
PERTANYAAN DAN JAWABAN

TENTANG METERAI-METERAI

 [Seorang saudara berbahasa roh. Seorang saudara yang
lain memberikan tafsiran. Jemaat berdoa dengan suara

nyaring—Ed.]
Bapa Sorgawi kami, kami sangat bersyukur atas waktu

ini di mana kami dapat bersekutu lagi dalam Firman Allah,
dalam Hadirat Allah. Kami sangat bersyukur karena Engkau
menyertai kami, pagi ini, untuk menolong dan memberkati
kami. Kami mohon ampun atas dosa kami, kiranya pelita kami
diisi dengan Minyak, rapi dan menyala, kiranya Engkau mau
memakai kami sekarang untuk memuliakan Nama-Mu yang
agung. Sebab kami meminta dalam Nama Anak Allah yang
terkasih, Yesus Kristus. Amin.

Silakan duduk.
2 Saya sedang masuk ke dalam ketika saya mendengar pesan
itu disampaikan. Maka saya…Itu benar bahwa kita perlu
menjaga agar pelita kita selalu penuh, menjaga agar kita…
Anda tahu, ketika…Ketika Anda menyala, Anda tidak bisa
bergantung pada apa yang telah Anda lakukan, nah. Paham?
Sebab, api, membakar minyak, menjadi karbon. Maka itulah
alasannya untuk merapikan…merapikan pelita Anda, karena
karbon yang ada di atas—sumbu. Banyak dari Anda yang kira-
kira seumur saya, dahulu kita memakai—pelita minyak batu
bara, ya, mereka…Itu—itu—itu ada karbon di atasnya, di mana
apinya menyala, dan itu bisa mengganggu cahayanya. Maka
Anda harus membersihkan semua karbon itu, dan supaya kita
bisa “berlari terus ke depan, kepada tujuan yaitu panggilan
sorgawi dalam Kristus.”
3 Nah, ini—ini adalah pagi yang indah, agung, di luar dan di
dalam, sementaramasa Paskah sudah dekat sekarang.
4 Dan—dan sekarang kita akan ke Meterai terakhir, nanti
malam, jika Tuhan menghendaki. Dan Itu adalah Meterai yang
sangat rahasia, sangat, sangat, sebab Itu malah tidak—Itu malah
tidak disebut dalam Kitab Suci di mana pun, tidak ada simbol,
apa pun untuk menjadi pegangan. Itu harus datang langsung
dari Sorga.
5 Dan ini—ini—adalah saat yang agak menegangkan bagi
saya. Sudah begini, sepanjang pekan ini. Nah ini adalah…
hari kedelapan saya berada di dalam satu ruangan. Dan saya
melihat di sini, banyak, permohonan-permohonan ini, saya
harus memilih. Banyak di antaranya meminta wawancara.
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Dan saya—saya suka itu. Saya ingin—memberikannya sekarang,
ya, tetapi saya—saat ini saya tidak bisa. Sebab, Anda tahu,
bahwa—semua yang kita coba lakukan sekarang adalah untuk
mendapatkan wahyu—dari kehendak Tuhan, Anda tahu. Dan
jika Anda mengadakan wawancara, maka itu akan menarik
Anda, ke sisi lain dari sesuatu yang lain, ya.
6 Dan, maka, dan seperti dalam berdoa untuk orang sakit,
itu sama sekali berbeda. Anda…Penglihatan dan sebagainya;
Anda belajar dengan cara yang berbeda, dan Anda—Anda
diurapi dengan cara yang berbeda. Seperti yang dikatakan
Alkitab di sana, “Se—seperti pohon yang ditanam di tepi—aliran
air.” “Aliran air,” lihat, air yang sama, tetapi ada yang keluar
ke sini, ke sini, dan ke sini. Tergantung pada jalan keluar yang
mana. Roh yang sama.
7 Paulus, 1 Korintus 12, melakukan hal yang sama, berbicara
tentang, “Ada banyak karunia, tetapi satu Roh.”
8 Maka, lihatlah, seperti, jika Anda sedang mengerjakan,
sesuatu, lalu diubah untuk pindah ke hal lain di sini. Anda
tahu apa yang saya maksud. Anda—Anda belajar pada jalur itu,
Anda membuat orang…Dan sekarang hati mereka sudah siap,
“Meterai-meterai ini apa?” Perhatian mereka, “Apa Itu?” Malam
demi malam, ketika saya masuk ke sini, begitu tegang, sehingga
saya harus berbicara tentang hal lain; hanya untuk—untuk
menenangkan, lihatlah, dan, lalu, sampai Roh Kudus membuka
Meterai itu. Dan—lalu saya harus, begitu tiap malam. Maka jika
Anda menggantinya kepada kesembuhan atau sesuatu, lihat,
Anda…Orang-orang sudah siap untuk satu hal. Anda hampir
tidak bisa, langsungmengganti lagi ke hal yang lain.
9 Dan—lalu, juga, karena tahu bahwa di antara Anda banyak
hal sedang terjadi, ya, yang saya—saya…saya—saya tahu. Saya
tahu Anda—Anda tidak melihatnya, ya. Saya merasa positif
Anda tidak melihatnya, ya. Dan Anda berkata, “Saudara
Branham, itu adalah hal yang keras bagi Anda untuk berkata
begitu.” Saya tahu itu keras.
10 Tetapi, lihat, biarlah saya katakan saja hal ini sekarang.
Saya rasa ini hanya direkam untuk kita sendiri, dan sebagainya.
Tetapi biarlah saya mengatakannya, ya. Bahwa, Anda—Anda
tidak…Anda tidak memahami itu, ya, dan Anda tidak
seharusnya memahami itu. Maka jangan mencoba menafsirkan
sesuatu, ya. Jangan mencoba menaruh penafsiran Anda ke situ;
Anda hanya—Anda hanya akan semakin jauh.Dengarlah nasihat
saya, jika Anda percaya kepada saya sekarang, jika Allah—telah
memberikan saya kasih di hadapan Anda.
11 Dan Anda tahu, bahwa, wahyu-wahyu itu dan sebagainya.
Saya—saya sudah lama bersama Anda di sini, ya, dan itu
selalu benar. Dan sekarang untuk membuktikan secara dua kali
lipat bahwa itu, benar, itu berkaitan langsung dengan Firman.
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Paham?Maka, Anda tahu Itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN
TUHAN. Itu tepat. Lihat, Itu telah dibuktikan bagi Anda.

12 Nah dengarlah nasihat saya, sebagai saudara Anda. Jangan
menaruh tafsiran Anda sendiri ke dalam sesuatu. Jalan terus
saja dan hidup sebagai orang Kristen yang baik. Sebab, Anda
akan menjauhkan diri Anda dari hal yang sebenarnya jika Anda
melakukan itu. Paham? Anda, sekali lagi Anda hanya akan
menjauhkan jalan Anda dari hal itu.

13 Dan Anda semua sadar dan tahu bahwa ada sesuatu yang
misterius sedang terjadi. Dan itu sedang terjadi. Dan saya tahu
apa itu. Nah, saya tidak hanya mengatakan itu; Kasih karunia
Allahlah yang memberi tahu saya apa itu. Sesuatu yang luar
biasa. Dan itu sudah pergi sekarang, dan sama sekali tidak ada
cara bagi Anda untuk melihatnya. Dan itu…Saya…Tetapi,
sungguh, dengan Alkitab ini di tangan saya, saya tahu apa
itu. Itu sudah diberitahukan kepada Anda, sebelumnya. Maka—
jangan mencoba menaruh tafsiran apa pun, tetapi percaya saja
kepada saya, sebagai saudara Anda. Paham? Kita sedang hidup
di saat yang besar. Kita sedang hidup pada waktu di mana…
Baik, kita…

14 Nah, Anda benar-benarlah merendahkan diri, jadilah
orang Kristen, dan berusaha hidup bagi Allah. Dan hiduplah
jujur dengan sesama Anda, dan kasihilah mereka yang tidak
mengasihi Anda. Jangan mencoba membuat…lihatlah, jika
Anda lakukan, Anda hanya menjadikan itu sesuatu yang
misterius, dan mengacaukan program Allah yang sebenarnya.
Paham?

15 Kemarin siang, sesuatu terjadi di dalam kamar saya, yang
saya—saya tidak akan pernah bisa—meninggalkan itu, lihatlah.
Danmaka Anda…Dan kira-kira duaminggu yang lalu, sesuatu
terjadi, itu tidak akan bisa…Selama saya hidup di bumi ini,
saya—saya tidak akan pernah bisa menjauh dari itu, lihat. Dan,
maka, tetapi…

16 Dan—gereja, Anda tidak seharusnya mengetahui hal-hal ini,
maka jangan menaruh tafsiran pada sesuatu. Paham? Jalanlah
terus dan ingatlah apa yang dikatakan kepada Anda. Hiduplah
sebagai orang Kristen. Pergilah ke gereja Anda. Jadilah terang
yang sejati di mana pun Anda berada, danmenyala bagi Kristus,
dan beri tahu orang betapa Anda mengasihi Dia. Dan biarlah
kesaksian Anda disertai dengan kasih, selalu, kepada orang-
orang. Paham? Sebab, jika tidak, Anda akan mengacaukan diri
Anda sendiri ke dalam sesuatu di sana, dan kemudian Anda—
Anda keluar dari jalan yang sudah biasa ditempuh. Lihat, tiap
kali Anda mencoba melakukannya, Anda telah melakukannya.
Paham? Maka jangan, jangan, janganlah mencoba membuat
tafsiran.
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17 Dan khususnya, malam ini, ketika Meterai itu ada di depan
Anda, ya, jangan mencoba menafsirkan Itu. Jalanlah terus
dan rendahkan hati Anda, dan jalanlah terus dengan Pesan
sederhana yang sama.
18 Nah Anda berkata, “Saudara Branham, apakah…Kita,
sebagai Gereja dari Allah yang hidup, tidakkah kita…”

Baik, seperti saya coba…Lihatlah ke sini, saya ingin
mengatakan…

Berkata, “Nah, kenapa saya tidak boleh? Saya
seharusnya…”

Tidak. Nah, jangan.
19 Ingatlah, saya mengatakan ini untuk kebaikan Anda. Lihat,
saya mengatakan ini agar Anda mengerti. Jika Anda percaya
kepada saya, sekarang, dengarlah apa yang saya katakan kepada
Anda. Paham? Paham?
20 Nah, di sini, nah di sini ada sebuah tiang, dan, itu, kita akan
menyebutnya tiang pendengar, ya. Dan di dalamnya, ada radio,
ya, dan bisa memberikan peringatan dan sebagainya. Seperti
pedang di tangan Anda, ya, itu bisa mengambil dari yang jahat
atau hanyamengambil dari…iamenerima pesannya, lihat.
21 Nah, tetapi sekarang, misalnya, bagi orang biasa, sudah ada
begitu banyak kaum dan kelompok ajaran sesat yang muncul,
karena sedikit pencurahan Roh, sampai orang-orang menjadi
begitu emosional karena berbagai hal, pergi dan memulai suatu
gerakan kecil lagi, dan, Anda tahu, dan—dan hal lain. Paham?
Anda tidakmaumelakukan itu sekarang. Paham?Nah, ingatlah,
tetaplah sebagaimana Anda sekarang.
22 Dan Anda berkata, “Nah, Tuhan menunjukkan…” Tidak.
Sekarang berhati-hatilah, ya.
23 Lihatlah ke sini. Biarlah saya menunjukkan sesuatu kepada
Anda, lihat. Apakah Anda tahu saat ini ada sepuluh ribu
suara di dalam ruangan ini? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
Benar-benar, suara orang yang datang melalui gelombang
elektronik radio! Kenapa Anda tidak mendengarnya? Itu adalah
suara. Benarkah itu? [“Amin.”] Itu bergelombang lewat sini
sekarang. Nah, ada berbagai bentuk dan tubuh orang yang
bergerak melalui ruangan ini sekarang. Benarkah itu? [“Amin.”]
Nah, kenapa Anda tidak melihatnya? Paham? Itu ada di sini,
benar-benar suara seperti suara saya. Nah, kenapa Anda
tidak mendengarnya? Paham? Itu harus menyentuh sesuatu
terlebih dahulu, untuk menyatakannya. Paham? Sekarang Anda
mengerti? [“Amin.”]
24 Nah jangan menafsirkan apa pun. Jika Allah ingin
Anda mengetahui sesuatu, Ia akan mengirimkan itu kepada
Anda. Paham? Maka benar-benar, benar-benar kuatlah
sekarang. Diamlah, sesuatu telah terjadi. Dan sekarang benar-
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benarlah…Anda mengerti apa yang saya maksud, bukan?
[Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Dan hanya…Jangan mencoba
menjadi aneh, jadilah orang Kristen, sebab Anda—Anda akan
menjauhkan diri dari Allah. DanAnda—Anda—Anda…
25 Jika Anda bisa memahami, inilah Tarikan Ketiga itu.
Paham? Anda—seharusnya Anda telah menangkap itu, tempo
hari. Paham? Maka, ingat saja, tidak akan ada peniruan seperti
pada dua tarikan yang lain. Paham? Maka, sekarang sejauh
itulah yang Anda—yang seharusnya Anda tahu. Hanya—ingat
saja itu…
26 Anda tahu, sekarang, ada sesuatu yang sedang terjadi di
ruangan ini, dan ada Sesuatu di sini. Ada—ada, sesungguhnya,
di ruangan ini, Malaikat-malaikat, Suara Allah. Paham?
Tetapi bagaimana Anda…Anda tidak bisa…Jika Anda
tidak bisa mendengar suara alamiah, tanpa sesuatu untuk
memancarkannya, bagaimana Anda akan mendengar Suara
rohani?
27 Nah Anda bisa pura-pura-percaya bahwa seseorang sedang
menyanyikan lagu tertentu ini. Mungkin itu malah tidak ada di
situ, lihat. Tetapi ketika itu benar-benar menyentuh kristal yang
harus disentuh, maka itumemberikan suatu tafsiran yang benar,
dan menunjukkan, membuktikan itu dengan menunjukkan
gambarnya. Mengerti apa yang saya maksud? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.]
28 Nah, Roh Allah, ketika Ia berbicara melalui Firman yang
benar, Ia membuktikan diri-Nya sendiri, menunjukkan diri-
Nya sendiri, bahwa Itu benar. Anda mengerti sekarang? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.] Baiklah.

Nah mari kita berdoa, lagi.
29 Bapa Sorgawi, kami sudah hampir mem-…buka
sampul Kitab ini, dan sebagai bagian fisik—dari mencoba
mengembalikan apa yang telah Engkau buka bagi kami dalam
alam rohani. Dan sekarang aku berdoa, Allah, kiranya Engkau
menolongku untuk memberi penafsiran yang benar bagi
pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya bisa dikatakan bahwa—
bahwa itu…Itu adalah untuk menolong orang-orang. Itu
adalah untuk memberikan pengertian kepada mereka. Dan aku
berdoa kiranya Engkau akanmemberikan kepadaku pengertian,
agar aku dapat mengirimkan Ini kepada umat-Mu, agar mereka
mendapat pengertian, agar kami bersama-sama dapat hidup
untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah, dalam Nama Yesus
Kristus. Amin.
30 Nah, saya hanya ingin mengatakan itu.
31 Dan saya kira benda ini di sini mengendalikan kaset-kaset
itu, tetapi tidak demikian, lihat. Dan ini adalah se—sebuah
lampu meja. Dan saya kira pengendali kasetnya biasa ada di
sini. Tetapi saya diberi tahu untuk memberi isyarat saja kepada
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saudara-saudara yang ada di—dalam ruangan itu di sana, ruang
rekaman, dan mereka akan tahu kapan untuk menghentikan
kaset, dan kapan untuk tidakmenghentikan.
32 Lihat, kaset-kaset itu memiliki pelayanan ke seluruh dunia
ke mana-mana, lihat, ke mana-mana. Itu diterjemahkan ke
dalam segala bahasa dan segalanya. Maka ada hal-hal yang mau
kita katakan di sini, kita tidakmau katakan di tempat lain, Anda
tahu, dan itulah alasannya kita menghentikannya.
33 Nah, menjawab pertanyaan adalah…suatu hal yang besar.
Maka, saya—saya sekarang…Di—di…dalam menjawab ini,
kebanyakan dari itu, kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan
itu, di luar dari…Nah, setiap…Beberapa dari itu bahkan
tidak berkaitan dengan Pesan itu, sama sekali, tetapi saya
akan, atau, Meterai-meterai itu sama sekali, tetapi saya akan
berusaha menjawabnya. Dan semua itu diberikan kepada saya,
dan sebagaimana mereka disuruh. Saya diberi tahu bahwa
kebanyakan dari itu. Atau, banyak sekali dari itu adalah
tentang permohonan doa, orang-orang sakit dan menderita.
Dan—dan hal-hal lain seperti itu, dan seterusnya, maka itu tidak
berkaitan dengan pertanyaan mana pun untuk dijawab. Dan
kemudian semua itu…Saya diberikan setumpuk yang—yang
tentang berbagai hal, Kitab Suci dan lain-lain; tetapi mungkin,
jika kami ada waktu, kami akan mencoba menjawab dengan
sebaik-baiknya kami. Nah, dan jika saya membuat kesalahan,
nah, ingatlah, itu tidak disengaja.
34 Maka apakah semua merasa nyaman? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Amin. Bukankah ini…Berbicara tentang
tempat-tempat Sorgawi dalam Kristus Yesus, tempat yang luar
biasa, waktu yang luar biasa!
35 Dari selama saya berada di belakang mimbar di tabernakel
ini, saya tidak pernah, tidak pernah, kapan pun dalam
pelayanan saya, saya tidak pernah masuk ke dalam alam Allah
dan alam rohani yang seperti kali ini; lebih dari semua yang
pernah saya lakukan kapan saja dalam pelayanan saya, dalam
pertemuan apa pun di mana pun, seperti ini. Kebanyakan,
itu dalam kesembuhan. Ini adalah penyingkapan Kebenaran-
kebenaran, oleh Roh yang sama, Roh yang sama.
36 Dan saya—saya telah menyendiri, sepenuhnya, dan
menumpang di suatu tempat, atau pergi untuk makan di suatu
tempat. Dan saya telah menyendiri, maka ini benar-benar
adalah waktu yang luar biasa.
37 Dan sekarang, segera, entah pagi ini, atau pagi berikutnya,
saya…Mungkin, jika kita bisa selesai pada waktunya, saya
akan berdoa saja bagi orang yang sakit pagi ini, jika pertanyaan-
pertanyaan ini tidak berlangsung terlalu lama.
38 Maka saya—saya harus menyendiri sebentar, ya. Pikiran
manusia hanya bisa menahan sekian banyak. Paham? Dan jika
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Anda berada di tempat di mana Anda duduk satu jam, mati rasa
karena Hadirat Allah, dan suatu Tiang api melayang di sana di
depan Anda, Anda—Anda tidak bisa tahan terlalu lama, Anda
tahu. Manusia tidak bisa, tidak bisa tahan.
39 Dan maka, nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat bagus.
Saya menghargai, hikmat dan hal-hal yang dipakai orang. Nah,
untuk yang pertama. Dan saya akan mencoba menjawabnya.
Dan kemudian jika saya—saya tidak menjawab dengan benar,
nah, Anda—Anda maafkanlah saya.
40 Dan jika Anda punya tafsiran yang lain, dan percaya bahwa
ide Anda tentang itu adalah benar, baiklah, jalan terus saja. Itu
tidak akan menyakiti, sebab tidak ada lebih dari satu atau dua
pertanyaan yang berkaitan dengan keselamatan. Itu hanya…
41 Kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang, ditanyakan,
berada di sebelah sini dari kesu-…atau Pengangkatan Gereja.
Maka, lihat, itu adalah pertanyaan yang di sebelah sini, yang
akan datang dan akan terjadi, di bagian-bagian lain. Sebab,
sekarang kita sudah melewati zaman gereja, dalam pengajaran
kita di—dalam Kitab itu. Kita sudah lewat, sudah pada masa
pemanggilan seratus empat-puluh-empat ribu orang. Nah inilah
yang pertama:
173. Apakah kelima gadis yang bijaksana, dalam Matius 25,

adalah pelayan bagi—bagi Mempelai Wanita, atau mereka
adalah Mempelai Wanita? Paham? Jika para gadis yang
bijaksana ini adalah pelayan bagi Mempelai Wanita, di
manakah Mempelai Wanita itu?

42 Lihat, nah, setahu saya, kelima gadis ini…Ada sepuluh
dari mereka, Anda tahu, yang keluar, ya. Dan di sini ini
hanyalah sebuah simbol, atau perumpamaan, ya, yang—yang
akan saya beri tahu kepada Anda. Lihat, ada sepuluh dari
mereka. Tentu saja, ada lebih dari sepuluh. Itu hanya sebuah
angka yang dipakai. Tetapi, kemudian, itu—para gadis yang
bijaksana membawa Minyak di dalam pelita mereka. Yang
bodoh tidakmembawaMinyak di dalam pelitamereka.
43 “Maka jika sepuluh gadis itu, dalam Matius, jika…”
Inilah—pertanyaan orang itu. “Jika sepuluh gadis itu, di sana,
apakah itu berarti akan ada…atau lima gadis ini, lebih
tepatnya, akan ada lima saja, lihat, lima orang saja?” Tidak, itu
tidak berarti begitu.
44 Itu hanya sebuah simbol, dari para gadis itu, Anda tahu, dari
gadis-gadis yang keluar dengan Minyak di dalam pelita mereka.
Mereka adalah sebagian dariMempelaiWanita itu. Danmenurut
pengertian saya…
45 Lalu Anda perhatikan, nah, mereka adalah gadis-gadis di
waktu jaga yang terakhir. Menuruni waktu-waktu jaga itu, ada
tujuh waktu jaga. Dan di waktu jaga yang ketujuh, tengah
malam, di mana kita berada sekarang, ya. Nah, di waktu jaga
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tengah malam ini, gadis-gadis ini bangun dan merapikan pelita
mereka, danmasuk; sementara gadis-gadis yang tertidur…
46 “Nah bagian ini di sini, lima ini,” jika itulah maksud dari
pertanyaan ini, maksud dari, “apakah hanya ada lima?” Dan
kami mendapat banyak pertanyaan di sini, tentang—tujuh ribu,
dan sebagainya. Nah, itu, itu hanya sebuah simbol, bagian dari
mereka. Dan semua yang terbangun di zaman terakhir ini di
sini, waktu jaga yang ketujuh, itu… “Apakah hanya—hanya
ada lima yang terbangun pada waktu itu, yang diangkat, masuk
bersama Mempelai Wanita, dan seterusnya, Mempelai Pria? Nah
jika mereka sendiri…”
47 Itu tidak berarti hanya akan ada lima. Sebab, mereka tidur,
sepanjang zaman-zaman itu; seperti yang telah kita lihat pekan
ini, ya.
48 Pada zaman—Paulus, malaikat gereja di Efesus; Paulus,
mendirikan gereja ini, sebagai utusannya. Ingatlah, Paulus,
mendirikan gereja di Efesus, menjadi utusan gereja itu. Dan
Roh, yang ada di bumi pada waktu itu, adalah Roh singa. Dan
singanya adalah Singa dari suku Yehuda, yaitu Kristus, dan
Kristus adalah Firman. Paulus, bersama Firman zaman itu!
Beribu-ribu orang tertidur pada zaman itu. Benar itu? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.]
49 Lalu datanglah zaman berikutnya, dan ketika gereja
menjadi tenang pada—pada zaman kegelapan, Roh lembu jantan
keluar; kerja, kerja berat, dan pengorbanan, dan memberikan
hidup mereka. Beribu-ribu kali beribu-ribu orang tertidur, mati
sebagaimartir dan segalanya.Mereka sedangmenunggu, ya.
50 Lalu, dan datanglah zaman berikutnya, Lutheran, zaman
reformasi. Keluarlah yang paling bijaksana, kecerdikan
manusia. Jika Anda perhatikan, manusia keluar dengan itu,
dan, setelah ia keluar, ia menambahkan kecerdikannya sendiri.
Itulah yang mengawinkan dia ke bagian lain, lihat. Paham?
Kalau saja ia diam dengan hikmat Allah, hanya mereformasi
dan menarik…Tetapi apa yang ia lakukan? Setelah orang yang
membawa pesan itu, Luther; setelah kematian Luther, mereka
mendirikan organisasi Lutheran.
51 Setelah kematian Wesley, mereka mendirikan organisasi
Methodist. Paham? Itulah, Anda pergi ke jalan itu terus. Itu—
itu…Itu yang menyebabkannya. Nah saya ingin Anda—untuk—
memperhatikan ini, ya. Nah mungkin seseorang bertanya
tentang Pentakosta, yang adalah—zaman ketiga.
52 Anda tahu, masing-masing zaman itu hanya mencelupkan
diri ke dalam Roh Kudus. Pembenaran adalah sebuah karya
Roh Kudus; pengudusan adalah sebuah karya Roh Kudus;
tetapi baptisan adalah Roh Kudus. Itulah alasan diperlukannya
seorang Nabi untuk datang. Tidak ada utusan untuk zaman itu,
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sebab Roh Kudus datang Sendiri, dalam kepenuhan-Nya, dalam
baptisan.
53 Tetapi di akhir dari zaman itu, sebagaimana selalu berakhir
pada zaman yang lain, di sana kita menemukan, pada waktu itu,
utusannya dikirim. Dan semua kekacauan ini dan sebagainya
akan ditempatkan pada tempatnya seperti itu, lalu datanglah
Pengangkatan bagi Gereja.
54 Tetapi banyak yang menempatkan semua hal yang
berbeda ini, “Matahari akan berubah menjadi gelap gulita,
bulan…” Mereka menempatkan itu jauh di belakang sini
di zaman Kristen. Mereka tidak melihat ketiga pertanyaan
itu yang ditanyakan kepada Tuhan kita di sana, ya, ketika Ia
menjawabnya.
55 Nah, semalam, saya rasa sama sekali tidak ada
pertanyaan. Kita telah mengambil setiap pertanyaan itu dan
menempatkannya di bawah Meterai-meterai itu. Dan Meterai-
meterai itu Sendiri, adalah satuKitab yang lengkap.

