda, kembali kepada kebutaan itu lagi,
menginjak-injak hal-hal yang berasal dari Allah seolah-olah hal-hal itu tidak berarti
sedikitpun  bagi  mereka,  mengejek  dan  mengolok-oloknya;  itulah  yang  dikatakan
Alkitab.

40 Tetapi bagi gereja, mempelai wanita, pengangkatan adalah sebuah pewahyuan bagi
dirinya. Itu dinyatakan kepadanya, di mana pewahyuan itu, mempelai wanita Kristus
yang sejati akan menantikan pewahyuan tentang pengangkatan itu.

Nah, itu adalah sebuah pewahyuan, sebab pewahyuan adalah iman. Anda tidak
dapat memiliki pewahyuan tanpa itu merupakan iman. Iman adalah pewahyuan, karena
itu adalah sesuatu yang dinyatakan kepada anda. Iman adalah suatu pewahyuan. Iman
adalah sesuatu yang telah dinyatakan kepada anda sama seperti kepada Abraham, yang
dapat menyebut bahwa sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dinyatakan
kepadanya itu tidak demikian. Nah iman . .  .  Itulah iman, adalah pewahyuan Allah.
Gereja dibangun di atas pewahyuan, keseluruhan tubuh itu.

41 Di sini beberapa minggu yang lalu saya sedang berbincang-bincang dengan seorang
hamba Tuhan yang baik dari  Baptis.  Dia datang untuk berdiskusi  dengan saya. Dia
berkata, “Saya suka kepada anda sebagai manusia, tapi,” katanya, “anda sudah benar-
benar kacau.”

Saya katakan, “Kalau begitu saya mohon agar anda menolong meluruskan saya . .
.” sekarang, dia katakan . . . “dengan Kitab Suci.”

Dia  berkata,  “Kita  tidak  akan  pernah  mampu,  Saudara  Branham,  untuk
mengumpulkan segala sesuatunya sampai kita mendapati setiap kata demi kata demi
kata tepat sesuai dengan bahasa Yunaninya dan seterusnya.”

Saya berkata, “Oh, tuan, anda tahu yang lebih baik daripada itu.” Saya berkata,
“Bahkan di Konsili Nicea, dulu sekali, tiga ratus tahun sejak kematian Kristus, mereka
masih memperdebatkan sarjana Yunani mana yang benar. Anda tidak dapat . . . Itu
adalah sebuah pewahyuan. Segala sesuatunya adalah . . .”

Dia berkata, “Saya tidak dapat menerima pewahyuan.”

Saya berkata, “Lantas bagaimana anda dapat menerima Kristus?”
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Dia  berkata,  “Wah,  Alkitab  katakan,  'Dia  yang  percaya  kepada  Yesus  Kristus
memiliki hidup yang kekal.'”

Saya katakan, “Itu benar. Dikatakan juga bahwa tidak ada seorangpun yang dapat
menyebut  Yesus  Kristus  kecuali  oleh  pewahyuan  Roh  Kudus  yang  menyatakan  itu
kepadanya.” Paham? Dan di situlah anda, langsung berputar lagi, langsung kembali ke
pewahyuan lagi. Itu harus dinyatakan.

42 Di dalam Alkitab . . . Kain dan Habel tidak memiliki Alkitab untuk dibaca, tetapi itu
dinyatakan  kepada  Habel  oleh  iman,  yang  adalah  sebuah  pewahyuan.  Habel
mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada yang dipersembahkan
Kain, di mana Allah memberi kesaksian bahwa dia benar. Ketika Yesus ditanya di sini di
Matius 16:17 dan 18 . . . Kita tidak punya waktu untuk membacanya, tetapi jika anda
ingin mencatatnya. Dia berkata, “Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?”

Seorang di antara mereka berkata: “Engkau adalah Musa, Elia, atau seseorang.”

Dia berkata, “Tetapi menurutmu siapakah Aku?”

Dia berkata: “Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup!”

Dia berkata:  “Diberkatilah engkau,  Simon,  bin Yunus,  sebab bukan darah dan
daging yang menyatakan ini kepadamu; melainkan BapaKu yang ada di surga yang
telah menyatakan ini kepadamu. Di atas batu karang ini (pewahyuan rohani tentang
siapakah  Allah,  siapakah  Yesus,  dan  Dia  adalah  pewahyuan  Allah,  Allah  dijadikan
manusia dan dinyatakan kepada dunia. Dia dulu ada di dalam dunia; Allah ada di dalam
Kristus memperdamaikan dunia kepada diriNya, menyatakan apakah Allah dulunya di
dalam sebuah tubuh daging.) . . . Engkau adalah Kristus, Seorang yang diurapi, Anak
Allah.”

Dia berkata, “Darah dan daging tidak pernah menyatakan ini kepadamu, tetapi
BapaKu yang ada di surga yang telah menyatakan ini kepadamu. Di atas batu karang
ini,  Aku akan mendirikan gerejaKu (pewahyuan Firman pada musimnya)  Aku akan
mendirikan gerejaKu dan gerbang-gerbang neraka tidak dapat menguasainya.”

43 Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir di dalam Alkitab. Itu termeterai bagi orang-
orang yang tidak percaya. Di situ Alkitab katakan di pasal 22, “Barangsiapa mengurangi
satu  kata  dariNya atau menambahkan satu  kata  kepadaNya,  Aku akan mengambil
bagianNya  dari  kitab  kehidupan.”  Lantas  kita  menyadari  bahwa  itu  sepenuhnya
diberikan bagi orang-orang percaya. Dan itu membuka kitab Wahyu dan menyingkapkan
siapa Penulis dari seluruh kitab ini (Dia terlihat seperti Alfa dan Omega, dari Kejadian
sampai Wahyu, Yesus Kristus yang sama untuk seterusnya), dan menyingkapkan misteri
tentang  diriNya  yang  selengkapnya  dan  rencana-rencanaNya  bagi  zaman-zaman
gerejaNya yang akan datang, dan dimeteraikan di situ dengan tujuh meterai.

44 Nah, kitab itu dituliskan, tetapi kemudian ingat, itu dimeteraikan dengan tujuh
meterai. Dan ketujuh meterai ini tidak dibuka, Wahyu 10, sampai bersuaranya malaikat
bumi yang terakhir di bumi, Wahyu 10:7. Paham? “Dan pada hari-hari bersuaranya
pesan malaikat yang terakhir, malaikat yang ketujuh, misteri Allah akan digenapkan di
zaman itu.” Dan itu adalah zaman yang sedang kita hidupi.

Kita semua tahu bahwa kita hidup di zaman Laodikia. Tidak akan ada zaman lain
untuk itu; itu tidak bisa. Jadi kita sedang hidup di zaman Laodikia, dan ketujuh meterai
ini yang memegang kitab itu adalah sebuah misteri bagi orang-orang, akan dibuka di
zaman itu.  Itulah yang sudah Dia janjikan.  Nah,  itu tidak akan keluar dari  Firman,
karena anda tidak dapat menambah kepada Firman atau mengurangi Firman. Itu harus
selalu  tetap  Firman.  Tetapi  pewahyuan  adalah  untuk  menyingkapkan  kebenaran
tentangnya, apakah Itu, untuk membuatnya cocok dengan Nas Kitab Suci yang lain. Dan
kemudian Allah membuktikan bahwa itu kebenaran.

45 Nah, Allah tidak butuh penafsir. Dia sendirilah penafsirNya. Dia menafsirkanNya
dengan  menggenapkan  hal-hal  yang  telah  Dia  katakan  akan  terjadi.  Seperti  pada
mulanya Dia berkata, “Jadilah terang!” dan terang pun jadi. Itu tidak membutuhkan
penafsiran apapun. Itu dibuktikan.

Sekarang, Dia sudah menjanjikan hal-hal tertentu di  dalam Kitab Suci di  akhir
zaman ini. Yah, begitulah dulunya. Begitulah bagaimana Yesus Anak Allah itu. Dia sudah
berjanji untuk mengutusNya. Ketika Dia ada di dalam hari-hariNya di sini di bumi dan
orang-orang tidak dapat percaya kepadaNya, Dia berkata, “Menyelidiki Kitab-kitab Suci,
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sebab di dalamNya kamu menyangka kamu memiliki hidup kekal; dan mereka bersaksi
tentang Aku. Jika Aku tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan BapaKu, maka janganlah
percaya kepadaKu. Tetapi jika kamu tidak dapat percaya, percayalah kepada pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, karena mereka memberi kesaksian tentang siapakah Aku.”

46 Nah  kemudian,  di  zamannya  Wesley  pekerjaan-pekerjaan  yang  dia  lakukan
memberi kesaksian tentang siapakah dirinya. Di zamannya Luther pada reformasi itu,
yah,  tentu  saja  itu  memberikan  kesaksian  tentang siapakah dirinya.  Di  zamannya
Pentakosta,  memulihkan  kembali  karunia-karunia,  pemulihan  karunia-karunia,
berbahasa  lidah,  dan  mengusir  iblis-iblis,  dan  karunia-karunia,  wah  itu  memberi
kesaksian. Tidak ada lelucon akan hal itu.

Orang-orang katakan ketika itu pertama kalinya muncul . . . Saya membaca buku-
buku sejarah tentang Pentakosta. Mereka katakan, “Itu tidak bisa bertahan lama; itu
akan padam.” Itu masih menyala. Kenapa? Itu adalah karena anda tidak akan pernah
memadamkannya. Allah katakan itu akan ada di sana. Itu adalah bagian dari Firman,
dan tidak ada lagi yang bisa anda padamkan . . . Dan kemudian ketika mempelai wanita
dipanggil keluar, bagaimana anda akan memadamkan hal itu? Itu adalah pewahyuan
akan manifestasi Firman yang dibuat benar. Dan kita sedang hidup di zaman tersebut.
Terpujilah Tuhan! Pewahyuan akan misteri diriNya sendiri.

47 Sekarang, pengangkatan itu hanya, pengangkatan yang sedang kita bicarakan ini
hanya bagi mempelai wanita. Ingat, Alkitab berkata, “Dan orang-orang mati yang lain
tidak hidup sampai seribu tahun.” Pengangkatan yang besar ini  .  .  .  Jika tidak ada
pengangkatan sahabat-sahabat, ke manakah kita? Apa yang akan kita lakukan? Zaman
apa  yang  sedang  kita  hidupi?  Janji  apa  yang  kita  miliki?  Akan  ada  sebuah
pengangkatan.  Alkitab katakan akan ada pengangkatan;  dan itu  hanya bagi  orang
pilihan, wanita yang sudah dipilih, mempelai wanita yang sudah dikeluarkan di zaman
ini, gereja.

Kata “gereja” itu sendiri artinya “dipanggil keluar dari.” Seperti Musa memanggil
keluar satu bangsa dari satu bangsa yang lain, Roh Kudus sedang memanggil seorang
mempelai wanita keluar dari sebuah gereja. Sebuah gereja keluar dari sebuah gereja,
anggota-anggota dari setiap denominasi menjadikan seorang mempelai wanita, pohon
mempelai wanita, itu ada di kaset, pohon mempelai wanita. Seorang mempelai wanita
yang dipanggil keluar. . . Dan itulah seorang di mana pohon mempelai wanita adalah . .
. mempelai wanita, tepatnya, adalah seorang yang akan ada di dalam pengangkatan,
hanya itu, tidak ada yang lain selain mempelai wanita, seorang yang dipilih yang sudah
dikenal Allah sebelumnya sejak semula, gen rohaninya Bapa.

Biarlah saya berhenti sejenak di sini, jika . . . Saya terus merasa gelisah karena
berpikir bahwa saya akan menahan anda terlalu lama.

48 Tetapi perhatikan; lihat! Kalian masing-masing, apakah anda tahu bertahun-tahun
sebelum  anda  dilahirkan  anda  sudah  ada  di  dalam  ayah  anda  sebagai  gen?
[Gen=Plasma pembawa sifat (di dalam keturunan)—Ed.] Itu benar! Sebuah bakal benih
dulunya ada di dalam ayah anda, berasal dari kelamin jantan, bukan betina. Paham?
Wanita menyediakan telur, sebuah tanah pembaringan, tetapi bakal benih berasal dari
ayah.

