
RUMAH MASA DEPAN DARI

MEMPELAI PRIA SORGAWI DAN

MEMPELAI WANITA DI BUMI

 Mari kita tetap berdiri sebentar, sementara kita
menundukkan hati kita sekarang di hadapanAllah.

2 Bapa Sorgawi kami, kami sangat bersyukur atas hak
istimewa ini untuk berada di sini hari ini, berkumpul bersama
dalam Nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau
mengampuni dosa kami, sementara kami berada di sini untuk
mengarahkan perhatian kami kepada hal-hal yang Kekal dan
Kehidupan yang ada di luar jangkauan manusia yang fana.
Sekarang kami berdoa kiranya Engkau memberikan pimpinan-
Mu kepada kami, bagaimana kami harus berbelok, apa yang
harus kami lakukan di masa depan, bahkan pada saat ini, untuk
mendapat tempat itu yang telah dijanjikan…bagi kami.
3 Banyak orang yang sakit dan ada keperluan di negeri ini, dan
mereka belum menyelesaikan perjalanan mereka. Dan musuh
besar kami, bukan hanya musuh kami, tetapi musuh-Mu, telah
datang untuk menyerang mereka dan—dan untuk menghentikan
hidup mereka, dan untuk mengirim mereka ke—liang kubur
sebelum waktunya. Dan kami memohon untuk mereka, hari ini,
kiranya Engkau dan belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu,
Tuhan, akan memperpanjang hari-hari mereka sampai waktu
yang telah ditetapkan.
4 Di atas panggung, atau mimbar ini, tergeletak beberapa
saputangan dan bungkusan. Dan di dalam aula dan sekitar
tempat ini, ada orang-orang yang di atas ranjang, usungan, sakit
dan menderita, berdiri di antara hadirin dalam keadaan hampir
tidak kuat untuk berdiri.
5 Ya Allah Yang Kekal, Yang Terpuji, dengarlah doa kami pagi
ini, melalui Darah Tuhan Yesus; tanpa memandang kesalahan
kami, tetapi karena mengetahui bahwa Ia berdiri di tempat
kami, dan Dialah Pribadi yang mewakili kami untuk doa ini.
Kiranya masing-masing dan setiap orang disembuhkan untuk
kemuliaan-Mu, Tuhan.
6 Berkatilah saputangan-saputangan ini. Ketika itu
diletakkan pada orang sakit, semogamereka sembuh.
7 Dan sekarang, Bapa, sampai kebaktian kesembuhan yang
besar yang kami nantikan, kami percaya itu akan menyusul,
nyatakanlah kepada kami jalan Kehidupan, Tuhan, agar kami
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tahu melalui Firman-Mu apa yang harus kami lakukan. Sebab
kami memintanya dalamNama Yesus. Amin.
8 Seperti selalu, ini adalah salah satu kehormatan tertinggi,
untuk berada di dalam rumah Allah dan berbicara kepada
umat-Nya. Dan saya tahu ini sangat padat sekarang, dan saya
membawa sebuah pelajaran yang sangat panjang. Maka saya…
saya—saya percaya—Anda akan nyaman, sebisanya Anda,
sampai kita selesai dengan Pesan ini.
9 Nah, ini panas, tetapi kami bersyukur buat pendingin
udaranya. Tetapi, kumpulan orang yang sebanyak ini, tidak
ada AC yang bisa menanganinya, ya, sebab tubuh Anda sendiri
adalah unit pembangkit, sekitar sembilan-puluh-delapan
derajat, dan mengeluarkan panas terus, dan duduk bersama
dengan rapat. Tetapi saya—saya percaya Allah akan membuat
Anda merasa nyaman sebisanya Dia.
10 Dan ketika kita datang, mengumumkan pertemuan seperti
ini, saya—saya tidak akan mengumpulkan Anda di sini, sama
sekali tidak, jika saya tidak berpikir ini akan menolong Anda,
jika saya tidak berpikir ini akan berguna bagi Anda, dan
Anda akan mendapat faedahnya, dengan datang. Dan, kita juga
tahu bahwa kita tidak punya terlalu banyak waktu lagi untuk
melakukan ini, kita—kita sudah dekat ke—waktu penutupan,
dan saya—saya ingin memanfaatkan setiap saat, sebisanya saya,
untuk Kerajaan-Nya. Dan sekarang saya percaya bahwa Tuhan
Allah akanmemberkati kita sementara kita berkumpul.
11 Dan saya ingin memberi komentar tentang Anda, bahwa,
kemarin saya pergi ke berbagai tempat, keluar mengunjungi
orang yang sakit dan menderita, di beberapa motel, dan saya
bertemu dengan beberapa manajer di beberapa tempat makan,
minggu ini. Seperti, saya pergi ke Ranch House minggu ini, di
sini, dan manajer itu menjabat tangan saya ketika kami keluar.
Dan ia berkata, ia memanggil saya, “Saudara Branham.” Saya
heran bagaimana iamengenal saya. Dan ia berkata…

Saya katakan, “Apakah Andamanajernya?”
12 Ia berkata, “Saya pemiliknya.” Maka ia berkata, “Ya, orang-
orang Anda datang ke sini untuk makan, dari sana.” Dikatakan,
“Mereka…”

Dan saya katakan, “Wah, saya rasamereka terlalumemadati
tempat Anda.”
13 Ia berkata, “Pak, mereka adalah salah satu kumpulan orang
yang paling baik yang pernah saya lihat.” Ia berkata, “Mereka
sangat baik.”
14 Saya pergi ke sebuah motel kemarin, menemui seorang
wanita muda untuk berbicara dengannya, ayah dan ibunya
hadir, dan saya harus menemui manajernya untuk mengetahui
ruangan—mot-…dimanamereka berada.
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15 Ia berkata, “Dan Anda adalah Saudara Branham?” Itu
di Oaks.

Dan saya katakan, “Ya, Pak.”
16 Ia berkata, “Saya ingin menjabat tangan Anda.” Ia
berkata…Ia memperkenalkan istrinya kepada saya; pasangan
yang sangat baik. Mereka berkata, “Setiap orang di motel
ini menghadiri kebaktian Anda. Kami menyimpan itu untuk
mereka.” Dan dikatakan, “Kami menolak semua langganan
kami yang lain.”

Dan saya katakan, “Wah, saya berterima kasih untuk itu.”
17 Ia berkata, “Saudara Branham, salah satu kumpulan orang
yang paling baik yang pernah saya temui, adalah orang-orang
yang datang ke sini, yangmenghadiri kebaktian Anda.”
18 Semalam saya mengunjungi seorang teman saya, Bpk.
Becker di sini, dan saya selalu menyukai roti sandwich-nya. Ia
begitu…Ia, saya kenal dia sejak saya masih kecil; kenal dia
seumur hidup saya. Ada beberapa orang yang duduk di sana
dari—tempat lama itu, di Riverside Hotel. Maka mereka…Bpk.
Becker berkata, “Billy?”
19 Saya katakan, “Ada apa, Homer?” Kami sudah saling kenal
dengan sangat baik.

Ia berkata, “Saya memberi makan semua jemaatmu di
sana.”
20 Sekitar dua ratus, atau lebih, setiap Minggu, makan di Blue
Boar. Dan ke mana saja saya pergi, saya mendengar komentar
tentang betapa baiknya Anda.
21 Sobat ini berkata, “Di sana—di Riverview itu,” dikatakan,
“seluruh tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang
menghadiri pertemuan ini.” Dikatakan, “Ada ratusan orang
yang tidak bisa masuk.”
22 Maka, menjadi seperti itu, bagi saya Anda adalah garam
dunia. Saya—saya sangat bersyukur untuk mengetahui bahwa
saya mendapat kehormatan untuk berkhotbah kepada orang-
orang yang bahkan orang berdosa dan orang…Saya tidak
mengatakan orang-orang ini adalah orang berdosa, tetapi
maksud saya orang-orang, bisnis dan sebagainya, dapat berkata
bahwa Anda adalah orang-orang yang baik, dan mereka
menghargai Anda dalam bisnis mereka, di tempat mereka. Anda
tahu, itu adalah garam yang asin. Saya menghargai, kelakuan
Anda, cara Andamelakukan segala sesuatu.
23 Saya selalu berkata, “Jika seseorang datang dan tidak,
tidak punya uang untukmembayar tagihannya, Anda teleponlah
saya.” Paham? Saya katakan, “Kami akan melakukan sesuatu
untuk itu.” Dan saya katakan, “Selalu berilah mereka makan,
entah mereka punya uang atau tidak.” Lihat, apa pun bisa
dilakukan.
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24 Saya merasa bahwa Anda adalah anak-anak saya. Anda—
Anda adalah bintang-bintang yang saya…Jika saya menerima
permata waktu saya sampai di sana, Andalah yang akan
menjadi permata itu, bagian yang bersinar, pada—padamahkota
pelayanan saya. Ketika dimahkotai, Anda akan menjadi
permata itu.
25 Dan saya memberi tahu Anda, pada waktu-waktu yang lalu,
tentang Tujuh Meterai, Zaman Gereja, dan sebagainya—yang
sedang terjadi.
26 Dan sekarang, pagi ini, saya memiliki sebuah topik yang
sangat penting. Bagi saya, ini adalah topik yang sangat
membawa berkat. Saya harap ini akan menjamah Anda dengan
cara yang sama. Dan kalau saja saya bisa menyampaikannya
dengan ilham yang sama seperti waktu saya menerimanya,
itu akan ajaib, tetapi itu tergantung pada Allah untuk
melakukannya.
27 Selama ini saya telah memberi tahu Anda tentang di mana
dan apa yang sedang terjadi, dan kita melihat semua hal
ini terjadi.
28 Nah pagi ini, saya akan berbicara, tentang: Rumah Masa
Depan Dari Mempelai Pria Sorgawi Dan Mempelai Wanita Di
Bumi, di mana mereka akan hidup. Dan, untuk, saya percaya
oleh kasih karunia Allah kita semua adalah bagian dari rencana
Allah yang besar itu.
29 Dan sekarang saya—saya percaya bahwa Anda akan
bersabar dengan saya, ambillah Alkitab Anda, pensil Anda,
atau apa pun yang Anda lakukan untuk membaca dengan saya,
sebab saya akan mengacu ke banyak ayat Kitab Suci. Berusaha
untuk selesai pada waktunya agar ada waktu yang cukup untuk
mendoakan orang yang sakit; dan saya telah menjanjikan itu.
Masuk ke sini, berdoa bagi orang yang terakhir sebentar, di
dalam ruangan itu dan sekitarnya, bagi mereka yang hampir
tidak bisa ditolong dan tidak ada harapan.
30 Dan, jika Tuhan kehendaki, mungkin saya akan
mengadakan satu kebaktian lagi pada tanggal enam belas,
mungkin untukmendoakan orang yang sakit saja.
31 Memulai liburan saya sekarang. Sejak Januari yang lalu,
saya telah bepergian, dan saya akan kembali ke sini. Saya
hanya akan, harus membawa keluarga saya ke Tucson di pagi
hari, kemudian saya akan kembali untuk menghabiskan waktu
di sini di Kentucky, dengan beberapa teman saya, berburu,
dan berburu tupai, selama dua minggu, atau mungkin tujuh
atau delapan, sepuluh hari, apa pun itu, kecuali jika Tuhan
memimpin saya ke tempat lain. Saya tidak tahu, ke mana saya
akan berada; kita tidak tahu, sebab itu ada di tangan Allah,
Allah sendiri.
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32 Nah untuk topik yang besar ini, kita—kita…saya rasa, jika
saya pelan-pelan dengan ini, sebab saya harus memasukkan
banyak hal, maka itu akan makan waktu berminggu-minggu.
Tetapi saya telah mencatat beberapa ayat Kitab Suci, beberapa
catatan, untuk membahas bagian-bagian yang penting saja,
sehingga Anda akan mempelajarinya.
33 Segera setelah itu, mungkin, jika Tuhan kehendaki, bulan
Oktober, saya tidak tahu kapan, tetapi kapan saja yang akan
Ia berikan, saya ingin memakai—beberapa hari, pertemuan
secara terus-menerus, tentang Wahyu pasal ke-12, untuk
menghubungkannya dengan ini di sini. Oh, saya percaya itu akan
luar biasa. Itu akan begitu. Itu akan luar biasa untuk melihat
bagaimana Ia melakukannya.
34 Maka, kita berkumpul sekarang, semalam saya katakan,
saya katakan, “Anda tahu, ketika saya…” Tadi pagi, seperti
setiap pagi, saya berpikir, “Waktu saya datang ke sini, saya akan
menyapa semua teman saya yang ada di sana.” Nah bagaimana
saya akan melakukannya?
35 Ada bersama saya di sini, seperti teman baik saya, Doktor
Lee Vayle yang duduk di belakang sini, istri dan putrinya
yang cantik. Dan Saudara Roy Borders, dan, saya rasa,
Saudara Ruddell, Saudara Beeler, dan Saudara Palmer, dan
Saudara Jackson. Dan, oh, wah, itu—itu…Saudara-saudara
yang terkasih itu dari berbagai tempat! Saudara Anthony
Milano, dan, oh, ke mana saja Anda memandang, Anda melihat
seorang saudara yang lain! Dari Arkansas, saya tidak ingat
nama mereka; Saudara John, Saudara Earl Martin, dan Saudara
Blair. Dan, oh, benar-benar…Anda…Itu tidak ada habisnya,
lihatlah. Saya senang sekali ada sekelompok orang yang
seperti itu berkumpul sekeliling saya ketika saya mengajarkan
Firman Allah, orang-orang yang menurut saya adalah laki-laki
pemberani, para hamba Allah yang sejati.
36 Saya bersyukur atas tabernakel kecil ini. Saya bersyukur
atas kelima pintunya yang terbuka untuk umum. Tiap pintu…
Kita mempunyai empat diaken di sini, laki-laki yang dipenuhi-
Roh; empat pengurus, laki-laki yang dipenuhi-Roh. Dua orang
di setiap pintu. Dan ada satu pintu dobel di bagian depan, untuk
kedua pendeta, para gembala.
37 Kami senang atas kedatangan Anda; bersyukur kepada
Allah untuk ini. Semoga Ia selalumemberkati Anda.
38 Sekarang kita mau berdiri sebentar, sementara kita
membaca dari Dua Petrus pasal ke-3, dan juga dari Kitab
Wahyu 21.
39 Sementara kita berdiri, O Tuhan, penuhilah hati kami
dengan sukacita karena membaca Firman-Mu, karena
mengetahui bahwa Yesus berkata, bahwa, “Langit dan bumi
akan berlalu, tetapi Perkataan-Ku tidak akan gagal.” Juga
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mengetahui bahwa Ia berkata, “Seluruh tulisan Kitab Suci
harus digenapi.” Dan sementara kami membaca ayat-ayat ini,
kiranya kami menerima pengertian dari pada-Mu, tentang saat
di mana kami hidup. Kami memintanya dalam Nama Yesus,
Pengarang dari Kitab ini. Amin.
40 Dua Petrus 3.

Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang
kedua, yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat
itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni
oleh peringatan-peringatan,
Supaya kamumengingat akan perkataan yang dahulu

telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat
akan perintah Tuhan dan Juruselamat yang telah
disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa

pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-
pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang
yang hidup menuruti hawa nafsunya.
Kata mereka: “Di manakah janji tentang kedatangan-

Nya itu? (Apakah itu tidak cocok seperti perempuan
tak beriman ini…)…sejak bapa-bapa leluhur kita
meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada
waktu dunia diciptakan.”
Mereka sengaja tidak mau tahu, bahwa oleh firman

Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang
berasal dari air dan oleh air,
dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa,

dimusnahkan oleh air bah.
Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang

sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari
penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik.
Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang

satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di
hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan
seribu tahun sama seperti satu hari.
Nah, Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun

ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian,
tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya
semua orang berbalik dan bertobat.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada…

hari itu langit dan bumi, dengan gemuruh yang
dahsyat…akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api,
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang
lenyap.
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Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara
demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup,
Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat

kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa
dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena
nyalanya.
Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita menantikan

langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat
kebenaran.
Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil

menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha,
supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda
di hadapan-Nya, dalam perdamaian dengan Dia.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan

bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus,…
saudara kita yang kekasih,…telah menulis kepadamu
menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
Hal itu dibuatnya…dalam semua suratnya, apabila

ia berbicara tentang perkara-perkara ini.…surat-
suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga
orang-orang yang tidak memahaminya dan yang
tidak teguh imannya bergumul, memutarbalikkannya
menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama—sama
seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan
yang lain.
Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu

telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu
waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam…
kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan
jangan kehilangan…peganganmu yang teguh.
Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia…dalam

pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus
Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai
selama-lamanya. Amin.

41 Nah dalam—Wahyu Kristus, pasal ke-21, saya membaca
Firman ini.

Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang
baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama
telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
Dan aku Yohanesmelihat kota yang kudus, Yerusalem

yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias
bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk
suaminya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta

itu berkata: “Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-
tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama
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dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia
akan menjadi Allah mereka.

Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata
mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada
lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita,
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.”

Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: “Lihatlah,
Aku menjadikan segala sesuatu baru!”…firman-Nya:
“Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat
dan benar.”

Firman-Nya lagi kepadaku: “Semuanya telah terjadi.
Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang
Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan
cuma-cuma dari mata air kehidupan.

Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya
ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan
menjadi anak-Ku.

Mari kita berdoa lagi.
42 Tuhan Yesus, dengan janji yang seperti itu dan perkataan
yang begitu tegas yang diberikan oleh Yesus Sendiri dan rasul
kepada kami mengenai saat yang sudah makin dekat, berilah
kami, O Tuhan, petunjuk-Mu, agar kami tahu bagaimana cara
mendekatinya dengan benar. Sebab, kami tahu, itu sedang
datang. Kitab Suci harus digenapi, dan demikianlah itu akan
digenapi. Dan sekarang, Tuhan, kami memohon belas kasihan-
Mu lagi atas kami semua, sementara kami mempelajari Firman-
Mu. Sertailah kami dan singkapkanlah Itu bagi kami, Tuhan,
sebab kamimemohon itu dalamNamaYesus. Amin.

Silakan duduk.
43 Nah, saya ingin tahu apakah ada cara mungkin, mungkin
mereka bisa mematikan lampu-lampu dari aula utama, dan
hanyamenyalakan lampu-lampu yang ada di panggung ini, yang
mungkin akan lebih baik, dan memakai sedikit arus listrik itu.
Kita hampir membakar sebuah transformator, padamalam yang
lalu. Dan jika pengurus gedung mau melakukannya bagi kami,
kami akan menghargai Anda untuk mematikan lampu yang di
bawah, lampu yang ada, di aula utama. Dan saya rasaAnda akan
mendapat banyak tempat untukmelihat, untukmenulis.
44 Nah, satu topik lagi, untuk diumumkan, yang akan kita
bahas—topik: Rumah Masa Depan Dari Mempelai Pria Sorgawi
Dan Mempelai Wanita Di Bumi.
45 Nah karena ini…Saya harus melakukan ini. Ini terlalu
panas di sini, lihat. Ya, Pak. Karena kita…Saya tahu istri saya
tidak suka saya melakukannya; tetapi, itu, melepaskan jas saya.
Ini benar-benar terlalu panas di sini. Lihat, Anda di luar sana
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mendapat udara, dan itu terputus di kotak yang kecil ini, lihat.
Nah, pada—waktu yang akan datang, atau…
46 Dahulu, lebih tepatnya, kita telah mempelajari Ketujuh
Meterai, Ketujuh Gereja. Saudara Vayle dan mereka sedang
mengerjakan itu sekarang, dengan setia, untuk mencetaknya
dalam bentuk buku.
47 Dan karena melihat semua hal misterius ini yang telah kita
lihat terjadi, maka saya berpikir, setelah memahaminya, di masa
hidup kita, dan posisinya; tidak ada orang yang berakal sehat
yang mau duduk dan memeriksa apa yang telah dikatakan, dan
dijanjikan untuk terjadi, dan apa yang terjadi, yang tidak bisa
mengatakan bahwa hal-hal itu telah digenapi. Paham? Tepat apa
yang Allah katakan untuk Ia lakukan, Ia telah melakukannya
dengan tepat. Paham?
48 Nah, saya pikir dalam hal ini, bahwa, karena tidak tahu
kapan Tuhan Yesus akan muncul, saya pikir ini akan baik,
tampaknya ini menyenangkan Roh Kudus bagi kami untuk
berbicara tentang ini, kalau begitu; dan mungkin kembali lagi
ke topik ini, dua atau tiga kali, sebab saya tidak akan ada cukup
waktu untukmenyampaikan ini semuanya.
49 Karena jika Anda membahas suatu—suatu topik yang
mungkin bisa membuat seseorang agak tersandung, Anda tidak
bisa menyampaikan itu sampai selesai untuk menjelaskannya,
makaAnda kembali lagi untukmengambil topik berikutnya.
50 Dan kemudian, dalam…jika Tuhan kehendaki, kita masuk
ke meterai ke-12, oh bukan…Maafkan saya. Pasal ke-12 dari
Wahyu, yang ada di antara Kedatangan Tuhan dan akhir dari
Sangkakala-sangkakala, dan seterusnya. Kami akan mencoba
membawa itu kembali, untuk menunjukkan siapa itu Iblis, dan
apa yang telah ia lakukan, dari mana ia berasal, apa tujuannya,
dan bagaimana keindahan yang luar biasa yang diberikan
kepadanya menyebabkan dia jatuh. Penipuannya menyebabkan
ia jatuh; keindahan.
51 Lalu, bagaimana itu bisa mustahil bagi seseorang yang
ingin melihatnya dengan benar, “benih” ular itu. Saya akan
membuat tantangan tentang itu, kepada siapa pun, ya, yang
ingin memahaminya, dengan—mutlak hanya dengan pengertian
umum. Anak kecil saja bisa memahaminya. Paham? Nah, dan
kita akan sampai ke situ nanti.
52 Nah, kita mengerti di sini bahwa dua ayat Kitab Suci
ini…Alasan saya membaca Dua Petrus pasal ke-3, dan
membandingkannya dengan Wahyu 21, di sini keduanya
membicarakan topik yang sama, tetapi Yohanes tidak—tidak
menulisnya seperti yang dilakukan Petrus. Paham? Kita
mengerti bahwa Rumah Mempelai Wanita yang agung ini akan
berada di bumi ini.
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53 Dan sekarang jika Anda membaca, sama seperti pasal 21,
Wahyu pasal ke-21, di sini rasul berkata, atau nabi berkata,
bahwa, “Aku melihat Langit yang Baru dan Bumi yang Baru.”
Kedengarannya seperti akan ada suatu pemusnahan.
54 Nah, cara saya mendapatkan Pesan-pesan saya adalah
selalu melalui doa. Saya duduk berdoa dan sesuatu dinyatakan
kepada saya. Dan saya menunggu beberapa menit dan melihat
apakah itu benar, lalu saya merasakan itu mendekati. Dan
kadang-kadang saya menunggu terus sampai itu menjadi suatu
penglihatan. Tetapi ketika itu mulai datang, dan saya merasa
yakin bahwa itu berasal dari Allah, maka saya melihat ayat
Kitab Sucinya. Lihat, Itu, harus meneguhkan setiap hal rohani
yang terjadi, sebab Alkitab adalah wahyu Yesus Kristus yang
lengkap; lihat, Ini adalah Tubuh-Nya.
55 Dan sekarang, di situ, mungkin saya mendapatkan ayat
Kitab Suci yang kedengarannya tidak benar-benar cocok, dan
saya akan bertanya-tanya. Saya berdoa lagi. Itu datang lagi.
Lalu saya—lalu sayamulai—memeriksa ayatKitab Suci saya.
56 Nah, Alkitab kita ditulis dalam bahasa Inggris, dan kata-
kata Inggris selalu, berubah. Misalnya, seperti Injil Yohanes 14,
berkata, “Di Rumah Bapa-Ku banyak istana,” istana di dalam
rumah. Nah, maka, Anda, maka apa yang akan Anda lakukan
dengan itu, adalah kembali—ke aslinya dan lihatlah apa yang
dimaksud oleh James, atau kembali ke bahasa Ibrani, atau
bahasa Yunani, dari terjemahan pertama. Dan di situ dikatakan,
“Di Kerajaan Bapa-Ku banyak istana.” Nah, maka, Anda
kembali ke masa di mana para penerjemah itu menerjemahkan
untuk King James, kerajaan, dalam bahasa Inggris, disebut
“rumah,” dan raja adalah bapak atas delegasinya. Itulah
alasannyamerekamenerjemahkan, “Di RumahBapa-Ku banyak
istana.” Paham? Lalu Anda dapatkan kata-kata itu dan Anda
harus mencarinya.
57 Kemudian, Anda lihat, dari inspirasi itu…Pagi ini di
mimbar ini, saya katakan, tidak pernah satu kali pun ada
sesuatu di sini yang tidak langsung, Kitab Suci. BegitulahBenih
Ular dan semua hal-hal lain ini datang. Paham?Melalui…
58 Dan itu, benar, jika seseorang hanya membaca dan berkata,
“Di Rumah Bapa-Ku banyak istana,” jika Anda tidak berhenti
untuk mempelajari, berdoa, Anda akan bingung. Paham? Tetapi
berdoalah terus. Allah selalu menjadikannya benar, jika itu
berasal dari Allah.
59 Nah, Yohanes menjelaskan perubahan itu dan keda-…
bagaimana datangnya itu…Bukan dia yang menjelaskan itu,
sebenarnya, tetapi Petrus. Yohanes hanya berkata, “Aku melihat
Langit yang Baru dan Bumi yang Baru; langit yang pertama dan
bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Aku
Yohanes melihat Kota yang kudus turun dari Allah dari Sorga,
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yang berhias bagaikan Pengantin Perempuan yang berdandan
untuk Suami-Nya.” Tetapi, kita kembali ke Dua Petrus sekarang
untuk mendapati, Petrus menjelaskan bagaimana proses ini
terjadi. Nah, jika Anda lihat apa yang Yohanes katakan,
itu kedengarannya seperti, “Sebab langit yang pertama dan
bumi yang pertama telah berlalu,” dimusnahkan. Lihat, maka,
kedengarannya sangat aneh. Maka itulah yang menyentuh saya,
dan sayamulai mencari kata, “berlalu.” Dan, nah, tetapi ini jelas
bahwa kedua orang ini, rasul dan nabi, sedang berbicara tentang
hal yang sama.
60 Dan sekarang, juga, dalam Kitab Yesaya, nah, di situlah
Anda mau menaruh ayat-ayat Kitab Suci ini, dalam Yesaya
65:17. Yesaya, berbicara tentang Milenium, masa istirahat
selama seribu tahun itu bagi—bagi umat Allah. Yesaya berbicara
tentang itu, dan ia berkata, “Aku…Ada…Semua hal yang
dahulu telah berlalu,” dan bagaimana mereka akan membangun
rumah, dan mendiaminya. Jika kita ada waktu…Mungkin kita
luangkanwaktu saja dan—danmembacanya sebentar, Yesaya 65,
dan mari kita baca saja beberapa menit di sini. Dan inilah dia,
tepat, untuk kita. Nah, untukmulai, Yesaya 65:17.

Dan, sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang
baru dan bumi yang baru;…

61 Nah, Yesaya, nabi, adalah salah seorang nabi yang menulis
tepat seluruh Alkitab dalam nubuatnya. Ia mulai dengan
penciptaan; di pertengahan Kitabnya, sekitar pasal ke-40,
datanglah Yohanes Pembaptis, Perjanjian Baru; dan berakhir
di sini, dalam Kitabnya, dalam Wahyu, dalam Milenium. Ada
enam-puluh-enam kitab dalam Alkitab, dan ada enam-puluh-
enam pasal dalam Yesaya. Ia menulis sebuah buku komentar
yang lengkap.
62 Nah, kita mendapati, sekarang di sini ia mengambil pasal
ke-65, satu pasal lagi, dan ia berbicara tentang Milenium.
Perhatikan ini, betapa indahnya.

“…sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang
baru dan…bumi yang baru; hal-hal yang dahulu tidak
akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalamhati.
(Itu akan “berlalu.”)
Tetapi ber—bergiranglah dan bersorak-sorak…

bahkan atas apa yangKuciptakan, sebab sesungguhnya,
Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan
penduduknya penuh kegirangan.
Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan

bergirang karena umat-Ku; di dalamnya tidak akan
kedengaran lagi bunyi tangisan sebab…dan bunyi
erang pun tidak.
Di situ tidak akan ada lagi…bayi yang hanya hidup

beberapa hari dan…orang tua yang tidak mencapai
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umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur seratus
tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang
tidakmencapai umur seratus tahun akan dianggap kena
kutuk.Maka…
Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan

mendiaminya juga; mereka akan menanami kebun-
kebun anggur dan akan memakan buahnya juga.
Mereka tidak akan mendirikan sesuatu, supaya orang

lain mendiaminya, (yaitu, kebun Anda, anak Anda
yang mewarisinya, atau beberapa ahli waris Anda)…
mereka tidak akanmenanam sesuatu, supaya orang lain
memakan buahnya; di sana: (mereka akan menanam
dan diam di sana; mereka memiliki Hidup Kekal)…
sebab umur umat-Ku akan sepanjang umur pohon, dan
sepanjang…orang-orang pilihan-Ku akan menikmati
pekerjaan tangan mereka.
Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma

dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati
mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang
yang diberkati TUHAN, dan anak cucu mereka ada
beserta mereka.

63 Nah perhatikan, saya akan sampai ke sini, setelah beberapa
lama.

Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah
menjawabnya; ketika mereka sedang berbicara, Aku
sudah mendengarkannya.
Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan

rumput, singa akan makan jerami seperti lembu…ular
akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat
jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-Ku
yang kudus,” firman TUHAN.