Anda percaya itu, dokter? [Seorang saudara berkata,
“Ya.”—Ed.]
56 Lihat, semua itu dibungkus menjadi satu. Dan kita
mengambil apa yang Yesus katakan di sini. Mereka menanyakan
tiga pertanyaan, lihat, “Kapan hal-hal ini akan terjadi? Apa
yang akan menjadi tanda Kedatangan-Mu? Dan apa tanda
kesudahan dunia?” Dan Ia langsung…Dan kita telah menarik
semua itu, semuanya, di bawah itu, kecuali satu. Apa itu?
Meterai Ketujuh. Kenapa? Lihat, itu tidak diketahui. Itu saja.
Satu per satu dari semua itu keluar. Saya menjajarkannya,
dengan tepat, bolak-balik.
57 Dan, saya, semalam ketika saya menulis, dan masuk ke sana
dan mulai…Saya melihat lagi pada catatan lama saya yang
saya ambil dari—dari belakang sana. Nah, saya melihat di mana
saya menaruh yang satu di tempat yang lain, seperti itu. Saya
menyilangnya, bolak-balik. Itulah yang telah saya lakukan.
Saya duga Anda menangkap itu. Anda, Anda menangkap itu?
Paham?
58 Saya telah menulis di sini apa yang tadinya akan saya tulis
di sebelah sini, dan telah menuliskannya di sini. Menaruh—
menaruh dua-duanya, 9, 11, atau 9, 6, atau apa…atau 6 dan
11, dan—dan—dan 9 dan 11, yang seharusnya bukan begitu. Itu
terbalik, ayat berikutnya di bawah itu. Paham? Dan itulah, itu—
jawabannya, antara wabah dan perang, lihatlah. Di sanalah
itu berada.
59 Maka saya senang sekali! Saya benar-benar girang seperti
se—se…Saya menikmati rangsangan dari wahyu. Maka, saya—
saya menaruh ini, ini di sini. Duduk di sana dengan sebuah
pensil, atau pena, dan sayamenulis 11 pada dua tempat, padahal
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seharusnya tidak demikian. Saya kira itu adalah 9 bukan 11
untuk yang sebelahnya.
60 Tetapi sekarang apakah Anda lihat betapa sempurnanya itu
berjajar? Nah, jangan lupakan itu. Semua itu sejajar sampai
yang Keenam, dan berhenti, ya. Dan perhatikan—perhatikan
pembukaan Meterai-meterai; itu turun sampai yang Keenam,
dan berhenti. Hanya, “Sunyi senyap di Sorga,” itu saja yang
dikatakan, “selama setengah jam.”
61 Nah—nah, di sini, lihat, saya…Saya harus bergegas dan
menjawab ini. Sebab, lihat, itu masing-masing adalah satu
khotbah, yang empat minggu lamanya, Anda tahu, untuk—
untuk masing-masing, dan Anda baru saja keluar dari sesuatu
yang lain. Tetapi saya—saya tidak bermaksud untuk melakukan
itu, sebab saya ingin menjawab pertanyaan setiap orang,
sebisa saya.
62 Gadis-gadis ini, lihat, mereka terdiri dari…Itu hanya
sebagian dari mereka, di zaman itu, ya. Tiap zaman ada gadis-
gadisnya. Paham? Se—sebuahMeterai…

Malaikat datang ke gereja. “Tuliskanlah kepada malaikat
jemaat di Efesus.” Paham?
63 Lalu ke sini, dan setelah tulisan kepada jemaat di Efesus,
membandingkannya lagi, satu Meterai dibuka. Begitulah cara
kami menyampaikannya, berusaha menyampaikan semuanya
kepada Anda, (paham apa yang saya maksud?), jika Tuhan
menghendaki.
64 Apa yang pertama-tama mereka dapat? Zaman-zaman
gereja. Benar itu? Berikutnya, pesan bagi zaman-zaman gereja.
Sekarang semuamengerti itu dengan jelas? Paham?
65 Pertama, kita mendapatkan zaman-zaman gereja, dan
mendapatkan sejarahnya, memaparkan konsili Nicea dan
konsili pra-Nicea, dan semua yang bisa kita dapatkan dalam
sejarah, dan mendapati bahwa tafsiran yang benar dari Firman
adalah tepat sekali dengan sejarahnya. Dan membawa itu
sampai ke hari ini, di zaman Laodikia ini. Dan Anda—Anda
tidak perlu sejarah tentang itu; sekarang ini sedang membuat
sejarah, ya. Itulah dia. Dan, lalu, menunjukkan apa yang akan
terjadi di zaman ini.
66 Sekarang kita kembali dengan Meterai-meterai, dan
membuka Meterai itu. Allah membuka Meterai itu bagi kita.
Apa itu? Pertama, ada seorang utusan, zaman gereja; berikutnya
adalah Ketujuh Meterai itu.
67 Nah, kita mengetahui kebusukan yang menimpa zaman
gereja ketujuh. Tetapi Meterai Ketujuh tidak menyingkapkan
apa-apa, apa yang akan terjadi padanya. Paham? Sebab, di
akhir dari zaman gereja itu akan datang satu karunia kenabian
untuk menyatakan hal-hal ini. Paham? Apakah Anda mengerti
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ini? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Baiklah. Nah perhatikan
bagaimana masing-masingMeterai itu…
68 Lalu saya datang ke sini, dan tiga pertanyaan itu yang
ditanyakan kepada Yesus Kristus, “Apakah, kapan hal-hal ini
akan terjadi, ‘Tidak akan ada satu batu pun yang terletak di
atas batu yang lain’? Kapan ini akan dirobohkan, pusat agama
di dunia ini, dan yang lain didirikan? Lihat, kapan itu akan
terjadi?” Antikristus menunggang! Paham?Dan apa yang keluar
untukmenghadapi itu? Firman, Firmanmelawan perkataan.
69 Lalu itu masuk ke politik dan segala yang lainnya, dan
datanglah lembu kerja keras. Paham? Tepat itulah yang kedua di
sini. Dan Yesus berkata begitu, dalam Matius 24, ya. Lalu kita
turun dari situ, kepada kecerdikan para reformator, Makhluk
yang wajahnya seperti manusia keluar untuk menghadapinya.
Itulah yang terjadi. Lalu kita turun, berikutnya, ke Meterai
Keempat, ketika antikristus menjadi suatu percampuran, dan
mendapat nama, “Maut.”
70 Nah perhatikan apa yang Yesus katakan, “Dan ia akan
melemparkan dia ke dalam api, dan membunuh anak-anaknya.”
Itu adalah maut, sedang menunggang. Itu adalah Protestan dan
Katolik dua-duanya, tanda maut pada mereka masing-masing.
Lihat, “Dia dan anak-anaknya dihancurkan.” Maka jika Anda
bergantung pada denominasi Anda, lebih baik Anda pergi dari
itu sekarang juga.
71 Dan kemudian ketika tiba pada Meterai Ketujuh, Yesus
berhenti di situ. Ia membuka Meterai Keenam, dengan
mengatakan, “Bulan akan berubah menjadi darah, dan
kegelapan dan sebagainya.” Hal-hal ini akan terjadi. Kita
datang ke sini dan membuka Meterai Keenam. Setelah Meterai
Keenam dibuka, lalu kembali lagi dan menunjukkan hal yang
sama.
72 Begitulah, dengan tiga tempat yang berbeda dalam Kitab
Suci, mengaitkannya dengan wahyu. Paham? Perhatikan.
Tempat di mana Yesus mengatakan itu; tempat ketika Ia
membuka Kitab itu, itu tersembunyi sejak dunia dijadikan;
dan kemudian wahyu pada hari ini di sini, menempatkan itu di
sana, menggabungkan ketiganya. Dan tiga adalah sebuah saksi.
Maka, itu benar. Secara mutlak itu benar.
73 Nah, gadis-gadis ini datang ke sini, mereka adalah gadis-
gadis yang tertidur, dan seluruh tubuh itu terdiri dari kelompok
itu bersama-sama. Yang menjadi…lihat, menjadi—gadis-gadis
yang bijaksana itu. Dan gadis-gadis yang bodoh adalah gadis
yang mulai di belakang sana pada waktu yang sama dengan
gadis yang bijaksana, antikristus, dan merekalah yang berusaha
membeli Minyak.
74 Nah lihatlah ke sini dan lihatlah betapa sempurna, ke mana
saja Anda pergi. Jika saya bisa berdiri di sini danmembicarakan
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hal-hal yang dinyatakan di dalam ruangan itu, saya beri
tahu kepada Anda, itu akan membuat Anda bingung. Tetapi
bagaimana Anda akan melakukannya, ketika Anda mendapat
semuanya di sini?
75 Dan Anda, entah bagaimana, jika Anda menyendiri, maka
rahasia-rahasia mulai tersingkap. Lalu Anda melihat juga, hal-
hal yang tidak berani Anda katakan kepada orang lain. Sebab,
Anda tahu, jika itu diberi tahu, mereka akan memulai berbagai
paham kecil.
76 Dan lihatlah apa akibatnya dari karunia kesembuhan yang
kecil itu, bagaimana itu telah mengacaukan gereja. Setiap orang
mendapat sensasi, setiap orang mendapat ini; dan jauh di
dalam hati saya, (Allah tahu ini adalah kebenaran), saya tahu
itu tidak benar, sebab Ia telah memberi tahu saya. Paham?
Tetapi itu adalah peniruan palsu, hanya untuk membingungkan
orang. Nah, itu benar. Nah, tetapi, Anda tahu, Anda tidak bisa
mengatakan hal-hal itu. Yang terbaik adalah biarkan saja itu.
77 Dan Anda ingat Tarikan Ketiga itu? Ia berkata, “Jangan
beri tahu siapa pun.” Saya katakan itu adalah apa? Berapa
orang yang ingat itu? Tentu. Ingatlah, berdiri di sana, mencoba
memasang tali sepatu ke lubang sepatu yang kecil, dalam
penglihatan? Ia berkata, “Engkau tidak bisa mengajarkan hal-
hal supernatural kepada bayi Pentakosta.”
78 Saya katakan, “Inilah Tarikan Ketiga, dan Ini tidak akan
diketahui, sungguh, oleh kasih karunia Allah.”

Nah—nah, kita—sekarang kita berada di akhir zaman. Ini
tidak akan terlalu lama sebelum Kursi Pendamaian menjadi
Kursi Penghakiman. Sementara Andamelihat hal-hal ini sedang
masuk, dan orang-orang ini sedang masuk, lebih baik Anda
masuk, juga, jika Anda belummasuk. Paham?
79 Nah, “Berkumpul di tempat-tempat Sorgawi,” lihat, itu
juga berarti lebih dari hanya bersukacita. “Di tempat-tempat
Sorgawi,” jika Anda benar-benar berkumpul di dalam Kristus,
itu adalah hal yang menakutkan.
80 Berdiri dekat…Malaikat Tuhan itu, Anda kira Anda hanya
akan bersorak dan berteriak. Itu, bukan begitu. Itu membuat
Anda takut sampai mati, hampir mati. Paham? Maka, Anda
tahu, ada—ada perbedaan antara hanya bersukacita danmenari,
yang mana itu baik, dengan datang kepada hal yang sebenarnya.
Paham? Paham? Di situlah rasa takutnya. Itu adalah hal yang
menakutkan. Anda bukan takut karena Anda terhilang; tetapi
karena benar-benar berada di hadapan Malaikat, dan Roh
Kudus sendiri berdiri di situ.
81 Nah, itu akan menjadi bagian dari Mempelai Wanita. Itulah
yang akanmenjadi bagian untukmembentuk itu, ya, semua yang
tidur itu. Dan tidakkah kita bisamelihat sepenuhnya…
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[Sistem rekaman kaset berhenti. Bagian yang kosong
pada pita kaset—Ed.]…memohon sekarang agar Engkau
memberikan kesembuhan bagi orang-orang, melalui
saputangan-saputangan ini, yang ditumpangi. Dalam Nama
Yesus. Amin.

Nah, apakah ini sudah baik sekarang? [Saudara-saudara
itu berkata, “Amin.”—Ed.] Terima kasih. Seseorang menginjak
sesuatu? [Seorang saudara berkata, “Terlalu banyak alat
perekam pada kabel itu.”] Terlalu banyak alat perekam sehingga
terlalu berat di situ. Paham? Baiklah, ganti saja. Ambillah
sebuah kaset dan ganti kaset itu, dan buatlah dari yang itu. Nah,
sekarang perhatikan pertanyaan berikutnya.
174. Apakah para penginjil harus melanjutkan di ladang

pelayanan?
82 “Pada saat ini,” tentu saja, apa maksudnya. Tentu saja, tentu
saja. Jangan mengubah apa pun. Jika Yesus akan datang besok
pagi, khotbahlah hari ini seolah-olah itu akan terjadi sepuluh
tahun lagi dari hari ini, tetapi hiduplah seolah-olah itu akan
terjadi pada jam ini.
83 Jangan—jangan menjadi kacau sekarang. Saya berusaha
memperingatkan Anda tentang itu, ya. Jangan menjadi aneh,
ganjil. Jangan mengubah apa-apa. Tetapi jika Anda sedang
melakukan sesuatu yang salah atau jahat, bertobatlah, ya,
kembalilah kepada Allah. Lanjutkan kebaktian penginjilan
Anda seperti yang selalu Anda lakukan.
84 Jika Anda sedang membangun rumah, bangunlah itu. Yesus
datang besok, Anda didapati setia di tempat bertugas. Jika Anda
sedang membangun gereja, teruskan, bangunlah itu. Lebih baik
saya menaruh uang saya di dalam sesuatu yang seperti itu,
daripada di dalam kantong saya. Paham?
85 Maka—lanjutkan saja, lanjutkan seperti yang sedang Anda
lakukan. Setiap orang mengerti sekarang? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Lanjutkan terus, dan jalankan terus seperti yang
sedang Anda lakukan. Nah, hanya—hanya jangan berhenti.
Jangan lakukan apa pun…Lanjutkan terus seperti yang sedang
Anda lakukan. Tetap melayani Tuhan.
86 Nah, misalnya, jika Anda—jika Anda sedang bekerja bagi
seseorang, dan Anda tahu bahwa ini lima belas menit sebelum
waktu bubar. “Nah,” Anda katakan, “uh, hanya lima belas
menit lagi, saya pergi ke situ saja dan duduk.” Gaji Anda akan
dipotong untuk lima belas menit itu.
87 Jika Anda menanam gandum; tanamlah gandum Anda.
Anda menggali kentang; teruskan, galilah itu. Berkata, “Nah,
tidak ada orang yang akan memakannya”? Itu tidak membuat
perbedaan apa-apa. Galilah itu, biar bagaimanapun. Paham? Ya.
Lanjutkan saja seperti yang sedang Anda lakukan.
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88 Saya mendapat sepucuk surat dari seseorang tempo hari.
Seseorang mengatakan kepada mereka, dikatakan, “Baik,
waktunya sudah dekat. Juallah ladang itu. Sekarang kamu tidak
akan perlu hidup dari makanan, di ladang itu,” dikatakan,
“sebab masa Milenium ini akan mulai, dan kamu tidak
akan perlu itu. Maka kamu lanjutkan…Dan sementara masa
Kesusahan sedang berlangsung, anak-anakmu belum selamat,
maka biarlah mereka…Biar—biarlah anak-anak itu mendapat
ladang tersebut, agar mereka bisa makan dari itu, tetapi kamu
sekalian juallah ladangmu,” dan—dan, atau sesuatu seperti itu.
Dan, oh, mereka…
89 Saya katakan, “Oh, wah!” Jika saya tahu bahwa Ia akan
datang besok, dan saya adalah seorang petani, saya akan
menyimpan hasil panen saya hari ini. Tentu. Jika Ia menjadikan
saya seorang petani, saya ingin tetap melakukan tugas saya.
Itu benar. Jika Ia menjadikan saya seorang montir, siapa yang
berkata…
90 Seseorang berkata, tempo hari, ia berkata, “Seseorang
datang dan berkata, ‘Hai, Saudara, tahukah Anda?’ Ia berkata,
‘Saya akan memberikan kunci serep kepada Anda. Saya telah
membeli mobil baru.’ Ia katakan, ‘Saya akan memberikan
kunci serepnya kepada Anda,’ berkata kepada gembalanya.
Dikatakan, ‘Saya akan memberikan kunci serepnya kepada
Anda, sebab mungkin Pengangkatan akan terjadi, Anda tahu,
dan,’ dikatakan, ‘Saya tidak akan perlu itu lagi.’” Gembala akan
ketinggalan, lihatlah. Oh! Itu bersiap-siap, bukan? Baiklah.
Tetapi—demikianlah itu, lihat, kita tidak boleh begitu.
91 Kita harus menjadi se—seorang Kristen yang kuat, dan
waras, ya, bahwa saya ditaruh di sini untuk bekerja sampai
menit terakhir. Saya punya tugas yang harus dikerjakan, dan
saya akan didapati setia di pos tugas. Jika Ia datang pagi ini,
saya mau berdiri tepat di sini di mimbar ini.
92 Anda berkata, “Saudara Branham, jika Ia datang pagi ini,
tidakkahAnda seharusnya berada di luar sana?” Tidak, Pak!
93 Ini adalah pos tugas saya. Saya akan berdiri tepat di sini,
berkhotbah, apabila Ia datang, mengatakan hal-hal yang sama
seperti yang sedang saya katakan. Lalu, apabila Ia datang, saya
akan pergi keluar bersama Dia, ya.
94 Jika saya sedang menggali kentang, saya akan menggali
terus, sekuat-kuatnya yang saya bisa. Apabila Ia datang, saya
akanmelepaskan saja cangkul itu dan pergi.

Ingat pada tahun Yobel? Jika mereka mencangkul—sedang
mencangkul dengan pacul, mereka mencangkul terus. Mereka
tahu tahun Yobel mungkin sepuluhmenit lagi, dan trompet akan
berbunyi pada tahun Yobel. Mereka tetap mengangkat jerami,
apa pun yang sedang mereka lakukan. Tetapi ketika trompet
berbunyi, barulah mereka meletakkan garpu rumput, dan pergi.
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Paham? Begitulah, tetap mengangkat jerami sampai trompet
berbunyi. Baiklah.

[Terdengar bunyi dari sesuatu yang dekat—Ed.] Pertanyaan,
“Menurut pembukaan…” Apa itu…? Terjadi sesuatu? Huh?
Itu—bunyinya terdengar di sini. Sebuah pertanyaan:

175. Menurut pembukaan dari Kelima—Meterai Kelima, Musa
dan Elia—harus mati. Bagaimana dengan Henokh?

95 Saya tidak tahu. Paham? Saya—saya…Jika saya tidak tahu,
saya akan mengatakan saja kepada Anda saya tidak tahu.
Paham? Saya—saya tidak—saya tidak tahu semua jawabannya,
Saudara-saudara. Saya—saya tidak tahu. Dan jika saya tidak
tahu, saya akan mengatakan kepada Anda saya tidak tahu. Jika
saya tahu…Saya tidak akan memberi tahu Anda sampai saya
tahu, ya. Tetapi saya—saya tidak tahu.
96 Saya sendiri, sering bertanya-tanya tentang itu. Ada
Henokh…Saya melihat Musa datang, dan Elia datang kembali,
dan mereka dibunuh, ya, nah tetapi Henokh diangkat sebelum
waktunya. Saya sering berpikir, dan bertanya-tanya, sendiri,
“Nah, apa, bagaimana dengan itu?”
97 Tetapi, kemudian, inilah satu-satunya penghiburan yang
bisa saya katakan, yaitu. Nah perhatikan, Musa hanya melayani
Allah empat puluh tahun. Paham? Ia—ia berumur seratus dua
puluh tahun. Tetapi dua puluh tahun…Empat puluh tahun
yang pertama, maksud saya, ia menerima pendidikannya. Itu
benar? Empat puluh tahun yang kedua, Allah mengeluarkan itu
dari dia. Dan Empat puluh tahun yang ketiga, ia melayani Allah.
Paham? Baiklah. Tetapi Henokh berjalan dengan Allah selama
lima ratus tahun, dan tanpa cela. Paham? Paham? Maka, Musa
kembali untukmelayani beberapa lama lagi; dia dan Elia.
98 Nah, itu, saya tidak berkata bahwa itu benar, ya. Saya
hanya memberikan itu kepada Anda sebagai pertimbangan, ya.
Tetapi untuk mengatakan bagian yang mana, saya tidak tahu.
Saya benar-benar tidak bisa memberi tahu Anda apa—apa yang
terjadi di sana, atau apa yang akan Allah lakukan.

176. Apakah—nama…yang akan dituliskan pada orang-orang
dalam Wahyu 3:12?

99 Saya—saya tidak tahu. Ya. Ia berkata, “Memberikan nama
baru kepada mereka.” Saya—saya—saya tidak tahu apa itu, ya.
Itu mungkin akan diberi tahu ketika kita tiba di sana, tetapi
saya—sekarang saya tidak tahu apa itu, ya. Lihatlah, Ia akan
melakukannya. Paham? Ia memberikan kepada mereka nama
yang baru yang—yang hanya diketahui oleh mereka, sendiri.
Paham?

177. Nah, Saudara Branham, apakah ada ayat Kitab Suci yang
mengizinkan nikah setelah cerai? Ini sangat penting.
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100 Ini ditulis, “Penting.” Baik, itulah alasannya…Itu tidak
berkaitan dengan ini. Menurut pandangan saya, Saudara, atau
Saudariku, siapa pun itu, tidak ada, kecuali jika pasangan
Anda meninggal. Karena, Alkitab berkata, “Kita terikat kepada
mereka selama mereka hidup.” Paham?
101 Maka, me—mengenai apakah ada “ayat Kitab Suci?” Itulah
yang ditanya di sini, “Apakah ada ayat Kitab Sucinya?” Paham?
“Apakah ada ayat Kitab Sucinya?” Saya tidak menemukan itu,
lihat, saya tidak menemukannya.

Sebab, Paulus berkata bahwa—pasangan yang telah
menikah, “Kalau pasangannya telah meninggal, mereka bebas
untuk kawin dengan siapa saja yang mereka kehendaki asal di
dalam Tuhan.” Tetapi sampai pada saat itu, tetapi, perhatikan,
Anda berjanji, “Sampai kematian memisahkan kita.” Itu saja.
Anda telah berjanji untuk itu, Anda tahu.
102 Jadi, saya rasa tidak ada. Nah, jika ada…Jika Anda
menemukan itu, dan itu benar, wah, baik—baiklah. Tetapi,
menurut saya sendiri, saya—saya tidakmenemukan itu.
178. Apa artinya “janganlah rusakkan minyak dan anggur itu,”

dalam Wahyu 6:6?
103 Itu adalah RohKudus. Paham?Kita baru sajamenyelesaikan
itu. Mungkin seseorang, Anda tahu, datang agak telat untuk
Pesan itu, mereka…nah, untuk kaset yang lain, Anda tahu.

“Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.” Apa artinya
minyak dan anggur itu?

104 Minyak, kita ambil sebagai simbol, artinya Roh Kudus.
Paham? Anggur…dan minyak, berkaitan, dalam Alkitab,
dalam penyembahan. Paham? Dan anggur, seperti yang kita
katakan, dari situlah saya mendapat ide itu, “Rangsangan.”
Anggur merangsang. Dan anggur, dalam—dalam kiasan
alamiahnya, dari rangsangan, adalah wahyu.
105 Nah pikirlah. Apa yang merangsang Gereja? Wahyu. Paham?
Maka, anggur, anggur baru, adalah…Nah perhatikan. Minyak
dan anggur berjalan bersama, dalam penyembahan; berjalan
bersama, dalam—dalam penyembahan gereja. Nah perhatikan,
dua-duanya simbol, yang berkaitan.
106 Jika Anda punya buku konkordansi, Anda cari dan lihatlah
ada serentetan di mana anggur dan minyak ditaruh bersama
dalam penyembahan. Jika Anda punya—konkordansi Cruden,
wah, itu ditulis di sana.
107 Nah perhatikan ini. Tetapi nah, Anda tahu, selalu minyak
adalah Roh Kudus. Kita menemukan itu dalam Yehezkiel. Dan
kita menemukan itu dalam Perjanjian Lama. Kita menemukan
itu dalam seluruh Perjanjian Baru.
108 Kenapa kita mengurapi orang sakit dengan minyak?
Kita mengurapi orang sakit dengan minyak karena itu
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melambangkan pencurahan Roh Kudus ke atas mereka. Paham?
Juga, gadis yang bijaksana memiliki Minyak; yang bodoh tidak
punya Minyak, Roh, lihat. Nah, itulah Minyak. Dan kemudian
anggur, itu—itu…Jika minyak melambangkan, melambangkan
Allah. Allah adalah Roh. Paham?
109 Allah adalah Firman. “Pada mulanya adalah Firman;
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah
menjadi manusia, dan Firman itu adalah Allah.” Nah, lalu,
jika Firman itu sekarang…ada di sini sekarang dalam
bentuk alamiah, anggur itu seperti air, itu, atau wahyu yang
menyatakan tafsiran untuk Firman, yang merangsang orang
percaya, Anda tahu. Wah, mereka hanya berkata, “Saya tidak
pernah mengerti Itu sebelumnya! Wah! Glori!” Itu apa? Lihat,
rangsangan, ya, dari wahyu.
110 Saya juga, tidak tahu itu sampai tempo hari, ketika duduk di
sana. Paham? Nah, itulah, “Apa artinyaminyak dan anggur…?”
Itu, “Jangan rusakkan.” Itu adalah penunggang kuda-hitam.
Dan itu di masa zaman kegelapan, zaman ketiga dari—dari
gereja. Perhatikan. Dan, di masa itu, “Hanya sedikit dari Itu
yang tertinggal, hanya sedikit, tetapi jangan rusakkan Itu.”
111 Dan saya percaya jika Anda mengambil itu, me—Meterai
Ketiga itu, di kaset, Anda…Anda akan menemukannya di
sana, di mana kami menjelaskannya secara rinci, atau secara
terperinci, lebih tepatnya.

179. Saudara Branham, apakahKitabKehidupanAnakDomba,
dan Kitab Kehidupan, adalah Kitab yang sama?

112 Tentu, lihat, sebab di sanalah semua penebusan ditulis, di
dalam Kitab ini. Paham? Nama-nama mereka ada di…Anda
berkata, “Baik, nama kami ditaruh dalam Kitab Kehidupan
Anak Domba, Saudara Branham. Saya—saya membuat itu
ditaruh, pada malam yang lalu.” Tidak, Anda tidak melakukan
itu. Tidak, Anda tidak melakukan itu. Anda baru tahu bahwa
itu ada di sana, pada malam yang lalu, itu…lihat, sebab nama-
nama mereka ditulis sebelum dunia dijadikan. Paham? Itu, itu
semua Kitab yang sama, ya.

180. Nah, Saudara Branham, benarkah bahwa—bahwa setiap
orang Yahudi, yang lahir sejak Kristus datang, akan
diselamatkan? Dan siapakah seratus empat-puluh-empat
ribu orang itu? Apakah mereka orang yang ditetapkan
untuk dimeterai dengan Roh Kudus? Dan apakah misi
mereka?

113 Ada sekitar tiga pertanyaan dalam pertanyaan, itu. Tetapi,
ini, yang pertama:

Benar—benarkah bahwa setiap orang Yahudi yang lahir
sejak Kristus, datang ke dunia, akan diselamatkan?
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114 Tidak. Tidak ada yang akan diselamatkan, hanya mereka
yang namanya ditaruh dalam Kitab Kehidupan Anak Domba
sebelum dunia dijadikan, Yahudi atau bangsa lain. Paham?
Itu saja. Kitab itu memegang rahasianya, dan Kitab itu
hanya terbuka sekarang; bukan nama setiap orang, tetapi apa
rahasia dari Kitab itu, sementara ia memanggil nama-nama itu.
Akhirnya Andamengerti itu sekarang? Paham?
115 Kitab itu tidak berkata, “Nah, Lee Vayle akan diselamatkan
pada waktu zaman gereja ini, atau—atau Orman Neville,” atau—
atau siapa pun. Tidak, ia tidak mengatakan itu. Ia hanya
menunjukkan rahasia, membuka rahasia tentang apa itu. Tetapi
kita, sendiri, dengan iman, percaya Itu. Itulah yang saya katakan
pada malam yang lalu.
116 Seseorang berkata, “Nah, saya tidak perlu mencoba
itu. Saudara Branham mengatakan hanya satu orang yang
diselamatkan di Jeffersonville.” Paham? Nah, lihat, itu
memberikan suatu perumpamaan. Itu—itu—itu bukan, itu—
itu bukan ini. Mungkin ribuan orang yang diselamatkan. Saya
tidak tahu. Saya harap mereka semua diselamatkan, ya, tetapi
saya tidak tahu.