Nah, katakanlah dalam diri ayah saya atau anak saya yang sedang duduk di sini.
Ketika  saya  berumur  16  tahun,  anak  saya  sudah  ada  di  dalam  saya.  Saya  tidak
mengenal dia, tetapi dia ada di situ. Sekarang, melalui sebuah tanah pembaringan,
melalui ikatan perkawinan yang kudus, dia menjadi gambar diri saya. Saya mengenal
dia; saya dapat bersekutu dengan dia. Dan dia datang tepat pada waktunya ketika itu
adalah waktu yang tepat.
49 Nah, jadi begitulah dulunya anda di dalam . . . Jika anda sudah memiliki hidup
kekal, anda sudah ada di dalam Allah sebelum ada sebuah dunia. Anda adalah bagian,
seorang anak Allah, sebuah atributnya Allah. Dia tahu dengan tepat zaman apa anda
akan  datang.  Dia  sudah  menentukan  anda  bagi  zaman tersebut  untuk  mengambil
tempat itu, dan tidak ada seorangpun yang lain yang dapat mengambilnya. Tidak peduli
seberapa banyak peniruan dan yang lainnya, anda pasti sudah ada di situ, karena Dia
tahu anda akan ada di situ. Sekarang, anda dimanifestasikan; sekarang anda dapat
bersekutu dengan Dia, itulah yang Dia inginkan. Dia merindukan persekutuan, untuk
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disembah. Tetapi jika hidup anda dulunya tidak . . . selalu dulu, sebagai sebuah atribut
di dalam Allah, anda hanya seorang peniru KeKristenan. Paham? Akan ada jutaan dan
milyaran orang yang hanya akan menjadi peniru Kekristenan.

50 Sebuah pernyataan yang saya buat baru-baru ini. Saya sedang memperhatikan
Saudara Demos Shakarian di sana ketika mereka sedang mengadakan . . . penyilangan
ternak, memperhatikan tabung-tabung penguji itu itu dan sebagainya yang dibawa oleh
dokter-dokter dan memperhatikan hal-hal ini.

Pada setiap kali pelepasan harfiah dari jantan maka ada sekitar satu juta bakal
benih yang keluar dari jantan. Dan sekitar satu juta telur yang keluar dari betina pada
waktu yang sama. Tetapi apakah anda tahu di dalam semua bakal benih-bakal benih
kecil yang sedang bergerak-gerak itu, satu juta di antaranya, hanya ada satu di antara
mereka yang ditetapkan untuk hidup, dan hanya ada satu telur yang subur? Dan bakal
benih kecil itu akan langsung merangkak melewati setiap bakal benih-bakal benih kecil
yang lain itu, tepat di atas setiap bakal benih kecil yang terlihat mirip seperti dia, dan
naik ke atasnya dan datang ke sebelah sini dan menemukan telur yang subur itu dan
merangkak ke dalamnya. Dan kemudian mereka yang lain mati. Wah, berbicara tentang
kelahiran dari seorang perawan, wah, kemisteriusannya tidak sama seperti pada sebuah
kelahiran fisik, bagaimana itu sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah.

Nah,  pada mulanya,  dulu,  dulu  bertahun-tahun yang lalu  sebelum dimulainya
waktu,  anda,  jika  anda  seorang  Kristen  yang  sudah dilahirkan  kembali  malam ini,
dulunya anda ada di dalam Allah, Bapa anda. Dan itulah sebabnya ketika anda datang
ke dalam kehidupan ini  dan mengakui  KeKristenan, segala sesuatunya salah,  anda
bertanya-tanya kenapa ini dan semua ini. Anda bertanya-tanya tentang hal itu. Tetapi
pada suatu hari sesuatu menerpa anda. Apakah itu? Kehidupan itu yang dulunya ada di
sana dari sejak mulanya.

51 Seperti  kisah  kecil  saya  tentang  rajawali  yang  menemukan  .  .  .  induknya
menemukan rajawali itu. Anda sudah mendengar saya mengkhotbahkan tentang hal itu,
bagaimana rajawali kecil itu dulunya ditetaskan di bawah eraman seekor ayam betina.
Tetapi kebiasaannya mencoba memberi makan anak-anak ayam itu, si rajawali kecil
tidak dapat mencernanya, karena dia bukan ayam dari mulanya, namun demikian dia
berada di kandang itu bersama ayam-ayam itu dan mengikuti ayam-ayam itu. Tetapi ia
mengais-ngais di gudang dan sebagainya, dan si rajawali kecil itu tidak tahan dengan
hal itu. Tetapi setiap kali ia berkotek-kotek dan semuanya, semua ayam-ayam kecil
akan pergi, jadi dia pun ikut pergi juga.

Tetapi pada suatu hari induknya tahu bahwa dia sudah menelurkan dua butir telur,
bukan  satu.  Pasti  ada  satu  lagi  di  suatu  tempat.  Dia  pergi  mencarinya.  Terbang
berkeliling, berputar-putar, akhirnya dia melintas di atas pekarangan ternak itu, dan dia
menemukan bayinya. Dan dia berteriak kepadanya. Itu adalah suatu suara yang dia
sadari bahwa itu adalah suara yang pas. Itulah yang sedang dia cari. Paham? Dan dia
menyadari pada waktu itu bahwa dia bukan seekor ayam; dia adalah seekor rajawali.
Dan begitulah perihal setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali. Ketika anda
datang, saya tidak peduli  seberapa banyak denominasi  di  mana anda bergabung di
dalamnya, seberapa banyak nama di mana anda menuliskan nama anda di buku-buku
itu dan yang lainnya, ketika Firman Allah yang sejati itu dibuktikan dan dibuat benar di
hadapan anda, seperti  itu,  di  situlah anda langsung menyadari  bahwa anda adalah
seekor rajawali. Karena semua kotek-kotek dari si  induk ayam itu, anda bergabung
dengan ini, dan bergabung dengan ini dan pergi ke sini dan ke situ, itu omong kosong.
Itu murni menambahkan kata demi kata.

52 Ketika bakal benih masuk ke dalam rahim wanita, ia tidak mengenakan . . . Anda
bukan menjadi bakal benih manusia dari ayah anda, dan kemudian yang berikutnya
anda menjadi  bakal  benih  dari  seekor  anjing,  dan  selanjutnya  dari  seekor  kucing;
selanjutnya dari seekor ayam; sepenuhnya adalah bakal benih dari manusia. Dan tubuh
Yesus Kristus. mempelai wanita, akan menjadi bagian dari tubuhNya yang akan . . . Dia
adalah Firman, dan mempelai wanita pasti akan menjadi Firman, Firman ditambahkan
kepada Firman ditambahkan kepada Firman. Pembenaran oleh Luther, Pengudusan oleh
Wesley, baptisan dengan Roh Kudus oleh Pentakosta, pemulihan karunia-karunia, dan
semua yang lain berjalan dengannya. Itu pasti kata di atas kata, bakal benih di atas
bakal  benih,  kehidupan  di  atas  kehidupan,  untuk  memunculkan  gambar  yang
sepenuhnya akan mempelai wanita Tuhan Yesus Kristus.
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53 Sekarang  anda  ingat,  anda  dulunya  adalah  sebuah  atribut.  Dan  sekarang
persoalannya adalah, sesudah kita mengetahui hal-hal ini, bahwa Kristus datang bagi
mempelai wanitaNya, sekarang bagaimana kita masuk ke dalam mempelai wanita itu?
Nah, itulah pertanyaannya. Banyak yang berkata, “Bergabunglah dengan jemaat kami.”
Salah satu di antara mereka menginginkan sebuah tipe baptisan tertentu. Yang satu
ingin melakukan ini atau itu. Yang satu berkata anda harus berbahasa lidah atau anda
tidak memilikinya; yang lain berkata anda tidak harus berbahasa lidah. Yang satu ini
berkata anda harus menari dalam Roh. Dan yang ini berkata anda harus bersorak. Yang
ini memiliki suatu sensasi. Itu bagus-bagus saja, namun demikian semua tetap salah.
Mana bisa seorang pria yang . . . atau seorang wanita, atau seorang anak Allah yang
sudah  dilahirkan  dari  Roh  Allah  menyangkali  Firman  Allah,  ketika  Allah  sendiri
menafsirkannya  dan  berkata,  “Ini  dia.  Aku  sudah  menjanjikannya;  ini  dia,”
memperlihatkannya dengan sejelas mungkin. Yah, mereka terikat untuk melihatnya.
Paham? Mana bisa Kristus menyangkali FirmanNya sendiri. Jika Kristus ada di dalam
anda, Dia tidak dapat menyangkali FirmanNya.

54 Kalau begitu bagaimana kita masuk ke dalam tubuh ini? I Korintus 12, “Oleh satu
Roh kita semua dibaptis ke dalam tubuh ini,” oleh satu baptisan Roh Kudus. Jika anda
mau mencatatnya, itu di I Korintus 12:13: “Dan oleh satu Roh kita semua dibaptis . . .”
Dan Roh itu adalah kehidupan Kristus (apakah itu benar?),  kehidupan Kristus. Dan
kehidupan dari benih manapun—di mana Dia adalah benih Firman—membuat benih itu
hidup. Anda memahaminya? Jika kehidupan itu ada di dalam benih itu dan baptisan Roh
Kudus ini datang ke atasnya, itu sudah pasti akan membuat benih itu hidup.

55 Seperti yang sudah saya beritahukan kepada anda di sini di Phoenix, beberapa
waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan Saudara John Sharritt.  Dan saya
berada di sana, dan dia memperlihatkan sebatang pohon kepada saya, pohon jeruk. Dia
memelihara banyak pohon jeruk buah. Dan dia memperlihatkan satu pohon kepada saya
yang memiliki  delapan atau sembilan jenis  buah yang berbeda padanya.  Dan saya
berkata, “Saudara Sharritt, jenis pohon seperti apa itu?”

Katanya, “Pohon jeruk.”

Saya berkata, “Kenapa ada Lemon, dan jeruk keprok, dan jeruk tangelo, dan jeruk
besar?”

Dia berkata, “Itu semua buah jeruk; mereka ditempelkan.”

“Oh,”  saya  berkata,  “Saya  mengerti.  Nah,  tahun  depan  semuanya  akan
menghasilkan buah jeruk.”

Tetapi, “Oh, tidak. Tiap-tiap pohon akan menghasilkan . . . tiap-tiap dahan akan
menghasilkan buahnya sendiri.” Banyak di antara anda penanam buah yang ada di sini
tahu akan hal itu di lembah jeruk ini; ia akan menghasilkan buahnya sendiri.

56 Anda tempelkan sebatang dahan lemon ke pohon jeruk, itu akan menghasilkan
buah lemon, karena itu adalah sifat dari buah jeruk. Namun itu tidak akan menghasilkan
buahnya  yang  asli.  Dan  itulah  yang  sudah  kita  lakukan.  Kita  sudah  menempel,
memasukkan dengan kredo-kredo dan seterusnya, dan menempel masing-masing di
sini. Mana bisa Methodis menghasilkan sesuatu yang lain selain seorang anak Methodis?
Mana bisa sebuah denominasi menghasilkan sesuatu selain seorang anak denominasi?

Tetapi  jika pohon itu pernah mengeluarkan sebatang dahan yang asli,  ia  akan
menghasilkan buah jeruk. Dan kemudian jika Allah pernah melakukan sesuatu di dalam
gereja, ia akan kembali bersama dengan Firman lagi. Itu pasti, karena kehidupan ada
pada pohon itu, dan ia menghasilkan jenisnya sendiri.

57 Sekarang, ketika kita mengetahui . . . Sekarang di situlah gereja yang besar itu
telah bergerak di sepanjang zaman-zaman menghasilkan buahnya, dan sebagaimana
dahan-dahan itu berhenti menghasilkan buah mereka memangkasnya. Di Yohanes 15 . .
.  Tidak  pernah  memangkas  pohon  anggur  itu,  Dia  memotong  ranting-rantingnya,
memotongnya, karena mereka tidak menghasilkan buah. Dan kita . . .

Yesus menghendaki buah bagi diriNya. IsteriNya harus melahirkan jenis anak-anak
yang seperti Dia. Maka jika mereka tidak melahirkan anak-anak, anak-anak mempelai
wanita,  anak-anak  Firman,  maka  ia  adalah  seorang  anak  denominasi.  Maka  cinta
pertamanya adalah bagi dunia dan denominasi, dia sudah kembali ke situ. Dan mereka
tidak dapat melahirkan seorang Kristen yang asli  yang sejati  yang sudah dilahirkan
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kembali, karena tidak ada apapun di situ untuk melahirkannya.

Sama seperti kalau anda ambil sebatang dahan lemon dan tempelkan itu di situ; ia
akan menghasilkan lemon, tetapi ia tidak dapat menghasilkan jeruk, karena ia tidak ada
di situ dari mulanya. Tetapi ia sudah ditetapkan dari mulanya, rencana Allah itu telah
menentukan dan melahirkan, ia harus menghasilkan jeruk; ia tidak bisa menghasilkan
yang lain.

58 Begitulah perihal gereja Allah yang hidup. Ketika waktunya tiba, setiap orang . . .
Anda biarkan Allah mulai melakukan sesuatu, setiap orang membawa bola itu dan pergi.
Paham? Sudah selalu seperti itu. Saya membaca sejarah Martin Luther beberapa waktu
yang lalu di sini. Dikatakan bahwa tidaklah terlalu sukar untuk percaya bahwa Martin
Luther dapat memprotes gereja Katholik dan menyingkir dengan itu; tetapi hal yang
aneh dikatakan, bahwa dia dapat menegakkan kepalanya mengatasi semua kefanatikan
yang mengikuti kebangunan rohaninya dan tetap lurus dengan pembenarannya. Paham?
Semuanya, peniruan-peniruan dan semuanya jatuh . . .