64 Janji yang luar biasa, dari para nabi dan orang bijak yang
agung, guru-guru Alkitab, pada zaman dahulu, karena melihat
Hari yang mulia ini tiba!
65 Melalui kutipan-kutipan ini, mungkin orang berpikir, atau
dibuat percaya, lebih tepatnya, bahwa seluruh planet ini, bumi
ini, akan dihancurkan, “Aku menciptakan Langit yang Baru
dan Bumi yang Baru,” lihat, langit akan lenyap dan bumi akan
lenyap, dimusnahkan sama sekali. Tetapi mempelajari dengan
teliti, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa melihat
Kebenaran akan hal ini; dan kita akanmasuk ke situ.
66 Itu hanya atmosfer di sekelilingnya, dan dosa yang ada di
bumi, yang akan dihancurkan. Paham? Nah, kita menyadari
bahwa langit berarti “lapisan udara yang di atas.” Paham?
67 Apa yang dilakukan? Maka, duri, dan penyakit, dan
kematian, dan politik, dan laki-laki yang berdosa, dan
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perempuan yang berdosa, dan roh-roh jahat, semua akan
lenyap dan dimusnahkan. Paham? Itu harus demikian, sebab
kita akan hidup di sini. Kami akan membuktikan itu dengan
Alkitab. Di sinilah kita hidup. Nah perhatikan, duri, kuman,
segala penyakit dan sebagainya, akan diangkat semuanya.
Semua ini, keberadaannya di bumi sekarang, sistem-sistem
buatan-manusia, politik, dosa, segala macam roh jahat yang
mencemarkan dunia, dan seluruh lapisan udara di atas kita di
sini, dikotorkan oleh roh jahat. Sekarang kita akan masuk ke
dalam dan lama, dalam hal ini, ya.
68 Semua ini ada di langit, atau atmosfer, dan di bumi yang
ada sekarang. Bumi ini menampung hal-hal itu, tetapi bumi
tidak dibuat untuk tujuan itu. Dosa menyebabkannya menjadi
begitu. Paham? Ini diciptakan oleh Allah, sang Pencipta. Tetapi
semua…
69 Dan semua tubuh kita, di mana kita hidup di dalamnya
sekarang, ditaruh di bumi ketika Allah menciptakannya, sebab
Anda berasal dari debu bumi. Itu semua diletakkan di sini.
Ketika Allah Sendiri menciptakannya, Anda ada di dalam
pikiran-Nya. Dan di dalam Dia, Yang Mahakekal, ada pikiran,
dan itulah atribut-Nya.
70 Dan sekarang dosa menyebabkan semua ini terjadi. Dan
Allah, sepanjang zaman ini, sedang mengumpulkan material-
Nya.
71 Iblis masih ada di sini. Itulah alasannya semua hal ini
terjadi. Ia masih ada di sini, dan semua kekuatan jahatnya
masih ada di sini. Perhatikan, itulah sebabnya sekarang bumi
sangat kotor. Itulah sebabnya hal-hal yang sampah dan konyol
terjadi; penumpahan darah, perang, politik, dosa, zinah, segala
kecemaran terjadi, karena Iblis adalah pemerintah bumi dan
atmosfer ini.

Anda berkata, “Atmos-…?” Ya, Pak!
72 Sekarang langit dan bumi dicemari oleh setan-setan yang
bisa menuduh kita di hadapan Allah. Yesus ada Di Sana
untuk membela kita. Paham? Sementara para penuduh itu
terus menunjuk dengan jari, “mereka melakukan ini, mereka
melakukan ini, mereka melakukan ini,” tetapi Darah itu masih
menutupi. Ia datang untuk menebus Orang-orang pilihan yang
telah dilihat-Nya dari semula. Itulah sebabnya ini begitu kotor
hari ini.
73 Di sini, rasul, dalam Dua Petrus ini, pasal ke-2, dan ke-5
dan…dan ayat ke-5 dan ke-6. Ya, saya sudah menemukannya.
Ia mengacu kepada tiga tahap dari bumi. Lihat, ia—ia
mendapatkan tiga tahap dari bumi. Perhatikan bagaimana ia
menyampaikannya.
74 “Dunia purba muncul dari air,” nah, itu adalah dunia
sebelum air bah.



14 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

75 Nah, dunia yang ada sekarang, dunia ini di mana kita hidup
sekarang, disebut “dunia.”
76 “Dunia purba yang muncul dari air,” Kejadian 1:1. Nah
dan “dunia” yang ada sekarang. Dan kemudian, sekali lagi,
ia mengacu kepada satu dunia yang lain, “dunia yang akan
datang,”Dunia yang baru. Tiga dunia; tiga tahapan dari dunia.
77 Dan perhatikan bagaimana Allah menjelaskan bagi kita
rencana penebusan-Nya. Oh, ini benar-benar menggetarkan
jiwa saya ketika saya melihatnya, bagaimana Ia menjelaskan
bagi kita di sini sekarang rencana penebusan-Nya. Nah
bandingkan apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri.
Apa yang Allah lakukan untuk menebus dunia-Nya, Ia telah
melakukan rencana yang sama untuk menebus umat-Nya, sebab
Allah yang tidak berubah sama sekali tidak mengubah rencana-
Nya atau apa pun. Suatu hal yang sangat mulia!
78 Bagaimana Ia memimpin kita kepada-Nya, ke tabernakel
di dalam kita, melalui tiga tahap dari kasih karunia; sama
seperti Ia memimpin dunia dalam tiga tahap, untuk datang
ke dunia. Karena Allah akan datang ke dunia setelah dunia
melalui tiga tahap pemurnian yang berbeda, tepat begitulah Ia
datang kepada kita melalui tiga tahap dari kasih karunia. Saya
mengajarkan itu pada mulanya; saya tidak pernah berubah,
sejak itu. Itu adalah Firman Allah.
79 Anda harus memakai tiga Anda bersama, tujuh Anda, dua
belas Anda. Angka-angka Alkitab itu harus berjalan dengan
sempurna kalau tidak Anda akan mendapat gambar yang
kacau semua. Jika Anda tidak memahaminya, berdoalah terus.
Perhatikan, itu akanmasuk, dengan tepat. Allah disempurnakan
dalam tiga-tiga. Paham?
80 Perhatikan, “dunia purba,” sebelum air bah; “dunia” yang
ada sekarang; dan Dunia yang akan datang.
81 Nah, tahap pertama ke mana Ia membawa kita…Lihat,
rencana penebusan-Nya persis sama dalam segala hal. Ia
memakai cara yang sama. Ia tidak pernah berubah. Ia berkata,
dalam Maleakhi 3, “Akulah Allah, dan Aku tidak berubah.”
Cara Ia melakukannya, maka, jika Ia menyelamatkan orang
pertama yang pernah Ia selamatkan, dengan Darah yang
dicurahkan dari Seorang yang tidak berdosa, maka Ia harus
menyelamatkan orang berikutnya; dan setiap orang yang Ia
selamatkan harus dengan cara yang sama.
82 Jika Ia menyembuhkan seseorang suatu kali dalam
perjalanan hidup; entah itu pada zaman Yesus, para rasul,
para nabi, kapan pun itu; ketika kondisi yang sama ditemukan,
maka Ia harus melakukannya lagi. Itu benar. Ia tidak berubah.
Manusia berubah, waktu berubah, zaman berubah, sistem
berubah, tetapi Allah tetap sama. Ia sempurna. Itu memberikan
harapan yang sangat besar bagi orang-orang yang sakit!
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83 Jika Ia pernah menyembuhkan seseorang, Ia harus
melakukannya lagi ketika kondisi yang sama ditemukan.
Jika Ia pernah, pernah menyelamatkan seseorang, maka Ia
harus melakukannya atas dasar yang sama seperti yang Ia
lakukan pertama kali. Jika Ia pernah memenuhi seseorang
dengan Roh Kudus, maka Ia harus melakukannya atas dasar
yang sama seperti yang Ia lakukan pertama kali. Jika Ia
pernah membangkitkan seseorang dari kubur, maka Ia harus
melakukan itu kedua kalinya, dan setiap kali yang lain, atas
prinsip yang sama.
84 Ia tidak berubah. Oh, itu memberikan saya harapan yang
begitu besar! Apa itu? Bukan teori buatan-manusia, sesuatu di
mana kelompok-kelompok manusia berkumpul bersama; tetapi
Firman-Nya yang tidak berubah.

Anda berkata, “Apakah itu Kebenaran?”
85 Ia berkata, “Semua perkataan manusia adalah bohong,
dan perkataan-Ku adalah benar.” “Sebab langit dan bumi
akan berlalu, tetapi Firman-Ku tidak akan gagal.” “Segala
tulisan Kitab Suci diberikan melalui ilham, maka itu baik dan
bermanfaat untuk mengajar.” Dan ingatlah, bahwa, “Segala
tulisanKitab Suci akan digenapi,” setiap bagiannya.
86 Perhatikan bagaimana Allah menjadikan itu jelas bagi kita.
Dan jika itu bukan—peneguhan yang kuat, berkat kasih yang
baik…yang besar, dari Allah! Ketika saya melihat ini, dan
melihatnya sejak kecil, pertama kali Kristus berurusan dengan
saya, saya masih selalu mengajarkan tiga tahapan dari kasih
karunia. Perhatikan apakah itu tidak benar sekarang.
87 Nah, langkah pertamanya adalah “pertobatan kepada
Allah.” Dan menyusul berikutnya, adalah baptisan air,
“baptisan air,” “Bertobatlah, dan dibaptislah dalamNamaYesus
Kristus.” Lihat, baptisan air menyusul, menunjukkan bahwa
pertobatannya sungguh-sungguh. Atau, untuk “mengampuni”
dosa-dosa lama kita, yang tidak ada hubungannya dengan
dosa di masa depan. Itu hanya mengampuni. “Bertobatlah,
dan dibaptislah dalam Nama Yesus Kristus.” Untuk apa?
“Pengampunan.” Menghapuskan dosa lama tidak ada
hubungannya dengan dosa di masa depan. Hanya, dosa Anda
telah diputuskan, apa yang telah Anda lakukan.
88 Anda tidak bisa bertobat untuk apa yang Adam lakukan.
Anda tidak melakukannya; Adam yang melakukannya. Anda
hanya menerima pengampunan atas apa yang telah Anda
lakukan. Sifat lama itu masih ada di sana.
89 Biarlah saya memakai papan tulis ini sebentar. [Saudara
Branham membuat ilustrasi pada papan tulis—Ed.] Nah, ini
adalah hati manusia. Nah, saya bukan…saya sama sekali
bukan seorang seniman. Ini adalah hati manusia; dan ini adalah
hati manusia. Nah, hati ini di sebelah sini ada seekor ular
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di dalamnya, itu dosa, di sini ia memiliki kehidupannya. Hati
ini yang di sebelah sini ada seekor merpati di dalamnya,
yaitu Roh Kudus, di sini ia memiliki Kehidupan. Nah, yang
ini di sini, ia memiliki kejahatan, kebencian, iri; itulah yang
menyebabkannya, yaitu pribadi ini di sini. Nah, yang ini di
sebelah sini memiliki kasih, dan sukacita, dan kesabaran; dan
Itulah yang menyebabkannya, di sini.
90 Nah, ketika Anda diminta, atau ketika dosa Anda diampuni,
Anda hanya melakukan ini, membawa itu pergi. Tetapi hal yang
menyebabkan Anda melakukannya masih ada di sana. Itulah
akar lama dari kejahatan; itu masih ada di sana. Perhatikan,
lalu Anda bertobat dan dibaptis dalam Nama Yesus Kristus,
sehingga Iamengampuni dosa-dosa Anda. Perhatikan.
91 Lalu, kedua, datanglah pengudusan, yang mengarahkan
pikiran kita untuk hidup kudus, untuk berpikir benar.
Membawa pergi…pengudusan adalah kata Yunani yang
berarti ganda, yang artinya “dibersihkan, dan dipisahkan untuk
pelayanan.”
92 Lalu, berikutnya, datanglah baptisan Api dan Roh Kudus,
supaya Allah dapat diam di dalam kita. Dan Api Allah
menyucikan hati kita dari dosa, dan menaruh Roh Kudus di
dalam. Lalu kita menghasilkan Kehidupan yang sama seperti
yang dihasilkan oleh Ini, karena Itu ada di dalam kita.
93 Perhatikan, dalam kelahiran alamiah, ketika seorang wanita
melahirkan bayi. Kehidupan alamiah mengiaskan kehidupan
rohani. Ketika seorang wanita melahirkan bayi, alamiah, hal
pertama yang terjadi adalah airnya pecah, lalu darah, kemudian
roh (kehidupan). Bayi kecil itu diangkat dan ditepuk [Saudara
Branham bertepuk tangan satu kali—Ed.], dan mulailah ia,
berteriak. Air, darah, roh.
94 Dan sekarang ketika seorang bayi dilahirkan ke dalam
Kerajaan Allah, ia datang dengan cara yang sama: air,
Darah, Roh.
95 Nah perhatikan, pengudusan, tahap ketiga…tahap kedua
dari itu, menyucikan pikirannya; menyiapkan hati, pikiran
dalam hatinya, untuk hidup kudus.
96 Seorang laki-laki bisa bertobat atas dosanya dan ia masih
memikirkan…Baik, mungkin ia—seorang yang amoral, setiap
perempuan amoral yang ia lihat, masih ada di sana. Mungkin
ia seorang pemabuk; setiap kali ia mencium bau minuman, itu
masih ada di sana. Paham?
97 Tetapi kemudian ketika ia dikuduskan, itu membersihkan
keinginan itu dari dia. Paham? Mengangkat keinginan akan hal
itu. Ia masih bisa tergoda, tetapi Ia mengangkat keinginan itu.
Tetap, ia masih belum beres.
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98 Lalu, ia dibaptis dengan Roh Kudus dan Api. Dibersihkan,
dibakar, dibersihkan; dan kemudian ditaruh dalam pelayanan
Allah.