Tetapi beginilah cara saya ingin percaya, “Sayalah orang
itu.” Anda percayalah begitu untukAnda. Jika tidak, berarti ada
yang salah dengan iman Anda; Anda tidak yakin dengan apa
yang Anda lakukan.
117 Bagaimana Anda bisa—bagaimana Anda bisa berjalan di
sana di hadapan maut, jika Anda tidak benar-benar yakin
apakah Anda selamat atau tidak? Paham? Bagaimana Anda bisa
datang ke sini dan berkata kepada laki-laki yang lumpuh ini
yang terbaring di sini, buta dan bungkuk, “DEMIKIANLAH
FIRMAN TUHAN. Bangunlah! Yesus Kristus menyembuhkan
Anda”?
118 Bagaimana Anda bisa berdiri, dengan tubuh yang kaku
dan dingin itu terbaring di sana, yang mati, dan sudah mati
selama berjam-jam, dan terbaring di sana, dingin dan kaku;
dan berkata, “DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, berdirilah”?
Lebih baik, Anda harus tahu apa yangAnda bicarakan. Paham?
119 Nah, berkata, “Maut menelan semuanya. Sudah hilang
semuanya.” Ya, tetapi ketika Firman Allah disingkapkan, dan
Anda tahu bahwa itu adalah Allah, hal itu mengubah segala hal.
Itu benar.
120 Nah, ya, orang-orang Yahudi ini tidak…Tidak semua
orang Yahudi akan diselamatkan. Tidak, Pak. Mereka tidak
akan diselamatkan; hanya mereka yang…Ketika Ia berbicara
tentang—orang Yahudi, “Yahudi,” hanya sebuah nama yang
diberikan kepada mereka setelah mereka meninggalkan…
Saya percaya, Nebukadnezar, di, yang mulai menyebut mereka
“Yahudi,” pertama kali, sebab suku Yehuda dibawa ke sana. Dan
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mereka dinamakan “Yahudi,” nah, sebab mereka datang dari
Yudea, danmereka mendapat nama Yahudi.
121 Tetapi, sekarang, Israel itu berbeda. Israel, dan Yahudi, sama
sekali berbeda. Setiap orang Yahudi—bukan setiap orang Yahudi
adalah orang Israel, lihat. Tidak, ia hanya orang Yahudi. Tetapi,
lalu, Israel…Paulus tidak pernah berkata semua orang Yahudi
akan diselamatkan. Ia berkata, “Seluruh orang Israel akan
diselamatkan.” Kenapa? Israel adalah nama, itu—itu adalah
nama penebusan, sejak awal. Paham? Dan seluruh orang Israel
akan diselamatkan, tetapi bukan seluruhYudea—Yudaisme akan
diselamatkan. Paham?
122 Sama seperti bangsa bukan Yahudi, akan…Ada beribu-
ribu kali beribu-ribu—orang, ya, benar-benar berjuta-juta, di
dalam organisasi-organisasi ini, dan mereka disebut “Kristen,
gereja Kristus,” dan segala nama yang seperti itu. Itu tidak
berarti apa-apa. Tidak…Itu tidak berarti mereka akan
diselamatkan.

Orang-orang berkata, “Nah, kamu harus menjadi anggota
ini atau itu, suatu organisasi, organisasi tertentu. Jika namamu
tidak ada dalam buku kami, kamu terhilang.” Nah, itu ajaran
sesat. Paham? Itu ajaran sesat. Paham?
123 Hanya ada satu cara Anda bisa diselamatkan, dan,
itu adalah, “Tidak bergantung pada kehendak orang, atau
usaha orang, tetapi dia yang…Berarti, kepada Allah Yang
bermurah hati.” Dan Allah, dengan pra-pengetahuan-Nya, telah
menetapkan dari semula satuGereja untukKemuliaan-Nya, dan
merekalah yang diselamatkan. Benar. Nah, iman Anda berlabuh
Di Sana!
124 Anda berkata, “Nah, iman saya berlabuh Di Sana.” Dan
lihatlah kehidupan macam apa yang sedang Anda jalani.
Lihatlah Anda malah tidak layak untuk berada Di Sana.
Jangkar Anda salah. Anda menambatkan itu ke pasir bukan ke
batu karang. Ombak kecil yang pertama akan menghempaskan
itu. Ah-hah.
125 Apabila Firman menyatakan sesuatu. “Gereja saya tidak
mengajarkan Itu!” Saat itu juga itu menunjukkan bahwa Anda
tidak berlabuh pada batu karang. Anda berada di pasir. Ah-hah.
Itu benar. Maka, sekarang Andamengerti, sekarang.

Dan seratus empat-puluh-empat ribu orang itu, apakah
mereka orang yang telah ditetapkan dari semula?

126 Ya, Pak. Itu orang Israel, Israel rohani.
127 Pikirkan saja, akan ada berjuta-juta dari mereka di sana.
Saya tidak tahu sekarang sudah berapa banyak yang ada di sana;
saya duga sekelompok besar, tetapi tidak semua dari mereka
akan diselamatkan karenamereka berada di Yudea. Paham?



20 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

Apakah Anda tahu berapa orang yang sekarang ada di
sana? Saya tidak tahu. Tetapi mungkin mereka…Setelah
penganiayaan yang berikut ini mulai terjadi…Mereka sedang
berkumpul dalam…Anda tahu, saya punya kaset tentang
mereka, membawa itu ke barat bersama saya sekarang—ke salah
satu ge—ge—gereja Covenant yang ada di…
128 Itu hanya…Oh, saya lupa sekarang. Itu dimulai…Gereja-
gereja itu ada di Afrika sana. Reformasi Belanda. Gereja
Covenant itu, adalah gereja Reformasi Belanda. Nah, jika
ada seseorang dari Anda yang duduk di sini, saya akan
memberi tahu Anda kenapa. Anda masih berpegang pada
katekismus Heidelberg, dan itulah alasannya Anda masih…
masih Reformasi Belanda. Maka, Anda bisa memoles itu dengan
sebuah nama Amerika. Itu—itulah yang di belakangnya, sebab
Anda mengajar dari katekismus yang sama, Heidelberg tua itu.
Tanyalah kepada gembala Anda apakah itu tidak benar. Paham?
Maka, nah, perhatikan ini.

Seratus empat-puluh-empat ribu, apakah mereka yang
telah ditetapkan dari semula untuk dimeterai dengan Roh
Kudus?

129 Ya, Pak. Itu benar sekali. Baiklah. Nah jika ada…Nah jika
saya…

Jika saya tidak menjawab, sesuai dengan keinginan Anda,
wah, mungkin…Saya bisa salah, ya. Tetapi, ini, setahu saya,
Anda tahu. Ini adalah setahu saya.
181. Saudara Branham, karena Anda telah bersusah payah atau

ber-…tentang benih ular…(Uh-oh, saya tidak melihat
yang ini. Ini terlewat oleh saya.)…benih ular pekan ini,
pantaskah untuk mengajukan pertanyaan ini? Teman-
teman saya meminta saya untuk menjelaskan Kejadian 4:1,
dan saya tidak bisa. Maukah Anda menolong saya?

130 Ini—ini di luar topik itu. Tetapi, biar bagaimanapun, saya—
saya—saya akan berusaha sebaik-baiknya, dengan pertolongan
Allah. Mari kita lihat sekarang. Biarlah saya menyegarkan,
sedikit saja. Saya rasa di sanalah ia berkata, “Aku mendapat
seorang anak laki-laki dari Tuhan.” Saya—saya percaya itu
benar. Saya rasa Hawa mengatakan itu di sana. Saya akan cek,
supaya pasti.
131 Sebab, saya katakan, malam itu, tujuh…bukan…tujuh
ratus sebagai pengganti tujuh ribu. Maka hal itu membuat saya
sangat gelisah, ya, danAnda benar-benar harusmemperhatikan.
Dan si musuh ada di setiap sisi, dan Anda—Anda sadar akan hal
itu, Anda tahu. Ya, itu benar.

Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa,
isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu
melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: “Aku telah
mendapat seorang anak laki-laki dari TUHAN.”
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132 Nah, saya hanya akan menjawab satu pertanyaan Anda,
Saudaraku, atau Saudari. Dan sekarang, ingat, bukan—bukan
melempar kepada Anda, bukan. Saya berusaha menolong Anda,
ya. Saya mengasihi Anda, dan saya mengasihi orang itu yang
mungkin adalah seorang pengkritik tentang ini. Tetapi menurut
saya orang itu tidak mengkritik. Mereka berkata, “Tolonglah
saya,” lihat, sebab orang-orang percaya akan hal itu, tetapi
mereka hanya kurang diberi tahu, oleh Roh, untuk mengetahui
apa yang harus dikatakan kepada orang yang bertanya kepada
mereka tentang itu.
133 Nah, ia mengatakan di sini pertanyaan itu, tidak diragukan,
bahwa mereka berkata, “Hawa mengatakan bahwa ia mendapat
anak laki-laki ini dari Tuhan.”
134 Menurut Anda bagaimana kehidupan bisa ada kalau itu
tidak datang dari Tuhan, entah itu benar atau salah? Siapa yang
mengirim—siapa yang mengirim Yudas Iskariot ke dunia? Beri
tahu saya hal itu. Alkitab berkata bahwa ia dilahirkan sebagai
“anak kebinasaan.” Tanyakan itu kepadamereka; jadilah seperti
ulat di dalam lemon, ya. Paham? Nah, Anda lihat, mereka tidak
bisa—tidak bisa…Itu.
135 Perhatikan, lalu, jika Anda ingin membuatnya lebih teknis.
Lihat. Hawa berbicara di sini, jika Anda ingin mendengar
menurut bahasanya di sini, yang ditulis agar itu tersembunyi
dari mata, orang bijak dan orang pandai. Hawa, di sini,
sebagaimana itu diajarkan, bahwa Allah adalah Pribadi yang
dengan-Nya ia melahirkan anak ini. Dan Ia adalah Roh, dan
tidak bisa melakukan itu. Paham? Nah perhatikan di sini,
jika Anda ingin melihatnya. “Aku mendapat se—seorang anak
laki-laki dari Tuhan.” Lihat, Anda tidak bisa membuat itu
terdengar…Tetapi itu harus ditafsirkan dengan benar, ya. Ya,
Pak. Tidak, Pak, jika itu, berarti roh…
136 Dan kita selalu mewarisi sifat orang tua kita. Anda tahu itu.
Lihatlah bayi, sifatnya. Nah, maka, Adam adalah seorang anak
laki-laki Allah; Hawa adalah seorang anak perempuan Allah;
benar, yang pertama dari ciptaan Allah, yang tidak bisa ada
kejahatan—sedikit pun di sekitarnya. Kejahatan malah tidak
dikenal.
137 Lalu kenapa Kain adalah seorang penipu, pembunuh,
dan segala yang lainnya? Itu berasal dari mana? Tanyakan
pertanyaan itu kepada diri Anda sendiri. Itu adalah benih ular.
Paham? Bukankah Alkitab berkata demikian? Perhatikan terus
keturunannya sampai ke bawah. Di situ, iamenjadi…
138 Dunia ini milik siapa? Iblis. Sekarang siapa yang
mengendalikannya? Iblis. Tepat sekali. Iblis yang
mengendalikan dunia. Ia berkata kepada Yesus, dikatakan,
“Lihat betapa indahnya ini, semua kemuliaannya? Akan
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kuberikan kepada-Mu jika Engkau sujud menyembah aku.”
Lihat, dialah penguasanya. Sekarang iamemilikinya.
139 Nah perhatikan, anak-anaknya pintar; anak-anak iblis.
Atau, lihatlah anak-anak Kain, jika Anda mau, dan telusuri itu
melalui silsilahnya, dan Anda akan mendapati bahwa mereka
adalah orang pintar, semuanya.
140 Tetapi kemudian ketika ia membunuh Habel; dan Allah
memberikan dia lagi Set, yang merupakan kiasan dari orang
benar, untuk ditebus; mati, dan bangkit kembali. Dan dari
sana…Nah perhatikan. Bukan dari benih yang pertama,
yang alamiah; mereka mati. Sekarang pikiran Anda telah
terbuka? Paham? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Benih
yang pertama, dari keturunan yang alamiah, hanya baik
biasa, itu menggambarkan gereja modern, Habel. Untuk
mempertahankan garis keturunan itu, bahwa yang satu mati
agar yang lain bisa bangkit, Anda tahu. Maka, itu harus
dilahirkan ulang, lagi. Anda mengerti? [“Amin.”] Baiklah, agar
Anda paham saja, ya. Paham?
141 Demikianlah, kiasan yang sempurna. Bahkan manusia
alamiah, yang lahir dari—dari Adam, bapanya, menunjukkan
tendensi alamiah itu. Tidak akan bekerja; manusia alamiah
tidak memahami apa yang ada di dalam Allah. Maka ada
seorang Manusia yang datang secara alamiah, dan mati, untuk
memulihkan hal itu lagi; dan digambarkan dalam kematian
dari—dari—dari Habel, dan digantikan oleh—oleh Set.
142 Dan perhatikan orang-orang macam apa itu, nah, roh
itu diturunkan dari dia; sederhana, petani, gembala domba.
Perhatikan apa yang datang dari hikmat dunia ini di sini; orang-
orang pintar, ahli bangunan, dan—dan ahli logam, dan segala
macam orang yang otaknya pintar dan sebagainya. Lihatlah
di mana mereka berakhir, jauh, jauh, di bawah sana, dan
Allah menghancurkan mereka semua, setiap orang dari mereka,
dan menyelamatkan orang yang sederhana. Bukankah Yesus
berkata, dalam Matius 5, “Orang yang lemah lembut akan
memiliki bumi”?
143 Jadi, ya, jangan kuatir. Mereka tidak bisa membuktikan
pernyataan mereka. Paham? Mereka tidak percaya bahwa itu
adalah anak Kain. Tetapi kita memiliki kaset tentang itu, jika
Anda ingin mendengar itu dijelaskan secara terperinci. Paham?
Tidak, Pak.
144 Dan saya pernah melihat sebuah artikel mereka di koran,
di mana sekarang ilmu pengetahuan ingin membuktikan bahwa
“Hawa bukan makan apel. Ia makan aprikot.” Paham? Saya ada
korannya di sana di rumah sekarang, ya. “Itu adalah sebuah
aprikot.” Betapa—betapa jauhnya orang bisa…Itu pikiran
duniawi, ya.
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“Lalu, sebenarnya, Musa tidak menyeberangi air. Ia
menyeberang melewati lautan alang-alang; membawa orang
Israel menyeberangi sebelah atas dari Laut Mati. Di sana ada
sekumpulan alang-alang, lautan alang-alang, yang pernah ada
airnya, telah surut. Dan Musa mengambil jalan pintas dan
berputar lewat sana.” Dan gereja-gereja Ortodoks menerima
itu. Anda telah melihatnya. Gereja Ortodoks menerima itu,
bahwa itu benar.
145 Oh, manusia, tidakkah Anda bisa melihat benih ular,
antikristus itu, dan hal itu terletak di sana? Tentu. Ya, Pak.

Saudara Branham, tolong doakan si kecil…(Baik, itu
adalah sebuah permohonan doa; saya melihat itu.)
Berdoalah bagi cucu kecil saya, sangat sakit karena flu.
Ia berada di Hotel Riverview.

146 Tuhan Yesus, tidak sia-sia orang yang malang itu menulis
ini. Ia telahmelihat Engkau dengan sengajamengangkat demam
reumatik dari seorang anak kecil padamalam itu. Ia tahu bahwa
Engkau adalah Allah yang besar, dan kami memanjatkan doa
kami untuk anak kecil itu. Dalam Nama Yesus Kristus, kiranya
ia disembuhkan. Amin.
147 Ketika seseorang menulis sesuatu, itu tidak percuma.
Mereka—mereka—mereka memiliki…Tidak peduli betapa
sederhana itu kedengarannya bagi kita, dan berapa banyaknya
itu, tetapi—tetapi ada sesuatu di belakangnya, Anda tahu;
wanita itu, anak kecil itu, sesuatu.
182. Apakah Elia, yang akan datang untuk berkhotbah kepada

orang Yahudi, adalah laki-laki sesungguhnya yang pernah
hidup di bumi, atau ia adalah roh Elia di dalam seorang
laki-laki yang lain?
Nah, itu, saya—maaf saya akan mengatakan. Saya tidak

tahu. Paham? Biarlah saya membacanya lagi.
Apakah Elia, yang akan datang untuk berkhotbah kepada
orang Yahudi (oh, ya), adalah laki-laki sesungguhnya yang
pernah hidup di bumi, atau ia adalah roh Elia di dalam
seorang laki-laki yang lain?

148 Nah, jika saya bisa menjawab itu dengan benar, saya akan
bisa memberi tahu Anda tentang Henokh, ya. Tetapi saya—
saya tidak bisa melakukannya, ya. Satu-satunya hal yang saya
tahu adalah, hanya, Kitab Suci berkata bahwa itu akan terjadi.
Dan nah mungkin itu…Nah, saya—saya agak cenderung…
Nah biarlah saya mengatakannya begini. Dan saya harap kaset,
Saudara-saudara yang mendengar kaset, akan memahami ini.
Saya cenderung untuk percaya bahwa ia adalah laki-laki yang
akan diurapi, dengan roh mereka. Sebab, lihat, ia berkata,
“Tidakkah…pada Elisa? Tidakkah roh Elia telah hinggap pada
Elisa?” Lihat, “roh Elia.” Dan ia melakukan tepat seperti apa
yang Elia lakukan, ya. Maka, saya, jika saya…Tetapi saya tidak
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bisa mengatakan bahwa itu benar. Saya—saya tidak tahu, ya.
Saya jujur kepada Anda. Saya tidak tahu.
183. Saudara Branham, sudikah Anda menjawab pertanyaan

ini untuk saya, tentang baptisan? Matius 28:19
mengajarkan, “Bapa, Anak, dan Roh Kudus.” Dan Petrus,
dalam Kisah Para Rasul 2:38, “dalam Nama Tuhan Yesus.”
Kapan perubahan ini terjadi dalam Kisah Para Rasul?
Sekarang, saya percaya, “kepada Tuhan Yesus.”

149 Baiklah, Saudara atau Saudari, siapa saja yang menulis ini,
tidak—tidak ada perubahan yang terjadi, ya. Ini…Dan Petrus
melakukan dengan tepat apa yang Yesus suruh lakukan. Nah,
jika seseorang datang dan berkata, “Pakailah gelar-gelar Bapa,
Anak, dan Roh Kudus,” mereka melakukan apa yang Petrus
suruh jangan lakukan, tetapi apa yang Allah suruh jangan
lakukan. Paham? Nah, Yesus mengatakan itu…
150 Kita akan—mengambil sedikit saja, di mana, saya hanya
ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda di sini. Perhatikan.
Nah perhatikan, jika Anda ada di sini, orangnya. Saya akan
menaruh tiga benda di sini. Nah lihatlah. [Saudara Branham
menaruh tiga benda sebagai ilustrasi—Ed.] Ini adalah Bapa, ini
adalah Anak, ini adalah Roh Kudus; seperti yang dipercaya oleh
orang tritunggal, percaya bahwa mereka adalah tiga individu
yang terpisah. Mereka percaya itu. Paham? Baik, lalu, sekarang
biarlah saya…
151 Dan kemudian dalamMatius 28:19. Yesus berkata, “Pergilah
ke seluruh dunia, dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Ia…” Bukan, maafkan saya. Saya mengutip Kisah Para Rasul
sekarang, atau Kisah Para Rasul 2, saya rasa. Bukan, Lukas
24:49, yang saya kutip. Ia berkata…Biarlah saya membacanya,
agar saya tahu, ya, dan kemudian…sebab tempo hari saya
mengatakan itu padahal saya tidak…Saya ingin memastikan
bahwa saya mendapatkan ini dengan benar. Saya—saya tahu
judul yang Anda katakan di sana, tetapi saya ingin mendapat
apa yang Ia katakan. Mari kita mulai pada ayat ke-16, dari ke-
29. “Lalu ketika kesebelas orang itu sedangmakan, itu…”

Dan kesebelas…berangkat ke Galilea, ke bukit yang
telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi

beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata: “Segala kuasa

di sorga dan di bumi telah diberikan kepada…
Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan
di bumi.

152 Nah di manakah kuasa Allah? Di manakah Allah berada?
Jika segala kuasa dari Sorga, dan segala kuasa yang ada di bumi,
telah diberikan, nah di manakah Allah berada? Itulah Dia, lihat.
Itulah yang sedang berbicara kepada Anda. Baiklah.
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Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-
Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus,

153 Nah konsep penganut tritunggal tentang itu, “Aku
membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak,
dalam nama Roh Kudus.” Itu malah tidak ada dalam Kitab
Suci. Paham? Ia berkata, “Baptislah mereka dalam Nama Bapa,
dan Anak, dan…” Bukan dalam…dan menaruh satu nama di
depan masing-masing gelar. Satu Nama! Perhatikan ini. Tidak
berkata, “Baptislah mereka dalam nama-nama.” N-a-m-a, satu
Nama, “DalamNamaBapa, Anak, danRohKudus.” Paham?
154 Nah saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah “Bapa”
sebuah nama? [Jemaat berkata, “Bukan.”—Ed.] Apakah “Anak”
sebuah nama? [“Bukan.”] Ada berapa banyak bapak di sini? Yang
mana di antara Anda yang dinamakan “Bapak”? Ada berapa
banyak anak di sini? Ada berapa banyakmanusia di sini? Paham?
Nah, yang mana di antara Anda yang dinamakan “Bapak,”
“Anak,” atau “Manusia”? Paham?
155 Seperti yang dikatakan seorang wanita suatu kali, ia
berkata, “Saudara Branham, ‘Roh Kudus’ adalah sebuah nama.
Ia adalah satu Pribadi.”
156 Saya katakan, “Ya, Pak. Saya adalah satu pribadi, tetapi
nama saya bukan ‘Pribadi.’ Saya adalah satu pribadi, ya. Nama
saya adalahWilliamBranham; tetapi saya adalah satu pribadi.”

Roh Kudus adalah satu Pribadi. Itu adalah Ia sebagai apa.
Itu bukan sebuah nama; itu adalah sebuah gelar dari Pribadi
Allah. Paham? Itu adalah gelar dari kepribadianAllah, Ia adalah
apa. Nah—nah jika…
157 Ia berkata, “Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua
bangsa murid-Ku, baptislah mereka dalam Nama Bapa, dan
Anak, Roh Kudus.” Bukan “dalam nama Bapa, nama Anak,
nama Roh Kudus.” Atau, bukan “dalam nama-nama dari Bapa,
dan Anak, Roh Kudus,” tetapi, “Dalam Nama Bapa, Anak, dan
Roh Kudus.” Dan jika “Bapa, Anak, dan Roh Kudus” itu bukan
nama, nah bagaimana itu?
158 Seandainya itu adalah “nama,” baiklah, nama yang mana?
Anda mau menyebut salah satu dari itu sebagai nama, nama
yang mana itu? Jika Anda ingin menyebut gelar sebagai nama,
lalu nama yang mana, Anda ingin membaptis dalam gelar yang
mana, “Bapa” atau “Anak”? Itu tunggal, lihatlah.

Sekarang kita buka ini di—di…dan itu adalah bagian
terakhir dari kitab Matius.
159 Seperti yang selalu saya jelaskan. Jika Anda membaca
sebuah kisah cinta, dan dikatakan, “Setelah itu John dan Mary
hidup bahagia selamanya.” Lihat, karena Anda tidak—Anda
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tidak kenal siapa John dan Mary. Kembalilah ke awal dari kisah
Anda, cari tahu siapa John danMary itu. Paham?
160 Nah itulah yang Anda lakukan di sini dalam Matius. Anda
hanya membaca bagian terakhirnya. Kembalilah ke awal dari
Matius dan bacalah ceritanya. Itu adalah pasal terakhir dari
Matius, dan ayat-ayat terakhir.
161 Seperti Anda mengambil suatu buku, dan yang berkata,
“Setelah itu John dan Mary hidup bahagia selamanya. Apakah
itu John Jones dan—dan Mary Anu? Itu…? Bukan, itu adalah
John…? Itu adalah John Henry dan itu adalah Anu? Ini adalah
John Seseorang dan Anu?” Tidak, Anda masih tidak tahu,
lihatlah. Satu-satunya yang harus dilakukan, supaya pasti,
adalah kembali ke buku itu danmembacanya. Lihat, Anda tidak
bisa mencomot satu saja di sini. Anda harus menggabungkan
seluruhnya, untuk melengkapi gambarnya.
162 Nah kembalilah ke Matius, pasal 1. Dan itu memberikan
silsilahnya, dari pasal ke-1. Lalu turun ke ayat 18, dan
dikatakan, “Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.”
Benarkah itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
163 Nah saya inginmenanyakan sesuatu kepadaAnda. Sekarang
dengar lagi. Anda, Anda sebutlah ini. [Saudara Branham
menunjuk ke masing-masing dari ketiga benda itu sebagai
ilustrasi—Ed.] Siapa ini? Allah…[Jemaat berkata, “Bapa.”]
Allah…[“Anak.”] Allah…[“Roh Kudus.”] Nah siapa ini?
[“Bapa.”] Siapa ini? [“Roh Kudus.”] Siapa ini? [“Anak.”] Anak.
Baiklah. Nah kita tahu sekarang. Nah tadi Anda katakan ini
adalah; Allah siapa? [“Roh Kudus.”] Roh Kudus. Baiklah. Nah,
baiklah.

Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada
waktu…Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf,
sebelum mereka hidup sebagai suami isteri, ternyata ia
mengandung dari…

164 [Jemaat berkata, “Roh Kudus.”—Ed.] Nah, saya kira tadi
Anda katakan Allah adalah Bapa-Nya. Nah ada sesuatu yang
salah di sini; Ia tidak bisa punya dua Bapa. Anda tahu itu.
Paham? Nah ada sesuatu yang salah. Nah yang mana dari
kedua Laki-laki ini, jika mereka adalah tiga Pribadi, yang mana
dari Mereka adalah Bapa-Nya? Alkitab berkata di sini, dengan
jelas, “Ia mengandung dari Roh Kudus,” Allah Bapa tidak
ada hubungannya dengan itu. Dan Yesus berkata bahwa Allah
adalah Bapa-Nya, dan kita tahu bahwa Allah adalah Bapa-Nya.
Kalau begitu, Ia punya dua bapa; nah berarti, Ia adalah anak
haram.Nah lihat Andamemasukkan diri Anda kemana?Nah:

Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati…
tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka
umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-
diam.
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Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,…
165 Ingat, ia adalah seorang laki-laki yang baik, ya. Dan tangan
Tuhan adalah tangan yang seperti sekarang; mereka yang telah
ditetapkan dari semula akanmenangkap ini. Paham?

Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi,…
Apakah Anda sedang mengikuti dengan Alkitab Anda?

[Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Baiklah.
…berkata: “Yusuf, anak Daud, janganlah engkau

takut…mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak
yang…di dalam kandungannya adalah dari…

166 “Allah Bapa”? Apakah saya membacanya salah?
[Jemaat berkata, “Ya.”—Ed.] Tentu. “Anak yang di dalam
kandungannya,” tidak ada hubungannya dengan Allah Bapa,
itu dengan “Roh Kudus.” Dan sekarang kita tahu bahwa Allah
adalah Bapa-Nya. Benarkah itu? [“Amin.”] Jadi apa itu? Roh
Kudus adalah Roh Allah, tentu saja. Sekarang Anda mengerti
itu. Paham?
167 Allah Bapa dan Roh Kudus adalah Pribadi yang sama,
atau Ia memiliki dua ayah. Dan kalau begitu—pribadi macam
apa yang Anda sembah? Allah macam apa yang Anda miliki
sekarang? Paham? Paham? Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa,
adalah Roh yang sama.

Ia akan melahirkan anak laki-laki,…(sobat ini di
sini)…dan engkau akan menamakan…
Apa? [Jemaat berkata, “YESUS.”—Ed.] “Nama-Nya!”

[“YESUS.”] Nah ingatlah.
…menamakan Dia YESUS, karena Dialah yang

menyelamatkan umat-Nya…dari dosa mereka.”
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan

Tuhan oleh nabi: kepada siapa Firman itu datang, yang
berkata,
“Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan

melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka…
menamakan Dia Imanuel” yang berarti: Allah
menyertai kita.

168 Siapakah Nama Allah? Siapakah Nama Bapa, Anak, Roh
Kudus? [Jemaat berkata, “YESUS.”—Ed.] Alkitab berkata
“YESUS” adalah Nama-Nya.

Lalu suatu kali orang itu di sini mencoba memperdebatkan
itu, di tabernakel ini, berkata, “Saudara Branham meliuk-liuk
ke luar dari semua itu, tetapi kali ini ia tidak akan bisa.”
Dikatakan, “Di sini itu menunjukkan tiga pribadi yang berbeda,
dengan tepat, dengan sempurna.” Dikatakan, “Matius, pasal
ke-3! Di sini Yohanes berdiri, berkhotbah; di sini sang Anak
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datang, berjalan mendekati untuk dibaptis. Ia berjalan ke air,
dibaptis oleh Yohanes; keluar lagi dari air. Dan, ‘Lihatlah,’
dikatakan, ‘langit terbuka bagi-Nya.’ Dan dikatakan, ‘Turun
dari Sorga datanglah Roh Kudus, turun seperti burung merpati.
Dan terdengarlah Suara dari Sorga, berkata, “Inilah Anak-Ku
yang Kukasihi, kepada…”’ Tiga pribadi yang berbeda, pada
waktu yang sama.” Oh, wah!
169 Ya. Itu hanya menunjukkan bahwa orang tanpa baptisan,
dan tidak dipanggil untuk menjabat se—se—sebagai hamba
Tuhan, tidak ada urusan untuk berada dimimbar. Itu benar.