59 Lihat Nyonya Semple McPherson, Aimee Semple McPherson, yang punya kuil ini di
sini. Setiap pengkhotbah wanita memakai sayap mereka dan membawa Alkitab dengan
cara yang sama, benar-benar peniruan-peniruan yang kedagingan. Mereka tidak bisa
menjadi yang asli. Begitulah gereja-gereja tidak bisa menjadi yang asli. Anda biarkan
satu gereja memiliki sesuatu atau yang lain di sebuah kota, gereja yang lain tidak bisa
mendiamkannya sebelum mereka mendapatkannya.  Paham? Mereka tidak asli  lagi.
Firman Allah adalah asli. Ia adalah Firman, dan ia harus menghasilkan jenisnya pada
musimnya, yang dipilih, yang ditentukan oleh Allah Bapa.

Sekarang, bagaimana kita masuk ke gereja ini? Oleh satu Roh kita semua dibaptis
ke dalam satu tubuh ini, tubuh Kristus yang adalah mempelai wanita, Firman. Dibaptis
ke situ oleh Roh Kudus.

60 Sekarang, coba perhatikan apakah kita berada di akhir zaman atau tidak. Nah, kita
tahu jika kita kembali ke Kejadian, tentang, oh, tentang pasal 5—anda juga lihat di
Lukas—dan  menemukan  bahwa  Henokh  adalah  keturunan  yang  ketujuh  dari  Nuh.
Henokh . . . Di situ memperlihatkan benih ular, sebab jika Kain adalah anaknya Habel,
maka dia adalah keturunan yang kedelapan. Anda paham? Tetapi tidak ada di manapun
di Alkitab di mana dikatakan Kain adalah anaknya Habel . . . atau, Kain adalah anaknya
Adam, karena Alkitab katakan dia berasal dari si jahat. Dan Adam bukanlah si jahat.
Paham? Dia berasal dari si jahat.

61 Nah, kita temukan di sini bahwa Henokh adalah yang ketujuh dari Nuh Yudas 1:14
yang adalah pralambang dari zaman-zaman gereja. Nah, semua yang lain yaitu enam
orang yang sebelum dia mati, tetapi Henokh diubahkan, Henokh diangkat, yang ketujuh
itu,  memperlihatkan  bahwa  zaman  gereja  yang  ketujuh-lah  yang  mengalami
pengangkatan. Sekarang, tidak ada keraguan bahwa kita berada di zaman gereja yang
ketujuh. Kita semua tahu itu.

Nah, zaman gereja yang ketujuh itulah yang menerima pengangkatan. Semua
enam zaman yang lain mati. Tetapi Henokh diubahkan karena dia tidak ditemukan; Allah
mengambil dia. Tetapi Henokh diangkat, adalah pralambang dari mereka semua yang
mati, tetapi mempelai wanita akhir zaman akan dipanggil keluar dari (pengangkatan,
tanpa kematian) akan dipanggil keluar dari zaman gereja yang ketujuh. Di mana kita
sekarang sedang memberi kesaksian tentang zaman itu. Oh, bukan main! Sekarang
mari kita gali lebih dalam. Paham?

62 Nah, di sini juga sebuah pralambang dari tujuh zaman gereja, yang ada di Wahyu
10:7 di mana rahasia besar dari kitab itu akan dibukakan oleh pesan malaikat ketujuh.

Nah, ada seorang utusan di atas semuanya ini, dan seorang utusan di bumi. Kata
“malaikat” dalam bahasa Inggris artinya “seorang utusan.” Dan di pesan malaikat yang
ketujuh, sewaktu dia sedang membuat . . . memproklamirkan pelayanannya, kemudian
ketika dia mulai memperdengarkan pelayanannya, bukan ketika dia mengawali  .  .  .
Yesus ketika Dia mengawali, Dia mengawali dengan menyembuhkan orang sakit dan
yang menderita. “Dan oh, Rabi yang hebat itu, Dia adalah seorang nabi!” Dan setiap
orang menginginkan Dia di dalam gerejanya, tetapi pada suatu hari ketika Dia duduk
dan berkata, “Aku dan BapaKu adalah Satu,” itu berbeda. Itu berbeda. Itu berbeda.
“Dan jikalau kamu tidak makan daging Anak manusia dan minum darahNya, kamu tidak
memiliki hidup di dalam dirimu.” “Wah, dia seorang penghisap darah.” Paham, paham?
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Itu  berbeda.  Dia  tidak  menjelaskannya.  Mereka  sudah  melihat  manifestasinya,
pembuktian Firman Allah di zamanNya yang dibuat nyata dan membuktikan kepada
mereka  bahwa  Dia  adalah  utusan  di  zaman  itu.  Dan  Dia  tidak  perlu  menjelaskan
apapun.

Murid-murid itu mungkin tidak mampu menjelaskannya, tetapi mereka percaya
apakah mereka dapat menjelaskannya atau tidak. Mereka duduk diam saja dan percaya.
Bagaimana  mereka  bisa  ngomong  apakah  mereka  akan  memakan  dagingNya  dan
minum darahNya? Yah, itu mustahil bagi mereka untuk melakukannya, tetapi mereka
percaya, karena mereka sudah ditetapkan. Yesus berkata Dia sudah memilih mereka
sebelum dasar dunia. Paham? Mereka percaya. Apakah mereka dapat menjelaskannnya
atau tidak, mereka tetap percaya.

63 Sekarang, lihat! Sekarang, di zaman gereja yang ketujuh ketika malaikat yang
ketujuh mulai memperdengarkan suaranya, misteri-misteri Allah akan dinyatakan di
situ. Meterai-meterai yang para reformator . . . Sudah tidak punya waktu . . . Luther
tidak hidup cukup lama, demikian juga Wesley, zaman-zaman itu tidak berlangsung
cukup lama. Para reformator itu, mereka memiliki  pesan mereka di  zaman itu, dan
orang-orang menggenggamnya dan mendenominasikannya. Dan apakah itu?
64 Anda tidak pernah bisa mengalahkan alam. Alam selalu memberi kesaksian. Tuhan
berjalan selaras dengan alam. Itu pasti. Seperti matahari, matahari terbit pagi hari; itu
adalah  lahirnya  si  bayi  kecil.  Ia  lemah,  tidak  memiliki  panas  yang  banyak.  Pukul
sepuluh, ia keluar dari SMA. Tengah hari, ia mulai memasuki kehidupan. Pukul tiga sore,
ia semakin tua. Pukul lima, ia sekarat, tua dan lemah lagi, kembali ke kubur. Apakah itu
merupakan kesudahannya? Ia terbit lagi keesokan paginya. Paham?

Lihatlah pohon-pohon bagaimana mereka memunculkan daun-daunnya, segala
sesuatu yang mereka lakukan.  Nah,  kita  tahu daun-daun berguguran terlepas dari
pohonnya,  kembali.  Apa?  Kehidupan  turun  ke  akar  pohon.  Apakah  itu  merupakan
kesudahan darinya? Kembali lagi pada musim semi yang berikutnya dengan kehidupan
yang baru.

65 Sekarang, lihatlah gereja-gereja, bagaimana hal yang sama terjadi di reformasi. Ia
muncul. Biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati di bawah penganiayaan Zaman
Kegelapan. Ia masuk ke dalam tanah. Ia harus mati. Manusia rohani manapun dapat
melihat hal itu. Jikalau benih itu tidak mati dan membusuk, ia tetap tinggal sendirian.
Dan  ia  harus  masuk  ke  dalam  tanah  di  Zaman  Kegelapan.  Ia  terbaring  di  situ,
membusuk, dan muncul menjadi dua helai daun kecil di gereja Lutheran. Dari gereja
Lutheran menghasilkan lebih banyak daun, Zwingli dan seterusnya. Dari situ naik ke
jumbai, yang adalah John Wesley, zaman misionari yang hebat. Ia jatuh kembali. Dari
situ datanglah zaman yang menyesatkan, zaman Pentakosta itu. Biji gandum itu, yang .
.  .

Ada di sini yang pernah menanam gandum? Anda lihat gandum itu. Ketika anda
memandang itu . . . Ketika anda pergi ke sana dan berkata “Saya sudah mendapatkan
gandum.” Tampaknya anda sudah mendapatkan gandum di sana; bukalah itu dengan
hati-hati dan lihatlah, anda sama sekali belum memperoleh gandum. Anda memperoleh
kulit sekam. Bukankah Yesus memperingatkan hal itu kepada kita di Matius 24:24, di
hari-hari terakhir kedua roh itu akan sangat mirip sehingga sekiranya mungkin akan
menyesatkan  gandum pilihan  itu  juga.  Paham?  Sekarang  lihat,  itu  adalah  sebuah
pembawa.

66 Sekarang, kehidupan yang muncul melalui Luther adalah yang menjadikan Wesley.
Kehidupan yang keluar dari Wesley adalah yang menjadikan Pentakosta. Kehidupan
yang keluar dari Pentakosta menjadikan gandum itu. Tetapi mereka adalah pembawa.
Paham? Kehidupan yang sesungguhnya melalui  itu. Pesan itu berjalan terus, tetapi
sedang bergerak maju untuk menjadi gandum itu. Itulah alasannya gandum itu muncul
dan  membawa  segala  sesuatunya  di  dalam  pengangkatan  di  sini  di  puncaknya.
Mempelai wanita itu sendiri keluar dari setiap zaman, tetapi tangkai denominasi mati,
mengering dan mati.

67 Sudahkah anda perhatikan di hari-hari terakhir ini bagaimana itu mulai melepaskan
sekarang? Ketika gandum mulai  bertumbuh,  kemudian kulit  sekam mulai  menjauh
darinya. Lihatlah kembali ke dalam gandum kecil itu, ketika anda melihatnya. Bukalah
seperti ini dan lihatlah ke dalamnya dan lihat; anda melihat sebuah kuncup gandum
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kecil di balik situ. Anda harus memakai sebuah alat pembesar berkekuatan tiga puluh
kali untuk melihat ke dalamnya untuk melihat kuncup gandum kecil itu di balik situ.
Paham? Itu ada di balik situ, tetapi ia mulai bertumbuh. Nah, kulit sekam itu harus
berada di situ untuk menaunginya untuk memberinya kesempatan untuk keluar. Tetapi
kemudian ketika ia mulai tumbuh dan pesan mulai menyebar, maka kulit sekam itu
terlepas darinya.  Dan kehidupan itu keluar dari  kulit  sekam itu masuk ke gandum.
Berjalan terus. Begitulah perihal tiap-tiap zaman. Sungguh tidak bisa mengalahkan
alam; itu adalah kesinambungannya Allah, caranya Dia melakukan perkara-perkara. Dan
sekarang, itulah zaman yang sedang kita hidupi saat ini, zaman gereja yang ketujuh.

68 Sekarang, semuanya itu harus dimanifestasikan di biji  gandum di akhir zaman.
Yang lain kembali . . . Sekarang, jika anda mengambil Lukas 17 ayat 30, Dia berkata,
“Sama seperti di zaman Sodom, demikianlah halnya kelak kedatangan Anak manusia,
ketika  Anak  manusia  mulai  menyatakan  diriNya.”  Apakah  menyatakan?  Membuat
pewahyuanNya tentang apakah Dia di zaman ini, yang dinyatakan kepada orang-orang,
Firman yang disingkapkan bagi zamannya, yang dinyatakan kepada orang-orang oleh
manifestasi Roh Kudus, menjadikan Yesus itu hidup di antara kita. Dan ingat, Dia dulu
diwakili di situ di dalam seorang manusia—seorang manusia. Dia berkata, “Sama seperti
dulu.” Nah, Dia membaca Alkitab yang sama yang kita baca, Kejadian. Sekarang, kita
perhatikan di pasal Kejadian di situ ketika Yesus sedang berbicara tentang hal itu.

69 Kita temukan di situ bahwa dengan punggungNya membelakangi tenda, dan Sarah
ada di dalam tenda, Dia berkata—Dia mengajukan sebuah pertanyaan. Dan Sarah tidak
percaya bahwa apa yang akan terjadi dapat terjadi. Dia berkata, “Nah, Abraham, Aku
akan mengunjungi engkau menurut masa hidup,” . . . ? . . . Dan Sarah yang di dalam
tenda mentertawakan hal itu. Dia berkata, “Kenapa Sarah tertawa di dalam tenda itu,
berkata, 'Mana mungkin hal-hal ini bisa terjadi?'” Yesus sudah berjanji, dan itu dulu
adalah Dia; Abraham menyebut Dia Elohim, yang Mahakuasa. Itu adalah Dia.

Nah, Alkitab memprediksikan bahwa itu akan kembali  lagi di hari-hari terakhir.
Yesus berkata demikian. Dan ketika anda melihat hal-hal ini mulai terjadi, ingat saja,
ketika  ini  mulai  terjadi  seperti  itu,  maka  anda  tahu  waktunya  sudah  dekat  sudah
diambang pintu . . . ? . . .