Pengudusan hanyamemisahkanmereka untuk pelayanan.
99 Dan perhatikan bagaimana persisnya itu datang, pesan-
pesan itu datang. Martin Luther, pembenaran; John Wesley,
pengudusan; pentakosta, baptisan Roh Kudus. Pesan-pesan itu,
itulah sebabnya tidak bisa ada zaman lagi dari situ, lihat. Kita
sudah di akhir zaman. Tiga tahap. Baptisan menyucikan hati
dengan Roh Kudus.
100 Betapa menariknya sekarang, Ia membuat tempat di mana
kita akan tinggal, melewati proses yang sama.
101 Nah, Ia telah memanggil Gereja melalui pembenaran,
memanggil-Nya melalu pengudusan, lalu memenuhi-Nya
dengan Roh Kudus dan Api. Dan Ia membawa-Nya melalui
suatu proses, sehingga Ia Sendiri, Roh Kudus Sendiri, Anak
Allah, bisa diam di dalam hati manusia. Nah, Gereja harus
melalui proses itu sebelum Ia bisamasuk ke dalam-Nya.
102 Perhatikan, Ia telah melakukan pada dunia, di mana
Mempelai Wanita akan tinggal di dalamnya, dengan cara yang
sama, rencana keselamatan-Nya—yang sama.
103 Perhatikan dunia sebelum air bah. Ia, setelah dunia
bertobat, melalui Mempelai Wanita pada zaman itu, Nuh,
Ia memberikan kepadanya suatu baptisan air, menutupinya
dengan air. Lalu, pembenaran, menunjukkan bahwa Ia sedang
dalam perjalanan untuk memanggil dunia yang telah jatuh ini,
dari Eden, kembali ke pemulihannya lagi.
104 Lalu Kristus datang dan mencurahkan Darah-Nya atas
dunia ini, membersihkan dan mengklaimnya. [Saudara
Branham mengetuk mimbar beberapa kali—Ed.] Lihat, itulah
dunia di mana kita hidup di dalamnya.
105 Lihat bagaimana Iblis, di sini dalam Kitab Suci, mencoba
membuat Dia menggagalkan rencana Allah untuk menerima
dunia ini, menawarkan kepada-Nya ketika ia membawa Dia
naik ke atas gunung, dan mencoba memberikan itu kepada-Nya
tanpa membeli dengan Darah?
106 Apakah Anda perhatikan bagaimana Abraham, ketika
mereka mencoba memberikan tanah kepadanya, ia membelinya
dengan sekian banyak syikal perak, di hadapan orang, sebagai
tanda, sebagai suatu kesaksian? “Biarlah diketahui bahwa hari
ini aku telah membeli kuburan ini.” Lihat, membelinya! Dan
Iblis mencoba—memberikan kepada-Nya kerajaan yang adalah
miliknya sekarang. Ia mencoba memberikan itu kepada-Nya
sebagai suatu pemberian, tetapi Ia tidak mau menerimanya.
Sebab, lihat, kalau begitu Iblis masih punya klaim atas dunia
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ini. Tetapi, ini harus dibeli. Amin. Ia adalah seluruh kepenuhan
Firman.Mereka tidak bisamenipuDia dalam hal itu.

Lalu, sekarang ini akanmenerima baptisan Api.
107 Lihat, ini sekarang…Apa yang terjadi? Kristus datang dan
memanggil Gereja untuk bertobat, baptisan dalam Nama Yesus
Kristus, untuk pengampunan; menguduskanGereja; dan dengan
Api Allah turun dan membakar semua kotoran, dan datang dan
diam di dalam hati manusia.
108 Nah, dunia, akan ditebus untuk orang tebusan ini, Ia
memakai metode yang sama. Ia membaptisnya dengan air,
setelah penghancuran dengan air bah. MencurahkanDarah-Nya
ke atasnya, untuk menguduskan dan mengklaimnya. Ini adalah
milik-Nya.

Iblis mencoba berkata, “Aku akan memberikannya kepada-
Mu.”
109 Ia berkata, “Tidak, Pak, Aku akan membelinya.” Biarlah ini
menjadi kesaksian. Ia ditinggikan, sebagai tanda, bahwa Ia telah
membelinya. Ia telah membelinya.
110 Tetapi sekarang ini harus melewati baptisan Api, Api kudus
dari Allah, yang menyucikan bumi dan langit di sekelilingnya.
Jadi, ini dibeli supaya orang-orang tebusan bisa hidup di
dalamnya, hidup di dalamnya dengan damai. Perhatikan,
baptisan Api itu adalah untuk menyucikannya dari dosa, dari
penyakit, dari kuman penyakit, dari orang berdosa, dari iblis
dan dari semua kelompoknya. Ia akan dilempar ke luar, ke
dalam Lautan Api. Api Kudus dari Allah, turun dari Allah, dari
Sorga, dan membakarnya, perhatikan, untuk menyiapkannya
bagi Allah untuk diam di dalamnya. Sebab, Allah, dalam Dunia
Baru yang akan datang, akan tinggal di bumi. Sebab, Anda
berkata, “Allah, Ia diam di dalam hati manusia.” Tetapi, Ia dan
Mempelai Wanita menjadi Satu, dan mereka pergi ke Rumah
mereka di dalamDunia yang Baru. Dan rencana penebusan yang
sama dipakai untuk menebus, dua-duanya, dunia dan orang-
orang yang hidup di dalamnya.
111 Lihat, hati harus dibersihkan seperti itu. SebelumAllah bisa
turun di dalam pribadi RohKudus, yaituKristus turun dan diam
di dalam hati manusia, itu harus bertobat dahulu. Itu harus
dibaptis dengan air, dalam Nama-Nya, untuk menunjukkan itu
milik siapa.

Lalu itu harus disucikan oleh Darah Yesus.
112 Dan kemudian Api kudus dan Roh Kudus, dari Allah, turun
dan membakar semua keinginan dosa, semua sifat duniawi.
“Dan, maka, ia yang sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh
pengetahuan tentang Kebenaran…” Lalu, sekali lagi Alkitab
berkata, “itu tidak mungkin…” “Sebab, se—seorang yang lahir
dari Allah tidak bisa berbuat dosa; ia tidak berbuat dosa
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lagi.” Tidak mungkin baginya untuk berdosa. Bagaimana bisa
ia menjadi seorang yang berdosa, dan seorang yang ditebus,
pada saat yang sama? Bagaimana bisa saya berada di dalam
rumah gadai, dan di luar rumah gadai, pada saat yang sama?
Paham? Oh, Ia telah menebus kita dengan Darah-Nya; dengan
Roh-Nya Ia menyucikan kita; lalu datang untuk diam di dalam
kita, Gereja. Bukan denominasi, sekarang; Gereja!
113 Perhatikan dengan teliti sekarang sementara kita
mengambil ini, tempat di mana kita akan—tinggal di dalamnya.
Nah, nah, pertobatan—sebelum air bah, lalu, membawa baptisan
air. Lalu Kristus datang dan mencurahkan Darah-Nya ke
atas itu, untuk menyucikan dan mengklaimnya. Lalu datang,
berikutnya, penghancuran dunia yang ada sekarang.
114 Semua dosa yang ada di langit di atas, “ia adalah penguasa
kerajaan angkasa,” ia menghalangi (memerangi) berkat-berkat
dari Allah. Di atas sana datanglah petir-petir yang berkilat dan
memukul bumi, dan segalanya, dari langit, lembaran-lembaran
hujan yang mengiris, dan topan, to-…badai dan segalanya,
“datang dari atas,” yaitu Iblis, “penguasa kerajaan angkasa.”
115 Perhatikan, lihat bagaimana Iblis mencoba mengambilnya,
seperti yang saya katakan beberapa menit yang lalu, dengan
mencobamemberikan kepada Yesus tanpamembeli. Pada waktu
itu, Iblis masih ada klaim, sebab ini ditandai sebagai miliknya,
ya. Tetapi Yesus membeli itu dengan Darah-Nya yang tercurah
dan membawanya kembali kepada pemiliknya yang benar.
Paham?Begitulah cara Iamembeli kita, denganDarah-Nya, cara
Ia membeli Gereja.
116 Dan sekarang baptisan dengan Api membersihkan itu dari
semua kuman, semua penyakitnya, semua sakit, bahkan semua
hal rohani itu; yang ada pada kita, juga, dilakukan dengan cara
yang sama; untuk menyiapkannya bagi Allah untuk tinggal,
di zaman yang agung yang akan datang, Bumi yang Baru.
Lihat, Ia menebusnya dengan cara yang sama Ia menebus umat-
Nya. Ia membuatnya sama semua, rencana penebusan-Nya.
Sebab, Ia adalah Allah yang tidak berubah, selalu sama dalam
rencana-Nya.
117 Saya telah mengatakannya kepada Anda, sebelumnya, dan
memberi tahu itu kepada Anda, dan dengan semua zaman,
bahwa Allah tidak bisa berubah; memberi tahu itu, segala cara,
dengan cara yang sama.
118 Ia memberi tahu itu, pesan-Nya yang pertama, di dunia
sebelum air bah, melalui nabi Nuh.
119 Saya berbicara dengan seorang saudara yang terkasih yang
duduk dan hadir bersama saya sekarang. Kemarin, ia berkata,
“Satu hal yang Anda katakan, Saudara Branham, yang selalu
mengguncang saya.”

Saya katakan, “Apa itu, Saudara?”
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120 Dan ia berkata, “Inilah yang Anda katakan,” dan itu
benar, “‘Minoritas, bagaimana sekelompok kecil yang akan
diselamatkan pada hari-hari Kedatangan itu.’ Dan kami
berbicara bagaimana Yesus berkata, ‘Sesaklah pintu dan
sempitlah jalan, tetapi sedikit orang yang akan mendapatinya.’
Nah perhatikan, Alkitab berkata, ‘Sama seperti terjadi pada
zaman Nuh di mana delapan orang yang diselamatkan oleh air
bah itu, demikian pula halnya kelak padaKedatangan itu.’”

Saya katakan, “Saudara, Anda hanya…”
Ia katakan, “Ingat, hanya ada delapan jiwa di sana.”
Saya katakan, “Anda hanya mendapat separuh dari gambar

itu.”
121 Tetapi, Nuh adalah suatu kiasan dari yang tertinggal yang
dibawa lewat, bukan kelompok yang diangkat. Henokh, satu
orang, masuk ke dalam Pengangkatan sebelum air bah datang,
menunjukkan bahwa Gereja tidak masuk ke dalam kesusahan
itu atau sesuatu sekitar itu. Henokh diangkat, satu orang. Oh,
mungkin gereja adalah suatu jumlah; tetapi Mempelai Wanita
adalah suatu kelompok yang sangat kecil yang akan menjadi
Mempelai Wanita. Nah, mungkin gereja adalah suatu jumlah
yang besar; tetapi, Mempelai Wanita, Anda tahu, bandingkan
delapan dengan satu. Mempelai Wanita akan, delapan kali lipat
lebih dikit, dari gereja.
122 “Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan,
apakah yang akan terjadi dengan orang berdosa dan orang
fasik,” mereka yang sudah lebih tahu, untuk melakukannya,
dan jalan terus dan melakukannya biar bagaimanapun? Mereka
yang mengikuti aturan denominasi sebagai pengganti Firman,
apakah yang akan terjadi dengan mereka, tetapi disebut orang
Kristen, memakai Nama Kristus?
123 Nah, dengan sempurna, Nuh adalah kiasan dari orang-
orang yang dibawa lewat. Ingat, ketika Nuh keluar, Ham ada
bersama dia. Dosamasih ada di sana. Dosa berjalan ke seberang,
melalui bahtera itu. Ketidakpercayaan, ragu, menyeberang
dengan bahtera itu, dibawa di atas penghakiman. Tetapi Henokh
pergi lebih tinggi dari bahtera itu, ia pergi ke dalam Hadirat
Allah. Tetapi Nuh mengalami dan keluar, dan masih ada dosa;
kiasan dari Milenium, mengenai kondisi dunia.
124 Milenium bukan akhir dari itu. Masih akan ada waktu
setelah Milenium. Milenium adalah suatu jangka waktu; tetapi,
bukan Bumi yang Baru. Bukan, sungguh. Perhatikan, di situ,
kita akan ke situ sebentar lagi.
125 Lihat, bumi, ditebus, kembali kepada Pemiliknya yang
mula-mula lagi. Itu diambil…Ia mengambilnya dari Iblis. Ia
menarik, mengambil bumi dari Iblis, sama seperti Ia mengambil
Anda dari Iblis, seperti Ia mengambil wanita kecil di sumur
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itu dari Iblis. Di sana berdirilah imam itu, mengira bahwa ia
bersama denganAllah, dan ia tidak punya apa-apa. Paham?
126 Saya ingin menggambarkan itu sebentar bagi Anda. Nah,
kita ingin memahami ini dengan jelas sekali, maka sekarang
perhatikan dengan teliti pengajaran ini. [Saudara Branham
menggambar ilustrasi pada papan tulis, untuk beberapa
paragraf berikut ini—Ed.]
127 Nah, ini di sini, di sini adalah Allah. Allah, yang Kekal,
tanpa…Tidak ada seorang pun kecuali Dia. Tetapi, di dalam
Allah, Ia memiliki atribut. Nah, ini di sini mewakili Firman,
Firman Allah, yang telah menjadi manusia dan diam di antara
kita di dalam pribadi Yesus.
128 Nah ini di sini, orang ini, kita akan membuatnya seperti ini.
Nah, ini adalah wanita di sumur itu. Ini adalah imam itu, orang
Farisi. Dan di mana Anda melihat ini, papan tulis yang terbuka,
artinya kasih karunia dan keselamatan.
129 Nah, “Pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu telah
menjadi manusia dan diam di antara kita.” Ketiga tahap itu.
Pertama itu adalah suatu atribut, di dalam Allah, di mana
Ia berpikir tentang diri-Nya sebagai seorang manusia; dan itu
membawa Dia ke bawah untuk menjadi Yesus; dan sekarang,
jika Anda akan berada di Sana, berarti Anda ada bersama Dia
pada waktu itu. Sebab, hanya ada satu bentuk Hidup Kekal,
yaitu Allah; dan Anda harus menjadi bagian dari Allah pada
mulanya, bukan apa yang Anda pilih di sini. Ia memilih Anda.
“Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang.”
130 Nah lihatlah imam ini di sini. Kita mendapati bagian
dasarnya, di sini, kehidupan lamanya, di belakang dia,
predestinasinya di belakang sini, adalah berdosa.

Ini adalah neraka, di bawah sini.
131 Nah, bagian kecil ini di sini, yang tampak seperti papan
hitam, yang melambangkan kemurniannya. Ia adalah seorang
imam. Ia adalah seorang yang terhormat. Itu mewakili ini. Ia,
juga, harus seorang yang baik, kalau tidak ia tidak bisa menjadi
seorang imam. Tetapi lihatlah bagaimana ia mendapatkan itu,
melalui pembelajaran akal.
132 Nah, wanita kecil ini, kehidupan pertamanya, di atas sini, ia
adalah seorang pelacur, ia sudah rusak semua. Tetapi di dalam
dirinya, di sini, hanya ada sedikit pengertian. “Aku tahu apabila
Mesias datang…”Paham? Lihat, itu ada di sana.
133 Perhatikan, ketika Yesus datang dan memanifestasikan
Firman, sebab Firmanmengetahui pikiran di dalam hati; seperti
Ibrani 4 katakan bahwa Ia akan, 4:12, bahwa Ia akan. “Firman
dapat mengetahui pikiran hati kita,” dan Ia datang sebagai
Anak Manusia, Nabi. Apa yang terjadi? Imam ini, hanya dengan
pengetahuan akal, berkata, “Itu setan,” sebab itulah yang
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dikatakan oleh denominasinya. Apa yang dilakukannya? Ia tidak
punya perwakilan, maka itu menggelapkan dia.
134 Tetapi wanita kecil ini tidak punya apa-apa untuk
dipersembahkan; ia benar-benar kotor dan cemar. Tetapi,
perhatikan, jauh di dalam dirinya, ia memiliki perwakilan,
lihat. Dan, waktu itu, ia sedang menantikan ini untuk menjadi
manusia.