Saya—saya—saya bisa mengambil orang itu, sekarang,
dengan pertolongan Allah, dan mengikat mereka sedemikian
rupa sehinggamereka bingung. Lihatlah, saya tidak peduli…

Bukan, maksud saya bukan “Saya.” Itu kedengarannya
tidak benar. Maafkan saya. Itu bukan maksud saya, Tuhan.
Saya tidak bermaksud begitu, sekarang. Saya merasa Ia
menghentikan saya tentang itu, ya, jadi saya tidak bermaksud
mengatakannya begitu. Saya—saya menyesal. Saya percaya Roh
Kudus dapat menyingkapkan kepada orang itu suatu rahasia.
Itu kedengarannya lebih baik. Hmm.
170 Itu sama seperti menyetel suatu instrumen, apabila Anda
melakukan sesuatu yang salah. Dan Anda bisa tahu, sebagai
orang Kristen, bahwa Anda mengatakan sesuatu yang salah. Ia
tidak suka itu. Lihat, itu menempatkan saya di sana. Paham?
Saya tidak ada di dalam gambar itu, sama sekali. Saya hanya…
bahkan tidak mau menjadi diri saya sendiri atau apa pun.
Hanya Dia, biarlah Dia yang melakukan pekerjaannya. Ia
yang berbunyi. Trompetnya bisu; suara di belakang itu, yang
memberikan bunyi.
171 Nah, lihatlah ini. Laki-laki itu salah menafsirkan Firman.
Ya, Itu…Ingatlah, “Itu disembunyikan dari mata orang bijak
dan orang pandai; dinyatakan kepada orang kecil.”

Nah, inilah satu Pribadi itu, Yesus Kristus, berdiri di
atas bumi. Nah, langit; tentu saja, di atas ada atmosfer. Nah
perhatikan, “Dan Yohanesmemberi kesaksian…”
172 Nah orang itu pasti berkata, “Di sini adalah Allah Bapa; dan
di sini adalah Allah Roh Kudus, seperti burung merpati; dan di
sini adalahAllahAnak;menjadi tiga pribadi.” Itu salah.
173 Yohanes, berdiri di belakang sini, sudah tahu bahwa
ini adalah Anak Domba. Yohanes berkata, “Aku memberi
kesaksian, melihat Roh Allah seperti Anak Domba…” Itulah
Roh Allah, seperti burung merpati, maksud saya. Nah hal yang
sama seperti yang saya katakan pada malam yang lalu, Anda
tahu; sebagai pengganti tujuh ratus, sa-…Paham? Roh Allah!
Ini Anak Domba di sini. Dan Roh Allah, Merpati, adalah Allah.
“Roh Allah turun dari Sorga. Dan terdengar Suara dari Sorga,
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berkata, ‘Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku
berkenan.’”

“Ke dalam tangan-Ku telah diberikan segala kuasa di
Sorga dan di bumi.” Paham? Paham? Paham? Itulah Dia. Nah
siapakah Nama-Nya? [Jemaat berkata, “YESUS.”—Ed.] Tentu
saja. Paham?
174 Maka, mengenai teori tritunggal, tentang tiga Allah yang
berbeda, itu adalah pahampenyembah berhala! Itu tidak pernah
diajarkan dalam Alkitab. Itu tidak pernah diajarkan dalam
Pesan singa itu, tetapi itu diadopsi pada yang berikutnya, yaitu
antikristus. Tanya siapa saja yang Anda mau, ahli teologi yang
mana saja. Itu tidak pernah datang, kecuali hanya melalui
doktrin pengikut Nikolaus. Itulah sebabnya itu keluar bersama
Martin Luther; itulah sebabnya itu jalan terus bersama John
Wesley; dan dituang ke dalam orang Pentakosta.
175 Ketika orang Pentakosta keluar, mereka membentuk
kelompok “Hanya Yesus.” Nah, itu salah, lagi. Bagaimana
bisa Yesus adalah Bapa-Nya Sendiri? Paham? Maka hal itu
memukulnya ke luar.
176 Tetapi zaman rajawali harus datang. Paham? Itulah zaman
dimana Ia akanmeluruskan semua rahasia itu. Paham?
177 “Bapa, Anak, dan Roh Kudus” adalah gelar-gelar Tuhan
Yesus Kristus. Perhatikan, tiga-tiganya! Matius berkata, “Bapa,
Anak, Roh Kudus.” Petrus berkata, “Tuhan Yesus Kristus.”
Siapakah Bapa itu? “Tuhan telah berfirman kepada Tuanku,
‘Duduklah di sebelah kanan-Ku.’” Benarkah itu? Bapa; Anak,
Yesus; Roh Kudus, Logos yang keluar dari Allah. “Bapa, Anak,
Roh Kudus” secara mutlak adalah tiga gelar dari Pribadi Allah
yang dimanifestasikan di—di—di dalam tiga cara, atau tiga
atribut dari diri-Nya sendiri.
178 Dan untuk menjelaskan itu, kepada seseorang yang tidak
mengerti, itu seperti tiga jabatan dari Allah yang sama.
Sebenarnya, itu adalah tiga atribut dari Allah yang sama. Allah
bertindak dalam tiga orde, yang berbeda; di bawah orde Bapa,
di bawah orde Anak, di bawah orde Roh Kudus. Allah sempurna
dalam tiga. Anda ingat nomor antikristus, empat? Paham? Allah,
“Bapa, Anak, dan Roh Kudus,” secara mutlak adalah “Tuhan
Yesus Kristus.”
179 Jika Anda membaptis, dalam Nama “Yesus” saja, itu salah,
itu saja, “Membaptis engkau dalamNama Yesus,” secara mutlak
itu salah. Saya mengenal banyak Yesus. Wah, negeri-negeri
Latin penuh dengan mereka, Yesus-Yesus.
180 Tetapi ini adalah “Tuhan Yesus Kristus,” itu memberi tahu
dengan tepat Siapa Dia.
181 Ada banyak Branham, jika Anda mau berbicara tentang
saya secara pribadi, tetapi saya—sayalah satu-satunya William
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Marrion Branham. Itu—itu saya. Tetapi ada banyak William
Branham, dan sebagainya, di mana-mana.
182 Tetapi ini dengan jelas memanggil satu Pribadi, Tuhan Yesus
Kristus, lihat, Pribadi yang diurapi. Hanya ada satu Pribadi dari
mereka. Nah, itu benar.

Jadi jika ada yang selanjutnya dari itu, tulislah surat atau
sesuatu, atau—atau lain kali waktu saya menjawab pertanyaan
lain. Saya ingin mencoba mengambil ini, agar saya bisa melihat
apakah kita bisa mendoakan, beberapa orang sakit yang sedang
menderita ini.
184. Saudara Branham, jika pertanyaan ini tidak pantas—

tidak pantas, tidak pantas dalam…janganlah dijawab.
(Itu manis. Saya menghargai itu.) Anak-anak—anak-anak
yang bagaimana yangmasuk dalam Pengangkatan, apakah
ada anak kecil? Terima kasih.
Mereka tidak menulis nama. Nah, jika Anda tidak

menulisnya, itu tidak perlu.
183 Tetapi, lihat. Ketika Allah menaruh sebuah nama ke dalam
Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dunia dijadikan, tidak
ada apa pun di dunia yang bisa menghapuskan itu, sebab itu
ditulis dengan tintaDarahKristus. Entah itu sebesar ini, sebesar
itu, atau sebesar itu, atau apa pun, sama saja. Paham? Semua
anak, semua Gereja, segala yang ada, adalah…Allah, dengan
pra-pengetahuan-Nya.
184 Nah, kita tidak tahu. Anda berkata, “Saudara Branham,
dapatkah Anda membuktikan bahwa Anda ada di sana?” Tidak,
Pak. Saya tidak bisa membuktikannya. Allah bisa memakai saya
sebagai alat untuk sesuatu yang lain, danmemakai Anda dengan
cara yang sama. Tetapi saya percaya, dan dengan iman, saya
sudah selamat. Saya diselamatkan bukan dengan pengetahuan;
dengan iman! Begitulah caraAnda diselamatkan. Begitulah cara
kita semua diselamatkan.
185 Tetapi, ingat, Allah itu tidak terbatas. Apakah Anda percaya
itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Tidak terbatas! Nah, karena
tidak terbatas, Ia menjadi…Dan, maka, Ia mahatahu. Apakah
Anda percaya itu? [“Amin.”] Omniscient artinya “Ia mengetahui
segala sesuatu.” Ia tidak bisa—Ia tidak bisa mahatahu tanpa
bersifat tidak terbatas. Lihat, tidak pernah ada sesuatu yang
Ia tidak tahu. Ia mengetahui setiap agas yang ada di bumi, dan
berapa kali ia akan mengedipkan matanya, dan berapa banyak
lemak yang akan ia buat, berapa banyak yang akan dibuat oleh
mereka semua bersama-sama. Ia tahu setiap napas yang akan
Anda tarik, dan berapa dalam itu akan masuk ke paru-paru
Anda. Itu tidak terbatas.
186 Nah, jika Ia tidak terbatas, itu menjadikan Dia mahatahu.
Benarkah itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Dan jika Ia
mahatahu, itu menjadikan Dia mahahadir, sebab Ia mengetahui
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dengan tepat menit, jam, waktu, saatnya sampai satu per lima-
puluh-lima-ribu detik, kapan itu akan terjadi. Paham? Mengerti
sekarang? [“Amin.”] Jadi, Ia mengetahui segala hal. Dan itulah
alasannya Ia memiliki segala kuasa, mengetahui segala hal, dan
bisa mengerjakan segala hal.
187 Nah mari kita lihat. Nah, “Dan semua anak yang Allah…
Tiap orang yang Allah…Ketika mereka…” Nah, ingat, ketika
Yesus…Alkitab berkata…
188 Nah kita tahu bahwa Yesus dibunuh sekitar tahun 30 M.
Benarkah itu? Sekitar, kira-kira di pertengahan tahun, saya
duga, tahun 30 M.
189 Nah, tetapi Alkitab berkata bahwa Ia dibunuh sebelum
dunia diciptakan. Dan nama Anda, ketika Kitab Anak
Domba…Ketika Anak Domba itu disembelih, untuk
menebus Kitab ini…Inilah hal yang besar sekarang. Ini
bisa menimbulkan rangsangan. Lihat. Ketika—ketika—ketika
Anak domba…Nah ingat, Alkitab berkata Kitab Kehidupan
Anak Domba ditulis sebelum dunia dijadikan. Dan nama Anda
ditaruh di dalamnya, di dalam Kitab itu ketika Anak Domba
itu disembelih sebelum dunia dijadikan, untuk menebus setiap
nama yang ditulis di dalam Kitab itu. Paham? Anda mengerti
itu sekarang?
190 Lihat, tidak ada yang tidak teratur. Itu bekerja dengan
akurat seperti lonceng Allah yang besar, ya, seperti jarum
lonceng yang berputar. Nama Anda ditaruh di sana sebelum
dunia dijadikan, ketika Anak Domba itu disembelih untuk
menebus apa yang ada di dalam Kitab itu. Dan sekarang Ia
maju ke depan dan mengambil Kitab itu, untuk mengklaim
tebusan-Nya.

Saya tidak mau memulai itu; kita tidak akan bisa menjawab
satu pertanyaan lagi hari ini. Baiklah. Pertanyaan:
185. Apakah neraka, dan lautan yang menyala-nyala oleh api

dan belerang, sama?
191 Tidak. Neraka, terjemahannya dalam Alkitab, saya
percaya…Nah, ada beberapa sarjana yang sedang duduk di
sini, dan saya ingin menghormati itu. Saudara Iverson kita
sedang duduk di sini, dan Saudara Vayle, dan banyak dari
saudara-saudara ini yang benar-benar ahli teologi. Kata itu
diterjemahkan, hades, artinya “kubur.” Benarkah itu? Kata
Yunani untuk kubur. Tetapi Lautan Api adalah sesuatu yang
lain. Sebab, dalam Wahyu, “Dua-duanya, hades dan semua,
dilemparkan ke dalam Lautan Api.” Paham? Baiklah. Nah mari
kita lihat.
186. Jika tidak, apakah Lautan Api, dan neraka, Kekal?
192 Tidak, Pak. Tidak, Pak. Segala sesuatu yang diciptakan
tidak ada yang Kekal. Tidak. Segala sesuatu yang diciptakan…
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Itulah alasannya tidak bisa ada neraka yang Kekal. Jika ada
orang yang memberi tahu Anda bahwa Anda akan dibakar di
dalam neraka yang Kekal, saya minta ayat Kitab Sucinya untuk
itu. Paham? Hal semacam itu tidak ada.
193 Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya,
untuk antikristus dan umatnya; itu adalah iblis, jelmaan iblis.
Itu diciptakan untuk itu, untuk dihancurkan. Dan sesuatu
yang…Sesuatu…
194 Hanya ada satu, sama sekali, dari semua yang ada, seluruh
dunia dan segala yang lainnya, hanya ada satu hal yang Kekal,
dan itu adalah Allah. Sebelum ada atom, atau elektron, atau
bahkan sebelum ada sinar kosmik, elektron atau apa pun, Ia
adalah Allah. Ia adalah Pencipta.
195 Dan itulah satu-satunya cara Anda bisa menjadi Kekal,
yaitu dengan menerima Hidup Kekal. Kata Yunaninya di sana,
saya rasa, adalah Zoe. Bukankah itu benar? Zoe. Zoe. Dan
kemudian, itu—Hidup itu, Allah berikan kepada Anda. Seperti
ayah, ayah Anda, memberikan kehidupannya kepada Anda,
melalui—janji pernikahan dengan ibu; dan ia, dengan itu,
memberikan, itu—sukacita dalam memberikan (Pahamilah.),
dalam memberikan kehidupan kepada seorang anak. Dan
begitulah Allah melakukannya, sukacita dalam memberikan
Kehidupan-Nya kepada seorang anak. Paham? Dan kemudian
Anda menjadi bagian dari Dia, yaitu Zoe, Kehidupan Allah
sendiri. “Akumemberikan…kepadamerekaHidupKekal.”
196 “Membangkitkan mereka, pada akhir zaman.” Itulah satu-
satunya hal yang—yang…Anda memiliki Hidup Kekal. Dan
Hidup Kekal itu mengetahui tubuh-Nya, dan tubuh itu
harus bangkit. Agar itu bisa…Tidak mungkin baginya untuk
terbaring di sana. Sementara Roh Kristus melayang di atas
tubuh itu, Roh Allah di atas Kristus, pada hari yang dahsyat itu,
ia tahu ia akan bangkit lagi; begitu pula orang kudus dengan
tubuh mereka.
197 Nah ingatlah. Yesus, ketika Ia mati, Ia masuk ke neraka.
Sebab, Ia harus pergi ke sana; Ia adalah penanggung-dosa. “Dan
Ia membawa berita kepada jiwa-jiwa yang di dalam neraka,
yang tidak bertobat dalam kesabaran itu, di zaman Nuh.” Benar
itu? Ia masuk ke neraka dan membawa berita kepada jiwa, jiwa-
jiwa yang terpisah dari Allah. Kematian berarti “perpisahan.”
Dan mereka telah terpisah dari Allah, tidak bisa kembali lagi.
Dan Yesus pergi untuk bersaksi bahwa Dialah Pribadi yang
dibicarakan, ke—keturunan perempuan itu.
198 Benih ular, lihat apa yang telah dilakukan oleh benih ular?
Antikristus; berakhir pada kematian, perpisahan, kuda merah.
Benih perempuan, Hidup, berakhir pada kuda putih, Yesus
Kristus. Paham? Apa itu? Satu lawan yang lain; benih ular lawan
Benih perempuan. Sekarang Anda mengerti itu? Oh, kita bisa
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lama di situ! Tidakkah itu akan baik? Tetapi mari kita tetap
dengan ini.
187. Saudara Branham, apakah penunggang kuda

putih, Meterai Pertama, menggenapi 2 Tesalonika,
“penyingkapan manusia durhaka”?

199 Ya. Itu benar. Itu menggenapi. Itu mudah. Itu menggenapi.
Itulah manusia durhaka. Orang yang sama, secara bertahap,
menunggang kuda terus sampai ia naik ke atas kuda pucat
yang disebut “Maut.” Kristus datang melalui, pembenaran,
pengudusan, ke kuda putih, dan itulahHidup itu, Anda tahu.
188. Apa yang terjadi pada orang percaya yang telah lahir-

kembali yang berada dalam berbagai denominasi tetapi
tidak di dalamMempelai Wanita Kristus? Apa yang terjadi
pada mereka?

200 Baik, saya rasa kita telah menjelaskan itu, beberapa
saat yang lalu. Paham? Mereka masuk ke dalam Kesusahan.
Mereka menjadi martir dalam Kesusahan itu. Muncul pada
yang terakhir, setelah Milenium, untuk penghakiman mereka.
Paham? Sebab, Alkitab berkata bahwa orang-orang hidup yang
lain… “Orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum
berakhir masa seribu tahun itu.” Lalu ada kebangkitan, dan
kemudian dua-duanya keluar, orang benar dan orang tidak
benar, dan dihakimi oleh Kristus dan Mempelai Wanita. Ia
datang ke bumi bersama orang kudus yang berlaksa-laksa
banyaknya. Benarkah itu?MempelaiWanita-Nya.
201 Duduklah majelis pengadilan. Dibukalah Kitab-kitab.
Dibukalah Kitab-kitab. Dan dibuka juga sebuah Kitab lain,
yaitu Kitab Kehidupan. Ia memisahkan, dari sana, kambing
dari domba. Benarkah itu? Itu tidak ada hubungan dengan
Mempelai Wanita. Ia berdiri di sana dalam penghakiman,
dengan Ratunya…Ratu dan Raja, bersama. “Ia datang bersama
orang-orang kudus-Nya; beribu-ribu laksa melayani Dia,” Istri-
Nya. Lalu duduklah majelis pengadilan, lalu domba dipisahkan
dari kambing. Ingat malam itu, ketika saya membawa renungan
singkat itu, agar Anda bisa mengerti, renungan koboi itu?
Paham? Begitulah.
202 Bukan, mereka, itu mereka, ge—ge—gereja itu, orang-orang
yang ada di dalam denominasi, yang—adalah orang-orang
Kristen sejati, yang menerima Pesan ini dan mereka tidak akan
pernah melihat Itu. Itu tidak akan pernah dikhotbahkan kepada
mereka. Dan mereka berada dalam sekumpulan orang yang
bermacam-macam, yang kepadanya Itu dikhotbahkan, Itu tidak
akan dimengerti oleh mereka, kecuali jika nama mereka ada di
dalamKitab Kehidupan AnakDomba. Ya. Tetapi mereka adalah
orang baik.
203 Dan mereka akan dibangkitkan lagi dan diadili, dan
dihakimi oleh kelompok itu juga yang berkhotbah kepada
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mereka. “Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan
menghakimi dunia?” Akan dikhotbahkan kepada mereka, ya.
Akan dikhotbahkan kepada mereka, oleh orang-orang yang
sama yang bersaksi kepada mereka tentang Pesan itu, untuk
“Keluarlah dari itu!” Paham? Saya harap itu menjelaskannya.
Saya masih ada banyak di sini, yang…
189. Saudara Branham, apakah malaikat ketujuh itu, yang

memiliki roh Elia, adalah laki-laki yang sama yang diutus
kepada seratus empat-puluh-empat ribu orang Yahudi
dalam masa tiga tahun setengah setelah Pengangkatan?
Beberapa dari kami bingung, tentang ini.

204 Bukan. Ia tidak sama. Lihat, itu adalah dua laki-laki
yang berbeda. Elisa yang datang seperti Elia bukan Elia. Dan
roh Elia yang turun ke atas laki-laki yang bernama Yohanes
Pembaptis bukan Elia. Dan laki-laki yang menjadi utusan
malaikat ketujuh, di akhir Zaman Laodikia, bukan benar-benar
Elia itu. Ia adalah seorang dari bangsa bukan Yahudi, bagi
umatnya.
205 Elia, atau roh Elia pada waktu itu, akan datang…dan
kepada orang-orang itu di sana, ia adalah seorang Yahudi,
ya, sebab mereka diutus kepada bangsanya sendiri. Itulah
wahyu saya. Alasan saya…Tommy Osborn, ketika kami
membicarakan itu, waktu itu, Tommy dan saya, saya tidak tahu.
Saya hanya berdoa bagi orang yang sakit.
206 Dan saya datang ke sana, dan ada seorang wanita datang
dari Fort Wayne Gospel Tabernacle, seorang misionaris di luar
negeri. Payudaranya sebesar itu, dimakan habis oleh kanker.
Dan ia berada di sana dalam rumah kecil itu di mana dahulu
kami tinggal, di sini di gang itu. Dan saya berdoa bagi saudari
yang terkasih itu. Dan ia disembuhkan, dan kembali ke ladang
misi. Dan ketika…Ia datang dari Afrika. Dan ia meninggalkan
sebuah buku kecil di sana, tentang misi.
207 Saya—saya pikir, “Nah, misionaris adalah baik.” Dan
saya…Saya tidak banyak memikirkan tentang misionaris. Dan
maka saya pikir, “Baik, itu adalah sebuah jabatan dari Allah di
luar sana. Maka itu…Ini di sini adalah tempat saya, di Jalan
Eighth and Penn.” Maka saya hanya bekerja sebaik-baiknya
yang saya bisa.
208 Tetapi suatu hari, sedang duduk di ruang belajar, saya
mengambil buku itu. Dan di situ ada foto—orang Negro, seorang
ayah yang sudah tua, dan rambutnya ada sedikit pinggiran yang
putih. Dan di bawahnya tertulis begini, “Orang kulit putih,
orang kulit putih, di manakah ayahmu? Lihatlah, sekarang
saya sudah tua dan pikiran saya sudah tumpul, dan saya tidak
mengerti dengan baik. Seandainya saya telah mengenal Yesus
ketika saya masih muda, saya telah membawa Dia kepada
bangsa saya.” Nah, saya membaca itu.
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209 Dan Sesuatu terus berkata, “Baca lagi. Baca lagi.” Saya baca
terus. Oh, Anda pernah mengalami saat seperti itu. “Bacalah
berulang-ulang. Ada sesuatu di dalamnya.”
210 Seperti hari itu di sana di Green’s Mill, ketika saya keluar
dari gua. Saya tidak bisa memahami itu, bagaimana orang
bisa berbahasa roh dan bersorak, dan memiliki Roh Kudus
yang sejati, dan tetap antikristus. Berbahasa roh, Roh Kudus
yang sejati berbahasa roh, dan tetap seorang setan. Itu benar.
Saya bisa membuktikan itu kepada Anda. Ya, sungguh. Lalu
perhatikan…ketika mereka berdiri di sana.
211 Jadi, bahasa roh bukan bukti Roh Kudus. Itu adalah salah
satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Paham? Dan iblis bisa
meniru semua yang Ia miliki, kesembuhan Ilahi dan semua
yang lain.

Ia berkata, “Pada hari itu banyak orang akan datang
kepada-Ku, dan berseru, ‘Tuhan, bukankah akumengusir setan?
Bukankah aku…’” Itu memberitakan Injil. “‘Bukankah aku
melakukan perbuatan yang besar demi nama-Mu, dan semua hal
itu di sana?’ Aku akan berkata, ‘Enyahlah dari pada-Ku, kamu
sekalian pembuat kejahatan. Aku tidakmengenal kamu.’”
212 Alkitab berkata, bahwa, “Hujan turun bagi orang benar
dan orang yang tidak benar, sama.” Dan rumput berduri yang
sama, yang berdiri di ladang gandum itu, bisa sama-sama
bergembira dan bersorak, karena air yang sama yang turun ke
atasnya, sebab hujan diturunkan kepada dua-duanya. “Tetapi
dari buahnyalah kamumengenal mereka.” Rumput berduri yang
kecil itu bisa berdiri di sana, dan benar-benar bergembira dan
bersorak sebisanya dia, penuh dengan hujan itu seperti gandum.
213 Demikianlah. Jadi mereka bisa bersorak, berbahasa roh,
dan meniru apa pun yang mereka mau; pada hari itu, disebut,
“Pembuat kejahatan.”
214 Seperti yang saya katakan kepada Anda, beberapa saat yang
lalu, dengarlah apa yang saya katakan! Dengarlah baik-baik.
Lihatlah ke bawah, periksa diri Anda dengan Firman dan lihat
di mana Anda berada.
215 Anda para wanita yang berambut pendek, biarlah itu
tumbuh. Anda yang memakai celana pendek; lepaskanlah itu.
Bertingkah lakulah seperti seorang wanita. Anda para pria yang
masih merokok, dan pergi ke tempat biliar, hentikan itu. Saya
tidak peduli berapa banyak Anda mengaku. Jika Anda masih
memeluk organisasi itu, dan berkata, “Ini adalah Itu, dan ini
adalah Itu,” Lebih baik Anda berhenti. Lihatlah ke bawah,
periksalah itu dengan Firman.Kita sama sekali keluar dari…
216 Kita seharusnya sudah hidup di atas rambut pendek dan
semua itu. Zaman ini sekarang, kita sudah kembali kepada
Sesuatu sekarang, di mana Allah sedang menyingkapkan
rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang ditaruh di dalam Kitab
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itu sebelum dunia dijadikan. Dan mereka yang telah menaati
hal-hal kecil ini, akan menangkap Itu di dalam hal-hal yang
lain ini. Jika mereka belum menaati, Itu akan melewati mereka,
sejauh timur dari barat. Itu akan…
217 Seperti Gideon, memisahkan orang-orangnya. Ada beribu-
ribu. Allah berkata, “Itu terlalu banyak. Pisahkan mereka lagi.”
Ia memberikan mereka satu ujian lagi. Dan, “Pisahkan mereka
lagi. Pisahkan mereka lagi.” Dan terus, sampai ia mempunyai
sedikit. Ia berkata, “Itulah kelompok yang Kuinginkan untuk
melakukan tugas itu.” Tepat itulah yang terjadi.
218 Wanita Pentakosta (pergi bolak-balik) duduk di sana,
mendengar dan mengetahui, melalui Firman, bahwa itu salah.
Anda kira mereka akan menerima Itu? Tidak, Pak. Tiap tahun,
ketika saya lewat, ada lebih banyak wanita berambut pendek
daripada sebelumnya ketika saya barumulai.
219 Dikatakan, “Apa hubungannya itu…Anda seharusnya…”
Seseorang berkata, “Wah, Saudara Branham, orangmemandang
Anda sebagai seorang nabi.”

Nah, saya tidakmengatakan bahwa saya seorang nabi. Tidak
ada orang yang mendengar saya mengatakan itu. Tetapi saya
akan mengatakan ini, jika—jika Anda melakukan itu, jika Anda
menganggap itu…

Dikatakan, “Kenapa Anda tidak mengajarkan orang saja
bagaimana cara menerima Roh Kudus, dan bagaimana cara
menerima ini, dan bagaimana cara menerima karunia-karunia
roh dan membantu gereja?”

Bagaimana saya bisa mengajarkan mereka aljabar jika ABC
saja mereka tidak mau dengar? Itu benar. Anda lakukanlah hal-
hal kecil ini. Datanglah ke sini di bawah dan sikatlah itu, dan
mulai untuk benar. Amin. Baiklah.
220 Ngomong-ngomong, saya sedang membicarakan apa? Mari
kita lihat. Saya tidak bermaksud untuk keluar dari topik itu.
Maafkan saya, ya. Baiklah. “Beberapa dari…beberapa dari
kami bingung. Apakah Elia itu sama dengan…” Ya, ah-hah,
itu benar.