70 Lihatlah dunia ini sendiri. Lihatlah dunia, Sodom jika pernah ada sebuah Sodom.
Lihatlah  orang-orang,  sudah  menyeleweng  di  dalam  suatu  penyelewengan  yang
sedemikian rupa. Pikiran mereka sudah menyeleweng. Mereka tidak tahu apa itu tata
krama. Lihatlah pelanggaran-pelanggaran hukum, homoseksual, dan semua yang lain.
Lihat  wanita-wanita  kita,  benar-benar  sebuah  amukan  dibuatnya.  Lihat
ketidaksenonohan, ketidakmoralan di antara para wanita kita sedang mengamuk, dan
bukan hanya di  .  .  .  Anda berkata,  “Itu Methodis.”  Itu Pentakosta juga. Itu adalah
seluruhnya.

Lihatlah para pria kita; mereka bergantung . . . Sebagai gantinya Firman, suatu
tradisi kecil dari sebuah denominasi yang mereka pegang sebagai gantinya keluar ketika
mereka melihat Allah menyatakan diriNya dengan sempurna. Alasannya, mereka buta
dan tidak dapat melihatnya. Mereka tidak akan pernah melihatnya.

Sekarang, lihat apa yang terjadi di sini dalam hal ini, kita akan bergegas. Saya
berpikir wanita itu ingin kita pergi; saya lihat dia menggerakkan tangannya, sesuatu
atau yang seperti itu dia yang menginginkan supaya kita keluar, jadi kita lebih baik
bergegas.

71 Jadi  sekarang,  perhatikan  Henokh,  pralambang  gereja.  Di  sini  dia  juga
dilambangkan pada zaman gereja yang ketujuh. Dapatkah anda merenungkan hal itu?
Zaman gereja yang ketujuh . . . Perhatikan, pada waktu bersuaranya . . .

Berapa banyak yang percaya ada tujuh utusan bagi ketujuh gereja . . . ? Oh, kita
semua percaya jika kita percaya Alkitab. Jika kita tidak percaya Alkitab, tentu saja
(paham?) kita tidak percaya itu. Tetapi sudah ada . . .

Nah, kita hidup di zaman gereja yang ketujuh. Dan ketika Alkitab berkata bahwa
zaman gereja yang ketujuh ini . . . Ketika utusan dari zaman gereja yang ketujuh mulai
memperdengarkan pesannya, maka misteri-misteri yang sudah diplintir di sepanjang
zaman akan dinyatakan pada waktu itu. Dan di  sini  kita melihatnya, Anak manusia
datang di antara umatNya dan sedang melakukan dengan tepat, menegaskan pesanNya
seperti yang sudah Dia katakan akan Dia lakukan. Di sini kita temukan itu di zaman
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yang terakhir ini.

Nah . . . Dan tujuh waktu jaga [watches—Ed.] itu, seperti ketujuh waktu jaga itu.
Dia tidak datang pada waktu jaga yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tetapi datang
pada waktu jaga yang ketujuh. Itu adalah Henokh, yang ketujuh, yang diubahkan, dan
Nuh, adalah sebuah pralambang dari sisa Yahudi itu, yang akan mengapung-apung.

72 Nah, di dalam masa-masa Alkitab—berbicara tentang waktu jaga—malam-malam
tidak dibagi ke dalam jam-jam kalau di zamannya Alkitab. (Sekarang dengarkan dengan
seksama, karena saya akan bergegas sekarang karena mereka menginginkan ruangan
ini.) Tidak, Alkitab tidak dibagi . . . atau, malam tidak dibagi ke dalam jam-jam di masa
Alkitab; itu dibagi ke dalam waktu jaga.

Dulu terdapat tiga waktu jaga. Nah, waktu jaga yang pertama dimulai dari jam 9
sampai jam 12; waktu jaga yang kedua dimulai dari jam 12 sampai jam 3, dan waktu
jaga malam yang ketiga dihitung dari jam 3 ke jam 6. Nah, kita punya tiga, tiga kali
tiga, yang adalah sembilan, bilangan yang tidak sempurna. Kemudian kita kembali ke
jam 7 bagi pengangkatan, di mana saya percaya akan terjadi antara pukul 6 dan pukul
7  .  .  .  atau,  pukul  6  dan  pukul  9  pada  suatu  pagi.  Sebab sangkakala  Tuhan akan
berbunyi . . .

Pada pagi yang cerah dan tidak berawan

Ketika orang yang mati dalam Kristus akan bangkit,

Dan kemuliaan akan kebangkitanNya dibagikan;

Ketika orang-orang yang dipilihNya

akan berkumpul ke rumah mereka jauh di angkasa,

Ketika gulungan itu dipanggil di sana, aku akan ada di sana.

73 Kata “pengangkatan” bahkan sama sekali tidak dipakai di dalam Alkitab. Kita saja
yang menaruh kata itu di situ. Alkitab katakan, “Terangkat, diangkat.” Kita baca di sini
di II Tesalonika atau I Tesalonika, aturan dari pengangkatan yang mulia ini yang akan
terjadi di hari-hari terakhir. Dengarkan ini. Kita akan mulai di sini dengan ayat 13.

. .  .  kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang
mereka yang tertidur, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang
tidak mempunyai pengharapan.

Karena jikalau kita percaya . . . Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita
percaya  juga  bahwa mereka  .  .  .  yang tidur  dalam Yesus  akan dikumpulkan  Allah
bersama-sama dengan Dia.

Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih
tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului . . . (atau kata
mendahului itu artinya “menghalangi/merintangi”.) . . . mereka yang telah meninggal.

Sebab Tuhan sendiri akan turun . . . (Sekarang, dengarkan dengan seksama) . . .
Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sebuah seruan, dan dengan suara penghulu
malaikat, dan . . . sangkakala Allah: dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih
dahulu bangkit.

74 Sekarang, saya ingin anda memperhatikan suatu hal besar terjadi di sini. Jangan
lewatkan ini.  Paham? Sekarang perhatikan,  Firman katakan di  sini  di  II  Tesalonika
bahwa ada tiga hal . . . Perhatikan, dari ayat 13 sampai ayat 16 ada tiga hal yang harus
terjadi  sebelum Tuhan sendiri  tampil.  (Dengan cepat sekarang sehingga kita dapat
menutup. Paham?) Yang pertama terjadi, perhatikan: sebuah seruan, sebuah suara,
sebuah sangkakala. Mari membacanya sekarang dan lihat apakah itu benar. Paham?

Sebab Tuhan sendiri (ayat 16) akan turun dari surga dengan sebuah seruan, dan
dengan suara penghulu malaikat, dan . . . sangkakala Allah . . .

75 Tiga  hal  terjadi,  sebuah  suara  .  .  .  sebuah  seruan,  sebuah  suara,  sebuah
sangkakala, harus terjadi sebelum Yesus tampil. Nah, sebuah seruan. Yesus melakukan
ketiganya ketika Dia turun. Sebuah “seruan,” apakah “seruan”? Itu adalah pesan yang
muncul terlebih dahulu, roti kehidupan yang hidup menghasilkan mempelai wanita.

Nah, Allah memiliki suatu cara dalam melakukan berbagai hal, dan Dia tidak pernah
merubah kebijakanNya. Dia tidak pernah merubah . . . Dia adalah seorang Allah yang
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tidak berubah. Di Amos 3:7 Dia berkata Dia tidak akan melakukan sesuatu di bumi
jikalau Dia tidak terlebih dahulu menyatakanNya kepada hamba-hambaNya yaitu para
nabi. Dan sepasti Dia sudah menjanjikannya, Dia akan melaksanakannya.

76 Nah, kita sudah menyelesaikan zaman-zaman gereja, tetapi kita sudah dijanjikan di
hari-hari terakhir menurut Maleakhi 4 bahwa akan ada suatu kedatangan lagi, seorang
nabi di negeri. Itu benar! Perhatikan sifatnya dan seperti apa dia nanti. Dia . . . Oh, dia .
. . Allah memakai roh itu sebanyak lima kali: sekali di dalam Elia, di dalam Elisa, dan
Yohanes Pembaptis, memanggil gereja keluar, dan sisa dari Yahudi; lima kali, grace
[kasih  karunia—Ed.],  Y-e-s-u-s,  f-a-i-t-h  [iman—Ed.],  dan  itu  adalah  angka  kasih
karunia. Paham? Baiklah.

77 Sekarang ingat, Pesan itu dijanjikan. Dan ketika semua misteri-misteri ini sudah
sepenuhnya dikerjakan dengan begitu serampangan oleh sekumpulan agamawi, itu akan
membutuhkan seorang nabi yang langsung berasal dari Allah untuk menyingkapkannya.
Dan itulah tepatnya yang sudah Dia janjikan akan Dia lakukan. Paham?

Sekarang, ingat, Firman Tuhan datang kepada nabi, bukan ke teolog, nabi. Dia
adalah seorang yang adalah pemantul  Firman Allah.  Dia tidak dapat  mengucapkan
apapun; dia tidak dapat mengucapkan pemikiran-pemikirannya sendiri; dia hanya dapat
mengucapkan apa yang dinyatakan Allah. Bahkan nabi Bileam ketika dia mencoba untuk
menjual haknya; dia berkata, “Bagaimana mungkin seorang nabi mengucapkan sesuatu
selain apa yang Allah taruh di mulutnya?” Itu adalah sesuatu yang dilakukan Allah di
mana anda tidak dapat mengatakan yang lain lagi. Dan anda dilahirkan begitu. Tidak
lebih dari yang bisa anda lakukan . . .

78 Jika anda dapat berkata, “Saya tidak dapat membuka mata saya,” ketika anda
sedang memandang. Paham? Anda bisa. Anda tidak dapat mengulurkan tangan anda
ketika anda bisa melakukannya. Paham? Anda tidak dapat menjadi seekor anjing ketika
anda seorang manusia. Paham? Anda dijadikan demikian.

Dan Allah juga harus selalu, di zaman-zaman, melalui Yesaya, Yeremia, dan semua
.  .  .  Elia,  dan  zaman-zaman  yang  sudah  berlalu,  ketika  kelompok  gerejawi  itu
mendapatkan segala sesuatunya sudah campur-aduk, Dia akan mengirimkan seorang
nabi, tidak membangkitkan dia dari  manapun. Dia tidak akan menjadi anggota dari
keberadaan mereka yang manapun, dan mengucapkan FirmanNya, menghilang dari
permukaan dan pergi, benar-benar manusia-manusia kebenaran Allah yang kasar. Dan
itu selalu . . . Cara anda dapat memberitahu dia, Dia berkata, “Kalau ada seorang yang
rohaniah atau seorang nabi di tengah-tengah kamu . . .”

79 Sekarang seorang nabi . . . Ada sebuah karunia nubuatan di dalam gereja, tetapi
seorang nabi sudah ditentukan dan ditetapkan bagi zaman tersebut. Paham? Ya, tuan.
Sekarang, jika sebuah nubuatan keluar, dua atau tiga orang harus duduk dan menilai
apakah itu benar atau tidak sebelum jemaat dapat menerimanya.

Tetapi tak seorang pun yang duduk di hadapan nabi, karena dia mutlak Firman
Allah. Dia adalah Firman di zamannya. Dia melihat Allah memantulkan. Sekarang, jika
Allah sudah berjanji untuk mengirimkan itu lagi kepada kita di hari-hari terakhir untuk
mengeluarkan mempelai wanita dari kekacauan gerejawi itu, dan itu satu-satunya cara
yang bisa dilakukan.

80 Itu tidak akan pernah dilakukan; gereja tidak dapat menerima Kristus. Pentakosta,
kita  tidak dapat  membawakan terus  pesan ini  dengan kondisi  gereja  di  zaman ini.
Bagaimana kita akan memikul akhir zaman ini di dalam kondisi mereka yang sekarang
ini, ketika yang satu menentang yang satunya, dan semua yang lain, dan gerejawi? Oh,
astaga. Itu adalah kekacauan. Itu sudah benar-benar masuk ke denominasi-denominasi.
Dan kapan saja, saya tanyakan sejarawan manapun untuk mengatakan yang berbeda.
Setiap kali sebuah pesan muncul di bumi dan ketika mereka mengorganisasikannya,
langsung itu mati di situ. Dan Pentakosta sudah melakukan hal yang sama seperti yang
dulu mereka lakukan—Pentakosta itu yang sudah keluar.

81 Kalian Sidang Jemaat Allah, ketika nenek moyang kalian keluar dari organisasi-
organisasi yang dulu itu di Dewan Universal lama itu, bersorak-sorak dan memuji Allah
dan berbicara menentang hal-hal itu; dan anda berbalik seperti seekor anjing kembali ke
muntahannya dan seekor babi ke kubangannya dan melakukan hal yang sama seperti
yang dulu sudah mereka lakukan; dan sekarang begitu gerejawi sehingga anda harus
menutup perasaan belas  kasihan anda.  Bahkan anda harus  memiliki  sebuah kartu
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persekutuan sebelum anda bisa bersekutu dengan diri anda sendirim, keterlaluan.