Dan ketika Ia berkata, “Pergi panggillah suamimu dan
datanglah ke sini.”

Ia berkata, “Pak, aku tidak punya suami.”
135 Dikatakan, “Benar katamu, sebab engkau sudahmempunyai
lima suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu.
Engkau sudah mempunyai lima suami. Berarti engkau sudah
mempunyai enam.”
136 Ia berkata, “Pak!” (Bukan, “Engkau,” bukan, “Beelzebul.”)
“Nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang Nabi. Nah,
kami tahu bahwa Mesias, yang disebut Kristus, akan datang.
Dan apabila Ia datang, Ia akanmelakukan ini.”

Ia berkata, “Akulah Dia.”
137 Tidak bimbang lagi. Anda tidak perlu menjelaskan itu. Ia
melihatnya. Ia percaya itu. Pergilah dia! Kenapa? Apa yang
dilakukan-Nya kepada dia? Ia menebus dia.
138 Nah perhatikan, Ia datang untuk menjadi seorang Penebus.
Benarkah itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Apa artinya tebus?
“Bawa kembali.” Kenapa Ia tidak membawa imam itu? Ia tidak
pernah ada di atas sana. Paham? Lihat, ia tidak memiliki
perwakilan.
139 Ia datang untuk menebus orang yang telah jatuh. Dalam
kejatuhan itu, inimenjadi berantakan, gadis itu; tetapi ia sudah
ada di dalam pikiran Allah sebelum dunia dijadikan, dan Ia
datang untuk menyucikan dia. Paham? Lalu Ia…Wanita itu
memiliki Hidup Kekal. Paham?
140 Sedangkan, imam itu, apa pengaruhnya kepada dia? Itu
mengirim dia kembali ke tujuannya. Dari semula, ia tidak punya
apa-apa, hanya pengetahuan akal.
141 Nah dengarlah, teman, jika satu-satunya hal yang Anda
miliki hanyalah pengetahuan akal, Anda memiliki sesuatu yang
berbeda dengan itu. Dan Anda tidak akan bisa mendapatkan-
Nya kecuali jika Anda memiliki perwakilan. Itulah alasannya
saya percaya Anda datang dari timur dan barat, utara dan
selatan; Firman, yang hidup, dimanifestasikan.
142 Perhatikan sekarang bagaimana Ia memberi tahu jalan-
Nya melalui para nabi-Nya, pada mulanya. Ia tidak pernah
mengubah itu.
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143 [Bagian yang kosong pada pita kaset—Ed.]…keselamatan.
Ia membenarkan manusia; menyucikan dia; mengirim Roh
Kudus dan Api, dan membakar dosa dari padanya, dan diam di
dalam dia, Ia sendiri.
144 Ia melakukan itu pada bumi, yang akan Ia pakai dalam
rencana penebusan, dengan cara yang sama. Bumi bertobat
dan dibaptis dengan air, di…melalui Nuh. Yesus datang dan
menguduskannya, dengan meneteskan Darah-Nya ke atasnya,
danmengklaimnya. Dan di BumiBaru yang akan datang, ia akan
mengalami baptisan Api yang kudus, untuk membersihkannya
dari segala kejahatan, segala kuman, segala penyakit, segala
sesuatu yang ada, dan menjadikannya baru. “Aku melihat
Langit yang Baru dan Bumi yang Baru.”
145 Anda menjadi seorang yang baru. Amin! Bukan orang lama
yang telah dibetulkan saja, dengan menjadi anggota gereja atau
mencoba membuka lembaran baru, tetapi Anda adalah unit
yang sepenuhnya baru-sekali. Allah mengambil orang lamanya
dan membakar seluruhnya, dengan Roh Kudus dan Api, dan
Ia sendiri datang, mengutus perwakilan Anda. “Tidak ada
seorang pun yang dapat datang kepada-Ku kalau Bapa-Ku tidak
menarik dia. Dan semua yang telah diberikan Bapa kepada-
Ku akan datang kepada-Ku.” Anda lihat itu? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Rencana yang sama; cara yang sama.
146 Iblis…akan diangkat dari bumi, tepat seperti Iblis diangkat
dari Anda. Iblis tidak bisa mengganggu; atau, ia bisa mencobai,
tetapi ia tidak bisa mengalahkan orang Kristen yang lahir-
kembali. Sebab, Allah, sejak dunia dijadikan, telah melihat
dia, dan mengutus Yesus untuk menebusnya, dan Darah itu
berbicara untuk dia. Bagaimana bisa ia berbuat dosa ketika dosa
tidak bisa terlihat, bahkan, oleh Allah? Ia bahkan tidak…Yang
Ia dengar hanyalah suara Anda. Ia melihat perwakilan Anda.
Amin! Itu benar. Paham?
147 Dengan cara yang sama, sebab dunia adalah salah satu
dari atribut-Nya sama seperti Anda adalah salah satu dari
atribut-Nya. Dunia menjadi salah satu dari atribut-Nya, sebab
itu adalah pemikiran Allah, pada mulanya. Untuk memiliki
dunia, untuk berada di atas Takhta, untuk menjadi Raja, untuk
menjadi Penebus, untukmenjadi Penyembuh, itu adalah atribut-
atribut-Nya.
148 Sama seperti suatu atribut dari Anda. Saya tidak bisa
mengatakan suatu—suatu “tiang” jika saya tidak berpikir
tentang tiang. Saya tidak bisa mengatakan “manusia” jika
saya tidak berpikir tentang manusia. Dan ketika saya berpikir
tentang manusia, dan mengatakan “manusia,” pemikiran itu
adalah atribut saya dan ekspresinya adalah kata itu. Paham?
149 Seperti Yesaya, bagaimana ia bisa berkata, bahwa, “Seorang
perawan akanmengandung”? Apa itu pemikiran?
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150 Nah, banyak dari Anda yang heran bagaimana itu,
penyingkapan isi hati itu, datang. Saya akan memberi tahu
Anda. Lihat, itu adalah perkataan yang saya ucapkan. Dan itu
bukan pemikiran saya, sebab saya tidak tahu. Saya tidak tahu
tentang memikirkan itu. Bagaimana bisa saya memberi tahu
siapa Anda dan dari mana Anda datang, sedangkan saya tidak
kenal Anda? Bagaimana bisa saya memberi tahu apa yang Anda
lakukan sepuluh tahun yang lalu, sedangkan saya tidak pernah
melihat Anda dalam hidup saya? Bagaimana bisa saya memberi
tahu kemana Anda akan pergi dan apa yang akan Anda lakukan
sepuluh tahun dari sekarang? Bagaimana saya bisa tahu masa
depan? Tetapi itu adalah pemikiran dari Seseorang yang lain.
151 “Hendaklah pikiran yang ada dalam Kristus ada di
dalam hidupmu. Hendaklah pikiran yang ada dalam Kristus
ada di dalam hidupmu.” Lihat, berarti itu bukan pemikiran
Anda. Itu adalah pemikiran-Nya, melalui Anda. Dan Anda
bukan mengekspresikan perkataan Anda sendiri; Anda
mengekspresikan Perkataan-Nya.
152 Begitulah sering kali saudara-saudara menjadi bingung,
tentang penafsiran bahasa roh, dan sebagainya. Lihat, mereka
mengatakan hal-hal yang tidak benar, mereka tidak menyadari
bahwa itu adalah Iblis. Anda berkata, “Di dalam taman Allah?”
Tunggulah sampai kita selesai, lihatlah apakah itu tidak, atau
tidak. Rumput liar dan gandum tumbuh di ladang yang sama.
Mereka dua-duanya hidup dari matahari yang sama dan hujan
yang sama. Paham?
153 “Tetapi jika di antara kamu ada seorang nabi, Aku Tuhan
akan berbicara kepadanya. Dan jika apa yang ia katakan terjadi,
berarti itu adalah Aku, lihat, sebab ia bukan mengekspresikan
pemikirannya sendiri. Ia akan mengekspresikan pemikiran-Ku,
atribut-Ku tentang hal-hal yang akan datang, dan Aku akan
memakai mulutnya untuk mengekspresikannya. Dan setelah ia
mengatakannya, itu harus terjadi. Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi Firman-Ku tidak akan gagal.”
154 Yesaya berkata, “Seorang perawan akan mengandung.”
Beres. Ia akan mengandung. Apa yang Allah katakan, Ia
lakukan.
155 Oh, memberi tahu, melalui nabi-nabi-Nya, semua
manifestasi-Nya, sebab itu adalah atribut dari pemikiran-Nya
yang diekspresikan.
156 Nah, inilah dia, dalam wanita kecil ini. Ia adalah salah satu
dari atribut-Nya. Paham?
157 Dan di sana ada imam, mewakili Terang itu. Ia telah
mempelajarinya dari Alkitab. Ia telah mempelajari bahwa Allah
adalah Allah. Ia telah mempelajari bahwa kekudusan adalah
benar. Ia telah mempelajari adanya hukum Allah. Ia telah
mempelajarinya karena konsep akal. Dan ia telah dilahirkan
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dalam garis keturunan yang benar; ia adalah seorang Lewi.
Tetapi ia hanya mengetahuinya melalui konsep akal. Dan ketika
Terang untuk saat itu…Lihat, ia mempelajarinya melalui apa
yang telah terjadi, bukan apa yang sedang terjadi; apa yang
telah terjadi! Dan ketika iamenemukan apa yang sedang terjadi,
denominasinya tidak mengatakan apa-apa tentang Itu, maka ia
tidak memiliki perwakilan tentang Itu.
158 Tetapi pada waktu itu di bumi ini ada sang Penebus,
untuk menebus atribut-atribut Allah itu, dan wanita itu
menerimanya. Ia tidak pernah mempertanyakan itu. Ia berkata,
“Apabila Mesias datang, Ia akan melakukan hal ini,” dan itu
membereskannya. Dan ia melihat hal itu dilakukan, maka…Ia
berkata, “Akulah Mesias itu,” maka itu membereskannya. Tidak
ada pertanyaan lagi. Ia pergi saja, memberi tahu semua orang
yang lain, “Datanglah, lihatlah Siapa yang telah kutemui.”
159 Proses-proses berikut ini membersihkan kita, bait untuk
tempat kediaman-Nya: pembenaran, pengudusan, baptisan Roh
Kudus dengan Api. Itumembersihkan bait ini (kita).
160 Jadi, kerangka dunia purba tidak dihancurkan, dengan
air ketika ia dicuci; kerangka dari planet ini, kerangka lama,
itu…semua tanah itu, segala benda yang Allah taruh di bumi,
tidak dihancurkan ketika bumi yang pertama dihancurkan. Dan
Alkitab berkata bahwa itu “dimusnahkan,” tetapi kerangkanya
tidak pernah dimusnahkan. Itu hanya memusnahkan dosa dan
orang berdosa yang ada di atasnya. Kerangkanya tetap ada.
161 Tetapi, Anda lihat, seperti pembenaran, seperti Anda orang-
orang Baptis dan Methodist ingin berpikir bahwa itu, hanya
pembenaran, percaya dan dibaptis, itu tidak cukup. Anda akan
keluyuran lagi ke hal-hal duniawi, dan memotong rambut Anda
dan memakai celana pendek, dan semua yang lain. Lihat,
masih belum ada apa-apa yang terjadi. Anda hanya menoleh
ke belakang dan melihat bahwa Anda telah melakukan hal
yang salah.
162 Apa yang dilakukan oleh pembenaran terhadap dunia?
Tidak pernah melakukan apa-apa untuknya; langsung mulai
lagi, dosa sama banyaknya seperti dahulu. Begitulah yang
dilakukanmanusia, dan begitulah ia pergi semakin jauh.
163 Begitulah seharusnya penginjil besar, Billy Graham,
melihatnya. Ia berkata, “Saya pergi dan mendapat tiga puluh
ribu orang yang bertobat, setahun kemudian kembali dan tiga
puluh pun tidak ada.” Begitulah mereka pergi semakin jauh.
Paham? Dan, tentu saja, mereka bertobat. Saya percaya mereka
bertobat; kebanyakan dari mereka, atau beberapa dari mereka,
setidaknya. Tetapi bukan itu yang diperlukan. Itu dibuktikan
di sini.
164 Nah, jadi kerangka dunia purba tidak dimusnahkan oleh air.
Dunia hanya dicuci. Iamenerima baptisannya. Ia dibaptis.
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165 Demikian juga kerangkanya akan tetap ada, walaupun ia
akan dibakar dengan Api. Itu tidak menghancurkan bumi, lihat,
itu hanyamenghancurkan dosa yang ada di atasnya.
166 Perhatikan di sini, beberapa dari Anda para pelajar
Alkitab, dan khususnya Doktor Vayle yang sedang melihat saya.
Perhatikan dalam Petrus, dalam Petrus pasal ke-2 ini, pasal ke-
3, lebih tepatnya, ia memakai kata “dunia,” dalam kata Yunani
kosmos, yang berarti, “sistem dunia.” “Bumi akan lenyap,
mencairkan unsur-unsur bumi dengan nyala api.” Paham? Tidak
berarti bahwa bumi, planet ini, akan lenyap. Tetapi dunia, sistem
dunia, politik, orang berdosa, sistem, dosa, penyakit, kuman,
semua yang salah, akan lenyap. Semua yang dahulu…
167 Dahulu Allah menggoncangkan langit, tetapi kali ini Ia
katakan bahwa Ia akan menggoncangkan bumi, langit dan
bumi… “Ia telah menggoncangkan bumi,” lebih tepatnya,
“dan kali ini Ia akan menggoncangkan langit.” Paham?
“Karena kita menerima Kerajaan yang tidak tergoncangkan.”
Itu adalah suatu Kerajaan Yang Kekal. Perhatikan bagaimana
ia mengatakannya.
168 Perhatikan di sini, Petrus berkata, “Dan akanmencair dalam
nyala api, dan segala perbuatan yang ada di dalamnya dibakar,”
bukan planetnya. “Perbuatan di dalamnya,” perbuatanmanusia,
semua politikus mereka dan rencana mereka, dan semua
denominasi mereka dan rencana buatan-manusia, semua akan
lenyap bersama dunia ketika ia dibakar.
169 “Dan—dan langit akan lenyap dengan gemuruh yang
dahsyat.” Apakah Anda perhatikan di sini? “Langit akan
lenyap dengan gemuruh yang dahsyat.” Dengarlah! Seluruh
bumi akan terbakar, dan akan menyalakan gas-gas yang ada
dalam bumi dan meledakkannya. Itu tepat sekali. Bicara…
Alkitab berkata di sini, Petrus berkata, “Dan langit akan
lenyap, dan bumi, dengan gemuruh yang dahsyat.” Ledakan
semacam itu akan menggoncangnya, oh, wah, sebab itu harus
membunuh segala penyakit, segala rumput duri, segala duri.
Semua yang harus dilakukan, Api akan membakarnya. Dan,
ingat, itu bukan sepenuhnya api alamiah saja, itu adalah Api
yang suci juga, lihat, yang akan membawa pergi Iblis dan semua
miliknya, semua setan. “Langit dan bumi,” amin, “akan lenyap,”
membunuh semua kuman, semua serangga, semua kehidupan
alami di bumi dan sekitarnya, bahkan H2O (air) akan meledak.
Bayangkan itu. Berbicara tentang gemuruh!
170 Anda pikir gemuruh kecil itu di sini di Tucson adalah
sesuatu, ketika Ia membuka enam Meterai, yang mengguncang
daerah sekitarnya, dan menyebabkan kegemparan. Tunggulah
sampai bumi ini menerima baptisannya!
171 Anda tahu, ketika seseorang menerima baptisan Api, ada
banyak gemuruh di sekitarnya. Mereka pikir itu memalukan,
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untuk mendengar orang berteriak dan bersorak seperti itu.
Tunggulah sampai bumi ini menerima baptisannya!