Bukan. Elia ini yang akan datang kepada bangsa bukan
Yahudi, adalah seorang dari bangsa bukan Yahudi yang diurapi
dengan roh itu, sebab Allah selalu memakai roh yang sama
untuk mengeluarkan umat-Nya dari kekacauan. Dan itu cocok
sekali untuk tujuan-Nya,maka Iamendatangkan itu lagi. Sebab,
lihat…

Sebab, nah, jika Ia memakai seorang yang keren, dan
berpendidikan, yang seperti itulah yang akan ditangkap.
221 Ia memakai seorang yang hampir tidak tahu ABC-nya,
dan tidak bisa mengucapkan perkataannya dengan benar, dan
semua yang seperti itu; suatu tempat di padang gurun sana,
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dan membawa Itu masuk dan mencekokkannya kepada orang
yang berpikiran-sederhana. [Saudara Branham membunyikan
jarinya satu kali—Ed.] Dan mereka menerima-Nya, seperti itu.
Merekamenerima Itu, ya. Jika Itu datang, dan kerah…
222 Seperti yang Paulus katakan, “Aku tidak datang kepadamu
dengan polesan dari suatu pendidikan, tetapi aku datang
kepadamu dengan Kuasa kebangkitan.” Allah memakai waktu
tiga setengah tahun, di tanah Arab sana, untuk mengeluarkan
itu dari dia, pendidikannya. Makan—memakan waktu empat
puluh tahun bagi-Nya untuk mengeluarkan itu dari Musa.
Paham? Maka begitulah. Itulah…

Saya tidak mengatakan bahwa Allah tidak…Saya tidak
mendukung kebutahurufan ya, tetapi saya—saya berusaha
memberi tahuAnda itu tidak perlu…Pendidikan tidak…
223 Hikmat dunia ini bertentangan. Pendidikan adalah
halangan terbesar yang dihadapi oleh Injil. Jika kita tidak
berpendidikan, semua seminari dan hal-hal yang besar ini
yang kita miliki sekarang tidak akan ada. Itu akan berupa
orang-orang, yang pikirannya-sederhana, yang mau mendengar
Firman. Tetapi mereka sangat dipoles dan berantakan, dan
terikat di sana, meskipun, organisasi-organisasi itu, sehingga
mereka akan tinggal dengan itu. Itu saja.Merekamenjadi seperti
roh itu. Apakah Anda pernah memperhatikan seorang wanita
yang baik, yang menikah dengan seorang laki-laki yang hina?
Laki-laki yang hina itu antara akan menjadi—laki-laki yang
baik seperti wanita itu, atau wanita itu akan menjadi hina
seperti dia. Paham? Itu benar.
224 Itulah alasannya Ia berkata, “Keluarlah dari antara
mereka, ketika Aku sedang bersiap-siap untuk melakukan
Pengangkatan itu.” Anda harus memiliki iman tertentu yang
akan membawa Anda ke luar dari sini.
190. Kapan perjanjian, dari Daniel 9:27, dibuat selama satu

minggu?
225 Setengah dari itu telah dibuat, perjanjian itu, ketika Yesus
Kristus berkhotbah kepada orang Yahudi di bumi. Ia tidak pergi
kepada bangsa bukan Yahudi, sama sekali. Dan Ia menyuruh
murid-murid-Nya, “Jangan pergi ke bangsa bukan Yahudi.”
Itu untuk orang Yahudi, saja. Paham? Dan Ia berkhotbah
selama tiga setengah tahun. Itulah setengah dariminggu ketujuh
puluh, nah, seperti yang dikatakan oleh Daniel bahwa Ia akan
melakukannya.
226 Nah, Anda ingat, Ia dibuktikan dengan kuat kepada orang
Yahudi. Tetapi mata mereka dibutakan, untuk memberikan
kesempatan ini kepada bangsa bukan Yahudi. Tidakkah Anda
bisa melihat seluruh program itu? Paham? Dan Ia membuktikan
diri-Nya, seorang nabi, telah melakukan dengan tepat apa yang
dilakukan nabi, menunjukkan kepada mereka tanda seorang
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nabi. “Yang mana, Firmanmu sendiri berkata, ‘Jika seseorang
mengatakan bahwa ia rohani, atau seorang nabi, perhatikan apa
yang ia katakan; dan jika perkataannya terjadi, terjadi terus, apa
yang ia katakan, terus-menerus.’”
227 Seperti, Anda lihat dalam Alkitab, dikatakan, “Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan; cari, mendapat; minta, diberikan.”
Nah, jika Anda perhatikan, “ketoklah.” Itu mengetok terus.
[Saudara Branham mulai mengetok mimbar dua-puluh-tiga
kali—Ed.] Tetaplah di sana. Seperti hakim yang lalim itu,
tidak mau menjawab wanita itu; ia mengetok terus pintunya.
Berkata, “Nasibku di tangan-Mu.” [Saudara Branham berhenti
mengetok.] Bukan mencari, berkata, “Tuhan, aku ingin
mendapat ini. Amin.” Bukan begitu. Tetaplah di sana sampai
Anda menerimanya. Anda tahu itu akan datang. Jadi, Ia
telah menjanjikannya, maka tetaplah di sana sampai Anda
memegangnya. Paham?

Nah, nah, pada bagian terakhir, minggu ketujuh puluh,
bagian terakhirnya akan terjadi pada masa Kesusahan, setelah
Pengangkatan Gereja. Maka inilah tiga setengah tahun itu di
sini, yang akan diteguhkan lagi bagi mereka oleh nabi-nabi, ya,
Musa danElia,Wahyu 11. Sekarangmari kita lihat apa ini:
191. Jika Anda adalah salah seorang dari orang-orang pilihan-

Nya, apakah Anda akan naik bersama Mempelai Wanita?
(Ya. Ah-hah. Ya, Pak. Itu mudah.)

192. Saudara Branham, apakah Anda bermaksud untuk
mengatakan tujuh ribu orang yang tidak sujudmenyembah
Baal, atau tujuh ratus?

228 Tujuh ribu, saya bermaksud mengatakan itu. Maafkan saya
atas hal itu, ya. Hanya…Itu hanya—cara berbicara. Saya
hanya…

Seperti, dikatakan beberapa saat yang lalu. Apakah Anda
memperhatikan saya berdiri di sini, saya mengatakan, “Dan—
dan mereka memberi kesaksian, melihat Anak Domba…”?
Paham? Paham? Anak Domba itu ada di bumi. Paham?
“Memberi kesaksian, melihat Roh Allah turun ke atas Anak
Domba itu.”
229 Nah, di sana, dikatakan, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi,
kepada-Nyalah Aku berkenan.” Anda paham? Nah, itu ditulis
dalam bentuk Yunani yang asli, menaruh kata kerja sebelum
kata keterangan. Tetapi Anda perhatikan di sini, itu sebenarnya
begini. Nah ambil saja Firman itu, ya. Alkitab berkata,
dalam terjemahan Saint James di sini, “Inilah Anak-Ku yang
Kukasihi, di dalam Dialah Aku berkenan untuk tinggal.”
Tetapi, sebenarnya, jika kita mengatakannya seperti kita
mengatakannya hari ini, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, Aku
berkenan untuk tinggal di dalam Dia.” Anda balikkan itu,
ya. Paham? “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, di dalam Dialah
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Aku berkenan untuk tinggal.” Paham? Nah, hari ini kita akan
mengatakannya, “InilahAnak-Ku yangKukasihi, Aku berkenan
untuk tinggal di dalam Dia.” Lihatlah, kata yang sama, itu
dibalik saja. Paham?
230 Nah, ya, maksud saya…Maafkan saya, ya. Saya…Dan—
dan, Saudara-saudara, Anda yang mendengar kaset di luar
sana, dan teman-teman, dengarlah. Saya tidak bermaksud
mengatakannya begitu. Saya—saya—saya adalah seorang
pelayan Injil. Saya, sering kali seperti yang telah saya
khotbahkan, saya tahu itu adalah tujuh ribu. Kebetulan
saja saya mengatakan tujuh ratus. Saya tidak bermaksud
mengatakan tujuh ratus. Maksud saya, Anda…Saya tidak
membacanya dari Kitab Suci. Itu hanya muncul ke pikiran saya
ketika saya sedang berbicara, dan saya mengatakan tujuh ratus
sebagai pengganti tujuh ribu. Saya selalu membuat kesalahan
seperti itu. Saya—saya memang orang bodoh, maka maafkanlah
saya. Paham? Saya tidak bermaksudmelakukan itu.
193. Apakah Mempelai Wanita Kristus, dan Tubuh Kristus,

sama?
231 Ya, Pak! Paham? Nah, di sini, nah lihat, saya tidak
ingin memulai itu, sebab saya se-…berkhotbah tentang itu,
ya. Tetapi saya tidak akan melakukannya. Tetapi saya ingin
menunjukkan kepada Anda. Ketika Allah memberikan kepada
Adam mempelai wanitanya, dari rusuknya, ia berkata, “Ia
adalah daging dari dagingku, dan tulang dari tulangku.”
Benarkah itu?
232 Waktu Allah memberikan Kristus Mempelai Wanita-Nya,
Roh memberikan daging itu yaitu Mempelai Wanita, Ia ditinju,
lambung di bawah jantung-Nya ditombak, dan air, Darah, dan
Roh, keluar; itu menjadi “daging dari daging-Nya, dan tulang
dari tulang-Nya.” Kita adalah daging dan tulang itu; Mempelai
Wanita akan menjadi daging dan tulang Kristus, tepat sekali.
Mereka adalah…Itu adalahMempelaiWanita-Nya.
194. Apakah Mempelai Wanita Kristus akan…? Apakah

Mempelai Wanita Kristus akan memiliki pelayanan
sebelum Pengangkatan?

233 Tentu. Itulah yang sedang terjadi sekarang, lihat, Mempelai
Wanita Kristus. Tentu. Inilah Pesan saat ini, ya, Mempelai
Wanita Kristus. Tentu. Ia terdiri dari para rasul, nabi, pengajar,
pemberita Injil, dan gembala. Benarkah itu? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Itulah Mempelai Wanita Kristus. Tentu. Ia
memiliki pelayanan, pelayanan yang besar, pelayanan saat ini.
Itu akan sederhana sekali.
234 Nah ingat. Berapa orang yang berada di sini, yang pertama,
ketika saya…? Hari Minggu terakhir, ya, ingat apa yang
saya khotbahkan? Kerendahan hati. Oh, jangan lupakan itu.
Saya akan berhenti sebentar, untuk memperingatkan itu lagi.
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Ingatlah, apabila Allah memprediksi sesuatu yang besar untuk
terjadi, orang memandang jauh sekali, dengan hikmat mereka,
sampai mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apabila Allah
mengatakan sesuatu yang besar, dunia menertawakan itu.
“Sekumpulan orang bodoh!” Itu benar.

Tetapi ketika dunia yang hebat, dan gereja yang tinggi besar,
berkata, “Wah, itu hebat sekali!” Allah berkata, “Sekumpulan
orang bodoh!” Maka, lihat, Anda harus awasi. Maksud saya
bukan mungkin begitu caranya, tepat begitulah caranya, tetapi
begitulah caranya.

235 Lihat! Dahulu ada sebuah gereja Ortodoks suci, yang
besar, “Kami tahu Firman. Kami memiliki banyak sekolah.
Kami memiliki banyak seminari. Kami memiliki orang-orang
yang sangat cemerlang! Wah, selama beratus-ratus tahun kami
sudah setia kepada Yehovah. Kami adalah Gereja. Kami adalah
Mahkamah agama. Kami memiliki Dewan Gereja-gereja di sini.
Baik Farisi maupun Saduki, dan semua denominasi, berkumpul
bersama,” seperti yang akan kita dapatkan. Paham? “Kami
semua di dalam satu, Dewan gereja—itu. Kami adalah orang-
orang penting di sini. Kami tahu Kitab Suci. Seorang laki-
laki kecil, yang bodoh di sana di sungai, dengan jenggot
yang terurai di mukanya, dan sehelai kulit domba, apa yang
sedang ia katakan kepada kita?” Tentu, mereka tidak mau
mendengarkan Itu.

236 Tetapi Alkitab berkata, dalam Maleakhi ke-4 pa-…atau
pasal ke-3, “Aku akan menyuruh utusan-Ku mendahului Aku,
untuk mempersiapkan jalan bagi-Ku.” Tujuh ratus dua belas
tahun sebelumnya, Yohanes…Oh, Yesaya nabi yang besar
itu berdiri di sana, dan berkata, “Akan ada suara orang
yang berseru-seru di padang gurun, ‘Persiapkanlah jalan
untuk Tuhan, dan luruskanlah jalan bagi-Nya.’” Itu benar.
Dan berkata…dan Da-…Oh, banyak dari mereka! Berkata,
“Setiap tempat yang tinggi akan diratakan.”

237 Oh, mereka berkata, “Akan ada…Ketika laki-laki ini
datang, ia akan menunjuk dengan jarinya, dan ia akan
memindahkan gunung. Oh, dan semua tempat yang rendah,
parit, akan ditinggikan. Lalu semua, semua tempat yang
berlekuk-lekuk, akan diratakan. Saudara, kita akan menanam
jagung di setiap ladang di sekitar sini. Dan, oh, kita akan
melakukan hal-hal yang besar ketika orang ini datang.” Paham?

238 Mereka mengharapkan Allah untuk mengambil engkol dan
menyalakannya, menurunkan lorong, berkata, “Ayo turunlah,
engkau pendahulu yang besar dari Mesias-Ku.” Dan kemudian
setelah ia pergi, mereka langsung menarik itu ke atas lagi,
dan pelayanannya selesai. Mereka mengengkol itu ke bawah
lagi, dan menaruhnya di sini di samping seminari, dan berkata,
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“Baiklah, Anak-Ku yang terkasih, jalanlah ke bawah dan beri
tahu mereka.” Paham? Oh, wah!
239 Lihat, ketika ia datang. Apa yang terjadi? Datanglah
seorang laki-laki yang tidak mengetahui semua sekolah mereka.
Bahkan tidak memiliki kartu persekutuan. Oh! Tidak memiliki
kualifikasi. Tidak. Tidak ada orang yang tahu apakah ia pernah
pergi sekolah sehari dalam hidupnya. Bahkan Anda tidak bisa
tahu dari cara bicaranya. Ia tidak berbicara dengan istilah-
istilah…gereja. Ia berbicara tentang ular, kapak, dan padang
gurun, dan—dan—dan hal-hal seperti itu, ya, pohon. Ia tidak
berbicara dengan istilah-istilah kalangan gereja pada zaman itu,
atau zaman ini atau zaman mana pun.
240 Ia datang dengan “kasar,” seperti kita di Indiana ini
menyebutnya. Ia keluar dari semak-semak di suatu tempat.
Bahkan tidak bercukur, dan rambutnya jabrik. Saya rasa ia
tidak mandi; dua atau tiga bulan sekali. Benar. Pada waktu
malam ia tidak memakai piama. Ia tidak pernah naik mobil.
Ia tidak pernah sikat gigi. Oh, wah! Orang apa ini! Tentu
saja tidak.
241 Datanglah dia ke sini, mengentakkan kaki melewati padang
gurun, seperti itu, berkata, “Akulah suara orang yang berseru-
seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, dan
luruskanlah jalan bagi-Nya!”
242 Beberapa guru berdiri dan berkata, “Huh! Hai, teman,
apakah engkau punya…? Kami tidak bisa bekerja sama
denganmu dalam kampanye ini. Di sini, kami tidak bisa
melakukan itu. Baik, mana—mana kartumu? Mana kartu
pengenalmu?” Ia mengabaikan mereka. Ia membawa sebuah
pesan, maka ia jalan terus dengan itu, Anda tahu, tetap
berkhotbah saja.
243 Mereka berkata, “Nah sekarang, tunggu!Nah, jika kita pergi
ke sana, kita akan membawa bapak uskup ke sini, hari ini, dan
lihat apa yang akan ia katakan tentang itu. Kita akan pergi ke
sana jika kita tahu. Itu adalah para ketua gereja. Dan kita tahu
bahwa ia harus mengakui itu. Kalau ia berasal dari Allah, ia
akan mengakui para penilik kita.”
244 Menempatkan mereka semua sederet di sana, dan berdiri di
sana, para pemimpin itu.
245 Ia berkata, “Kamu keturunan ular! Kamu ular-ular di
rumput!” Dengan kerah yang dibalik, dan “bapak-bapak
suci,” dan sebagainya. “Siapakah yang memperingatkan kamu
untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Kamu
tahu waktumu sudah dekat. Janganlah kamu mengira…
Kamu berkata, ‘Nah, kami anggota ini, itu.’ Aku berkata
kepadamu, Allah yang kulayani dapat menjadikan anak-anak
bagi Abraham dari batu-batu ini.” Oh, wah!
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246 Nah ambillah kebalikannya, dari pidato agama. “Aku
berkata kapak sudah tersedia pada akar pohon! Maka setiap
pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang
dan dibuang ke dalam api! Oh, aku akan membaptis kamu
dengan air, sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia akan datang
setelah aku. Bulan akan menjadi darah! Dan kamu…oh, wah,
Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya! Dan Ia akan
mengumpulkan—debu jerami dan membakarnya dengan api
yang tidak terpadamkan, dan Ia akan mengumpulkan gandum
ke dalam lumbung. Ia akan memisahkan rumput liar dan
gandum.” Oh, wah! Pesan yang luar biasa!
247 Mereka berkata, “Orang ini? Huh! Apa yang ia katakan,
apa—apa—jam berapa itu? Oh, bodoh! Kita punya orangnya
di sana, Saudara Jones. Jika ada seseorang di zaman ini,
dialah orangnya yang akan melakukan itu. Uskup Anu akan
melakukannya; Bapak SuciAnu.” Oh, wah! Paham?

Allah dalam kesederhanaan, ya, bekerja dalam
kesederhanaan.
248 Lalu, tiba-tiba, suatu hari ia berdiri di sana, dan ia berkata,
“Ya, Ia berdiri di tengah-tengah kamu!” Ia begitu yakin bahwa
ia adalah pendahulu itu. Ia tahu siapa dia. Itulah alasannya ia
bisa menegur mereka. Dikatakan, “Nah, jangan gemetar, tetapi
jalan terus dan lanjutkan saja. Kamu para prajurit, taatilah
tuanmu. Dan jika kamu telah melakukan yang jahat, kamu
mengambil…”
249 “Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus berhenti
melakukan ini? Haruskah kami berhenti melakukan ini?”
250 Ia berkata, “Kamu jalan terus saja seperti sekarang.
Lanjutkan. Lanjutkan. Jalan terus. Jika kamu akan menanam
kentang, tanamlah. Paham? Kamu para prajurit, jangan
merampas. Dan—dan lakukanlah ini. Dan apa pun itu, kamu
lanjutkan saja seperti yang kamu lakukan sekarang. Taatilah
tuanmu, dan sebagainya.”

“Rabi, apa yang harus kami lakukan?”
251 “Lanjutkan saja apa yang kamu lakukan, ya. Tetapi ada
Seorang di tengah-tengah kamu, yang tidak kamu kenal.” Ia
tahu itu, adalah waktu untuk pesannya. Ia tahu bahwa ia harus
memperkenalkan Orang itu. Ia tahu bahwa Ia ada di sana.
“Orang yang ada di tengah-tengah kamu! Kamu tidak melihat
Dia. Banyak hal sedang terjadi, yang sama sekali tidak kamu
tahu.” Dan, maka, “Se—sesuatu akan terjadi,” katanya, “kamu
tahu, dan Ia akan berada di sini. Dan aku akanmengenali Dia.”
252 Dan akhirnya, suatu hari, ia berkata, “Lihatlah, itulah
Dia! Itulah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia!”
Dikatakan, “Dan sekarang waktuku telah selesai. Aku telah
memperkenalkan kamu kepada-Nya. Sekarang aku harus
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berkurang. Aku harus pergi dari tempat ini. Ia akan mengambil
alih dari sini.”

“Milenium akan mulai, segera, ya, dan—waktunya sudah
dekat.” Lalu ketika Ia datang, ketika…
253 Bahkan Yohanes berkata, “Ia akan, oh, Ia akan melepaskan
kulitnya. Ia akan—Ia akan memisahkan gandum dari—dari debu
jerami, dan Ia akan membakarnya. Dan Ia akan membersihkan
tempat pengirikan-Nya, dan alat penampi-Nya sudah di tangan-
Nya!” Tetapi siapakah Dia? Kecil, kecil…
254 Nah, mereka telah merancang semuanya, “Oh, wah! Ia akan
memiliki tombak yang bisa mencapai jarak satu mil. Ia akan
berdiri di sini di Palestina, hanya berdiri di sana dan…di atas
salah satu awan-awan putih ini, dan mencomot semua orang
Romawi ini, begini, dan melemparkan mereka ke dalam neraka.
Terus melakukan seperti itu saja, ya, sampai Ia menghabiskan
mereka semua.”Wah,mereka telahmengatur semuanya.

Dan ketika, seekor Anak Domba yang kecil keluar dari
antara mereka, lemah lembut dan ramah, didorong ke sini dan
ke sana.
255 Bahkan Yohanes berkata. Nah lihatlah Yohanes, nabi itu;
ia berkata, “Pergilah dan tanyalah Dia. Apakah Ia benar-
benar Orang itu?” Begitu sederhana, sampai nabi itu tidak
mengenalinya. Dikatakan, “Apakah Ia Orang itu, atau haruskah
kami menantikan orang lain?”
256 Nah, Ia tidak memberikan dia sebuah buku melalui murid-
murid itu, di—dalam Matius 11. Ketika murid-murid Yohanes,
datang dan bertanya kepada-Nya…

Yohanes berada di dalam penjara. Maka ia menjadi begitu
bingung sehingga ia…Saya percaya itu adalah Pember yang
berkata, “Mata rajawalinya tertutup selaput, di sana,” Anda
tahu. Ia bisa…Ia—ia sudah turun ke bumi; ia sudah pernah ke
udara. Tetapi ketika nubuatnya selesai, ia jatuh ke tanah lagi,
ya, sebab, dia dimasukkan ke dalam penjara, Anda tahu. Ia tidak
perlu sayap-sayap yang besar itu lagi, maka ia hanya berbaring
di sana. Tetapi ia pernah terbang lebih tinggi dari yang lainnya.
257 Biarlah saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Allah
telahmemakai dia. DanYesus tahu, ya, sebab itu—itulah jelmaan
Allah di sana. Paham? Ia…Maka, Ia—Ia berkata di sana, Ia
berkata…

Nah, Ia tidak memberikan dia buku tentang bagaimana
cara bertingkah laku di dalam penjara; Ia berkata, “Nah
tunggu sebentar. Aku akan menulis sebuah esai pendek di sini,
dan kamu bawalah dan beri tahu Yohanes bagaimana cara
bertingkah laku ketika ia di dalam penjara, demi Aku.” Paham?
Tidak, Ia tidak pernah mengatakan itu.
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258 Ia tidak berkata, “Beri tahu kepada Yohanes bahwa ia harus
mendapat gelar Ph.D.-nya sebelum ia keluar.” Paham? Jika ia
begitu, ia akan sama dengan mereka yang lain; ia akan menjadi
seorang penolak.

Yohanes jujur dan bertanya.
259 Dan Ia berkata, “Tunggulah sampai pertemuan ini selesai,
lalu pergilah tunjukkan kepada Yohanes apa yang terjadi, maka
ia akan tahu. Jika kamu memberi tahu dia apa yang terjadi,
maka ia akan tahu.” Paham? Paham? “Pergilah dan biarlah
dia…Beri tahu dia. Beri tahu dia ini…Ia berada di dalam
penjara dan tidak bisa berada di sini. Tetapi—tetapi kamu telah
duduk di dalam pertemuan ini, dan kamumelihat apa yang telah
terjadi. Kamu pergilah dan beri tahu dia.”

Maka, lalu,murid-murid itu berkata, “Baik sekali, Guru.”
260 Dan pergilah mereka ke balik bukit. Yesus duduk di atas
batu ini, mengamati mereka sampai mereka menyeberang dan
pergi melewati bukit itu.
261 Ia berpaling kepada jemaat, berkata, “Siapa—siapakah
yang ingin kamu lihat di luar, pada masa Yohanes?” Paham?
Dikatakan, “Kamu keluar untuk melihat apa? Apakah kamu
pergi untuk melihat seseorang yang kerahnya dibalik, dan
berpakaian halus, dan keren dan berpendidikan. Orang seperti
itukah yang ingin kamu lihat?” Dikatakan, “Bukan. Kamu tahu
mereka itu seperti apa? Mereka mencium bayi, dan, bekerja di
istana raja, kamu tahu.Mereka, itu—bukan tipenyaYohanes.”
262 “Baik,” dikatakan, “lalu, kenapa kamu pergi? Untukmelihat
orang yang diberikan suatu pelayanan dan mau mengaitkannya
ke sebuah organisasi, atau sesuatu yang begitu? Digoyangkan
oleh segala…Lalu, jika—jika gereja Oneness tidak menerima
dia, ia akan pergi ke gereja Tritunggal? Dan jika gereja
Tritunggal tidak menerima dia, ia akan pergi ke Gereja Allah,
yang mana saja? Orang semacam itukah yang ingin kamu lihat,
digoyangkan oleh segala buluh? Oh, bukan. BukanYohanes.”
263 Ia berkata, “Lalu kamu mau lihat apa? Seorang nabi?” Ia
berkata, “Dan Aku berkata bahwa itu benar. Tetapi Aku akan
memberi tahu kepadamu sesuatu yang tidak kamu ketahui; ia
lebih dari nabi. Ia lebih dari itu. Jika kamu bisa menerimanya,
tentang dialah ada tertulis, dalam Alkitab, lihat, di belakang
sana, Kitab Suci, ‘Aku akan menyuruh utusan-Ku mendahului
Aku,’ Maleakhi 3, ya, ‘dan ia akan mempersiapkan jalan di
hadapan-Ku.’” Paham?
264 Dan mereka tidak mengerti. Bahkan murid-murid itu tidak
mengerti, lihat. Itu benar. Oh, wah! Sederhana! Rendahkanlah
dirimu, ya. Merendahlah…Apabila Allah menjanjikan sesuatu
yang besar, lihat, itu besar di hadapan-Nya.
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265 Nah, jika Anda mau selalu ingat akan hal ini, saya ingin
Anda…Anda ingatlah ini. Dan apabila ini terjadi, Anda bisa
mengubahnya. Jangkaulah ke bawah dan ambillah salah satu
bunga musim semi yang akan datang tahun ini, atau ambillah
sebilah rumput biasa dan peganglah itu di tangan Anda, dan
katakan, “Saya akan memegang ini sekarang, dan melihat
sesuatu, yang begitu sederhana, telah membuat ini. Dan saya
ingin melihat otak, yang bisa meluncurkan roket ke bulan,
membuat rumput ini.” Anda akan selalu menemukan itu. Anda
bisa yakin tentang itu. Anda akan selalu menemukan itu.
Paham? Sebilah rumput memiliki kehidupan di dalamnya, ya.
Itu sangat sederhana dan rendah.
266 Anda tahu, jika seseorang adalah seorang yang besar, baik,
tetapi jika ia cukup besar sehingga ia bisa bersikap sederhana,
lihat. Ia akan bertemu dengan Allah. Tetapi jika ia tidak
bersikap sederhana, ia tidak akan bertemu dengan-Nya. Maka
Anda harus sederhana. Nah ayat…
195. Di dalam Wahyu, 5:9, siapakah ini yang didapati—sedang

bernyanyi ketika Anak Domba mengambil Kitab—dari…
mengambil Kitab itu? Apa—apakah ini orang-orang kudus
yang telah diangkat?