Dan kalian oneness/keesaan, Allah sudah memberikan sebuah pesan yang seperti
itu  kepada  kalian,  dan  bukannya  kalian  berjalan  terus  dan  tetap  rendah  hati  dan
berjalan terus, malah kalian harus melepaskan dan mengorganisasikan kelompok kalian.
Dan di manakah kalian semua berada? Ember yang sama. Tepat sekali! Dan Roh Allah
sedang bergerak. “Aku Tuhan akan menanam; Aku akan mengairinya siang dan malam
agar jangan ada orang yang akan . . .” Dia sudah menetapkan hal-hal ini akan ada, dan
Dia harus mengirimkan ini.

82 Yang  pertama  datang  ketika  Dia  mulai  turun  dari  surga,  ada  sebuah  seruan!
Apakah itu? Itu adalah sebuah pesan untuk mengumpulkan orang-orang. Sebuah Pesan
datang  lebih  dulu.  Sekarang,  “Waktunya  untuk  membersihkan  pelita.  Bangun  dan
bersihkanlah pelitamu.” Waktu jaga yang keberapakah itu? Yang ketujuh, bukan yang
keenam, ketujuh. “Lihatlah mempelai pria datang. Bangun dan bersihkanlah pelitamu.”
Dan mereka melakukannya. Bahkan sebagian dari mereka mendapati bahwa mereka
tidak memiliki  minyak di  dalam pelita  mereka.  Paham? Tetapi  ini  adalah waktunya
membersihkan pelita. Itu adalah waktunya Maleakhi 4, apa yang Dia . . . Itu adalah
Lukas 17. Itu adalah Yesaya . . . Semua nubuatan yang itu bisa diset dengan sempurna
bagi zaman ini di dalam Kitab Suci, kita melihatnya hidup di situ. Tidak ada . . .

83 Lihatlah hal-hal ini terjadi, saudaraku yang terkasih, saudari, ketika Allah di surga
tahu saya bisa mati di atas podium ini sekarang juga, anda sebaiknya berjalan-jalan
sebentar. Itu . . . Ini dahsyat. Ketika anda melihat Allah datang dari surga, berdiri di
hadapan sekelompok orang,  dan berdiri  di  sana,  menyatakan diriNya seperti  yang
pernah Dia lakukan. Dan itu benar, dan Alkitab ini terbuka. Paham? Kita ada di sini!

Dan sistim denominasi sudah mati. Itu sudah lenyap. Itu tidak akan pernah bangkit
lagi. Itu akan dibakar. Itulah yang anda lakukan dengan kulit sekam yang ada di ladang.
Menjauhlah  darinya.  Masuklah  ke  dalam  Kristus.  Jangan  katakan,  “Saya  anggota
Methodis!”; “Saya anggota Baptis!.”; “Saya anggota Pentakosta!” Masuklah ke dalam
Kristus. Dan jika anda ada di dalam Kristus, tidak akan satu katapun yang tertulis di sini
yang  tidak  anda  percayai.  Saya  tidak  peduli  apa  yang  dikatakan  orang  lain.  Dan
kemudian  Allah  membuat  hal  itu  dimanifestasikan,  karena  anda  .  .  .  Ketika  Dia
mencurahkan Roh ke atas Firman itu, apa yang terjadi? Sama seperti menuang air ke
atas benih apapun yang lain. Itu akan hidup, dan akan menghasilkan jenisnya.

84 Anda berkata, “Saya sudah memperoleh baptisan Roh Kudus.” Tidak berarti bahwa
anda sudah selamat, masih jauh itu.

Lihat ke mari, anda adalah seorang makhluk yang terdiri dari tiga bagian. Anda . . .
Di  dalam si  manusia  kecil  ini  yang  di  sini  adalah  jiwa;  yang  berikutnya  roh;  dan
berikutnya  tubuh.  Nah,  anda  memiliki  lima  panca  indera  pada  tubuh  ini  untuk
berhubungan dengan rumah anda di bumi. Mereka tidak berhubungan dengan yang
lainnya.  Anda  memiliki  lima  panca  indera  roh  di  sini,  kasih  dan  hati  nurani  dan
seterusnya yang seperti itu. Tetapi yang di sinilah anda hidup. Itulah siapa anda.

Bukankah Yesus berkata bahwa hujan turun ke atas orang benar dan orang fasik?
Taruhlah rumput duri di sini, dan gandum di sana, dan curahkan air ke atasnya, dan
terus memupuknya dan hal-hal yang seperti itu, tidakkah keduanya akan hidup oleh air
yang sama? Tentu! Tetapi apakah itu? Satu di antaranya akan menghasilkan rumput
duri,  karena itulah dirinya. Rumput duri  akan mengangkat tangannya dan bersorak
sama seperti gandum.
85 Bukankah Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir akan tampil kristus-kristus
palsu, bukan Yesus palsu, kristus-kristus palsu, orang-orang yang diurapi, yang diurapi
yang palsu kepada Firman. Yang diurapi milik denominasi tetapi bukan kepada Firman,
sebab Firman akan memberikan kesaksian akan dirinya. Ia tidak membutuhkan apapun
yang lain; ia akan memberikan kesaksian bagi dirinya. Dan di situlah akan tampil orang-
orang yang diurapi yang palsu. Anda sudah mendapatkan kaset saya tentang hal itu.
Dan urapan itu . . . Oh, jika anda menyebut seseorang dan berkata, “Oh anda Yesus?”,
“Oh, tentu saja tidak!” Mereka tidak akan menyebut begitu. Tetapi ketika sampai pada,
“Oh, glori, saya mendapatkan urapan . . .” Dan itu adalah urapan yang asli.

Ingat, Kayafas juga memilikinya dan bernubuat. Demikian juga Bileam memilikinya
dan bernubuat, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan yang di dalam sini. Kecuali
kalau itu adalah benihnya Allah, genNya dari sejak semula, yang ditentukan, anda sudah
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selesai.  Saya tidak peduli  sehebat apa anda bersorak, berbahasa lidah, berlari-lari,
bersorak-sorak; itu tidak ada hubungannya dengan ini. Rumput duri bisa saja bersorak
sama hebatnya seperti mereka yang lain. Saya sudah melihat penyembah-penyembah
berhala bangkit, dan bersorak, dan berbahasa lidah, dan minum darah dari tengkorak
manusia, dan memanggil iblis. Paham? Jadi anda tidak menginginkan salah satu dari
sensasi-sensasi itu dan yang lainnya; lupakan itu. Adalah hati anda di dalam Firman itu,
dan itu adalah Kristus.  Bawa itu ke sana, dan lihatlah itu membuat dirinya dikenal
sebagaimana ia membuka dirinya seperti benih manapun yang lain dan menyatakan
dirinya bagi zaman di mana dirinya hidup.

86 Luther tidak dapat menghasilkan apapun yang lain selain tangkai. Mereka yang lain
ini dapat menghasilkan hal-hal yang lain ini. Kita berada di zaman gandum sekarang.
Lutheran, Lutheran yang asli harus menghasilkan Lutheran yang asli. Pentakosta yang
asli  harus menghasilkan Pentakosta yang asli.  Itu saja.  Tetapi  kita sudah melewati
zaman itu dan berjalan terus.

Apakah  anda  tahu  gereja  Katholik  mengawali  Pentakosta?  Dan  jika  gereja
Pentakosta mau bertahan selama dua ribu tahun, keadaannya akan menjadi lebih buruk
daripada Katholik yang sekarang. Tepat sekali!  Sekarang, saya katakan itu kepada
saudara-saudara saya dan saudari-saudari saya yang saya kasihi, dan Allah tahu itu.
Tetapi ingat, sahabat-sahabat, saya harus menemui anda di sana di penghakiman. Dan
mungkin itu tidak terlalu lama lagi.  Saya harus memberi kesaksian tentang apakah
kebenaran.

87 Ketika saya masuk ke pertemuan-pertemuan bersama dengan anda untuk berdoa
bagi orang sakit, itu menyenangkan, tetapi ketika saya datang dengan sebuah pesan . .
. Jika ada sebuah pesan datang, jika itu adalah sebuah pesan yang benar, jika itu benar,
mukjizat-mukjizat yang asli yang benar yang dari Allah, dan tepat melekat di dalam
organisasi itu, anda tahu itu bukan dari Allah; karena hal itu sudah dinyatakan. Yesus
tampil dan menyembuhkan orang sakit agar supaya menyita perhatian orang-orang,
kemudian pesanNya. Itu benar! Harus punya sesuatu yang akan memperkenalkan Allah.
Kesembuhan  Ilahi  adalah  .  .  .  mukjizat-mukjizat  yang  seperti  itu  hanyalah  untuk
menyita perhatian orang-orang. Inti dari hal itu adalah pesan. Itulah intinya. Adalah
yang  berasal  dari  sini.  Dia  sedang  mencoba  mendapatkan  hati  dari  orang-orang
sehingga mereka akan duduk dan mendengarkan Dia. Paham? Sebab ada sebagian di
sana yang sudah ditetapkan kepada hidup. Dan sebagian dari gandum itu jatuh di atas
tanah, dan burung-burung memungutnya. Dan yang lain jatuh di antara semak duri, dan
sebagian jatuh ke tanah yang sudah dipersiapkan,  tanah yang sudah dipersiapkan
sebelumnya, dan menghasilkan.

88 Sekarang, yang pertama adalah bunyi itu—atau yang pertama adalah sangkakala
atau suara—sebuah seruan, dan kemudian suara, dan kemudian sangkakala.

Seruan, seorang utusan mempersiapkan orang-orang.

Yang kedua adalah suara kebangkitan. Suara yang sama itu, suara yang nyaring di
Yohanes 11:38 dan 44 yang memanggil Lazarus dari kubur.

Menyatukan mempelai  wanita,  dan kemudian kebangkitan orang mati,  paham;
untuk  diangkat  naik  dengan  Itu.  Sekarang  perhatikan  ketiga  hal  itu  terjadi.  Yang
berikutnya apa? Sebuah sangkakala. Sebuah suara . . . Sebuah seruan; sebuah suara;
sebuah sangkakala.

89 Nah, yang ketiga adalah sangkakala, yang adalah selalu hari raya sangkakala untuk
memanggil  orang-orang  kepada  perayaan  itu;  dan  itu  nantinya  adalah  perjamuan
malam mempelai wanita, perjamuan malam Anak Domba bersama mempelai wanita di
angkasa.

Sekarang, yang pertama muncul adalah pesanNya memanggil mempelai wanita
untuk berkumpul. Yang berikutnya adalah sebuah kebangkitan dari mempelai wanita
yang tidur, mereka yang dulunya mati di zaman-zaman yang lain. Mereka diangkat
bersama-sama, dan sangkakala, perayaan di langit—di angkasa. Wah, itulah hal yang
terjadi, sahabat-sahabat.

Sekarang  kita  tepat  berada  di  sana  bersiap-siap.  Hanya  saja,  gereja  yang
dikeluarkan itu harus berbaring di hadapan matahari supaya matang. Mesin penuai yang
besar itu akan datang sebentar lagi. Gandum itu . . . akan dibakar, tangkai-tangkai,
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tetapi biji gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbungnya. Paham?

90 Anda bukan orang-orang yang buta. Anda adalah orang-orang yang berpikiran
sehat, dan kalau saya berdiri di sini dan mengatakan hal-hal itu sebagai prasangka . . .
Saya katakan itu karena itu adalah kehidupan, karena saya bertanggung jawab kepada
Allah untuk mengatakannya. Dan saya harus mengatakannya. Dan pesan saya . . . Di
sepanjang waktu saya mengetahui bahwa di masa-masa kesembuhan yang dulu dan
seterusnya yang seperti itu, hanya untuk menyita perhatian orang-orang, tahu bahwa
pesan akan datang. Dan inilah dia.

Dan ketujuh meterai dibuka, misteri-misteri itu dan memperlihatkan hal-hal itu
sudah  terjadi.  Dulunya  saya  tidak  mengetahuinya,  tetapi  ada  orang-orang  yang
sekarang sedang berdiri di sini yang dulunya berdiri bersama saya ketika anda semua
mendengarkan saya mengkhotbahkan khotbah itu, “Tuan-tuan, Pukul Berapa Ini?” itu.
Dan pagi itu tepatnya di mana dikatakan itu akan terjadi, di sanalah berdiri ketujuh
malaikat dari surga itu berdiri di sana. Dan ketika mereka naik, dan angin puyuh itu
membawa mereka naik ke atas sana, kami berdiri, melihat ketika mereka pergi, sains
sudah memotretnya di seluruh negeri, sampai ke Meksiko.

91 Dan di  sanalah, ketika saya dulu sedang melihat, suatu hari  ketika saya mulai
mengkhotbahkan ketujuh zaman gereja ini, dan saya memanggil Jack Moore, seorang
teolog besar; saya berkata, “Jack, siapakah pribadi ini yang sedang berdiri di sana, 'Ada
Seorang serupa Anak manusia  berdiri  di  sana,  berambut  putih  seperti  wol.'”  Saya
katakan, “Dia adalah seorang pemuda; mana mungkin Dia memiliki rambut putih seperti
wol begitu?”