172 Ya, itu akan menjelaskan…meledakkan itu, H2O, air, sebab
Alkitab berkata di sini dalamWahyu 21, “dan laut pun tidak ada
lagi,” meledakkan itu. Ini akan mengubah seluruh permukaan
bumi. Ia akan meletup dan meledak sampai berkeping-keping.
Semua bagian luarnya, kerak bumi, dan sampai ratusan kaki di
bawah bumi, akan dihancurkan semua. Atmosfernya, gas-gas
yang sekarang ada di dalam bumi, yang mereka tahu bahwa
rudal-rudal itu tidak bisa menembusnya, suatu bulatan yang
besar di dalam sana, jauh di dalam suatu bulatan di mana segala
macam gas ada, kata mereka; dan itu meletus. Murka Allah yang
kudus akan turun ke atasnya, lihat, danmembersihkannya, akan
mengubah seluruh permukaannya.

173 Nah, banyak dari Anda yang ingin mencatat kata ini,
kata Yunani ini, “berlalu.” Itu berasal dari kata…Saya
harus menemukannya. Saya pikir, “Bagaimana dunia akan
berlalu, tetapi kita akan hidup di atasnya?” Tetapi jika Anda
perhatikan, beberapa dari Anda yang ingin mencatatnya, saya
akan mengejanya bagi Anda. Saya tidak bisa mengucapkannya,
p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a. Saya tidak tahu bagaimana cara
mengucapkannya.

174 Nah, cara itu, seperti yang saya katakan, ketika saya
mendapat…Inspirasi itu datang kepada saya untuk sesuatu,
lalu saya pergi untuk mencari kata itu. Nah, di sini, saya tidak
bisa mengeja kata itu, atau saya tidak bisa—saya tidak bisa
mengucapkannya. Tetapi, di situ, Tuhan masih memberikan
saya suatu cara. Saya pergi dan mencari arti kata itu, lalu
saya mendapatkannya. Paham? Lau saya mendapatkannya, lagi.
Paham?

175 Langit dan bumi akan berlalu, nah, kata ini berarti,
“berubah dari satu bentuk ke bentuk lain.” Itu tidak berarti
“musnah,” sebagaimana arti dari kata Inggrisnya, berlalu,
itu dimusnahkan. Tetapi kata Ibrani, atau kata Yunani ini,
tidak berarti berlalu; itu berarti, “berubah dari satu benda ke
benda yang lain.” Lihat, tetapi, “berubah dari satu keadaan,”
dikatakan, “ke keadaan yang lain.”

176 Nah perhatikan, Paulus memakai itu, jika Anda ingin
membacanya sekarang. Catatlah itu, Anda bisa membacanya
nanti. Di dalam Titus 3:5, Paulus memakai kata yang sama
ini, berarti kelahiran kembali seorang manusia, orang itu
telah berubah dari orang berdosa menjadi orang kudus, bukan
dimusnahkan sama sekali. Apabila seseorang diubah, ia tidak
dimusnahkan, tetapi ia adalah seorang yang telah diubah. Ia
telah diubah dari ia yang dahulumenjadi ia yang sekarang, tidak
dimusnahkan.
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177 Yesus memakai kata yang sama dalam Matius 19:28;
nah, bukan 28:19. Nah, 19:28, Ia berkata kepada mereka,
“Kamu akan duduk bersama-Ku dalam Kerajaan Bapa-Ku,
dilahirkan kembali,” Anda lihat, “diubah,” ketika Anda diubah.
Ia memakai kata yang sama.
178 Dan Ia memakai kata yang sama ketika Ia berkata, tentang
keledai itu, berkata, “Lepaskan keledai itu dan biarlah ia pergi.”
179 Mengatakan hal yang sama pada kebangkitan Lazarus,
“Lepaskan dia! Ubahlah dia! Ia terikat; lepaskanlah dia!”
180 Apa artinya itu? Bumi akan dilepaskan dari genggaman Iblis.
Itu akan dilepaskan. Itu akan dilepaskan dari politik, itu akan
dilepaskan dari sistem agama denominasi; untuk dipakai bagi
Kerajaan Allah, yang akan didirikan di bumi ini. Tetapi selama
itu ada di tangan Iblis, politik…Iblis adalah pemerintah bumi
ini, ia memilikinya; ini miliknya, tetapi sekarang Kristus telah
menebusnya.
181 Dahulu, saya adalah propertinya, tetapi sekarang bukan.
Dahulu, wanita kecil itu adalah propertinya, tetapi sekarang
bukan. Lihat, Ia datang untuk melepaskan genggaman itu. Ia
melepaskan genggaman dosa, dari Iblis, atas hidup saya, atas
hidup Anda, dan sekarang kita bukanmiliknya.
182 Apakah Anda sering mendengar saya berkata, dalam doa,
“lepaskan tanganmu dari properti Allah”? Paham? Amin!
Berimanlah untuk mengklaim milik Anda. Itu adalah hak
Anda. “Lepaskan tanganmu dari dia! Lepaskan tanganmu
dari dia!” Lihat, iman akan melakukan itu. Oh, wah! Bukan
memusnahkan, tetapi, hanya, “Lepaskan tanganmu dari itu,”
melepaskannya, membiarkan ia pergi, melewatkannya. Itu
mengubah.
183 Bumi akan berubah. Politik akan berubah. Agama akan
berubah. Denominasi akan berlalu. Politik akan berlalu.
Kerajaan Allah akan ditegakkan.
184 Kita membaca dalam Yohanes, membaca Yohanes dalam
Wahyu 6:14, lihat, “itu menyusut bagaikan gulungan kitab.”
Alkitab berkata…bahwa itu…Yohanes berkata, “Aku melihat
langit dan bumi menyusut bagaikan gulungan kitab.” Yohanes,
Wahyu 6:14.
185 Yesus berkata, “Langit dan bumi akan berlalu,” atau, dengan
perkataan lain, “langit dan bumi akan diubah.” Lihat, memakai
kata yang sama lagi di situ.
186 Tidak, tidak dimusnahkan. Sebab, kemudian, dalam Wahyu
21:2 sampai 24, iamelihat Yerusalem yang Baru turun dari Sorga
dari Allah, dan terletak di atas bumi ini. Itu tidak berarti bumi
akan dimusnahkan. Sistemnya akan diubah.
187 Daniel melihat hal yang sama. Sebuah Batu memukul
bumi, terlepas tanpa perbuatan tangan manusia; dan
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meremukkan patung dari seluruh sistem itu dan menjadi seperti
sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin
menghembuskannya. Dan Batu itu, Sendiri, menjadi Gunung
besar yang menutupi seluruh bumi. Sekarang perhatikan
Gunung itu, sebentar lagi. Gunung itumenutupi bumi.
188 Kita juga, mendapati di sini, di dalam, juga, di situ
dalam Wahyu, dikatakan, “Raja-raja di Bumi yang Baru akan
membawa penghormatan dan kemuliaan ke dalam kota itu.” Di
bumi, terletak…Yerusalem yang Baru terletak di atas bumi ini.
Lihat, itu hanya diubah.
189 Anda adalah laki-laki yang sama, dalam sosok tubuh, seperti
dahulu ketikaAllahmemanggil Anda, wanita yang sama. Tetapi,
Anda lihat, apa yang dilakukan, itu adalah kelahiran kembali.
Kehidupan lama telah berlalu. Keinginan lama telah berlalu.
Padahal, dahulu Anda suka minum, dan ngomong kotor, dan
rewel, dan marah, dan keluyuran, dan amoral, hal itu sudah
mati. Paham? Tetapi sekarang Anda dipakai…Dahulu Anda
adalah alat Iblis; sekarang Anda telah ditebus.
190 Dan itulah yang akan terjadi pada dunia, cara yang sama,
ditebus, Langit yang Baru dan Bumi yang Baru.
191 Sama seperti Anda, “Kamu adalah ciptaan baru.” Dan kata
Yunani di situ, ada yang tahu, dikatakan, “Kamu adalah ciptaan
baru.” Amin! Ciptaan baru di dalam bait lama yang sama.
Haleluya. Perhatikan apa yang terjadi di sini sekarang. Mulia!
Baiklah.
192 Nah kita tahu bahwa bumi ini akan didiami oleh raja-raja
di bumi.
193 Dan, lagi, dalam Matius 5:5, Yesus berkata, “Orang yang
lemah lembut akan memiliki bumi.” Tidak akan, tidak akan
mendapat bumi yang lain. Itu adalah bumi yang sama. Saya
berusaha menyampaikan—rencana penebusan kepada Anda,
sebelumnya, jika saya tidak mendapat sesuatu yang lain, ya.
Baptisan Api, atasnya, hanya untuk membersihkan bumi dan
membuatnya layak bagi umat-Nya yang lemah lembut untuk
tinggal di atasnya. Paham? Oh!
194 Seperti yang Ia lakukan pada kita, ciptaan-Nya, untuk
tinggal di dalamnya. Sebelum Ia bisa masuk ke dalamnya, Ia
harus memberikan kita baptisan Api; lalu Roh Kudus masuk
dan tinggal, baptisan Api. Lalu, ketika Andamenerima baptisan
Api, barulah Roh Kudus bisa masuk. Apa? Sementara Ia
melakukannya, Ia membakar segala sesuatu yang bertentangan
dengan Firman, dari Anda. Paham? Ia tidak akan percaya apa
pun yang lain kecuali Firman, karena Ia adalah Firman. Paham?
Paham? Paham?
195 Nah, itulah yang kita bicarakan tempo hari, bukti dari
Roh Kudus. Paham? Bukti dari Roh Kudus adalah ketika Anda
bisa menerima Firman; bukan suatu sistem, tetapi memiliki



30 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

pengertian yang jelas. Bagaimana Anda mengetahui Firman
dengan jelas, memahami-Nya? Perhatikan Ia membuktikan diri-
Nya sendiri.
196 “Baik,” Anda katakan, “Saya melihat orang ini melakukan
ini, dan itu.” Oh, ya, rumput liar cara hidupnya juga sama.
Paham?
197 Tetapi itu harus seluruh Firman. Untuk menjadi Mempelai
Wanita, Anda harus menjadi bagian dari Dia. Ia adalah Firman.
Paham? Dan itu adalah bagian mana dari Dia? Firman yang
dijanjikan untuk hari ini ketika IamemanggilMempelaiWanita-
Nya. Jadilah bagian dari Itu. Anda mengerti? Nah, jangan—
jangan hilangkan itu sekarang. Perhatikan.

Dan Ia menjadikannya tempat yang layak untuk hidup
sepanjang Kekekalan.
198 Perhatikan, ini masih tidak mengacu ke…Pemerintahan
Milenium ini, seribu tahun itu, bukan Bumi yang Baru. Lihat,
pemerintahan Milenium adalah suatu pemerintahan yang lain.
Ke sanalah kita akan masuk, Milenium, tetapi itu bukan Bumi
yang Baru, Langit yang Baru. Bukan, bukan. Itu hanya suatu
tempat istirahat, ya, waktu istirahat, sama sekali bukan Langit
yang Baru dan Bumi yang Baru; sebab, lihatlah, dalamMilenium
ada hal-hal yang tidak akan masuk ke situ. Itu adalah kiasan
dari hari ketujuh kuno, di Eden; hari ketujuh, setelah Ia
membuat dunia ini. Hari ketujuh, Ia beristirahat di Eden, dan
Milenium.
199 Lihat, sekarang, dunia sudah berusia enam ribu tahun.
Paham? Setiap dua ribu tahun ia mengalami suatu—suatu
penghancuran. Paham?
200 Dua ribu tahun yang pertama, banjir datang, dan Ia
membaptisnya dengan (apa?) air.
201 Dua ribu tahun berikutnya, Yesus datang untuk menyucikan
dan mengklaim dunia ini, mencurahkan Darah-Nya atasnya,
menyebut ini milik-Nya. Baiklah.
202 “Aku akan datang kembali,” ah-hah, sekarang sebagai Raja
bersama Ratu-Nya, dan dua ribu tahun yang kedua (apa yang Ia
lakukan?) Ia datang danmemberikanwaktu istirahat-Nya.
203 Lalu membakarnya, dan mengklaim ini sebagai milik-Nya;
menempatkanMilik-Nya kembali ke situ.
204 Dan perhatikan, Milenium ini, bukan dunia yang sempurna,
itu adalah suatu kiasan dari hari ketujuh. Lalu datanglah
Penghakiman Takhta Putih. Lihat, kitamasih ada penghakiman.
Kita masih dalamwaktu, selamaMilenium. Itu adalah satu hari,
seribu tahun. Itu adalah suatu unsur waktu. Jangan, jangan
dicampur denganBumi yangBaru, sekarang, sebab itu bukan.
205 Anda mungkin mengatakan ini kepada saya. Sekarang
saya hanya merasa ada seseorang yang mungkin mengatakan
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ini kepada saya, bahwa, “Nah, Saudara Branham, apa yang
akan Anda lakukan sekarang? Anda sudah kehabisan seluruh
tujuh Anda. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Nah,
Anda adalah seorang dispensasionalis.” Yang mana, saya adalah
itu. Saya percaya bahwa Allah adalah begitu, juga. Lihat,
perhatikan. “Anda telah kehabisan kiasan tentang zaman.
Sebab, jika Anda hendak menaruh sesuatu melewati hari
ketujuh, bagaimana Anda akan mendapatkannya? Anda mau ke
mana sekarang?”
206 Baiklah, saya akanmenarik perhatian Anda kepada sesuatu,
lihat. Ah-hah. Paham? Jadi, saya tidak—saya tidak kehabisan
zaman, masih belum. Saya ada satu ayat Kitab Suci lagi di sini.
Dan, ingat, semua dari Itu harus digenapi, setiap bagian kecil-
Nya. Paham?
207 Nah Anda berkata, “Saudara Branham, Anda mencoba
menaruh sesuatu melewati hari ketujuh, Sabat hari-ketujuh
itu.”
208 Karena Allah menciptakan bumi dan bekerja enam hari,
dan beristirahat pada hari ketujuh, hanyalah suatu kiasan
waktu, waktu. Tetapi saya baru saja mengatakan di sini, kita
menjadi Kekal.
209 “Jadi di manakah kiasan Anda sekarang? Anda mengatakan
bahwaAnda adalah seorang pemakai kiasan. Maka, Anda, Anda
telah kehabisan kiasan sekarang.” Tidak, saya belum kehabisan.
Mari kita dapatkan apakah kita telah kehabisan.
210 Mari kita ke Imamat, kembali Imamat pasal ke-23. Nah saya
ingin Anda perhatikan dalam Imamat, di mana kita berada pada
hariMinggu yang lalu, atau terakhir…Inilah yangmemberikan
ide itu kepada saya, tepat di sini. Imamat pasal ke-23, dan
ayat ke-26.
211 Nah ingat, ada tujuh hari raya. Hari raya sangkakala,
hari raya—pondok daun, hari raya pengunjukan berkas, itu…
Semua ini, ada tujuh hari raya yang besar, itu hanyalah kiasan
dari Tujuh Zaman Gereja. Dan Anda ingat ada berapa hari
Sabat antara satu hari raya ke yang lainnya? Lihat, tujuh hari
Sabat antara pentakosta dan sangkakala, yaitu Tujuh Zaman
Gereja. Dan ada tujuh hari raya, yang melambangkan Tujuh
ZamanGereja. Biarlah angka-angkaAnda berjalan terus.
212 Berkata, “Baik, nah, Saudara Branham, Anda sudah
kehabisan. Anda sudah memakai tujuh.”
213 Baiklah, mari kita mengambil hari raya yang terakhir, yaitu
hari raya pondok daun.Nah perhatikan ini dalam ayat ke-36.