267 Bukan. Wahyu 6…5:9, lebih tepatnya. Bukan. Jika Anda
perhatikan, ini bukanlah orang-orang kudus. Mereka…Ia
masih belum mengklaim milik-Nya. Paham? Ini bukan orang-
orang kudus. Jika Anda perhatikan, mereka adalah tua-tua dan
keempatMakhluk itu, danmereka bernyanyi.
268 Mari kita baca itu, maka orang ini…Dan kemudian saya
akan mencoba…Saya masih ada sekitar setengah lusin lagi
di sini, dan saya rasa saya bisa menjawabnya dalam beberapa
menit. Mari kita lihat. Wahyu 5:9. Nah mari kita baca sedikit
sebelumnya. Jadi, orang ini, nah, ia jujur tentang ini, danmereka
ingin tahu. Perhatikan.

Ketika Ia mengambil—mengambil gulungan kitab
itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh
empat tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu,
masing-masing memegang satu kecapi…satu cawan
emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang
kudus.
Danmerekamenyanyikan suatu nyanyian baru, (lihat,

lihat,) katanya: “Engkau layak menerima gulungan
kitab itu dan membuka-Nya, (lihat,) …Engkau telah
menebus kami…
Dan…telahmembuat kami menjadi imam-imam dan

raja-raja…”
269 Itu adalah kelompok Sorgawi, orang-orang yang masih
belum ditebus. Baiklah, sekarang.
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Saudara Branham, jika semua…
Nah tunggu sebentar. [Saudara Branham berhenti—Ed.]

Saya duga, apa…Maafkan saya.
Saudara Branham, jika—jika semua orang saleh, (ya),
orang saleh diangkat dalam Pengangkatan, dari mana Elia
dan…dan Musa akan datang?

270 Ada yang salah. Ada yang salah. Itu saja yang ada di situ.
Ada—ada sesuatu yang telah terjadi. Paham? Ada sesuatu yang
salah di suatu tempat. Semua merasa sehat? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Tidak ada…Tidak ada yang sakit, atau apa pun?

[Seorang saudara di antara jemaat berkata, “Bacalah ayat
ke-9 itu lagi, dalam Wahyu 5.”] Mari kita lihat, Wahyu…Di
manakah itu, Saudara? [“5.”] 5. [“5.”]

Oh, pertanyaan itu! Oh, pertanyaan yang baru saja saya
jawab.Nahmari kita lihat. “Engkau…”Tempat yang benar:

Ketika Ia me-…gulungan kitab itu, tersungkurlah
keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu
di hadapan AnakDomba itu, masing-masingmemegang
satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan
kemenyan: itulah doa orang-orang kudus.
Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru

katanya: “Engkau layak menerima gulungan kitab itu
dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau…
telah disembelih dan…”
Inilah dia! Inilah dia! Tadi saya salah tentang itu. Paham?
…Engkau telah menebus kami bagi Allah dengan

darah…dari tiap-tiap suku…
271 Itu benar. Nah, apa pendapat Anda tentang itu? Oh, jika
Hadirat Roh Kudus tidak ada di sini, apa itu? Ia tidak
membiarkan…Lihatlah, saya hanya membaca bagian pertama
dari ayat itu. Lihat, itu—itu hanya satu ay-…atau sesuatu yang
ditulis di sini, dan saya sedang berusaha menyelesaikan, sambil
melihat lonceng itu. Tetapi lihatlah Ia menghentikan saya di
situ? Glori! Lihat, saya belum membaca bagian lain dari itu.
Lihat, saya sampai ke sini, “Dan…” Lihatlah di sini, “Dan
mereka—dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru,” dan
saya berhenti, ya. Tetapi, lihatlah di sini, “Lagu yang mereka
nyanyikan, berkata, ‘Engkau telah menebus kami dari tiap-tiap
suku, bahasa, dan bangsa.’” Tentu, itulahmereka.Wah!Oh,wah!
Oh, wah! Lihat itu? Dan, ngomong-ngomong, di sini juga ada
satu pertanyaan, lagi.
196. Dapatkah Anda (k-o-n-t-r-o-…) kontrol mereka yang

diberikan…?Baik, kontrol “mereka yang diberikan jubah
putih,” dari Wahyu 6:11, dengan “mereka yang telah
mencuci jubah mereka di dalam Darah Anak Domba?”
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272 Nah mari kita lihat, Wahyu 6. Saya tidak bisa tergesa-gesa
tentang ini, Saudara, seperti ini di sini, lihat, sebab ini akan…
Saya akan menjawab sesuatu dengan salah. Nah, Ia tidak mau—
Ia tidakmau sayamelakukan itu. Itu benar, sungguh. RohKudus
Allah tahu bahwa itu adalah kebenaran. Paham? Saya…Ada
sesuatu…Saya—saya baru saja melihat itu…Saya melihat
lonceng itu, sebelas-tiga-puluh, dan saya pikir, “Jika saya tidak
bergegas sekarang, saya tidak akan bisa berdoa bagi orang
sakit.” Dan saya berusaha melakukan itu. Sebab saya…Dan
pikiran saya sangat…Saya tidak bisa…
273 Anda ingat, Anda harus mengerti sekarang, saya—saya
seorang manusia, ya. Dan saya—saya sudah berada di dalam
sana selama tujuh hari, dan saya…Dan masih ada sesuatu bagi
saya, sore ini, yang harus saya dapatkan dari Allah.
274 Tetapi, Ia begitu bertekad agar saya tidak membuat
kesalahan itu, mereka meminta saya lagi untuk membaca
sisa ayat itu. Saya…Itu rasanya seperti Sesuatu yang
menggelinding di atas saya di sana, dan berkata, “Balik lagi!
Balik lagi!”

Saya pikir, “‘Balik lagi’? Apa? Berhenti saat ini juga dan
mulai berdoa bagi orang sakit? Tetapi apa—apa itu? Apa yang
telah saya lakukan?”

Dan tepat ketika saya hendak mengambil itu, seseorang
berkata, “Bacalah ayat itu lagi.” Dan saya membacanya lagi.
Dan di situ, di bawah pertanyaan ini, itu dia, lihat, “Wahyu 6.”
275 Lihat, saya membaca yang pertama. Itu memang
kedengarannya seperti itu, yang pertama, ya, “Dan mereka
menyanyikan suatu nyanyian baru.”

Tetapi di bawah sini, lihat apa itu? Yang berikutnya, terus
ke bawah, “Telah menebus kami.” Tentu, itu adalah Mempelai
Wanita, orang-orang kudus yang diangkat. “Dapatkah
Anda…?” Dan di sini, tentu, itu—Anak Domba itu memegang
Kitab itu di tangan-Nya. Ia telah meninggalkan Takhta kasih
karunia pengantaraan. Paham? Lihatlah bagaimana Roh Kudus
mengawasi itu? Sebab, tepat, itulah hal yang sama yang saya
katakan malam itu.
276 Ketika Ia selesai berbicara kepada saya di dalam ruangan
itu, dan saya datang ke sini dan berkhotbah kepada Anda
sekalian, bahwa, “Ketika Anak Domba meninggalkan tempat
itu.” Oh, wah! Nah saya rasa kita akan mengambil satu teks
saja. Lihat, “Anak Domba telah meninggalkan kursi-Nya dan
keluar,” lihat, ketika saya tiba di sana ketika Ia hadir, Terang
itu, yaitu Kristus; ketika Ia hadir, memberi tahu itu. Ketika
Anak Domba meninggalkan kursi Takhta itu, sebagai seorang
Pengantara, Ia keluar ke sini, dan Hari Penebusan bagi Gereja
sudah selesai.



48 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

277 Penebusan berikutnya dibuka, untuk bangsa Yahudi, seratus
empat-puluh-empat ribu orang itu. Benarkah itu? Sebab Ia
berjanji bahwa Ia akanmemotong pohon itu, Anda tahu.
278 Nah, di sini, nah di sini Ia keluar, Anak Domba itu, lalu Hari
Penebusan selesai. Dan semua yang akan ditebus, sudah ditebus
dan ditaruh di dalam Kitab itu, dan Ia berada di luar sini untuk
membuka Kitab itu. Benar!
279 Oh, terima kasih, Tuhan. Paham? Ampunilah hamba-Mu
yang gugup ini karena mencoba untuk buru-buru melewati
sesuatu.

Nah, dapatkah Anda menoleransi “mereka yang diberikan
jubah putih,” dari Wahyu 6:11…

280 Nah mari kita lihat, 6:11. Baiklah. Kita berada di mana
sekarang tentang ini? “Jubah putih,” ya, itulah—yang disalibkan,
di bawahmezbah. Itu—orang-orang Yahudi, di antara waktu itu,
“Mereka diberikan jubah putih.”

…dengan “mereka yang telah mencuci jubah mereka di
dalam Darah Anak Domba,” dari Wahyu 7:14?

281 Tidak. Nah, itu lain, tentu. Sebab, lihat, di sini, kita tahu
di sini, bahwa “orang-orang ini diberikan jubah putih,” di sini
padawaktu ini. “Mereka diberikan jubah putih,”mereka, karena
kasih karunia. Dan orang-orang ini di sini, “Telah mencuci
jubah mereka di dalam Darah Anak Domba,” dan di sini dalam
Wahyu, ini adalah “kumpulan besar orang banyak yang berdiri
di hadapan Allah, dari segala suku, bahasa, dan bangsa” itu.
Dan ini dengan tepat adalah para martir, orang Yahudi, lihatlah.
Nah, nah itu benar, sekarang.

197. Saudara Branham, jika semua orang saleh diangkat dalam
Pengangkatan, dari manakah Elia dan Musa akan datang?
Apakahmereka orang Yahudi? Atau apakah Elia kita, yang
diberikan bagi kita, akan—akan bersama dengan mereka?

282 Bukan. Orang—orang bukan Yahudi itu yang akan diurapi
dengan roh ini, untuk memanggil orang bukan Yahudi, akan
dibawa pergi. Sebab, Anda tahu, segenap Gereja itu, semua,
telah diangkat. Dan kedua nabi ini, dari—dari pasal ke-11,
dibawa turun. Dan masa kasih karunia bagi bangsa bukan
Yahudi berakhir, dan diberikan kepada bangsa Yahudi. Bukan,
itu bukan laki-laki yang sama. Nah, saya—saya yakin sekali
akan hal itu. Nah ingatlah, ini hanya setahu saya.

Mari kita lihat apa ini, yang dikatakan di sini. Pertanyaan,
“Apakah gandum dan anggur…?” Oh, “Apakah…?” G-a-n-
d-u-m. Bukan, saya duga itu—maksudnya, “Apakah…?” Tidak
ada “apakah” di situ. Hanya berkata:

198. Apakah itu dan anggur, atau gandum dan anggur,
apakah…dari Wahyu 6:6?
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Mari kita lihat apa itu, ketika saya sampai ke sini sekarang,
ini di sini.

Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-
tengah keempat makhluk itu berkata: “Secupak
gandum sedinar, dan tiga cupak jelai sedinar.…
janganlah rusakkan anggur dan…minyak.

283 Saya duga itu maksudnya “gandum dan anggur.” Itu satu,
dengan yang lainnya.

Lebih tepatnya, itu adalah suatu simbol, anggur yang
diminum di meja perjamuan, dari Wah-…dari 1 Korintus
11:24?

284 “Apakah anggur—anggur…?” Bukan. Satu di antaranya
adalah simbol rohani, lihat. Dan yang satu lagi sebenarnya
adalah—wahyu dari Firman.

199. Mungkinkah itu alasannya banyak yang sakit, karena kita
tidak mengakui Tubuh Tuhan? (Benar!)
…tetapi sekarang itu telah disingkapkan dengan
pembukaan Meterai Keenam?

285 Nah, mari kita lihat. Biarlah saya melihat apakah saya
bisa mengambilnya sekarang. Itu bukan Anda; itu saya. Anda
tidak…Andamenulisnya dengan benar; itu saya saja.

Mungkinkah itu alasannya banyak yang sakit, karena
kita tidak mengakui Tubuh Tuhan? (Ada tanda tanya, di
ujungnya.)

286 Baik, Kitab Suci berkata, bahwa, “Banyak di antara kamu
yang sakit dan lemah, karena tidak mengakui Tubuh Tuhan.”
Itu benar sekali. Sebab, lihat, Tubuh Tuhan adalah Mempelai
Wanita. Dan banyak dari mereka menyimpang, dan mereka
tidak berjalan dengan Itu. Itu benar. Lihat, mereka tidak tahu
bagaimana mereka harus bertingkah laku. Hidup sembarangan;
dan makan perjamuan dan sebagainya. Itu tidak benar. Paham?
Apabila orang makan perjamuan, berdusta dan mencuri dan
minum, dan, itu—itu—itu buruk sekali. Anda tidak boleh
melakukan itu. Paham?

…tetapi sekarang disingkapkan melalui pembukaan
Meterai Keenam?

287 “Pembukaan Meterai Keenam.” Mari kita lihat sekarang.
Bukan. Nah, Anda tahu, pembukaan Meterai Keenam di sini,
adalah untuk bangsa Yahudi. Lihat, ge—Gereja telah pergi. Ini
adalah masa Kesusahan, jadi itu tidak sama. Tidak. Tidak.
Itu bukan.
288 Satu di antaranya adalah anggur rohani, yaitu wahyu dari
Firman, lalu—orang percaya menjadi terangsang oleh wahyu
dari Firman. Dan yang satu lagi adalah simbol dari Darah
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Yesus, yang diminum di meja Tuhan. Nah, itulah setahu saya
tentang itu.
200. Apakah orang yang tidak ditetapkan dari semula akan

menerima Tuhan? Jika mereka menerima, apakah mereka
akan murtad?
Tidak jika mereka telah ditetapkan dari semula. Tidak.

Lihat, mereka tidak bisa.
201. Di manakah ayat Kitab Suci yang menunjukkan bahwa…

Katolik akan menipu orang Yahudi dan mengambil
kekayaan mereka?

289 Nah, “Di manakah dikatakan bahwa—bahwa—bahwa
binatang itu akan menipu untuk mengambil kekayaan itu?”
Ini tidak mengatakan itu. Tetapi kita menganggap bahwa
itu adalah…Nah, pada malam yang lalu, Anda ingat. Anda
bisa mendengar kaset itu dengan teliti. Saya tidak pernah
mengatakan bahwa itulah yang akan mereka lakukan. Saya
berkata…Lihat, Katolik adalah kelompok terkaya di dunia.
Tidak ada yang seperti mereka. Dan apa yang tidak mereka
miliki, orang Yahudi memiliki sisanya.
290 Di sanalah ekonomi negara ini sekarang…Saat ini kita
sedang hidup dari uang pajak, menurut Lifeline, dari pajak
(itu datang langsung dari Washington, DC) yang akan dibayar
dalam waktu empat puluh tahun dari hari ini. Itulah yang
sedang kita pakai sekarang. Begitu jauhnya kita di belakang,
memberikan surat hutang, ya, dari pajak yang akan dibayar
empat puluh tahun dari sekarang. Bangsa ini sudah bangkrut.
Ia sudah tamat.
291 Nah, Castro, satu-satunya hal yang bijaksana yang pernah
ia lakukan, adalah ketika ia memalsukan mata uang dan
melunasi surat utang, surat obligasi, dan membakarnya, dan—
dan mengganti mata uang. Itulah satu-satunya hal yang bisa ia
lakukan.

Dan hanya ada satu hal yang tersisa bagi Amerika Serikat
untuk dilakukan. Nah ingat, ini adalah William Branham, ya,
yang berbicara. Ini adalah ide saya. Ini hanya asumsi, hanya
memandangnya dari sudut alamiah, yang mungkin melenceng
sejuta mil. Saya percaya bahwa tepat di sana, dalam uang itu…
“Akar segala kejahatan ialah cinta uang.” Dan saya percaya
bahwa hal itu akanmembuat bola itumulaimenggelinding.
292 Nah, gereja Katolik di belakang sana, dari mengenakan
biaya untuk misa, dan sebagainya, memegang kekayaan dunia.
Anda ingat, Alkitab berkata, “Ia kaya,” dan betapa kayanya dia.
Dan, ingat, bukan hanya di dalam satu bangsa. Ia kaya di dalam
setiap bangsa yang ada di kolong Langit. Ia menjangkau ke luar.
Ia memiliki uang. Nah, apa yang tidak mereka miliki, dimiliki
olehWall Street, yang dikendalikan oleh bangsa Yahudi.
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293 Nah, dan Anda ingat, ia punya uang ketika Yakub kembali
(semalam kita mendapati itu) dan menjadi Israel. Ia benar-
benar memiliki uang. Tetapi uangnya tidak bisa membeli apa-
apa baginya, lihat, terhadap Esau. Esau punya uang, juga. Lihat,
dua-duanya anti, dan—dan satu…Lihat, itu sempurna.
294 Nah perhatikan di sini. Saya katakan mungkin mereka ingin
bergabung karena uang, dan—dan kekuatan Romawimengambil
kekuatan Yahudi, dan uang, membatalkan perjanjiannya.
Mungkin bukan begitu. Lihat, saya tahu bahwa mereka akan
membatalkan itu, tetapi saya—saya tidak tahu karena alasan
apa, sebab itu tidak dinyatakan kepada saya tentang apa yang
akan mereka lakukan.
295 Tetapi lihatlah. Nah, jika hari ini, nah bagaimana jika hari
ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, adalah untuk
melakukan? Jika kita mengambil pajak (jika pernyataan itu
benar) dari mata uang, dari uang pajak yang empat puluh tahun
dari sekarang, Anda tahu, emas kita…Telah kita habiskan.
Kita sudah bangkrut. Kita tidak punya uang. Dan kita sedang
hidup dari reputasi di masa lampau.
296 Itulah yang sedang gereja lakukan hari ini, gereja; bukan
Mempelai Wanita. Gereja sedang hidup dari reputasi di masa
lampau yang dahulu ia miliki di bawah pelayanan zaman
singa. “Kami adalah Gereja! Kami adalah Gereja induk! Kami
memulai…” Itu benar. Paham? Ia sedang hidup dari reputasi di
masa lampau!
297 Methodist sedang hidup dari reputasi mereka. Baptis sedang
hidup dari reputasi mereka. Dan Pentakosta sedang hidup dari
reputasi mereka. “Glori bagi Allah! Dahulu, ketika orang-orang
kudus menari dalam Roh, dan bagaimana mereka…Tuhan
melakukan ini dan itu.” Itu, itu adalah sesuatu yang sudah
berlalu. “Sekarang kami sudah besar semua, Saudara.” Oh, wah!
Paham? Semua reputasi masa lampau!
298 Bangsa ini sedang hidup—hidup dari reputasi di masa
lampau tentang siapa nenek moyang kita, ya, dan itulah
alasannya kita pikir kita akan selamat. Allah tidak pernah
menghormati Israel karena siapa mereka, mereka pernah jadi
apa; mereka sebagai apa dahulu! Perhatikan.
299 Tetapi, nah, inilah pendapat saya, apa yang saya—saya
pikir akan terjadi. Nah, mungkin tidak begini. Saya percaya
waktunya akan tiba ketika kita dipaksa untuk menghadapi
masalah itu. Dan ketika itu terjadi, bahwa, bukannya kita
mengganti mata uang…Apa akibatnya terhadap Philip Morris?
Apa akibatnya terhadap—perusahaan wiski? Apa akibatnya
terhadap industri baja? Apa akibatnya terhadap semua
perdagangan? Apa akibatnya? Itu akan menghancurkan mereka.
Mereka akan bangkrut. Tetapi, jika, “Kita bisa meminjam uang
itu.” Lihat betapa pintarnya dia?
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300 Lalu bangsa ini akan menjual diri kepada gereja itu. Dan
gereja dan negara bersatu lagi, dan datanglah dia. Paham? Itu
benar. Perhatikan. Baiklah. Nah, di dalam ini:
202. Jika seseorang berada di dalam organisasi perkumpulan

oleh pemerintah kita, dan dapat berbicara menurut
kehendak hatinya, atau dalam Kebenaran akhir-zaman,
apakah ia akan disebut sebagai salah satu dari “wanita-
wanita pelacur”?

301 Mari kita lihat. “Jika seseorang berada di dalam organisasi
perkumpulan apakah…?” Baik, lihat, organisasi perkumpulan;
itu—organisasi itu, diberikan hak oleh pemerintah, untuk
berbicara. Lihat, itu tidak ada hubungan dengan hatinya.
Paham? Nah, jika ia adalah orang percaya yang sejati, dan lahir
dari Roh Allah, cepat atau lambat ia akan disetop. Paham? Hal
itu tidak bisa begitu jelas dan ia tidakmelihatnya.
302 Nah, saya ingin Anda…Lihat, Anda perlu mengingat ini,
teman, bahwa Allah—Allah tidak melakukannya, atau tidak
pernah kapan saja, seingat saya, ya, tetapi apa…
303 Lihat, Yesus adalah—tema utama dari semua ini, sebab Ia
adalah Allah, Imanuel, yang menjadi manusia. Nah, lihatlah
ini—Sobat ini, Yesus. Ketika…Apakah Anda tahu, ketika Ia
datang ke bumi, saya duga, tidak ada, sepersepuluh dari dunia
yang tahu bahwa Ia ada di sini?

Apakah Anda tahu, ketika pendahulu itu datang, ketika
semua “gunung,” dan sebagainya akan terjadi, tidak ada
seperseratus dari penduduk di Israel, saya duga, yang
mengetahuinya? Tidakkah itu aneh?
304 Wah, ada orang Yahudi dan sebagainya, dan orang-orang di
seluruh dunia. Nah, ingat, Yesus datang untuk menjadi seorang
Saksi, sebagai Juru Selamat dunia. Benarkah itu? Wah, benar-
benar ada kaum, dan kaum, dan kaum, dan berbagai ras, dan
kaum, yang tidak pernah tahu apa-apa tentang itu. Berjalan
terus, sama seperti dunia yang tidak tahu apa-apa tentang itu;
tetapi, sepanjangwaktu, itu sedang terjadi di dunia. Paham?
305 Kenapa Ia tidak memberi tahu mereka? Ia datang, dan orang
yang telah ditetapkan untuk Hidup Kekal adalah orang yang
menerima Dia. Tidak ada gunanya untuk mengatakan sesuatu
kepada yang lain, sebab Ia tidak dapat menebus mereka, sebab
mereka bahkan tidak bisa ditebus. Kenapa itu, padahal imam-
imam itu berdiri di sana? Ketika, Ia harus datang ke tempat itu
sebab orang yang telah ditetapkan dari semula ada di sana, di
mana-mana, maka Ia harus berkhotbah kepada mereka sebagai
satu kelompok.
306 Dan para ahli yang besar yang seharusnya mengenal Dia,
berkata, “Laki-laki ini adalah Beelzebul. Kita tidak mau
Orang ini memerintah kita, dan sebagainya, lihat. Kita tidak
akan mau.”
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Tetapi seorang pelacur kecil, dengan Kehidupan itu di
dalamnya, telah ditetapkan untuk Hidup Kekal, dan namanya
ada dalam Firman Allah ini selama-lamanya. Berjalan ke sana,
dan, pertama kali Terang menyinari benih kecil itu, langsung
ia mengenalinya. [Saudara Branham membunyikan jarinya satu
kali—Ed.]
307 Lihat, seorang nelayan tua datang ke sana. Ia berdiri di
sana, mengadakan tanda dan keajaiban, dan—dan menyatakan
rahasia di dalamhati orang, danmenyatakan diri-Nya sendiri.

Dan, wah, orang-orang Farisi berdiri di sana, dan berkata,
“Laki-laki ini adalah Beelzebul.” Mereka harus memberi
jawaban kepada jemaat mereka.
308 Mereka semua berdiri berkeliling, “Dr. Jones, sudikah Anda
pergi ke sana dan mendengarkan Orang ini? Ia—tampaknya Ia
seperti tahu apa yang Ia bicarakan. Ia tidak berbicara seperti
orang biasa.”
309 “Saya akan mendengarkan dia.” Berjalan ke sana, ya. Ya,
Allah—Allah tidak bisa sampai ke dia.

Dan berdirilah Ia di sana, dan Ia berkata…
Mereka berkata, “Nah lihatlah ke sana. Lihatlah ke sana.

Ada seorang laki-laki datang ke sana. Itulah salah seorang
dari murid-murid-Nya. Nah seseorang datang mendekati. Nah,
nama orang itu, adalah Andreas. Kamu ingat. Oh, kamu ingat
nelayan—nelayan tua di sini? Itulah mereka. Ya, itu—itulah
Simon, saudaranya. Paham? Dan itu—itu anak-anak Yunus tua.
Nah mereka…Lihat, ia—ia membawa seseorang kepada-Nya.
Siapa itu? Ya, lihatlah apa yang akan Ia lakukan sekarang. Ia—
ia yang di belakangnya itu.” Dan ia berjalan ke sana.

Dan Ia berkata, “NamamuSimon, dan engkau anakYunus.”
310 “Laki-laki ini adalah Beelzebul! Lihat, ada suatu roh
padanya. Ia adalah seorang yang aneh. Paham? Jalan terus,
kamu sekalian jangan dengarkan hal seperti itu, ya. Jauhi itu.
Aku tidak mau menghadiri pertemuan-pertemuan ini lagi, sama
sekali, ya. Setelah ini selesai, kita akan langsung keluar dari sini.
Kita tidak akan pergi, ke sekitar sini lagi.” Paham?Kenapa?Nah,
itulah yang dia pikir, meskipun dialah orang yang dimaksud.
Lihat, orang-orang yang kepadanya Ia datang adalah orang-
orang yang menyalibkan Dia. Paham?
311 Tetapi ada seorang pelacur kecil yang diusir oleh semua
orang! Saya tidak menyetujui pelacuran. Sama sekali, tidak!
Tetapi saya hanya memperlihatkan kepada Anda Benih yang
telah ditetapkan dari semula.
312 Lihatlah orang ini di sini, nelayan tua ini, tidakkah ia…
Alkitab berkata bahwa ia tidak terpelajar. Benarkah itu? Bukan
hanya itu, tetapi ia tidak berpengetahuan. Nah, itu benar atau
salah? Oh, kalau saja kita bisa tidak banyak tahu tentang hal-
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hal ini yang kita kira kita tahu. Paham? Baiklah. Lihat, ia tidak
berpengetahuan dan tidak terpelajar. Lalu ia berjalan ke sana ke
Hadirat Tuhan Yesus, dan Ia memberi tahu dia siapa dia. Saat
itu juga selesai.
313 Nah, apa argumentasi orang ini terhadap itu? “Baik, lihat,
ia percaya itu. Lihatlah siapa itu. Anda tahu siapa itu. Baik,
orang itu tidak…Wah—wah, ia seorang nelayan. Wah, ia tidak
mengetahui ABC-nya. Saya beli ikan dari dia; ia malah tidak
bisa menulis tanda terima buat saya. Itu, ya, hal seperti itu!
Orang seperti itulah yangmendengarkan hal seperti itu.” Terima
kasih Tuhan. Amin. Paham? “Wah—wah, ia tidak…Lihatlah
ayahnya; ia tidak berpengetahuan. Ia tidak menyekolahkan
mereka.” Tetapi dialah yang Ia sekolahkan; mengajarkan jalan
yang Ia kehendaki baginya.
314 Saya tidakmendukung jangan-pergi sekolah, ya. Saya harap
Anda mengerti. Tetapi itu hanya sebuah ilustrasi, ya, apa yang
Anda dapat di dalam itu. Orang seperti itu, dan itulah alasannya
mereka tidak memahaminya.
315 Dan tahukah Anda? Tidak satu…Saya ingin, mengatakan
bahwa tidak ada sepertiga dari semua orang Yahudi di negeri itu
yang mengetahui sesuatu tentang kedatangan-Nya. Dan—dan,
lalu, se—seperlima dari sepertiga itu yang mendengarkan Dia.
Dan, kemudian, seperseratus dari seperlima itu yang menerima-
Nya. Anda tahu berapa banyak yang Ia punya. Ia punya dua
belas yang berdiri dekat salib, dari kumpulan orang banyak itu.
Dimana yang lainnya? Paham?Yang tujuh puluh sudah pergi.
316 Nah, waktu Ia menyembuhkan orang sakit, dan berjalan
saja, tidak mengatakan apa-apa tentang Ajaran-Nya; Ia
berjalan terus, menyembuhkan orang sakit dan segalanya. Oh,
wah! Itu, itu adalah Roh Allah di dalam Dia. Anda percaya
itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Waktu Ia menyembuhkan
orang sakit, ajaib! “Itu adalah seorang Rabi yang hebat. Hai,
Saudara-saudara sekalian, kamu semua harus mengundang Dia
ke gerejamu. Wah, berbicara tentang kuasa, Orang itu benar-
benar mampu menyembuhkan orang sakit! Kamu mesti lihat. Ia
memiliki karunia kesembuhan.”
317 Nah, tentu saja, mereka akan menemukan peniru untuk
itu. Datanglah mereka, sebab tiap kelompok harus memiliki
orangnya sendiri.