Dia katakan, “Saudara Branham, itu adalah tubuhNya yang dimuliakan.” Itu tidak
membuat bel berbunyi. Tetapi ketika saya masuk ke ruangan dan mulai berdoa, Dia
memperbolehkan saya mengetahui apa itu dulunya.

Nah, saya sudah selalu mengkhotbahkan bahwa Dia adalah ilahi, bukan sekedar
seorang manusia; Dia adalah Allah yang dimanifestasikan di dalam daging, Allah, atribut
dari kasih Allah, atribut-atribut yang besar yang turun yang ditampilkan di sini di bumi
yang dari Allah. Yesus adalah kasihnya Allah, yang membangun sebuah tubuh sehingga
Yehova itu sendiri tinggal di dalamnya. Dia adalah Kepenuhan KeAllahan secara tubuh
jasmaniah. Apa yang dulunya ada pada Allah, Dia manifestasikan melalui tubuh itu.
Tubuh itu harus mati sehingga Dia dapat membasuh mempelai wanita dengan—dengan
darahNya.

92 Dan perhatikan,  bukan  hanya  mempelai  wanita  dibasuh,  diampuni,  tetapi  dia
dibenarkan.  Paham? Apakah anda pernah mencoba kata “membenarkan” itu  untuk
melihat apa artinya? Sekarang sebagai contoh, jika Saudara Green mendengar bahwa
saya  minum-minuman,  saya  sudah  melakukan  hal-hal  yang  buruk,  kemudian  dia
mengetahui bahwa saya tidak melakukannya, maka dia akan datang, berkata, “Saya
mengampuni anda, Saudara Branham.”

“Anda mengampuni saya? Saya tidak pernah melakukannya. Dalam hal apa anda
mengampuni saya?” Paham? Tetapi jika saya bersalah, maka saya bisa diampuni, tetapi
tetap saja saya tidak benar, karena saya sudah melakukannya. Tetapi kata “dibenarkan”
adalah “seolah-olah anda tidak pernah melakukannya sama sekali”—dibenarkan. Dan
kemudian darah Yesus Kristus menyucikan kita dari dosa-dosa, sampai itu ditempatkan
di kitab kelupaannya Allah. Hanya Dialah Seorang yang dapat melakukan itu. Kita tidak
bisa. Kita dapat mengampuni, tetapi tidak dapat melupakan.

Saya dapat mengampuni anda, tetapi saya akan selalu ingat bahwa anda sudah
melakukan hal-hal yang jahat ini. Maka anda tidak benar; anda diampuni. Tetapi dalam
pandangan Allah mempelai wanita sudah dibenarkan. Dia tidak pernah melakukannya
pada awal mulanya. Amin. Berdiri di sana menikah dengan Anak Allah yang suci, yang
tidak pernah berdosa pada awal mulanya. Kenapa? Dia sudah ditetapkan sebelumnya;
dia sudah terjebak ke dalam ini. Dan sekarang ketika dia mendengar kebenaran dan
datang, darah itu menyucikannya. Dan ia berdiri dengan suci di sana. Paham? Sama
sekali tidak ada dosa pada dirinya.

93 Oleh karena itu, Pesan memanggil Mempelai Wanita berkumpul. Paham? Seruan
dan sangkakala. Itu sama dengan suara yang nyaring, Dia berteriak dengan suara-
seruan itu dan membangunkan Lazarus.  Dengan suara yang nyaring Dia berteriak,
“Lazarus, keluarlah.” Paham? Dan suara itu membangunkan mempelai  wanita yang
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tidur, yang mati tidur itu.

Dan sangkakala, dengan bunyi sangkakala, dan ketika itu berbunyi, itu memanggil
. . . Sebuah sangkakala selalu memanggil Israel kepada hari raya sangkakala (paham?),
yang adalah hari raya Pentakosta, hari raya besar di angkasa dan hari raya Sangkakala .
. . Dan sekarang, sebuah sangkakala mengumumkan suatu panggilan untuk berkumpul,
memanggil  kepada hari  raya itu.  Dan sekarang itu  adalah perjamuan malam Anak
Domba di angkasa (sekarang, lihat,)—pengumpulan bersama di dalam mempelai wanita,
hari raya sangkakala, perjamuan kawin malam.

Kita sudah melihatnya di dalam pralambang-pralambang. Sekarang, perhatikan
sejenak sebelum kita menutup. Perhatikan, kita sudah melihatnya di dalam pralambang-
pralambang.

94 Nah, jika anda ingin membaca di Matius 18:16, dikatakan, ada tiga yang memberi
kesaksian. Paham? Di I Yohanes 5:7 dan seterusnya . . . Tiga adalah selalu sebuah
saksi. Apakah itu benar? Itu adalah sebuah penegasan, sesuatu yang adalah benar. Tiga
saksi memberi . . . “Menurut pengakuan dua tiga orang saksi biarlah setiap perkataan
diteguhkan.”

Sekarang, perhatikan, kita sudah memiliki tiga saksi. Tiga adalah saksi. Nah, kita
sudah memiliki tiga pengangkatan di Perjanjian Lama (apakah anda tahu itu?) sebagai
sebuah kesaksian. Sekarang lihat! Henokh satu; Elia yang lainnya; dan Yesus adalah
yang satunya lagi. Yesus adalah Keystone sekarang, Dia memberi kesaksian. Nah, Dia
adalah keystone [Batu tengah, unsur pokok, prinsip pokok—Ed.] antara Perjanjian Lama
dan  Perjanjian  Baru,  karena  terlebih  dahulu  Dia  harus  mati  dan  kemudian
pengangkatan.  Dia  mati,  hidup  lagi,  dan  berjalan-jalan  di  sini  bersama  kita,  dan
kemudian diangkat naik; karena Dia adalah keystone yang mengikat keduanya menjadi
satu. Sesudah kebangkitan dan pengangkatanNya (lihat!), sesudah Dia melakukan hal
itu dan membuktikan bahwa Perjanjian Lama terdapat . . . Kita semua tahu Henokh
diubahkan. Kita tahu Elia dibawa naik oleh angin puyuh (benarkah itu?) dengan kereta
kuda berapi.  Dan Yesus  mati,  dikuburkan,  bangkit,  dan hidup di  sini  di  bumi,  dan
kemudian diangkat, keystone itu. Ada tiga yang memberi kesaksian. Apakah itu benar?
95 Nah, ada satu pengangkatan yang sudah lewat. Apakah anda tahu itu. Coba lihat
apakah kita dapat membacanya dengan cepat. Coba buka Matius pasal 27, dan coba
lihat, sekitar, ayat 45 dari Matius 27. Coba lihat apakah kita tidak bisa mendapatkan itu
dengan cepat dan melihat apakah kita tidak bisa memperoleh sedikit dari sini yang akan
menolong kita dengan cepat—27 dan 45 saya yakin saya sudah menuliskannya di sini.
Mari membaca.

Nah, mulai dari jam yang keenam kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai
jam yang kesembilan . . .

Kira-kira jam yang kesembilan berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli,
lama sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, . . . mengapa Engkau meninggalkan Aku?

Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: “Ia memanggil Elia.”

Dan  segeralah  datang  seorang  dari  mereka;  ia  mengambil  bunga  karang,
mencelupkannya  ke  dalam  cuka,  lalu  mencucukkannya  pada  sebatang  buluh  dan
memberi Yesus minum.

Tetapi orang-orang lain berkata, . . . “Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk
menyelamatkan Dia.”

Yesus berseru pula dengan suara nyaring . . . (Suatu suara yang nyaring, suara
yang nyaring, lihat, ketika Yesus sedang sekarat berteriak dengan suara yang nyaring . .
.) lalu menyerahkan roh-Nya.

Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah
gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah;

Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh . .  .  orang-orang kudus yang
telah tidur bangkit.

Dan sesudah kebangkitanNya, merekapun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota
kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.

96 Satu pengangkatan telah berlalu. Tiga sudah terjadi di Perjanjian Lama dari mereka
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yang sudah dipersiapkan yang kepada siapa Firman Tuhan datang. Paham? Firman
Tuhan datang kepada Henokh. Firman Tuhan datang kepada Elia. Dia adalah seorang
nabi. Paham? Firman Tuhan adalah Yesus. Paham?

Lihat  di  Perjanjian  Lama,  orang-orang  kudus  di  Perjanjian  Lama  itu  ketika
pengangkatan  ini  terjadi  lebih  dulu.  Perhatikan  ayat  50:  suaraNya  yang  nyaring
membangunkan  orang-orang  kudus  di  Perjanjian  Lama  persis  sama  seperti  suara
nyaring yang membangunkan Yesus—atau membangunkan Lazarus. Paham? Suara yang
nyaring itu membangunkan dia. Dan yang kedua digenapi di II Tesalonika pasal 4. Mari
membacanya . . . Kita baru saja membacanya beberapa menit yang lalu. Paham? “Aku
tidak  mau  saudara-saudara  bahwa  kamu  tidak  mengetahui  tentang  mereka  yang
meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti . . .” Itu adalah I Tesalonika 4:12-
18. Itu akan merupakan pengangkatan yang kedua. Pengangkatan yang kedua akan
merupakan pengangkatan mempelai wanita.

97 Orang-orang kudus Perjanjian Lama sudah pergi ke hadiratNya, firdaus kosong.
Dan orang-orang kudus Perjanjian Lama naik pada saat suaraNya yang nyaring itu
ketika  Dia  berteriak  dan  menyerahkan  roh-Nya.  Karena  kenapa?  Korban  itu,
pendamaian atas dosa-dosa mereka yang telah mereka nantikan . . . Percaya bahwa
Anak Domba yang sempurna itu datang, mereka sudah mempersembahkan korban anak
domba. Dan ketika Dia mati dan menyerahkan roh-Nya, Dia berteriak dengan suara
yang nyaring, dan orang-orang kudus Perjanjian Lama bangun. Lihat seruan dan suara
itu di sini, hal yang sama pada saat kedatanganNya. Paham? Menyerahkan roh-Nya, dan
ketika Dia lakukan korban itu sempurna, dan firdaus kosong; dan orang-orang kudus
Perjanjian  Lama datang ke  bumi  lagi,  berjalan-jalan  di  bumi,  dan masuk bersama
dengan Dia pada saat pengangkatanNya.

98 Daud katakan di  situ,  “Terangkatlah,  hai  pintu-pintu gerbang yang kekal,  dan
terangkatlah.”

Dia  membebaskan  para  tawanan  dan  memberikan  karunia-karunia  kepada
manusia.  Ketika  orang-orang  kudus  Perjanjian  Lama masuk  bersama dengan  Dia,
mereka berkata, “Siapakah Raja kebenaran itu?”

“Tuhan kemuliaan, jaya perkasa . . . jaya perkasa.” Di sini mereka masuk, berbaris.
Yesus memimpin tawanan-tawanan. Dan di sini Dia datang dengan orang-orang kudus
Perjanjian Lama, dan masuk ke pintu-pintu gerbang yang baru di sana, dan berkata,
“Terangkatlah, kamu pintu-pintu gerbang yang kekal, dan terangkatlah, dan biarlah
Raja kemuliaan masuk.”

Suara itu datang dari dalam, berkata, “Siapakah Raja kemuliaan?”

“Tuhan, perkasa dalam peperangan.” Pintu-pintu gerbang terbuka. Dan Yesus sang
Penakluk itu memimpin tawanan-tawanan yang telah percaya kepadaNya, dan Firman
telah datang kepada mereka. Di sanalah orang-orang kudus Perjanjian Lama berbaring
di  sana menantikan.  Dia memimpin tawanan-tawanan, naik ke tempat yang tinggi,
membawa orang-orang kudus Perjanjian Lama dan masuk. Di situlah satu pengangkatan
sudah berlalu.