Tujuh hari lamanya kamu harus mempersembahkan
korban api-apian kepada TUHAN, dan pada hari yang
kedelapan—pada hari yang kedelapan kamu harus
mengadakan pertemuan kudus (ada waktu yang
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kudus lagi yang akan datang)…pertemuan kudus
dan mempersembahkan korban api-apian kepada
TUHAN. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu
melakukan sesuatu pekerjaan berat.

214 Sekarang kita mendapat “hari kedelapan.” Nah, hanya ada
tujuh hari, tetapi di sini kita berbicara tentang “hari kedelapan,”
pertemuan kudus, pertemuan. Perhatikan, “Janganlah bekerja
pada hari itu.” Hari kedelapan, adalah (apa?) kembali ke hari
pertama. Wah, itu berbicara tentang Kekekalan, sementara ia
berputar terus tanpa berhenti. Amin. Apakah Anda memahami
itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
215 Perhatikan, pada hari kedelapan ini juga. Hari terakhir,
hari raya pondok daun, perhatikan setelah itu, setelah hari raya
yang terakhir, setelah Zaman Gereja terakhir, setelah tujuh hari
lengkap yang terakhir di bumi, setelah Milenium, datanglah
Pertemuan Kudus ini.
216 Ingat, ini adalah hari raya pondok daun, pondok-pondok,
“tempat-tempat berkumpul.” Amin! Di mana, “Di Milenium,”
Alkitab berkata, “mereka akanmendirikan rumah; mereka akan
mendiaminya.”
217 Tetapi di dalam Bumi yang Baru, Ia telah pergi dan
mempersiapkan tempat itu. Itu sudah dibangun. Kita tidak ada
hubungan apa-apa dengan pembangunan itu. Amin. Kekal! Oh,
saya benar-benar mencintai Firman itu! Wah! Suatu Pertemuan
Kudus, hari kedelapan. Yang mana, hanya ada tujuh hari. Lalu
pada hari kedelapan, kembali ke hari pertama lagi, kembali
lagi ke hari pertama, hari kedelapan adalah suatu Perte-…
Pertemuan Kudus.
218 Perhatikan, tujuh hari, hanya berhubungan dengan
penciptaan yang lama, waktu dunia. Tujuh hari, itulah
Milenium, hari istirahat. Karena Allah bekerja enam hari,
beristirahat pada hari ketujuh; Gereja bekerja enam hari, dan
beristirahat pada hari ketujuh, tetapi Anda masih berada di
dalam unsurwaktu. Saya tidak berbicara tentangKekal.
219 Tetapi, Anda lihat, tidak ada hal seperti itu yang delapan
hari; Anda kembali ke hari pertama lagi, lihat, hari pertama.
220 Sabat berbicara tentang hukum lama, yang harus berlalu.
Menghormati Sabat, yang “telah berlalu,” atau, saya katakan,
“berubah menjadi yang lain.” Itu tidak berlalu; itu hanya
berubah dari hukum yang lama, untuk menghormati hari
tertentu dalam sepekan.
221 Yesaya, pasal ke-19, berkata, saya percaya 28:19, berkata,
“Perintah demi perintah; sedikit di sini, dan sedikit di sana.”
“Peganglah yang baik.” “Sebab dengan logat yang ganjil dan
bahasa asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Dan inilah
tempat istirahat itu.” Paham?
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222 Anda masuk ke dalam Hidup, bukan menghormati suatu
hari atau bayangan. Paulus berkata, di sini dalam Ibrani pasal
ke-4. “Kamu memelihara hari-hari dan bayangan, dan hal-hal
seperti itu; aku kuatir akan pengalamanmu.” Lihat, kita tidak
pindah ke dalam hari-hari dan aturan tertentu. “Kamu sudah
pindah dari dalammaut ke dalamHidupKekal,” bukan hari dan
masa. Anda sudah pindah ke dalamKekekalan. Itulah perte-…
pertemuan kudus itu, pertemuan, lebih tepatnya.
223 Tujuh hari, perhatikan, yang “berlalu,” atau, saya telah
mengatakan, akan “berubah menjadi yang lain.” Delapan hari
berhubungan dengan ciptaan baru, lihat, bukan ciptaan lama.
Delapan hari adalah ciptaan baru.
224 Sebab, pada hari kedelapan itulah Tuhan kita bangkit dari
antara orang mati. Itulah pertemuan Anda yang lain, yang
kudus; tidak termasuk hari Sabat, sama sekali, atau hari raya
pondok daun, hari raya ini, dan hari raya pentakosta. Yesus
bangkit dari antara orang mati, untuk pembenaran kita, pada
hari kedelapan. Setelah tujuh hari Sabat, atau tujuh hari,
Tujuh Zaman Gereja, Yesus bangkit dari antara orang mati.
Hari kedelapan, yaitu suatu pertemuan kudus, lihat, yaitu hari
pertama.
225 Lihat, Anda, telah melewati waktu, dan masuk ke
dalam Kekekalan lagi; bukan menghormati hari-hari, dan
menghormati hari Sabat; dan bulan baru, dan hal-hal seperti
itu. “Tetapi sudah pindah,” mengubah bentuk Anda; bukan
dimusnahkan. Glori! “Tetapi sudah pindah dari dalam maut ke
dalam Hidup Kekal.” Oh, itulah yang memang Alkitab ajarkan
kepada kita! Lihat, pindah dari satu ke yang lain.
226 Baiklah, “pindah,” Sabat yang lama telah berlalu. Yesus
bangkit pada hari kedelapan. Itu adalah suatu hari yang serius,
kudus. Dan itu bukan suatu hari; sebab hari, waktu, telah habis.
Itu pindah ke dalam Kekekalan. Lihat, itu balik kembali ke hari
pertama lagi. Paham?
227 Kekekalan itu seperti—lingkaran. Anda tidak menemukan
sudutnya. Anda tidak menemukan tempat berhenti dalam suatu
lingkaran yang sempurna. Anda berjalan terus. Saya tidak
peduli berapa jauh Anda berjalan, Anda masih berjalan terus.
Anda bisa mulai berputar seperti ini; berjalan di lantai, berjalan
di bumi, berjalan melewati bumi, Anda masih ber-… [Bagian
yang kosong pada pita kaset—Ed.]
228 Semua yang dahulu diciptakan di sini, yang diselewengkan,
oleh Iblis, bukan diciptakan, akan jatuh ke luar ketika lonceng
emas yang besar itu berdering dan Sangkakala berbunyi.
229 Dan dahulu pada mulanya, di mana tiang pengikat itu
dibuat di Eden, ketika manusia datang ke bumi dan ia jatuh,
seekor anak domba yang kecil mencurahkan darahnya, yang
berbicara tentang Anak Domba agung yang akan datang
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untuk mencurahkan Darah-Nya. Kalvari meninggikan salib
itu, yang mengikat untuk Perjanjian Lama; bagi mereka yang
dibenarkan, yang mencari Itu. Dan pada zaman yang baru ini,
pada Kedatangan Tuhan, di Bumi yang Baru, tali keselamatan
(Darah, Kuasa yang telah ditebus yang sedang saya bicarakan,
dan melalui sistem yang sama telah menebus manusia dan bumi
ini) akan naik tinggi ke dalam Kekekalan lagi. Dan Lautan
Api akan memusnahkan segala sesuatu yang fasik dan tidak
ditetapkan untuk Itu. Apakah Andamengerti?
230 Perhatikan, hari kedelapan, Yesus bangkit untuk
pembenaran kita. Raja yang Kekal, dengan Kerajaan Kekal
untuk dibaptis ke dalamnya, ke dalam Hidup Kekal. Bukan
tujuh hari; tidak ada hubungan dengan hari-hari itu. Ini
berbicara tentang hari yang lain, Kekal, akan datang; berbicara
tentangwaktu yangKekal, Dunia yang sedang saya bicarakan.
231 Dan, perhatikan, setelah lima puluh hari, atau tujuh Sabat
dari sana, datanglah suatu pertemuan kudus lagi. Apa yang
terjadi? Roh Kudus turun pada Hari Pentakosta, pada hari
ketujuh…Oh, hari kedelapan, lebih tepatnya, hari kedelapan,
turun pada hari kedelapan. Setelah tujuh Sabat, tepat, setelah
kebangkitan-Nya, lihat; jadi tujuh kali itu lagi, membawanya
kembali ke hari pertama dalam sepekan lagi, tepat. Paham?
232 Itulah pertemuan kudus Anda, tidak ada hubungannya
dengan benda materi. Ini melampaui itu. Ini ke dalam
Kerajaan Allah, dengan Hidup Kekal, dengan orang-orang yang
ditetapkan dari semula yang tidak pernah dimulai. Itu tidak
pernah dimulai pada hari apa pun. Anda tidak diselamatkan
pada hari apa pun. Anda selalu selamat. Amin. Yesus hanya
datang untuk menebusnya; tetapi Anda sudah selamat, dari
semula, karena dari semula, Anda telahmemilikiHidupKekal.
233 Ikan trout tidak bisa menjadi ikan gar atau berudu. Ia
mungkin berada di air yang sama dengannya, tetapi dari semula,
ia adalah, ikan trout. Jala hanya menangkapnya, ya, tetapi dari
semula ia adalah itu. Itulah…
234 Nah, kita tidak kehabisan zaman. Bukan?Kita berada dalam
Kitab Suci. Lima puluh hari kemudian, itu datang.
235 Lihat, delapan tidak bisa dihitung dengan pekan. Lihat, itu
tidak bisa dihitung, delapan hari dalam sepekan. Anda tidak
bisa melakukan itu, lihat, sebab dalam sepekan hanya ada
tujuh hari. Hitunglah dengan cara apa pun yang Anda mau.
Hari Minggu adalah hari pertama dalam sepekan. Lihat, Anda
menghitung sampai tujuh, lalu Anda harusmasuk lagi danmulai
lagi.Menghitung sampai tujuh, kembali danmulai lagi. Paham?
236 Dan kita telah hidup melewati semua kiasan ini di sini,
tetapi, ketika Anda sampai pada yang kedelapan, Anda masuk
ke dalam Kekekalan. Anda tidak datang melalui hukum, dan
ritual, dan aturan. Anda datang melalui predestinasi. Amin!
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Ada satu pertemuan kudus, yang sejati! Paham? Dan kita
sedang mengakhiri zaman gereja, zaman gereja ketujuh, zaman
Pentakosta. Apakah Anda mengerti? Kita sedang memasuki
pertemuan kudus itu. Kita sedang memasuki Kekekalan, yang
nyata, dan asli, ke mana Gereja dipanggil; bukan ke suatu
stasiun, suatu denominasi, melainkan ke dalam Kekekalan
dengan Raja mereka yang Kekal. Paham? Kita sama sekali
tidak punya itu, tidak ada hal seperti hari, dan masa, dan
sebagainya. Anda telah pindah ke dalam Kekekalan, dari mana
Anda berasal. Dahulu Anda berada Di Sana, pada mulanya.
Paham?
237 Jika Anda memiliki Hidup Kekal, hanya ada satu bentuk,
yaitu Allah, dan Anda adalah sebuah atribut yang telah
diekspresikan. Paham? Jika Anda…Jika Anda bukan itu, Anda
tidak akan berada di sana, biar bagaimanapun. “Tidak ada
seorang pun dapat datang kepada-Ku jika ia tidak ditarik oleh
Bapa-Ku.” Paham? Yang, “akan lenyap,” semua hal yang lama
ini; tetapi Hal-hal ini tidak lenyap, maka ini berbicara tentang
Kekekalan. Roh Kudus itu Kekal. Berarti, Anda berada di dalam
Kekekalan, di mana Anda selalu berada, tetapi Anda baru
menyadari apa yang terjadi.
238 Lihat, Anda diciptakan untuk tujuan yang Kekal, karena
Anda adalah—manifestasi dari atribut Allah, yang berpikir
tentang Anda dan mengekspresikan Anda; dan Ia menciptakan
bumi untuk mengambil Anda dari situ, dan untuk menjadikan
Anda seorang manusia. Lalu dosa datang dan menyimpangkan
jalan-Nya. Meskipun demikian, Anda datang, tetapi Anda
terhilang bersama dunia. Maka Ia datang dan menebus Anda,
atribut yang telah diekspresikan, dan menebus bumi ini juga
dengan cara yang sama. Maka, tujuan-Nya berjalan terus.
Paham? Oh! Haleluya! Oh, itu membuat saya merasa senang
sekali, memikirkan apa yang ada di depan!
239 Nah, dalam Efesus 1:10, itu disebut…Nah, jika Anda
mencatat ini, Efesus 1:10, menyebutnya, bukan suatu zaman,
bukan hari ketujuh. Itu disebut, “Kegenapan waktu.” Dan
ketika “kegenapan waktu” itu tiba, ketika itulah waktu telah
digenapi. Ketika tidak ada waktu lagi, lalu Anda masuk ke
dalam Kekekalan, setelah zaman gereja ketujuh selesai, dan
itu memang sudah selesai; zaman Luther sudah selesai, zaman
Methodist sudah selesai, zaman Pentakosta sudah selesai. Dan
sekarang Anda masuk ke (mana?) Kekekalan; tidak ada tujuh
lagi, tidak ada tiga lagi, tidak ada yang lain lagi. Mereka berada
dalam Kekekalan, di mana tidak ada hal seperti bilangan,
dan waktu, dan sebagainya. Amin! Oh, wah! Anda mengerti
sekarang?
240 Atau, setelah waktu digenapi, semua dosa lenyap, dibawa
pergi, di Milenium, di Penghakiman Takhta Putih. (Sebuah
kiasan, oleh Roh Kudus.) Setelah dunia dibakar dan dibaptis,
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baptisan Api yang kudus dari Sorga; semua dosa lenyap, semua
kuman lenyap, semua setan lenyap, semua cobaan lenyap,
semua kejahatan lenyap. (Sekarang kiasan.) Lalu apa yang
Allah lakukan? Ia bisa duduk di atas bumi, ya, karena semua
telah lenyap.
241 Itulah hal yang sama ketika Ia memberikan Anda baptisan
RohKudus dengan Api. Ia bisa datang dan tinggal dengan Anda,
dan kita bisa duduk di tempat-tempat Sorgawi dalam Kristus
Yesus, sebab kita sudah berada di dalamDia. Bukan kita “akan.”
Sekarang kita sedang duduk di dalamKristus Yesus. Bagaimana
kita masuk ke situ? Dengan satu baptisan Roh Kudus. “Oleh
satu Roh kita semua telah dibaptis ke dalam Kristus,” di mana,
kita berada sekarang. Bukan akan “berada” dalam Kristus; kita
sekarang! Ia adalah Raja rohani yang agung atas Roh yang ada
di dalamkita, sebab padamulanya kita berada di dalamDia.
242 Lihat, Allah, pada mulanya, ketika Ia berpikir tentang
Anda dan berpikir tentang orang lain seperti itu, berpikir
tentang diri-Nya yang bisa dijamah. Itu adalah pemikiran-
Nya. Paham? Maka, Ia mengekspresikan pemikiran-Nya dengan
Firman. Ia berkata, “Jadilah.” “Jadilah,” dan itu jadi. “Jadilah,”
dan itu jadi.
243 Lalu, setelah beberapa lama, Ia mengucapkan terus
“jadilah,” sampai suatu hari, orang-orang berkata, “Janganlah
Allah yang berbicara!”
244 Ia berkata, “Sekarang Aku akan berbicara mereka melalui
nabi.” Paham? “Mulai saat ini, Aku akan berbicara kepada
mereka melalui nabi.”
245 Dan nabi itu berkata, “Akan datang; akan ada,” dan itu ada,
dan itu ada. Dan itu ada, dan itu ada, lihat, begitu saja. Anda
mengerti sekarang?
246 “Kegenapan waktu” datang setelah waktu telah digenapi.
Dosa lenyap, setelah baptisan atas dunia, setelah baptisan
atas dunia menjadikan dunia ini tempat yang layak; tidak
ada penyakit, tidak ada kuman; tidak ada duri, tidak ada
rumput duri; tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, tidak
ada sakit hati; tidak ada umur tua, tidak ada apa-apa yang
mewakilimaut; tidak ada yang salah; semua baik; tidak ada yang
natural. Kekal!
247 Lalu, atribut-Nya diekspresikan karena dahulu itu sudah
ada, terlebih dahulu, pada mulanya. Itulah yang Ia pikirkan.
[Saudara Branhammengilustrasikan di papan tulis—Ed.]
248 Dan kemudian apa yang terjadi? Ia menempatkan Adam
dan Hawa di sini di bumi, dan berkata, “Sekarang bertambah
banyaklah dan penuhilah bumi.” Semua tubuh mereka ada di
luar sini, bagi Anda untuk makan dan membuat tubuh Anda.
Begitulah cara Ia telah melakukannya.
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249 Tetapi dosa datang dan mengganggu rencana-Nya. Sama
saja, ia, waktu bergulir terus.
250 Tetapi apa yang Yesus lakukan? Allah turun dan
mengekspresikan diri-Nya dalam bentuk seorang Laki-laki,
seorang manusia; memberikan hidup-Nya, sebagai pengganti
diam di sini. Di mana, Ia adalah Raja, tetapi Ia memberikan
diri-Nya untukmenebus yang lainnya. Andamengerti?
251 Dan ketika itu selesai semua, maka itu ditarik kembali, dan
maksud Allah terpenuhi. Itulah Raja yang Kekal bersama umat-
Nya yang Kekal lagi, diekspresikan dalam tubuh manusia, tepat
seperti yang Ia miliki dahulu; dosa dihapuskan; iblis lenyap;
sekarang semua selesai.
252 Apa yang akan melakukannya? Sekarang bumi tidak bisa
menjadi tempat bagi Sorga untuk berdiam. Lihatlah itu, dosa.
Itu harus dibersihkan.
253 Tidak ada laki-laki, tidak ada orang, tidak ada wanita,
pemuda, pemudi, saya tidak peduli siapa dia, yang layak untuk
naik ke mimbar, atau bahkan mengaku sebagai orang Kristen,
tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda tidak berhak untuk
perjamuan Tuhan, atau perjamuan apa pun, pembasuhan-kaki,
atau apa pun, sampai Anda telah dibersihkan oleh Api Allah
yang Kudus.
254 Tidak ada laki-laki yang berhak untuk berkhotbah kalau ia
tidak, seperti Musa, bertemu dengan Dia di luar sana di tempat
yang kudus, Tiang Api itu melayang di sana, di mana ia tahu ia
berada di mana. Paham?
255 Perhatikan bagaimana, bagaimana kita berjalan. Setelah
baptisan Api dunia, semua kuman lenyap, dan menjadikan itu
tempat yang layak bagi Sorga untuk diam di sini di bumi.
256 Kiasan, sekarang, tentang duduk di tempat-tempat Sorgawi
dalam Kristus Yesus; pindah dari ini, kotor seperti wanita kecil
itu, ke dalam atribut Allah yang telah diekspresikan. “Sekarang
kita adalah Anak-anak Allah,” bukan kita akan. Kita adalah
atribut dari pemikiran Allah. Paham?
257 Nah Anda berkata, “Baik, lihatlah imam ini. Bukankah ia
seorang anak Allah?” Itu membuktikan bahwa ia bukan. Ia
tidak bisa mengenali apa? Apakah ia berkata, “Aku percaya
Alkitab”? Pasti. Tetapi ia tidak bisa mengenali Firman saat itu
yang diekspresikan. Ia hanya memiliki pengetahuan akal dari
suatu kelompok yang telah ada sebelum dia.
258 Dan hal yang sama hari ini! Paham? Saya tahu bahwa itu
keras, tetapi itu adalah Kebenaran.
259 Di sana ada Firman, yang diucapkan untuk zaman itu; dan,
ia, walaupun ia seorang sarjana, walaupun ia seorang yang
terkenal, tetapi ia tidak bisa mengenali Itu. Kenapa? Tidak
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peduli betapa sarjananya ia, apa pun yang seperti itu, ia tetap
tidakmemiliki perwakilan dari predestinasi. Paham?
260 Hanya orang-orang yang telah dipredestinasi yang akan
melakukannya; hanya itu yang bisa. Dan Anda hanya bisa
melakukannya…Karena, lihat, itu membuktikan predestinasi.
Sebab, jika Anda memiliki Hidup Kekal, Anda harus selalu
adalah bagian dari Allah, sebab Dialah Satu-satunya yang
Kekal. Andamengerti? Oh, wah! Pikirkanlah itu.
261 Nah perhatikan apa yang terjadi selama Milenium yang
besar itu. Dosa lenyap semua, sekarang Milenium mulai,
sekaranglahwaktunyaRohKudusmengambil tempat-Nya.
262 Sama seperti yang Ia lakukan dalam kita, “pindah dari
maut ke dalam Hidup,” diam di tempat-tempat Sorgawi dalam
Kristus, dalam Hadirat-Nya yang mulia. Bahkan kematian
jasmani pun akan lenyap ketika itu; sama seperti kematian
rohani telah lenyap sekarang.
263 Sekarang tidak ada hal seperti kematian rohani, bagi—bagi—
orang kudus Allah yang telah dibaptis. “Walaupun ia sudah
mati, namun ia akan hidup. Setiap orang yang hidup dan
percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya.” Seluruh
Kitab Suci, Itu harus digenapi. Paham? Anda tidak bisa mati.
Anda memiliki Hidup Kekal. Satu hal, sang Penebus telah
membuat Anda mengenali itu. Dan Anda selalu adalah Itu, dan
itulah alasannya Anda melihat zaman di mana Anda hidup di
dalamnya. Berapa orang yang memahami itu? Angkatlah tangan
Anda. Paham? Terima kasih. Paham? Zaman di mana kita hidup
di dalamnya, Anda mengenalinya.
264 Nah, orang Methodist berkata, “Apabila Anda bersorak,
Anda memiliki Itu.” Banyak dari mereka bersorak dan tidak
memiliki Itu.
265 Orang Pentakosta berkata, “Apabila Anda berbahasa roh,
Anda memiliki Itu.” Banyak yang berbahasa roh, dan tidak
memiliki Itu.
266 Lihat bagaimana, segalamacambentuk yang dimiliki orang-
orang Farisi itu, tetapi ketika Firman dimanifestasikan, mereka
tidak mengenali-Nya. Paham? Paham?
267 Dan jika Anda adalah Mempelai Wanita, Mempelai Wanita
adalah bagian dari sang Suami. Dan jika…Satu-satunya
tempat Anda akan mengenali Itu, adalah dengan mengenali
Anda adalah bagian apa dari sang Suami (Firman itu), atau
Anda tidak bisa mengenali diri Anda sebagai Mempelai
Wanita. Berapa orang yang memahami itu? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Paham? Paham? Anda harus mengenali posisi
Anda.
268 Anda tidak bisa mengenali posisi orang lain. Bagaimana
jika—bagaimana jika Musa datang dengan Pesan Nuh? Dan Nuh
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adalah bagian dari itu, tetapi itu tidak akan bekerja. Bagaimana
jika—jika—jika—jika Yesus datang dengan PesanMusa? Itu tidak
akan bekerja. Lihat, itu adalah zaman lain, itu adalah nubuat
yang lain, bagian yang lain dari Firman harus digenapi di sana.
Mereka berada di hari yang lain dari pekan itu. Tidak, pekerjaan
hari Selasa tidak bisa dikerjakan pada hari Rabu. Dan hari Rabu
harus dikerjakan pada hari Rabu. Paham? Hari Sabtu harus
pekerjaan hari Sabtu. Paham?