Datanglah Ia. Dan, tiba-tiba, suatu hari Ia duduk.

“Oh, tentu, Rabi, kami akan pergi bersama-Mu.”
318 “Baiklah, duduk. Mari kita pergi.” Baiklah, mengutus tujuh
puluh orang itu, dan sebagainya.

Lalu suatu hari, setelah mengadakan suatu mujizat besar,
Ia duduk dan mulai memberitakan Firman kepada mereka, ya.
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“Ketika mulai bersuara…” Baiklah. Ia mulai memberitakan
kepada mereka Firman, Kebenaran.

Mereka berkata, “Ah, nah, tunggu sebentar! Hmm! Aku
tidak tahu mengenai ini.” Itu bertentangan dengan ajaran
mereka. Berkata, “Baik, aku tahu kita telah meninggalkan
rumah ibadat dan segalanya seperti itu, tetapi mungkin kita—
kita salah, Saudara-saudara. Sebaiknya kita kembali, sebab
orang itu berbicara dengan teka-teki. Dia orangnya agak aneh.
Aku tidak bisa mengerti itu.” Paham? Apa itu? Benih itu tidak
ditetapkan dari semula.
319 Lalu, tiba-tiba, Ia mengumpulkan sekelompok pendeta, dan
berbicara kepada mereka. Mereka berkata, “Ah! Hmm! Lebih
baik kita pergi, juga, lalu kembali dan masuk organisasi itu,
mengambil surat-surat kita lagi, ya. Sebab, orang ini, wah, siapa
yang bisamemahami orang seperti itu? Iamengatakan ini di sini,
dan ia mengatakan ini di situ. Ah!”
320 Mereka yang lain tidak memahami-Nya begitu. Ia
menjelaskan teka-teki kepada beberapa dari mereka, tetapi
tidak kepada yang lain.

Maka mereka pergi. Lalu Ia berpaling, memandang kepada
kedua belasmurid itu di sana. Berkata, “Kamumau pergi, juga?”
Paham?
321 Nah perhatikan. Petrus berkata, “Tahukah Engkau? Aku
menghadiri tempat lama itu di sana selama itu. Ke manakah
aku akan pergi? Ke manakah aku akan pergi? Ke mana—
ke manakah aku bisa pergi? Setelah aku—aku melakukan
pekerjaan di sini…Dan aku tidak bisa kembali ke tong sampah
itu lagi, di mana di dalamnya ada segala kotoran dunia. Paham?
Aku—aku…Ke manakah aku akan pergi? Aku—aku tidak bisa
melakukannya.”
322 Ia berkata, “Kalau begitu, baiklah, ayo, ikutlah.” Nah,
begitulah. Paham? Bagaimana, pada waktu itu? Dua belas dari
sekitar dua setengah juta orang. Dan Juru Selamat dunia, dari
bermiliar-miliar orang, namun rendah hati, ya. tetaplah rendah
hati. Perhatikan.

Nah, dengan semua orang Farisi; dan pelacur kecil itu datang
ke sana. Ia berkata, “Wah, Engkau pasti seorang nabi! Nah, kami
tahu bahwa Mesias akan datang, dan ketika Ia datang Ia akan
melakukan itu.”

Ia berkata, “Akulah Dia.”
323 Ia berkata, “Itu benar,” dan pergilah dia. Cobalah
menghentikan dia sekali? Anda tidak bisa.
203. SaudaraBranham, salamdalamNamaTuhanYesus. Tolong

jelaskan siapa laki-laki, dalamMatius 22:11, laki-laki yang
tidak mengenakan pakaian pesta kawin, pakaian pesta.
Saya tahu orang ini bisa—tidak bisa masuk ke Sorga tanpa
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mengenakan pakaian pesta. Saya tahu, ini adalah seorang
tamu, bukan Mempelai Wanita.

324 Ya, itu benar. Ia adalah…Ya, ia menyelinap masuk.
Paham? Nah lihatlah. Nah, saya…Ini bisa jadi satu khotbah
tentang itu.

Sekarang saya ada sepuluh menit, untuk berdoa bagi orang
sakit dan menyelesaikan ini. Dan saya telah menyelesaikan
separuh, saya duga. Perhatikan. Tetapi saya—saya akan
bergegas, ya, tentu, setelah pertanyaan ini. Paham?
325 Inilah yang terjadi, jika Anda tahu kebiasaan di timur.
Paham? Apabila seorang mempelai memberikan undangan
untuk pernikahannya, ia hanya memberikan sekian banyak
undangan. Dan untuk setiap undangan yang ia kirim, ia
menempatkan seorang pelayan yang berdiri di pintu, untuk
mengenakan jubah padanya. Entah ia miskin, atau apa pun
dia, ia…jika ia kaya atau miskin, apa pun, ia, semua, harus
memakai pakaian pesta ini.
326 Ketika mereka berdiri di pintu, mereka mengenakan ini
padanya, itu menutupi pakaian luarnya yang telah dipakai. Ia
diundang, entah ia seorang jutawan atau ia seorang yangmiskin,
entah ia adalah seorang petani, penggali parit, atau apa pun dia,
atau seorang yang kaya, nah di sini ia—ia mengenakan jubah itu.
Sebab, jubahnya dikenakan padanya di pintu, ketika ia masuk
di pintu.
327 Nah, ambillah Injil Yohanes 10, saya percaya itu benar, Ia
berkata, “Akulah pintu itu.” Paham? “Akulah pintu itu yang…
yang melaluinya kamu masuk.” Nah ia berdiri di pintu, dan
inilah Orang yang mengenakan jubah padanya, Roh Kudus,
memberikan dia jubah kebenaran ketika ia masuk.
328 Nah, laki-laki ini datangmelalui suatu organisasi, di jendela
sebelah sini, suatu lubang untuk menyelinap. Dan ia masuk
ke meja dan duduk. Dan ketika Mempelai Laki-laki datang
dan Ia memandang sekeliling, ia adalah…ia…Orang-orang
ini sebelumnya, lain dari yang lain, sekarang ia lain dari yang
lain. Paham? “Apa yang engkau lakukan di sini seperti itu, tanpa
baptisan Roh Kudus dan semua hal ini? Bagaimana engkau bisa
masuk ke sini?” Nah, ia masuk melalui suatu tempat di samping
pintu. Dan ia datang tanpa undangan yang layak. Paham? Ia
datang melalui suatu sistem pendidikan, ya, atau sesuatu yang
seperti itu. Ia masuk.
329 Dan Ia berkata kepada mereka, “Ikatlah dia, kaki dan
tangannya; campakkan dia dari sini, ke dalam kegelapan
yang paling gelap, di sanalah akan terdapat tangisan, dan
ratapan, dan kertak gigi.” Paham? Ia masuk ke dalam masa
Kesusahan. Paham? Ia tidak masuk melalui pintu. Maka,
baiklah. Pertanyaan:
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204. Apakah Elia dalam Maleakhi 4 akan sama dengan Elia
yang disebut dalam Wahyu 11:3? Dan apakah saksi-saksi
yang lain itu se-…Apakah kedua saksi yang lain itu
adalah orang-orang yang berbeda, terpisah?

330 Ya. Elia dalam Maleakhi 4 bukan Elia dalam Maleakhi 3.
Kita telahmembahas itu, semalam. “Dan apakah saksi yang lain
itu terpisah, dua orang?” Ya, Pak,Musa danElia;menurutwahyu
kami. Nah, saya tidak inginmenahanAnda terlalu lama di sini.
205. 1 Raja-raja 19, Saudara Branham, saya percaya jumlah

orang yang tidak sujud menyembah adalah tu-…
331 Ya, itu benar. Tujuh ratus bukan…Terima kasih. Itu
benar. Itu adalah tujuh ratus bukan tujuh ribu…“Saudara
Branham…”Tujuh ribu bukan tujuh ratus. Nah, lihat itu?
332 Anda tahu, sebenarnya, apabila seseorang datang seperti ini,
untuk—berkhotbah…Saya ingin menanyakan sesuatu kepada
Anda, sekarang, agar Anda mengerti.

Ketika Elia datang dari padang gurun, ia membawa suatu
pesan. Ia melangkah ke luar dari padang gurun, dan datang
ke sana dan berkata kepada raja, “Tidak akan ada embun dari
langit sampai aku memanggilnya.” Itulah perkataannya. Dan
melangkah ke luar lagi, dan tidak mengatakan apa-apa kepada
siapa pun. Paham?
333 Ketika ia membawa suatu pesan lagi, ia langsung datang
dan menyampaikan pesannya. Dan berputar balik lagi, pergi ke
padang gurun. Paham?
334 Nah, jika Anda perhatikan, ketika saya meletakkan batu
penjuru di tabernakel itu, Ia berkata, “Lakukanlah pekerjaan
seorang penginjil.” Dan sekarang saatnya akan tiba ketika
pekerjaan itu dipisahkan. Ada sesuatu yang lain sedang terjadi.
Maka saya sangat…Lihat, saya datang ke sini dan berusaha
melakukan pekerjaan penginjil dan sesuatu yang lain, dan lihat
di mana Anda berada? Paham? Anda…Oh, saya—saya harap
gereja ini cukup rohani untuk mengerti.
206. Saudara Branham, saya tahu bahwa Elia harus datang tiga

kali. Anda memberi tahu kami bahwa ia sudah datang dua
kali, dan akan datang lagi. Nah, apakah orang itu, yang
padanya akan ada roh Elia, juga akan menjadi kedua saksi
dari Musa dan Elia yang di sana?

335 Tidak. Tidak. Ia bukan seorang Yahudi, lihat, kepada Gereja
dari bangsa bukan Yahudi. Allah selalu, mengutus, kepada
bangsanya sendiri, ya. “Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya;
orang-orang kepunyaan-Nya tidak menerima-Nya.” Ia selalu
mengutus, Pesan-Nya untuk saat ini.
336 Waktu Allah berurusan dengan bangsa Yahudi, tidak ada
nabi dari bangsa lain yang datang. Waktu Allah berurusan
dengan bangsa lain, tidak ada nabi Yahudi. Ketika Allah
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berpaling ke bangsa Yahudi lagi, tidak akan ada nabi dari
bangsa lain. Paham?Mengerti apa yang sayamaksud? Baiklah.

Setelah Pengangkatan terjadi…
337 Nah, akan ada waktu yang bersambungan, tentu saja, Pesan
yang satu bersambung ke yang lain. Itu harus masuk seperti ini,
ya, seperti yang telah saya jelaskan, ya; seperti Paulus kepada
bangsa bukan Yahudi, dan sebagainya. Baiklah.

207. Setelah Pengangkatan terjadi, apakah ada gereja yang
akan diselamatkan pada akhirnya, yang tidak diangkat
dalam Pengangkatan?

338 Tidak. Huh-uh. Sebab, Darah itu sudah pergi. Lihatlah,
tidak ada pengantaraan. Zaman bangsa bukan Yahudi telah
selesai. Tidak ada orang yang akan diselamatkan setelah
Pengangkatan, atau tidak satu gereja pun, huh-uh, gereja.
“Barangsiapa yang cemar, biarlah ia terus cemar; barangsiapa
yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya.” Paham? Itu
tidak akan terjadi, lihat, tidak setelahGereja itu pergi.

208. Saudara Branham, saya memperhatikan Anda, Anda
mengacu ke tujuh puluh minggu Daniel dalam Pesan
Meterai Pertama. Setahu saya, dalam Daniel, dalam kaset
tentang Daniel, ketika Injil kembali ke bangsa Yahudi,
minggu ke tujuh puluh akan mulai. Apakah masih ada
tujuh puluh…satu minggu, tujuh tahun, yang tersisa bagi
bangsa Yahudi? Atau, masih, ada setengah minggu saja,
tiga-setengah tahun yang tersisa bagi mereka?

339 Hanya setengah minggu. Yesus bernubuat, setengah minggu
yang pertama, seperti yang telah diprediksi. Hanya setengah
minggu yang tersisa bagi mereka.

Saudara Branham, karena Anda tidak mendoakan orang
sakit selama sepekan ini, apakah Anda…? (Itu hanya
sebuah permintaan untuk itu.)

Saudara Branham, maukah Anda menemui saya setelah
keb-…? (Sebuah permintaan, ya, di sana.)

209. Tolong jelaskan tentang Iblis diikat selama seribu tahun,
dan dilepaskan untuk perang—perang dari Wahyu 20:8?
Apakah hubungannya dengan Perang Harmagedon yang
disebut dalam Meterai Keempat? Apakah Gog dan Magog
akan dikumpulkan dari orang-orang di bumi yang baru?

340 Nah, ini adalah pertanyaan yang panjang, dan saya—
saya hanya akan menjawab bagian yang pentingnya, ya.
Nah, pertama, “Apakah…?” Nah, mungkin saya tidak bisa
menjelaskannya. Saya akanmelakukan sebaik-baiknya.

Tolong jelaskan bagaimana Iblis diikat selama seribu
tahun, dilepaskan lagi untuk perang dalam Wahyu 20:8?



PERTANYAAN DAN JAWABAN TENTANG METERAI-METERAI 59

341 Itu bukan Perang Harmagedon. Perang Harmagedon terjadi
di sebelah sini, ya, baiklah, ketikamasaKesusahan berakhir.

Nah, apa hubungannya dengan Perang Gog dan Magog?
342 Tidak ada. Satu adalah seribu tahun ini, dan yang satu lagi
adalah akhir—akhir dari seribu tahun ini.

…seperti yang disebut dalam Meterai Keempat? Apakah
Gog dan—apakah Gog dan Magog akan dikumpulkan dari
orang-orang di bumi yang baru?

343 Iblis dilepaskan dari penjaranya, dan pergi untuk
mengumpulkan semua orang itu, orang jahat, untuk membawa
mereka ke tempat ini. Dan Allah menurunkan api dan
belerang dari langit, dan mereka dibinasakan, ya. Totalnya,
dua peperangan. Pertanyaan:

210. Mengenai enam-puluh-delapan juta orang yang dibunuh
oleh gereja Katolik Roma, kapan dalam sejarah hal ini
terjadi? Dan selama masa waktu berapa lama hal ini
terjadi?

344 Ambillah buku Schmucker’s Glorious Reformation. Saya
duga beberapa dari para ahli ini memiliki buku itu. Dan
itu adalah sejarah gereja. Dan sekarang saya lupa itu pada
halaman berapa, tetapi itu terjadi sejak ke—ke…keputusan
itu dikeluarkan, atau diberikan kepada gereja, oleh Santo
Augustine dari Hippo, Afrika. Itu tahun 354 M. Dan itu
berlangsung sampai 1850, pembantaian di Irlandia, ya. Maka
itu adalah masa dari 33 M atau 30 M…354. Biarlah saya
mendapatkan itu dengan benar, nah, ya. Dari 3-5-4 M ke—
ke 1-8-5-0 M, 1850, menurut sejarah, ada enam-puluh-delapan
juta orang Protestan dibunuh, dicatat dalam daftar para martir
Romawi, karena tidak setuju dengan paus dari Roma. Itu
sejarah. Jika Anda mau mengatakan bahwa itu salah, wah,
kalau begitu, mungkin George Washington tidak pernah ada
di sini, atau Lincoln. Anda tahu, tidak seorang pun dari kita
hidup di masa itu untuk melihatnya. Tetapi saya percaya dahulu
mereka ada di sini, biar bagaimanapun. Saya melihat tanda-
tanda bahwa dahulu mereka ada di sini.

211. Saudara Branham, pasal ke-19…dan ayat 18, “Tetapi
Aku telah menyimpan tujuh ribu orang Israel, tujuh
ribu orang di Israel, semua orang yang tidak sujud…
menyembah Baal, dan yang mulutnya…atau—atau tidak
sujud menyembah Baal, dan setiap…yangmulutnya tidak
mencium dia, mulut yang tidak mencium dia.” Tolong
jelaskan ini bagi saya, tentang—tentang tujuh ratus itu.

345 Itu adalah tujuh ribu. Paham? Dan itu, “mencium Baal,”
tidakkah Anda tahu…Berapa orang di sini yang bekas Katolik?
Tentu. Paham? Andamencium patung. Paham?
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346 Dan, ingatlah, pada masa Babilon dan Nebukadnezar,
ketika kerajaan bangsa bukan Yahudi mulai masuk, lihat;
ketika kerajaan bangsa bukan Yahudi mulai masuk, itu
masuk melalui penyembahan seorang manusia. Nebukadnezar
membuat sebuah patung manusia. Dan jika Anda punya pikiran
rohani, sekarang dengarlah wahyu ini. Roh itu, orang itu
yang dari padanya ia membuat wahyu, atau, ia membuat
patungnya, dengan wahyunya, adalah Daniel, seorang yang
religius disembah. Paham? Sebab, ia menamakan dia Beltsazar,
bukan? Atau, Beltsazar, yaitu nama dewanya. Dan ia membuat
patung dari dewa itu, yaitu patung Daniel. Dan Daniel menolak
untukmenyembah patungnya sendiri. Paham? Paham?
347 Dan di sini itu lagi, lihat. Nah perhatikan. Kerajaan
bangsa bukan Yahudi mulai masuk, pada zaman Babilon, oleh
Raja Nebukadnezar; seorang raja dari bangsa bukan Yahudi,
menyatukan gereja dan negara, dengan mendirikan sebuah
pa-…atau patung orang suci, dan memaksa penyembahan
kepada itu. Kerajaan bangsa bukan Yahudi berakhir di kakinya,
dengan tulisan tangan pada dinding, oleh kekuatan politik yang
menyatukan gereja dan negara; untuk memaksa penciuman
patung-patung lagi, lihatlah, hal yang sama, patung orang
suci. Tentu.
212. Saudara Branham, ketika Pengangkatan ini terjadi—

ketika Pengangkatan ini terjadi, apakah anak-anak kecil
yang tidak bisa membedakan yang benar dan salah akan
masuk dalam Pengangkatan?
Jika nama mereka ada di dalam Kitab itu. Ya. Itu benar.

Paham? Baiklah.
213. Saudara Branham, semalam Anda mengatakan bahwa…

ada tujuh ratus orang yang akan diselamatkan, akan
diselamatkanmelalui khotbah Elia. MaksudAnda tujuh ri-
…?

348 Ya. Itu benar. Maafkan saya atas hal itu, ya. Itu tidak apa-
apa, ya, saya mengatakan itu.

Saudara Branham, apakah Anda akan menafsirkan…?
Setelah Anda membuka…Saudara Branham, apakah—
(d-e-s-p-e-…) dispensasi…
Maafkan saya. “Apakah dispen-…?” Nah, bukan Anda. Itu

saya, ya.
214. Apakah masa anugerah akan berakhir, setelah Anda

membuka Meterai Ketujuh?
349 Saya harap tidak. Tidak. Tidak. Teman-teman, jangan
berpikir begitu sekarang, ya. Anda jalan terus saja. Galilah
kentang itu, dan pergilah ke gereja, dan terus. Jika itu terjadi
di waktu pagi, Anda didapati sedang mengerjakan apa yang
seharusnya Anda kerjakan. Jangan—janganmulai…
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350 Lihat, jika Anda lakukan, Anda membelokkan hal itu dari—
tujuan yang dimaksud. Anda mendapat pemikiran-pemikiran
kecil yang aneh, dan Anda mendapat ide Anda sendiri tentang
hal itu. Jangan memakai ide Anda sendiri. Apabila Anda duduk
dan mendengar hal-hal seperti itu, katakanlah, “Terima kasih,
Tuhan. Saya akan berjalan lebih dekat kepada-Mu.” Paham?
“Saya akan berjalan…” Jangan berhenti bekerja dan berkata,
“Saya akan menjual semuanya.”
351 Seorang laki-laki bergegas, ke sini, tempo hari, dari North
Carolina, tepat sebelum kami pergi. Dan ia berkata, “Glori bagi
Allah!ApakahAnda bisamemberi tahu saya dimana orang yang
hebat itu berada?”

Dan saya katakan, “Tidak.”
352 “Oh, ya, Pak,” dikatakan, “orang ini memiliki…”
Dikatakan, “Orang ini adalah presiden dariMisi Audio.”

Saya katakan, “Apa?”
Dikatakan, “Misi Audio.”
Saya katakan, “Saya tidak mengerti.”
Dan ia berkata, “Oh,” dikatakan, “orang ini adalah

presidennya.”
Saya katakan, “Engkau katakan namanya siapa?”

353 Ia berkata, “Branham, saya rasa. Sesuatu seperti itu, Brown
atau Branham.”

Saya katakan, “Baik, nama saya Branham.”
Ia berkata, “ApakahAnda presiden dariMisi Audio itu?”
Saya katakan, “Bukan, Pak.”
Ia berkata, “Baik, di manakahMilenium itu?”
Saya katakan, “Saya tidak tahu.”

354 Ia katakan, “Wah, Anda…Anda—maksud Anda itu—itu—
itu—itu akan terjadi di sini, danAnda tidakmengetahuinya?”

Saya katakan, “Tidak, Pak, saya tidak tahu.”
355 Ia berkata, “Baik, glori bagi Allah!”Dikatakan, “Beberapa—
beberapa teman saya datang dan memberi tahu saya,” dan
dikatakan, “Saya berhenti kerja.” Masih memakai baju
kerjanya. Dikatakan, “Saudara, sayamauMilenium itu.”
356 Dan saya katakan, “Baiklah, saya—saya rasa Anda agak
bingung, bukan, Saudara?”
357 Kira-kira pada waktu yang sama sebuah mobil mendekati,
mobil taksi. Ia berkata, “Tunggu! Tunggu! Tunggu!” Seorang
wanita kecil datang ke sana, berkata, “Sekarang Anda akan
berdoa untuk suami saya.”

Saya katakan, “Ya, Bu. Apa—mengenai apa?”
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358 Ia berkata, “Nah, setahu sayaAnda harusmenunggu sebulan
untuk suatu wawancara, ya, untuk didoakan.”

Dan saya katakan, “Apa?”
359 Dan ia berkata, “Ya, Pak.” Dikatakan, “Tetapi saya sudah
tidak tahan lagi. Anda harusmendoakan suami saya.”

Saya katakan, “Tentu. Dimana dia? Bawalah dia.”
360 Laki-laki ini berdiri di sana, tampak seperti sakit, berkata,
“Apakah Anda berdoa untuk orang sakit, juga?”

Saya katakan, “Ya, Pak.”
361 Dikatakan, “Anda katakan nama Anda siapa, Branham?”
Saya katakan…“Dan Anda tidak tahu apa-apa tentang
Milenium itu?”
362 Saya katakan, “Baik, saya…Tidak, saya tidak tahu.” Saya
katakan, “Saya—saya tidak mengerti itu. Hanya yang ada di
Alkitab.”
363 Ia katakan, “Tidak, ini sekarang juga. Orang-orang sudah
datang dari mana-mana.”

Saya katakan, “Di mana itu?”
Ia berkata, “Jeffersonville, Indiana, tepat di bawah jembatan

itu.”
364 Saya katakan, “Pak, saya tidak tahu, Anda lebih tahu.”
Dan saya katakan, “Saya tidak tahu apa-apa tentang itu.” Saya
katakan, “Mari kita ke dalam dan duduklah. Mungkin kita bisa
membicarakan hal ini.” Kamimelakukannya, ya.
365 Jangan, jangan, Anda tahu, teman-teman, janganlah Anda
menginginkan suatu pelayanan. Anda tahu apa yang saya
maksud. Paham? Anda akan lebih bahagia jika tetap berada di
mana Anda berada. Paham? Anda jalan terus saja.
215. Setelah Pengangkatan Mempelai Wanita, kapan gereja,

yang harus mengalami masa Kesusahan, dihakimi? (Ia
tidak dihakimi…) Apakah itu sebelum atau setelah
Milenium?
Untuk “gereja.” Oh, maafkan saya. Maafkan saya, siapa pun

yangmenulis ini. “Kapan gereja yang…?”
Setelah Pengangkatan Mempelai Wanita, kapan gereja,
yang harusmengalamimasaKesusahan, dihakimi? Apakah
itu setelah atau sebelum…?

366 Setelah! “Orang-orang mati yang lain tidak hidup selama
seribu tahun,” yang tidak pergi bersamaMempelai Wanita. Mari
kita lihat:
216. Anda sering mengatakan bahwa komunisme dibangkitkan

oleh Allah, untuk melaksanakan tujuan-Nya, seperti Raja
Nebukadnezar. Nah di manakah komunisme ditempatkan
dalam gambar itu yang akan…akhirnya…akhirnya
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akan dilakukan? Bagaimana itu akan berakhir? Banyak
ahli yang percaya bahwa kerajaan dari utara, Gog dan
Magog yang disebut dalam Kitab Suci, pergi menyerang
Israel dalam—dalam…(Saya tidak bisa membaca apa
itu. Ya. Ya.) Saya percaya, dari…beberapa kaset yang
direkam, dikatakan, Anda mengatakan bahwa ia akhirnya
akan menjatuhkan…komunisme itu akhirnya akan
menghancurkan Katolik, atau Vatikan, dengan suatu
ledakan. Benarkah ini?

367 Ya. Wahyu 16, Anda akan menemukannya, dan Wahyu 18:8
dan 12. Jika orangnya ada di sini, ingin mengambil selembar
kertas ini, di situ, Anda bisa mencarinya. Ya. Lihatlah, “Celaka,
celakalah kota yang besar itu! Sebab dalam satu jam saja ia
sudah berakhir.” Lihatlah, para pedagang, dan segala yang
lainnya, yang membawa barang dagangannya. Itu akan terjadi.
Itu benar. Dan jangan…
368 Berhentilah, lupakan saja komunisme. Paham? Itu bukan
apa-apa di dunia ini kecuali sekelompok—orang yang bukan
apa-apa kecuali orang barbar yang—yang tidak bertuhan. Itu
adalah suatu sistem. Biarlah saya menunjukkan sesuatu kepada
Anda, hanya menunjukkan kepada Anda betapa sederhananya
itu. Wah, dari semua orang Rusia yang ada hanya satu persen
yang komunis. Mereka memerlukan seorang utusan. Paham?
Satu persen; maka, sembilan-puluh-sembilan persen dari
merekamasih di pihakKristen. Satu persen, dan bagaimana bisa
satu persen mengendalikan sembilan-puluh-sembilan persen?
Itu menjelaskannya kepada Anda, di situ. Jika Allah tidak
mengizinkannya, wah, nah, sudah lama mereka dibuang ke luar.
Paham? Tentu.
217. Saudara Branham, Anda berkata bahwa Roma akan

mengambil pemerintahan bangsa Yahudi pada tiga
setengah tahun terakhir. Itu adalah—tiga setengah tahun
yang pertama dari Kesusahan, atau itu adalah tiga
setengah tahun yang terakhir? Benarkah ini?

369 Itu adalah tiga setengah tahun yang terakhir. Itu benar.
Bukan yang pertama, sebab itu sudah lewat.

Ada satu lagi sesudah pertanyaan ini:
218. Saudaraku yang terkasih, apakah Elia dari Maleakhi 4:5

akan pergi ke padang gurun, seperti yang diberi tahu
kepada kita dalam 1 Raja-raja 17 bahwaElia yang satu lagi
melakukan itu?