Pengangkatan  yang  berikutnya  berlangsung  adalah  II  Tesalonika  bagi  gereja,
mempelai wanita, untuk dibangkitkan untuk diangkat ke dalam kemuliaan. “Kita yang
hidup dan yang masih tinggal (itu adalah tubuh yang tertinggal di bumi.) tidak akan
mendahului atau menghalangi/merintangi mereka yang tidur; sebab sangkakala Allah
akan berbunyi lebih dulu, dan yang mati di dalam Kristus akan bangkit. (Paham?) Dan
kita yang hidup dan yang tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka.”
99 Pada waktu yang lalu saya sedang berdiri di sudut jalan. Dan saya sedang berdiri di
sudut jalan dan menonton pawai Hari Veteran. Dan ketika itu berlangsung, pergi ke
jalan itu, saya berdiri di sana bersama si kecil Joseph anak laki-laki saya. Datanglah . . .
yang pertama lewat adalah tank-tank tua perang dunia pertama, tank-tank tua kecil.
Sesudah itu datanglah tank-tank Sherman yang besar dari perang yang baru saja dan
meriam-meriam yang besar dengan moncong peledaknya dan . . . moncong meriam
menghentikan mereka seterusnya. Sesudah itu datanglah para prajurit, ibu-ibu bintang
emas. Dan kemudian datanglah sebuah kendaraan hias dengan . .  .  lewat . .  .  Dan
lewatlah di  situ sebuah kendaraan hias, dan di  depannya ada sebuah kuburan bagi
prajurit yang tidak dikenal; dan di situ berdiri seorang prajurit sedang berdiri di situ,
berjaga-jaga di kuburan itu. Di situ di sisi yang lain berdiri seorang marinir, dan seorang
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pelaut di sisi yang lain. Dan ada sebuah sekat yang dibuat, dan di sisi yang lain ada
seorang ibu bintang emas. Dia kehilangan anaknya. Di situ berdiri seorang isteri muda
dengan kepalanya di atas meja sedang menangis, seorang anak laki-laki kecil  yang
compang-camping ada di sampingnya, dan air mata mengalir di wajahnya, dia telah
kehilangan ayahnya. Saya berpikir, “Menyedihkan sekali, sebagaimana saya berdiri di
sini  dan  memandang,  melihat  mereka  .  .  .  hanya  beberapa  prajurit  yang  tersisa,
berbaris di sana dengan lumpuh dan tua, seperti itu, dengan seragam mereka, tetapi
dengan bangga memamerkannya, karena mereka adalah Amerika.”

Saya berpikir, “Oh, Allahku!”

100 Suatu hari  nanti  akan ada sebuah ledakan dari  langit,  dan yang mati  di  dalam
Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Orang-orang kudus Perjanjian Lama di belakang
sana yang sedang menantikan akan meluncur dan keluar dari sana terlebih dahulu dan
masuk ke dalam kebangkitan itu; kita akan masuk ke barisan untuk menuju ke angkasa,
tubuh-tubuh tua yang fana ini diubahkan dan dijadikan seperti tubuh kemuliaanNya.
Sungguh suatu pawai yang indah itu nantinya ketika ia mulai mengarah ke surga pada
suatu hari  nanti  di  waktu pengangkatan yang terbentang di  depan itu,  oh,  dengan
bangga memamerkan darah Yesus Kristus pada dada mereka, pesan Allah di zaman
yang sedang kita hidupi. Itulah masa yang sedang kita nantikan, saudara.

Lihat (dalam menutup sekarang), kebangkitan yang kedua, yang pertama sudah
berlalu. Yang kedua sudah dekat sekarang ini, akan datang—sudah dekat sekarang.

Sekarang, yang ketiga adalah dua saksi di Wahyu 11:11 dan 12, di mana mereka
inilah yang kembali  dengan Roh Kristus untuk bersaksi  kepada orang-orang Yahudi
seperti yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan anda ingat tubuh mereka
yang  sudah  mati  itu  terbaring  di  jalan  selama  tiga  setengah  hari;  kemudian  roh
kehidupan masuk ke dalam mereka dan mereka diangkat, dibawa naik ke surga. Di
situlah ketiga pengangkatan anda di Perjanjian Baru. Tiga pengangkatan di Perjanjian
Lama, semuanya itu sudah berlalu.

Sekarang,  kita  sudah siap,  menantikan pengangkatan orang-orang kudus.  Itu
sudah  diucapkan  dan  demikianlah  itu  nantinya.  Ketika  Allah  mengatakan  sesuatu,
seluruh surga dan bumi akan berlalu, tetapi Firman itu tidak akan pernah gagal.

101 Ketika dulu Allah mengatakan di Kejadian 1, Dia berkata, “Jadilah terang,” mungkin
itu  sudah  beratus-ratus  tahun  sebelum ada  terang  apapun.  Dia  berkata,  “Jadilah
sebatang pohon palem; jadilah sebatang pohon ek;  jadilah gurun,  jadilah gunung;
jadilah ini.” Dia mengucapkannya. Anda lihat? Dan sepanjang itu keluar dari mulutNya
dalam sebuah kata, itu harus dimanifestasikan. Itu pasti.

Kemudian pada suatu  hari  Dia  memanggil  keluar  umatNya,  dan Dia  berbicara
kepada seorang manusia yang bernama Musa dengan tiang api, suatu cahaya, kudus,
api yang suci. Dan Musa tidak mau . . . Orang-orang tidak mau percaya kepada Musa,
jadi Dia berkata, “Bawa mereka ke gunung ini.”

Pagi itu gunung tersebut diselubungi dengan api, dan kilat, dan guruh, seperti itu,
dan  orang-orang  berkata,  “Jangan  biarkan  Allah  berbicara,  biar  Musa  saja  yang
berbicara (Paham?), nanti kami binasa.”

Allah berkata, “Aku tidak akan berbicara seperti ini lagi kepada mereka, tetapi Aku
akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka. Dan Aku akan berbicara melalui dia,
dan jika yang dia katakan akan terjadi maka dengarkanlah itu, karena Aku menyertai
Dia.” Nah, Dia mengucapkan itu. Dia katakan bahwa itu akan terjadi.

102 Lihatlah nabi Yesaya ini berdiri di sana, seorang manusia, manusia yang cerdas,
seorang yang dipandang baik oleh raja, karena dia tinggal bersama raja Uzia, yang
adalah seorang manusia besar.  Suatu kali  mencoba mengambil  tempatnya seorang
pengkotbah dan masuk, dipukul dengan kusta. Dan itulah yang sudah saya beritahukan
kepada Para Pengusaha Pria. Jangan pernah mencoba untuk mengambil  tempatnya
seorang pengkhotbah. Jangan, tuan! Tetaplah di tempat di mana anda berada. Paham?
Lakukan pekerjaan anda, apa yang sudah disuruhkan Allah kepada. Jika anda adalah
jari, anda tidak pernah bisa menjadi telinga. Jika anda telinga, anda tidak akan pernah
menjadi hidung, hidung atau mata. Paham? Tetaplah di posisi anda.

Anda sudah mendengar pesan itu tempo hari di siaran radio, “Mencoba Melakukan
Sebuah Pelayanan Bagi  Allah.”  Daud raja yang diurapi,  semua orang bersorak dan
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berteriak bahwa itu benar, tetapi dia tidak pernah berunding dengan nabi Allah. Dan
satu orang mati, dan seluruhnya menjadi rusak. Jangan coba-coba melakukan sebuah
kebaikan bagi Allah. Anda tunggu saja sampai itu adalah waktunya Allah. Biarlah itu
dilakukan menurut cara Dia melakukannya. “Saya akan memulai pekerjaan yang besar
ini; itu akan menghasilkan ini.” Hati-hati, saudara.

103 Nah, Daud tahu yang lebih baik daripada yang itu, Natan ada di situ pada waktu
itu. Dia sama sekali  tidak diajak berunding. Paham? Dia berunding dengan kepala-
kepala pasukan seratus dan seribu. Semua orang bersorak dan berteriak dan menari
dan [kata-katanya tidak jelas]. Mereka punya semua gerakan yang relijius, tetapi itu
tidak di dalam jalur dan aturannya Firman Allah, dan itu gagal.

Apa pun yang lain yang tidak di  jalur  dan aturannya Firman Allah akan gagal.
Hanya Firman Allah yang akan berdiri selamanya. “Surga dan bumi akan berlalu tetapi
FirmanKu tidak.”

104 Perhatikan Yesaya, anak muda yang cerdas itu ada di sana. Tiba-tiba Roh menerpa
dia. Dia tidak bisa mengatakan yang berbeda; dia adalah seorang nabi. Dia berkata,
“Sesungguhnya, seorang perawan akan mengandung. Bagi kita seorang anak dilahirkan
.  .  .  seorang putra  dilahirkan,  seorang anak diberikan.  NamaNya akan disebutkan
Penasihat,  Raja  Damai,  Allah  yang  perkasa,  dan  Bapa  yang  Kekal.  Akhir  dari  .  .  .
Pemerintahan akan ada di atas pundakNya dan pemerintahanNya tidak berkesudahan.”
Mana bisa manusia itu dengan kecerdasannya dapat berkata bahwa seorang perawan
akan mengandung? Setiap  orang menantikan itu.  Itu  sudah diucapkan;  itu  adalah
“Demikianlah firman Tuhan.” Itu harus terjadi, karena itu adalah Firman Allah sama
seperti yang di Kejadian ketika Dia menanam benih-benih itu di bawah laut, ketika itu
tidak berbentuk dan kosong, dan air menutupi samudera raya. Nah, itu harus terjadi.

Dan suatu hari delapan ratus tahun kemudian rahim seorang perawan mengandung
benih Allah, benih yang diciptakan. Ia melahirkan seorang Anak. Anak yang sama berdiri
di sana pada suatu hari dan Dia berkata, “Lazarus, keluarlah.” Dan seorang manusia
yang sudah mati selama empat hari, busuk, hidungnya sudah melesak ke dalam, bau
busuk;  dia  keluar.  Dikatakan,  “Janganlah  kamu heran,  sebab waktunya akan tiba,
(amin!) ketika semua orang yang ada di  dalam kubur akan mendengar suara Anak
Allah.”  Demikianlah  itu  sudah  diucapkan;  itu  harus  terjadi.  Akan  ada  sebuah
pengangkatan.

105 Oh, bukan main! Saya ingat pesan saya yang terakhir di California di mana saya
berpikir  bahwa  saya  tidak  akan  pernah  kembali  lagi  ke  sana,  ketika  saya
memprediksikan Los Angeles akan tenggelam ke dasar lautan. Dan “Demikianlah firman
Tuhan,” ia akan tenggelam! Dia sudah berakhir; dia dibersihkan; dia sudah selesai.
Kapan waktunya? Saya tidak tahu kapan, tetapi ia akan tenggelam. Tepat sesudah itu
gempa bumi mulai menyentak dan menggeliat.

Anda ingat, banyak di antara kalian yang berdiri di sana, batu itu pada hari itu
ketika malaikat itu turun ke sana dan cahaya dan api itu turun dari langit di sekitar batu
itu di mana mereka sedang berdiri di sana, batu-batu terhempas lepas dari gunung itu,
dan jatuh di  sana, dan ia meledak dengan keras sebanyak tiga kali:  Saya katakan,
“Penghakiman  akan  melanda  pantai  barat.”  Dua  hari  sesudah  itu  Alaska  hampir
tenggelam.
106 Ingat, Allah yang sama yang telah mengatakan itu, berkata bahwa Los Angeles
sudah  dihukum.  Dia  sudah  berakhir.  Saya  tidak  tahu  kapan;  saya  tidak  dapat
memberitahu anda.

Saya tidak tahu saya mengatakan hal itu. Tetapi saudara ini di sini saya yakin itu
dulu . . . Tidak, salah seorang dari Mosley, saya yakin, menemui saya di jalan sana.
Dulunya saya tidak tahu apakah itu sampai saya melihat kembali. Dan saya melihat
kembali ke Kitab Suci, dan Yesus berkata, “Kapernaum, Kapernaum, betapa seringnya .
. . Engkau yang telah meninggikan dirimu (tepatnya) sampai ke langit, ke dalam neraka
engkau akan dibawa turun, sebab jika pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dikerjakan
di dalammu dikerjakan di Sodom, ia masih berdiri hari ini.” Dan kira-kira seratus lima
puluh tahun dari situ—Sodom sudah ada di dalam bumi—maka Kapernaum berada di
dalam air juga hari ini.

107 Dan  Roh  Allah  yang  sama  yang  sudah  mengatakan  semua  hal  ini  dan  sudah
melakukan  semua  hal  ini,  berkata  di  sana,  “Oh  kota,  Kapernaum,  engkau  yang
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menyebut dirimu dengan nama malaikat-malaikat, Los Angeles, betapa engkau sudah
meninggikan dirimu ke langit. (akar dan takhta Setan itu juga. Paham?) Engkau sudah
meninggikan dirimu.”

Para pengkhotbah, itu adalah sebuah areal pekuburan bagi mereka. Orang-orang
yang baik masuk ke sana dan mati seperti tikus-tikus. Sungguh malapetaka.

“Engkau yang menyebut dirimu dengan nama malaikat-malaikat, jika pekerjaan-
pekerjaan yang besar itu yang sudah dikerjakan di  tengah-tengahmu dikerjakan di
Sodom, ia akan berdiri sampai hari ini. Tetapi waktumu sudah tiba.” Anda perhatikan
dan lihat. Jika itu tidak terjadi, saya seorang nabi palsu. Paham? Begitulah dia. Dia
sedang tergeletak di sana.

108 Saya ingat malam itu, sebelumnya saya sudah melihat itu, saya melihat pratayang
mempelai wanita. Saya berdiri di sana dan melihat seorang wanita kecil yang cantik
yang  berdandan  dengan  benar  dan  yang  lainnya  yang  berbaris  seperti  ini.  Ada
seseorang yang berdiri di samping saya di dalam penglihatan tersebut, dan saya melihat
mereka berkata, “Pratayang mempelai wanita.” Saya melihatnya lewat. Mereka datang
dari sisi ini dan berputar.

Dan saya mendengar ia datang; gereja itu datang dari sisi yang lain. Datanglah
gereja Asia. Oh, anda berbicara soal kenajisan. Di sinilah datang gereja Eropa. Oh,
bukan main! Dan kemudian saya mendengar musik rock-and-roll datang; dan itu adalah
Miss Amerika, gereja itu. Dan dia bahkan tidak mengenakan pakaian. Dia memegang
kertas, seperti surat kabar, abu-abu, dipegang di depan dia, menari dengan rock-and-
roll—gereja Miss Amerika.

Saya berdiri di sana di hadiratNya. Saya berpikir, “Oh, Tuhan, sebagai seorang
pelayan, jika itu yang terbaik yang dapat kami lakukan, oh, oh!” Anda tahu bagaimana
perasaan anda. Lalu saya berpikir, “Tuhan sembunyikan saya; jika saja saya dapat pergi
dari sini. Jika itu saja yang sudah kami kerjakan, dan itulah yang sudah kami hasilkan,
jika itu yang apa?”

109 Dan  kemudian  ketika  wanita-wanita  itu  berlalu,  semuanya  melakukan  segala
macam goyangan dan yang seperti itu, dan berrambut pendek, dan wajah-wajah yang
dicat. Dan sebagaimana mereka berlalu seperti itu, yang diharapkan untuk menjadi
perawan bagi Kristus. Dan ketika dia berlalu seperti itu . . . saya memalingkan kepala
saya,  anda  tahu  dengan  .  .  .  hanya  dengan  memegang  itu  di  depan  mereka;  itu
memalukan, punggung mereka. Dan di sanalah mereka pergi seperti itu.

Dan saya memalingkan kepala saya untuk menangis seperti itu. Saya berkata . . .
Saya tidak dapat berdiri  di  sana, Dia berdiri  di  sana, saya tahu bahwa saya adalah
seorang pelayan gereja dan itulah yang sudah saya hasilkan bagiNya. Saya berkata,
“Oh, Tuhan, saya tidak dapat melihat itu. Biarlah saya mati. Biarlah saya berlalu,” dan
seperti itu.

Dan segera sesudah itu menghilang—setiap kali salah seorang di antara mereka
hendak datang, mereka akan pergi ke sebuah tempat tertentu dan jatuh, dan saya
hanya mendengar bunyinya sebagaimana itu pergi.  Dan kemudian saya mendengar
sesuatu seperti “Majulah Prajurit-prajurit Kristen.” Dan saya memandang, dan di sinilah
datang sekumpulan gadis-gadis kecil yang dikuduskan persis seperti mereka yang tadi,
semua berdandan dengan benar, rambut mereka tergerai panjang sampai ke punggung
mereka, halus, bersih, berbaris seperti ini sesuai dengan langkah Injil. Wanita itu adalah
Firman. Terlihat sepertinya satu demi satu datang dari  setiap bangsa. Saya sedang
memandangnya  sebagaimana  mereka  berlalu,  dan  saya  melihat  mereka  berlalu.
Bukannya turun, mereka mulai naik. Dan saya perhatikan salah seorang dari mereka
mencoba, dua atau tiga dari mereka mencoba, keluar dari jalur. Saya berteriak, “Tetap
di dalam barisan!” Dan penglihatan itu meninggalkan saya, dan saya sedang berdiri di
ruangan ini berteriak, “Tetap di dalam barisan.” Barisan, Itu.
110 Heran,  mungkinkah  itu  telah  berlalu?  Mungkinkah  mempelai  wanita  sudah
dipanggil? Apakah itu yang sedang kita jalani pada hari ini? Dia harus dibentuk dan
dibuat menjadi gambar Kristus, dan Kristus adalah Firman. Hanya itu satu-satunya. Nah,
itu ada di sana, di Firman, itu hanya . . . Nah, tidak bisa ada satu hal pun ditambahkan.
Tidak mungkin merupakan seorang wanita dengan tangan yang satu seperti manusia
dan tangan yang satunya lagi dengan cakar seperti seekor anjing; itu harus tepat sesuai
dengan Firman Tuhan, seperti Dia adalah Firman. Mempelai wanita adalah bagian dari
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mempelai pria. Wanita adalah bagian dari suaminya, karena dia diambil dari suaminya.
Hawa adalah bagian dari Adam dari lambungnya. Demikianlah mempelai wanita, bukan
diambil dari sebuah denominasi, tetapi diambil dari dekapan Firman Allah bagi zaman
ini.

111 Pengangkatan . . .

Sangkakala Allah akan berbunyi;

Yang mati dalam Kristus akan bangkit,

Dan kemuliaan kebangkitanNya dibagikan;

Ketika orang-orang yang dipilih akan

berkumpul di rumah mereka jauh di angkasa,

Ketika gulungan itu memanggil di sana . . .

(Mari semuanya berusaha untuk ada di sana, sahabat-sahabat)

Tuhan memberkati anda. Itu sudah diucapkan; itu harus terjadi. Itu akan terjadi!
Dan orang-orang kecil,  tidak ada seorangpun yang ingin mati; tidak ada yang ingin
binasa. Biar saya beritahu anda, apapun yang anda lakukan, saya tidak peduli sebagus
apa anda pergi ke gereja dan sesetia apa anda kepada gereja . . . Itu bagus; tidak ada
yang menentang hal itu; anda harus pergi ke gereja. Anda lakukan itu; teruslah pergi ke
gereja, tetapi apapun itu, buanglah tradisi-tradisi anda dan bergeraklah terus masuk ke
dalam Kristus; karena itu akan berbunyi pada salah satu dari hari-hari ini, dan anda
akan tertangkap dengan tanda binatang pada diri  anda dan tidak  tahu apakah itu
sampai itu sudah sangat terlambat. Itu tepat sekali!

(Anda tahu itu?)

Nabi-nabi palsu sedang berdusta;

Kebenaran Allah mereka sangkal;

(Kita tahu bahwa semua itu benar, bukankah begitu?)

Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia,

Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihiku,

Dan telah membeli keselamatanku

Di pohon Kalvari.

Berapa  banyak  yang  sungguh-sungguh  mengasihi  Dia,  angkat  tangan  anda.
Sekarang, saya ingin sementara anda menyanyikan ini lagi, berjabat tanganlah dengan
seseorang di  dekat anda, dan katakan, “Tuhan memberkati  anda, pendatang.” Kita
adalah para pendatang, bukankah begitu, para pendatang dan orang-orang asing?

Aku mengasihi Dia, (Itu dia, tepat di seberang meja itu.),

aku mengasihi Dia,

Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihiku,

Dan telah membeli keselamatanku

Di pohon Kalvari

112 Tuhan memberkati anda. Saya minta maaf sudah menahan anda. Dan ingat, saya
sudah menahan mereka terlalu lama di sini; itu benar. Dan persembahan yang sudah
anda ambil  bagi  saya,  di  mana saya tidak meminta anda untuk melakukan hal  itu,
Saudara . . . Itu adalah . . . Itu adalah rasa hormat. Ambillah itu dan bayarlah motel ini
untuk  kelebihan  waktuya,  karena  saya  sudah  menahannya.  Saya  baru  saja
menyampaikan sedikit hal di sini. Saya punya sekitar delapan atau sepuluh halaman lagi
tentang pengangkatan, tetapi saya tidak punya waktu untuk menyampaikannya.

Tuhan memberkati anda. Apakah anda mengasihi Tuhan Yesus? Mari kita berdiam
sejenak sekarang, dengan tenang, dengan hormat. Dan ingat apa yang sudah saya
katakan. Ingat, kita berada di saat-saat yang terakhir. Ini . . .

Bangsa-bangsa sedang pecah;

Israel sedang bangkit;
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Tanda-tanda yang sudah dinubuatkan Alkitab:

Hari-hari bangsa kafir dihitung

Dengan kengerian yang membebani.

Kembalilah, oh yang diserakkan,

kepada milik kepunyaanmu.

Hari penebusan sudah dekat;

Hati manusia dibebani dengan ketakutan.

Dipenuhi dengan Roh,

Pelitamu sudah dibersihkan dan terang.

Pandanglah ke atas, penebusanmu sudah dekat.

113 Anda ingin mencapai pengangkatan? Berapa banyak yang tertarik untuk mencapai
pengangkatan, katakan, “Tuhan, saya ingin mencapainya dengan segenap hati saya.”

“Berpeganglah Pada Tangan Allah Yang Tidak Berubah,” anda tahu lagu itu? Anda
tahu itu, saudari? “Berpeganglah Pada Tangan Allah Yang Tidak Berubah.” Saya tidak
tahu apa . . . Apa di situ? Apa . . . Huh?

Berpeganglah pada Tangan Allah yang tidak berubah!

Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah!

Bangunlah harapanmu di atas hal-hal yang kekal,

Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah!

Anda suka itu?

Ketika perjalanan kita sudah selesai,

Jika kepada Allah kamu sudah benar,

Indah dan cemerlang rumahmu di dalam kemuliaan,

Jiwamu yang terangkat akan melihat!

Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah!

Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah!

Bangunlah harapanmu di atas hal-hal yang kekal,

Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah!

Sekarang saya ingin anda menundukkan kepala sejenak.

Jangan mendambakan harta dunia yang sia-sia ini,

Yang begitu cepat rusak,

Carilah untuk memperoleh harta di surga,

Itu tidak akan pernah berlalu!

Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah!

Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah!

Bangunlah harapanmu di atas hal-hal yang kekal,

Berpeganglah pada tangan Allah yang tidak berubah!

114 Dengan kepala anda yang tertunduk dan hal ini di dalam pikiran, tahu bahwa kita
sedang menundukkan kepala kita kepada debu yang darimana kita diambil, suatu hari
nanti  akan  kembali;  tahu  bahwa  anda  memiliki  jiwa  di  sana  yang  harus  memberi
jawaban kepada Allah . . . Dan jika anda merasa anda tidak siap bagi pengangkatan itu,
seandainya itu terjadi  malam ini,  dan anda ingin diingat di  dalam doa, angkat saja
tangan anda. Kita tidak punya tempat untuk membuat panggilan altar. Altar anda ada di
dalam hati anda. Angkat tangan anda. Tuhan memberkati anda, anda, anda. Bukan
main! “Rasanya saya tidak siap, Saudara Branham. Saya benar-benar ingin menjadi
seorang Kristen. Saya sudah mencoba, tetapi selalu ada sesuatu yang hilang. Saya tahu
bahwa saya tidak berada di tempat di mana saya seharusnya berada. Kasihani, Tuhan.
Saya mengangkat tangan saya, kasihanilah saya.” Nah, sekitar dua puluh atau tiga
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puluh tangan yang telah terangkat di dalam kelompok kecil ini. Akan ada yang terangkat
lagi.

115 Allah yang terkasih, Engkau tahu apa yang ada di balik tangan itu di dalam hati.
Saya  berdoa,  Tuhan  yang  mul ia  .  .  .  Hanya  ada  satu  hal  yang  saya
pertanggungjawabkan; yaitu memberitakan kebenaran. Dan Tuhan yang mulia, mereka
ingin diselamatkan. Mereka ingin sungguh-sungguh . . . Mereka tidak menginginkan
sesuatu yang hanya suatu emosi, suatu yang dibuat-buat, sebuah sistim denominasi,
suatu kredo, suatu dokma yang sudah ditambahkan. Mereka mengerti, Bapa, bahwa
dibutuhkan Firman Allah yang murni yang tidak tercemar. Semua yang lain akan berlalu,
bahkan surga dan bumi,  tetapi  yang itu tidak akan berlalu.  Dan jika kami menjadi
Firman itu, bumi akan berlalu dari bawah kami, tetapi kami tidak akan pernah berlalu,
karena kami adalah Firman itu, mempelai wanita dari mempelai pria.

Saya berdoa bagi setiap orang, kiranya Engkau akan mengabulkan mereka, Bapa,
adalah doa saya yang setulusnya . . . Dan maafkan saya, Bapa, sebab sudah begitu
gelisah malam ini, terlambat naik ke sini, dan gemetar, dan mengucapkan kata dengan
terbata-bata dan terpotong-potong. Entah bagaimana yang lain, Roh Kudus yang agung,
menyatukannya bersama-sama ke dalam caraMu yang ilahi. Dan menyampaikannya ke
dalam hati orang-orang dari hati saya dengan motivasi dan tujuan yang ada di dalam
hati saya terhadap hal itu. Tidak maukah Engkau, Tuhan. Dan selamatkanlah yang dapat
diselamatkan, dan tariklah mereka kepadaMu, Tuhan. Dan kiranya kami siap bagi waktu
pengangkatan yang sudah dekat itu. Sebab kami memintanya di dalam Nama Yesus.
Amin.

Tuhan memberkati anda. Sekarang ketua konvensi.
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"... pada hari-hari dari suara ..." Wahyu 10:7