370 Baik, saya tidak akan mengatakan dengan pasti bahwa ia
akan melakukannya, bahwa ia akan pergi ke padang gurun.
Tetapi ia akan begini, lihatlah, ia…Elisa danElia, apakahAnda
perhatikan? Kebanyakan orang yang seperti itu adalah orang
yang menyendiri; mereka, mereka menjauh dari orang. Mereka
sangat aneh.Mereka tidak banyak bergaul dengan orang.
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371 Anda perhatikan bagaimana Elisa, dan Elia, dan Yohanes
Pembaptis, dan sifat dari roh itu, Anda lihatlah. Dan mereka
tidak…Ia—ia, saya percaya orang itu adalah seorang yang
mencintai padang gurun, dan mungkin tinggal di padang gurun.
Tetapi, nah, untukmengatakan bahwa ia adalah seorang pertapa
dan tinggal di padang gurun, saya tidak tahu itu. Kadang-
kadang mereka begitu. Elisa tidak, tetapi Elia begitu. Dan
kemudian, Yohanes, ia—ia tinggal di padang gurun.
372 Dan, sulit untuk dikatakan, nabi-nabi yang lain ini, ketika
mereka keluar dari Yudea, saya tidak tahu di mana mereka akan
tinggal. Mereka mungkin akan berkemah di suatu bukit. Atau—
atau, apa yang akan mereka lakukan selama mereka bernubuat,
saya—saya tidak tahu apa yang akanmereka lakukan.

Tetapi Anda…Apa yang saya coba katakan adalah ini.
“Mereka, apakah mereka, apakah mereka akan menjadi se—
se—se…?” Mereka mencoba bertanya, “Apakah mereka akan
menjadi penghuni padang belantara?”
373 Nah, mereka harus pergi ke bagian utara British Columbia
untuk mendapatkan padang belantara yang cukup untuk
tinggal di dalamnya sekarang, suatu tempat, Anda tahu. Maka
itu adalah seseorang…Padang belantaranya sudah ditebang
semua. Paham? Tidak banyak padang belantara yang tersisa.
Paham?Maka, satu-satunya, mereka—merekamungkin pencinta
padang belantara, ya, danmungkin tinggalnya banyak di padang
belantara, dan mereka akan…Anda bisa melihat sifat mereka,
yaitu tidak berkompromi, ya, dan Anda—Anda akan tahu
ketika ia datang. Paham? Anda akan melihatnya; Anda—Anda
sangat melek.
374 Nah, ini satu pertanyaan, saya tidak tahu bagaimana
cara menjawabnya. Dan saya mendapat satu pertanyaan lagi
tepat sebelum ini, lalu saya akan meminta mereka mematikan
kasetnya sebentar.
219. Jika Allah adalah satu pribadi, kenapa atau bagaimana

Ia bisa berbicara kepada diri-Nya sendiri di Gunung
Transfigurasi?

375 Nah, saya baru saja menjelaskan itu, Anda tahu. Paham?
Saya ingin menanyakan ini kepada Anda. Saya akan…Ketika
Yesus berdoa kepada Bapa, Anda tahu.

[Saudara Branhammulai berbicara dengan seorang saudara
di antara jemaat—Ed.] Saya percaya Anda telah menerima
baptisan Roh Kudus. Bukankah begitu, Saudara? Maukah
Anda berdiri sebentar. Anda mengaku telah menerima baptisan
Roh Kudus? [Saudara itu berkata, “Ya, Pak.”] Saya, juga.
Maka, apa itu? Maka saya tidak mengaku bahwa saya
memiliki—saya memiliki kuasa di dalam diri saya sendiri untuk
menyingkapkan rahasia-rahasia ini. Saya tidak memiliki kuasa
untukmenyembuhkan orang sakit. Itu adalah Allah.
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376 [Saudara Branham terus berbicara dengan saudara itu di
antara jemaat—Ed.] Saya percaya Anda adalah seorang hamba
Tuhan. Jika saya tidak keliru, Anda berasal dari Arkansas.
Baiklah, nah. Dan di dalamAnda, Andamemiliki, untuk—untuk
memberitakan Injil. Secara biasa, Anda dibesarkan di sebuah
perkebunan dan sekitarnya seperti itu. Anda tidak tahu apa-
apa tentang itu; tetapi Sesuatumasuk ke dalam diri Anda, untuk
memberitakan Injil. Anda sama sekali, tidak mengklaim bahwa
itu adalah diri Anda sendiri. Itu adalah Pribadi yang lain, yang
disebut RohKudus. Benarkah itu? [“Ya, Pak.”] Oke.
377 [Saudara Branham terus berbicara dengan saudara itu di
antara jemaat—Ed.] Sekarang saya mau bertanya kepada Anda.
Apa…Roh Kudus itu tinggal di dalam Anda. Benarkah itu?
[Saudara itu berkata, “Itu benar.”] Apakah Anda berbicara
kepada-Nya? [“Ya, Pak.”] Berbicara kepada-Nya? Berdoa
kepada-Nya? Baiklah. Itu saja yang saya mau. Terima kasih,
banyak.

Paham? Sekarang Anda mengerti itu? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.]
378 Saya akan menanyakan satu pertanyaan kepada Anda.
Bagaimana itu datang ketika…Yesus, dalam Injil Yohanes 3,
Ia berkata, “Ketika Anak Manusia akan datang, yang sekarang
berada di Sorga.” Paham? “Sekarang ada di dalam Sorga;
akan kem-…datang ke bumi.” Paham? “Anak Manusia yang
sekarang ada di Sorga,” dan di sini Ia sedang berdiri dan
berbicara kepada orang itu. Nah Anda jawablah pertanyaan
saya itu. Yesus dan Bapa adalah Pribadi yang sama.
379 Sama seperti Roh Kudus ada di dalam saya; Anda sedang
melihat saya berkhotbah, tetapi itu bukan saya.

Bukan saya yang bisamengucapkan sepatah kata yang dapat
menciptakan, seperti Anda tahu, seekor hewan; duduk di sana
danmelihatnya, danmembunuh hewan itu danmemakannya. Itu
adalah kuasa yang kreatif. Yang tidak ada di dalammanusia.
380 Bukan saya yang bisa membawa anak kecil ini, yang
terbaring…Para dokter membaringkan dia di punggungnya,
menderita sakit jantung, malam ini. Dan berkata, “Demikianlah
firman William Branham”? Tidak. “DEMIKIANLAH FIRMAN
TUHAN, itu selesai.” Dan membawa dia ke dokter, keesokan
harinya, dan itu sudah hilang semua.
381 Seorang anak yang menderita leukemia, sampai matanya
menonjol, dan kuning semua, perutnya; sampai mereka
membawa dia ke rumah sakit, untuk memberikan dia darah dan
sebagainya, bahkan untuk membawa dia ke sini. Dan dalam
waktu lima-menit, menangis minta hamburger! Dan membawa
dia lagi ke dokter, hari berikutnya, dan tidak menemukan satu
bekas pun dari penyakit itu. Itu adalah “Demikianlah firman
William Branham”? Itu adalah “DEMIKIANLAH FIRMAN
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TUHAN!” Tetapi, Ia adalah satu pribadi yang berbeda dari
saya, tetapi satu-satunya cara Ia diekspresikan adalah melalui
saya. Paham?
382 Demikianlah Yesus dan Bapa. Yesus berkata, “Bukan Aku
yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu; tetapi Bapa yang
diam di dalam Aku.”

Nah, “Anak Manusia akan naik ke Sorga, dan sekarang
ada di Sorga.” Paham? Apa itu? Ia mahahadir karena Ia
adalah Allah.
383 Nah, pertanyaan yang lain ini, saya…[Saudara Branham
membunyikan jarinya satu kali—Ed.] Saya ingin mengatakan
perkataan ini.

Jelaskanlah apa yang sedang Anda bicarakan…
[Bagian yang kosong pada pita kaset. Seorang saudara

berbicara di antara jemaat—Ed.]
Terima kasih, Allah Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu atas

Roh ini, atas hadirat-Mu di sini. Dan kami diberi tahu, Bapa,
bahwa suatu kali, ketika, di sana, si musuh datang, dan Roh ini
turun ke atas seorang laki-laki dan bernubuat kepadanya, dan
memberi tahu dia. Itu membereskan semuanya, sehinggamereka
tahu cara untuk pergi dan mengalahkan musuh itu, dan tempat
untuk menemukan musuh itu.
384 Dan aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, bahwa selamanya
Engkau tetap Allah yang sama. Engkau tetap sama. Kami
berubah, zaman berubah, waktu berubah, dan orang-orang.
Tetapi Engkau tidak pernah berubah. Sistem-Mu sama. Kasih
karunia-Mu sama. Pekerjaan-Mu sama, sebab semuanya
itu ajaib, dan melampaui pengetahuan manusia untuk
memahaminya.
385 Maka kami bersyukur, Tuhan, bahwa rahasia-rahasia-
Mu disembunyikan ke dalam hati hamba-hamba-Mu. Dan
kami sangat gembira untuk itu, Tuhan. Dan kiranya kami
keluar seperti Terang yang bersinar, untuk…dari tempat ke
tempat, dan berusaha, dengan kasih, untuk—untuk membawa
orang lain masuk; kiranya kami memukat setiap sudut kecil,
dan menebarkan jalanya, untuk memastikan bahwa kami
mendapatkan semua ikan yang adalah milik-Mu. Lalu Anak
Domba akan membawa Mempelai Wanita-Nya, untuk selalu
berada di samping-Nya. Kami sedang menantikan saat itu,
dalam Nama Yesus Kristus. Amin.
386 Berapa orang yang sakit di sini? Biarlah kamimelihat tangan
Anda. Baik, kelihatannya sekitar…Angkatlah tangan Anda
lagi. Sekitar satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan,
sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas,
lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan
belas, dua puluh…[Saudara Branham dan seorang lagi pelan-
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pelan menghitung terus jumlah tangan yang diangkat—Ed.]
Empat-puluh-tujuh, sekitar empat-puluh-tujuh. Baiklah.
387 Ini sebelas-tiga-puluh. Kita bisa berdoa bagi orang
yang sakit sekarang juga; masukkan malam ini ke—ke…
Maukah Anda, maukah Anda melakukan itu? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.]
388 Saya percaya sekarang adalah waktu yang baik untuk
melakukannya. Beri tahu Anda kenapa: RohKudus, yang berdiri
di sini, sedang mengurapi. Nah, karena kita telah naik di dalam
Roh itu sekarang, ya, dan Anda tahu bahwa Sesuatu, Anda tahu
bahwa Sesuatu—Sesuatu hadir di sini, ya. Dan jika Anda bisa
percaya, seharusnya Anda percaya sekarang juga. Paham? Jika
Anda akan percaya, inilah waktunya.
389 Nah, kami ingin Anda datang dengan tenang sekali. Dan
biarlah mereka yang ada di lorong itu di sana, yang telah
mengangkat tangan mereka, melangkah ke lorong ini, dan
kemudian jalan ke sini. Dan kemudian kami akan mendoakan
mereka, lorong demi lorong. Dan hanya empat-puluh-lima—
empat-puluh-lima, empat-puluh-tujuh dari mereka; itu tidak
akan lama sekali.
390 Saya akan meminta Saudara Neville untuk datang,
melangkah ke sini bersama saya, dan kita akan berdoa bagi
mereka.
391 Pertama, mereka yang akan masuk ke lorong itu, berdirilah
sebentar sekarang, agar kami bisa mendoakan Anda di sini dan
meletakkan tangan pada setiap orang. Nah, itu benar, hanya
setiap orang yang akan masuk ke antrean doa, ya, mereka
yang akan masuk ke antrean doa. Paham? Nah—nah, lihat,
menghemat waktu, maka kita pasti akan sampai ke situ, kami
akan berdoa bagi Anda sekarang.
392 Lihatlah, teman-teman. Sekarang biarlah saya menjelaskan
ini kepada Anda. Yesus Kristus mengatakan, “Tanda-tanda ini
akan menyertai orang-orang yang percaya.” Nah perhatikan.
Ia tidak berkata, “Jika mereka berdoa bagi mereka.” “Jika
mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, mereka akan
sembuh!” Dan jika Allah bisa mengambil sebuah kasus yang
mutlak adalah leukemia, dan seorang gadis kecil yang tidak bisa
beriman untuk dirinya sendiri, dan menyembuhkan dia secara
sempurna; jika Ia bisa mengambil kasus berikutnya, seorang
anak lelaki kecil, dan begitu menyembuhkan dia sehingga para
dokter sama sekali tidak bisa menemukan demam reumatik di
dalam darahnya atau apa pun yang lain; apa yang dapat Ia
lakukan bagi Anda? Nah, anak-anak kecil itu, mereka tidak
mengerti apa itu doa. Tetapi hanya meletakkan tangan atas
mereka, dan itumenyelesaikannya. Kita bisamengerti itu.

Nah, sementara Anda berdiri, berdoalah sekarang.
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393 Bapa Sorgawi, dengan Hadirat-Mu yang besar di sini, Roh
Kudus yang agung, Pribadi yang foto-Nya kami miliki, Pribadi
yang kami baca dalam Alkitab, Ia hadir di sini sekarang. Ia
sedangmenyatakan diri-Nyamelalui tubuhmanusia.
394 Wah kami telah melihat Dia tidak pernah gagal sekali pun,
selama bertahun-tahun, sanggup menyatakan pikiran di hati
manusia, menyingkapkan dosa yang mereka lakukan, memberi
tahu mereka dengan tepat apa yang terjadi dan apa yang akan
terjadi, tanpa gagal sekali pun! Maka, kami tahu bahwa Allah
Abraham, Ishak, dan Israel, masih tetap Allah, di dalam Pribadi
Yesus Kristus.
395 Dan dengan Roh-Nya yang turun dari Sorga, di bawah
Darah yang tercurah di Kalvari, datang ke antara orang-
orang, untuk memanifestasikan diri-Nya di dalam tubuh
manusia tepat sebelum dunia dibakar; Roh Kudus yang agung
dimanifestasikan di dalam tubuh manusia. Orang-orang yang
terkasih itu yang telah menerima pendamaian Darah, dan Roh
Kudus masuk ke dalam diri mereka; Allah, dimanifestasikan di
dalam tubuh manusia.
396 Maka, itu bukan tubuh manusia, hanya melakukan
tindakannya, seperti dalam baptisan atau sebagainya, dengan
sebuah amanat, bahwa, “Tanda-tanda ini akan menyertai
mereka yang percaya.” Denganmeletakkan tangan ke atas orang
sakit, Roh Kudus akan memastikan bahwa mereka sembuh, jika
mereka percaya. Nah, Bapa, kami tahu bahwa hal-hal ini adalah
benar.
397 Orang-orang yang berdiri ini, akan lewat di bawah tangan
para hamba Tuhan yang telahmenerimaRohKudus, danmereka
siap, Tuhan, untuk meletakkan tangan atas orang yang sakit.
Dan kami tahu, Bapa, bahwa jika orang-orang ini percaya saja!
Sama seperti setiap Firman yang Engkau janjikan, itu pasti
terjadi, begitu juga…Dan itu tidak bisa terjadi tanpa iman,
sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Kami tidak bisa melakukannya.
398 Dan sekarang dengan iman, percaya, dengan janji ini di
hadapan kami, dengan Meterai-meterai Alkitab yang dibuka
bagi kami, bahwa Allah memegang Firman-Nya! Kiranya
orang-orang yang terkasih ini, yang sakit, Tuhan,…dan
perasaan saya bagi mereka, sebagai manusia dalam tubuh yang
fana seperti tubuh mereka. Dan sekarang mereka…Roh Kudus
yang sama yang ada di dalam kami, Tuhan, ada di dalam
mereka. Dan kami merasa kasihan satu kepada yang lain.
Dan mengetahui bahwa Perjanjian Baru di dalam Darah yang
baru…Jika perjanjian yang lama memberikan kesembuhan,
betapa lebih lagi yang akan dilakukan oleh yang “baru dan lebih
baik” ini? Bapa, semoga terjadi demikian, agar orang-orang ini
tidak gagal, tetapi akan menerima kesembuhan mereka ketika
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mereka melewati tangan para hamba-Mu, dalam Nama Yesus
Kristus. Amin.
399 Nah—nah, kita akan, sebelah sini akan duduk, sementara
sebelah sini lewat. Kemudian sebelah sini akan balik, dan
sebelah satu lagi…Nah, beberapa dari Saudara-saudara di sini,
yang akan berdiri. Saya percayaAnda adalah para hambaTuhan
di sebelah sini, Anda semua di sepanjang sini.

Di manakah Doktor, Saudara Ned? Apakah Anda akan
berada di dalam antrean doa itu, Saudara Ned? [Saudara Ned
Iverson berkata, “Ya. Saya akan berdiri untuk seseorang.”—Ed.]
Baiklah, Saudara Ned. Baiklah. Segera setelah Anda didoakan,
masuklah ke dalam antrean.
400 Nah biarlah orang-orang ini di sebelah sini, duduk saja
sebentar, dan saya akan mengambil orang-orang dari sebelah
sini. Lalu, lalu kami akan turun dan mengambil lorong tengah
itu, dan membawa mereka kembali lewat sini. Lalu mengambil
lorong ini, dan membawa mereka lewat sini, dan kita akan
berdoa bagi setiap orang.
401 Saya akan meminta Saudara Teddy…Di mana dia?
[Saudara Teddy Arnold berkata, “Di sini.”—Ed.] Baiklah. Saya
ingin Anda memainkan di sana, “Tabib yang agung sekarang
sudah dekat.” Dan pianis, di mana mereka berada, iringilah dia,
jika Anda bersedia.
402 Dengarlah, Anda ingat ketika itu dimainkan, dan seorang
anak lelaki kecil dibawa ke panggung? Gadis Amish kecil itu
sedang memainkan, “Tabib yang agung sekarang sudah dekat.”
Ia berambut panjang, hitam, atau—atau pirang, lebih tepatnya,
seorang gadis Menonit atau Amish, salah satu, rambutnya
terurai di belakang kepalanya.
403 Dan Roh Kudus menjamah anak lelaki kecil itu, hanya
dengan meletakkan tangan; kakinya lumpuh. Dan ia lompat
dari lengan saya, dan berlari di atas panggung. Ibunya bangkit
berdiri, dan jatuh; seorangMenonit, saya percaya, awalnya.
404 Dan Roh Allah menjamah gadis Menonit ini, atau
Amish, orang apa pun dia. Ayahnya dan mereka duduk di
sana, dengan…mengenakan pakaian mereka, sebagai orang
Menonit, atau apa pun itu. Dan ia bangkit berdiri dari piano,
dengan tangannya terangkat ke atas. Dan rambutnya yang indah
terurai; ia tampak seperti Malaikat. Mulai bernyanyi dalam Roh;
dan sementara iamelakukan itu, piano terusmemainkan, “Tabib
yang agung sekarang sudah dekat, Yesus yang bersimpati.”
405 Semua berdiri di sana, beribu-ribu orang, memandang tuts
piano itu bergerak turun-naik, “Tabib yang agung sekarang
sudah dekat, Yesus yang bersimpati.” Orang-orang bangkit dari
kursi roda, dari ranjang, usungan, pergi dan berjalan.
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406 Tuhan Yesus yang sama itu ada di sini, pagi ini, sama seperti
Ia pada waktu itu. Percaya saja sekarang.

Mainkan lagu itu, jikaAnda bersedia,Tabib YangAgung.
Sekarang biarlah setiap orang berdoa.
Biarlah mereka berjalan melintasi ruangan ini, datanglah

lewat sini, dan langsung ke kursi Anda atau ke mana pun Anda
mau pergi, sementara Anda berjalan. Apakah Anda mengerti
dengan jelas di belakang sana? Baiklah. Maka, kembalilah ke
kursi, lalu kita akan berdiri.
407 Nah dengarlah. Sementara orang-orang ini sedang
didoakan, Anda berdoalah bagi mereka. Lalu ketika Anda
sedang didoakan, mereka akan berdoa bagi Anda.

Nah, Anda para hamba Tuhan sepanjang ini, berdirilah. Dan
saya mau Anda menumpangkan tangan atas orang-orang ini
ketika mereka datang.
408 Nah, semua, kepala tertunduk, dan tetaplah tundukkan
kepala Anda. Berdoa terus. Dan ketika Anda lewat, maka
letakkan…tangan-tangan diletakkan atas Anda. Ingatlah, ini
adalah janji dari Allah yang menyatakan rahasia-rahasia
Kitab-Nya, rahasia di hati manusia. Dialah Allah yang akan
meneguhkannya, jika Anda percaya itu. Paham? Sekarang
semua berdoalah.

Nah Anda Saudara-saudara hamba Tuhan berdirilah di sini,
jika Anda bersedia.

Baiklah, mari kita menundukkan kepala kita.
409 Nah, Tuhan Yesus, sementara orang-orang ini datang,
kiranyaKuasaAllah yangMahakuasa langsungmembangkitkan
imanmereka ketikamereka lewat, semua dalamNamaYesus.
410 Nah, baiklah, biarlah antreannya mulai lewat sini. Mintalah
setiap orang, tumpangkan tangan atas mereka, Anda para
hamba Tuhan, sementara mereka lewat.
411 [Saudara Branham dan para hamba Tuhan mulai berdoa
dan meletakkan tangan atas setiap orang yang datang melalui
antrean doa, sementara pemain organ terus memainkan lagu
Tabib yang Agung—Ed.]

Dalam Nama Tuhan Yesus!
Saya meletakkan tangan saya, dalam Nama Tuhan Yesus,

saudaraku.
Dalam Nama Tuhan Yesus!
Allah, kabulkanlah itu bagi Saudariku, Rosella, dalam

Nama Yesus.
Dalam Nama Yesus Kristus!
Dalam Nama Yesus Kristus!
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412 Anda tinggallah di sini; perhatikan itu sampai antreannya
habis.

DalamNama Tuhan Yesus!…?…
Ingatlah, Ia rendah hati. Datanglah dengan rendah hati.

413 [Suara Saudara Branham hanya terdengar sebagian di sini,
dan tidak cukup untuk mencatat semua perkataannya dengan
lengkap. Antrean doa berlanjut di sini selama enam menit dan
dua-puluh-lima detik—Ed.]
414 [Bagian yang kosong pada pita kaset. Saudara Billy Paul
Branham melangkah ke mikrofon dan berkata, “Saudara-
saudara mundurlah ke belakang, tolong? Saudara-saudara yang
berdiri di lorong itu, keluarlah dari lorong itu dan bergerak
ke belakang? Jalanlah terus ke belakang, tolong. Terima
kasih. Saudara-saudara yang ada lorong tengah, maukah Anda
berputar, juga?”—Ed.]
415 [Suara Saudara Branham hanya terdengar sebagian di sini,
dan tidak cukup untuk mencatat semua perkataannya dengan
lengkap. Antrean doa berlanjut di sini selama duamenit dan dua
puluh detik—Ed.]

Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, SaudaraMitchell.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda dari Yesus Kristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhan Anda, Saudaraku, dari Yesus

Kristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhan Anda, Saudaraku.
Terimalah kesembuhanAnda dari Yesus Kristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
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Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhan Anda.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhan Anda, Saudari.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhan Anda, Saudariku.
Terimalah kesembuhan, Saudara.
Terimalah kesembuhan Anda, Saudari…?…
Terimalah kesembuhan Anda, Saudari…?…
Terimalah kesembuhan Anda, Saudara.
Terimalah kesembuhan Anda.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara…?…
Terimalah kesembuhan Anda, Saudari…?…
Terimalah kesembuhanAnda dari Yesus Kristus.
Terimalah kesembuhan Anda.
Terimalah kesembuhan, Saudari…?…,dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhan.
Terimalah kesembuhan…?…
Terimalah kesembuhan Anda, Saudaraku, dari Yesus

Kristus.
Terimalah kesembuhan.
Terimalah kesembuhan, Saudari…?…
Terimalah kesembuhan, dalamNamaYesusKristus.
Terimalah kesembuhan, dalamNamaYesus. Amin.
Terimalah kesembuhan.
Terimalah kesembuhan.
Terimalah kesembuhan Anda.
Terimalah kesembuhan Anda.
Terimalah kesembuhanAnda dari Yesus Kristus.

416 [Saudara Billy Paul Branham melangkah ke mikrofon
dan berkata, “Siapa lagi yang ingin masuk ke antrean doa?
Masuklah, silakan. Jika masih ada orang yang ingin masuk ke
antrean doa, masuklah, silakan.”—Ed.]

Terimalah kesembuhan Anda, Saudaraku, dari Yesus
Kristus.

Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
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Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
417 Terimalah kesembuhan Anda, Saudari Wood, dari tangan
Yesus Kristus.

Terimalah kesembuhan Anda…?…
Terimalah kesembuhan…?…

418 Terimalah kesembuhan, Saudari Roberson, oleh tangan
Yesus Kristus.

Terimalah kesembuhan, Saudaraku, oleh tangan Yesus
Kristus.

Terimalah kesembuhan, Saudari…?…, dari tangan Yesus
Kristus.

DalamNamaYesusKristus, Terimalah kesembuhanAnda.
Sembuhkanlah dia, dalamNamaYesus Kristus.
Terimalah kesembuhan, Saudari…?…
Terimalah kesembuhanAnda, Nak, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudari, dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara, dari YesusKristus.
Saudara Weerts, Terimalah kesembuhan Anda, Saudara,

dari Yesus Kristus.
Saudari, terimalah kesembuhanAnda dari YesusKristus.
Terimalah kesembuhanAnda, Saudara…?…
Saudara, dalamNamaYesusKristus, terimalah…?…
DalamNama Yesus Kristus…?…
DalamNama Yesus Kristus…?…
Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan kita, terimalah

kesembuhan Anda.
Dalam Nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan Anda,

Saudaraku.
DalamNama Yesus Kristus…?…
Dalam Nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan Anda,

Saudari.
DalamNama Yesus Kristus…?…

419 [Saudara Billy Paul Branham melangkah ke mikrofon
dan berkata, “Apakah itu semua yang ingin didoakan
sekarang?”—Ed.]
420 [Saudara Lee Vayle berbicara dengan Saudara
Branham—Ed.] Kiranya tangan Tuhan Yesus memberikan
kepada Anda, Saudara Vayle, permohonan ini untuk orang yang
Anda kasihi, dalam Nama Yesus.
421 [Saudara Billy Paul Branham berbicara dengan Saudara
Branham—Ed.] Billy Paul, sebanyak kartu-kartu yang telah
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engkau bagikan, sekarang terimalah kesembuhan Anda, dalam
Nama Yesus Kristus.

The great Physician now is near,
The sympathizing Jesus,
He speaks the drooping heart to cheer,
Oh, hear the voice of Jesus.

Semua bersama-sama:
Sweetest Name in seraph song,
Sweetest Name on mortal tongue,
Sweetest carol ever sung,

422 Allah, atas pasangan kecil yang manis ini yang melahirkan,
ke dunia, salah satu dari…?…Semoga mereka menerima
permohonanmereka, Tuhan, dalamNamaYesusKristus.
423 …?…Yesus Kristus, semoga orang yang ada di dalam
pikiran saudari kami ini sekarang, kiranya kuasa Allah pergi
bersama permohonan itu. Semoga ia dilepaskan. Kabulkanlah
itu, Tuhan. Amin.
424 Tuhan Allah, dalam Nama Yesus, kabulkanlah permohonan
laki-laki ini. Aku berdoa baginya, Tuhan, dengan doaku. Amin.
425 Oh, bukankah ini ajaib! [Jemaat bersukacita dan berkata,
“Amin.”—Ed.] Saya percaya jika setiap orang yang datang ke
sini, pagi ini, di bawah urapan yang luar biasa ini, saya—saya
percaya jika Anda…Nah jangan mencari sesuatu yang besar
dan hebat. Ingat saja hal yang sederhana untuk memercayai apa
yang Ia janjikan.
426 Sekarang mari kita ucapkan ini bersama. [Jemaat
mengulangi ucapan Saudara Branham—Ed.] Kami tidak
mencari sesuatu yang besar, tetapi dalam Nama Yesus, kami
menerima janji-Nya.
427 Itu membereskannya. Itu menyelesaikannya. [Jemaat
berkata, “Amin,” dan bersukacita dengan suara nyaring—Ed.]
Amin! Allah memberkati Anda! 
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