Dan, mereka, mereka mengenali, “Oh, Musa, kami punya
Musa.”
269 Ia berkata, “Jika kamu mengenal Musa, maka kamu akan
mengenal Aku, sebab dialah yang berbicara tentang Aku.
‘Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi yang sama
seperti aku.’” Paham ide itu? Oh, wah! Paham?
270 Lalu Yesus berkata, dalam Yohanes 14, “Apabila Ia, Roh
Kudus, datang, Ia akan mengingatkan hal-hal ini kepadamu,
lihat,memberi tahu kepadamubahwakamuhidup di zaman apa.
Dan, satu hal lagi yang dengannya kamu akan mengenali Dia, Ia
akan memberi tahu kepadamu hal-hal yang akan datang,” lihat,
lihat, langsung kembali ke nubuat itu lagi, “apabila Ia datang.”
Paham?
271 Dalam Bumi yang Baru dan Langit yang Baru, tidak akan
pernah gelap lagi, ketika Bumi yang Baru ini datang. Iblis akan
diikat… Iblis, ia masih terlepas sekarang; ia adalah pendakwa.
Tetapi dalam Bumi yang Baru, ia akan diikat dan dilemparkan
ke dalamLautan Api, dalamApi yang kudus ini.
272 Lalu, dalam Bumi yang Baru ini, mari kita melihatnya
selama beberapa menit sekarang. Dalam Bumi yang Baru ini,
langit tidak akan pernah gelap lagi; tidak, itu dari kutukan,
lihat. Tidak pernah gelap lagi dengan awan badai. Angin tidak
akan bertiup di atasnya seperti itu lagi. Tidak. Ia tidak akan
merobohkan pohon, dan merobohkan rumah, dan membalikkan
barang-barang. Kilat dan murka tidak akan menyambar dari
Iblis di seberang sana, dan membunuh orang yang berjalan
di jalan, atau membakar bangunan. Paham? Tidak, tidak lagi.
Tidak ada topan yang akan melanda lagi, atau badai dan
tornado, dan merobohkan rumah, dan membunuh anak-anak
kecil, dan sebagainya. Huh-uh, tidak akan ada lagi. Mencoba
menghancurkan, itu tidak akan ada di sana. Iblis dilempar
ke luar.
273 Kalau saja kita ada waktu sekarang. Saya akan melompati
ayat-ayat Kitab Suci, sekarang, agar kita tidak terlambat. Saya
harus berdoa bagi orang yang sakit.
274 Langit dan bumi telah bertemu; Allah dan manusia telah
didamaikan. Eden yang dipulihkan telah mulai; lihat, semua
kutuk telah lenyap.
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275 Sama seperti, semua kutuk dosa telah lenyap ketika Roh
Kudus menerima Anda. Lihat, bukan Anda yang menerima-
Nya; Ia yang menerima Anda, lihat, sebab Itu adalah atribut
Allah. Lihat, jika Itu adalah Roh Kudus, berarti, Roh Allah;
dan itu adalah atribut, pemikiran Allah, telah menerima Anda
sebab Anda telah ditetapkan untukmaksud itu. Paham?Namun,
Anda dilahirkan dalam dosa; tetapi Allah memiliki atribut
itu, dan di sini Anda mengekspresikan diri Anda di bumi ini,
dan Ia turun dan mendapatkan Anda. Lihat, Anda kembali ke
sini; inilah tempat Anda. Paham? Lihat, dosa telah kehilangan
kekuatannya. Itu benar. Keinginan dosa telah lenyap dari hati
Anda, ketika Roh Kudus masuk. Anda adalah orang yang telah
dipulihkan.
276 Kemudian ketika bumi dipulihkan, oleh hal yang sama, di
sana tidak bisa ada kutukan lagi, tidak ada badai lagi, tidak
ada angin lagi, tidak ada topan—topan lagi, maksudnya. Anda
didamaikan; manusia dan Allah telah bertemu. Bumi yang Baru
akan diletakkan di Edennya yang indah lagi. Bumi yang Baru
akan terbentang, ia, setelah baptisan Apinya.
277 Pikirkan, ia akan menyala dan terbakar. Unsur-unsur dunia
akan terbakar dalam—dalam nyala api. Semua perbuatan di
bumi akan dibakar. Semua air akan meledak; itu akan menyala
dan meledakkan semua. Segalanya akan meledak. Gunung-
gunung berapi akan meletus dan, ribuan mil ke udara, lahar
panas yang menyala akan terbang. Setiap kuman…Roh Kudus
Allah akan membersihkan setiap titik dari semua dosa dan
segalanya. Semua setan akan diikat dan dilemparkan ke dalam
LautanApi, Api yangmenghanguskan, ApimurkaAllah.
278 Di sana tidak ada binatang yang akan membinasakan Anda
lagi.WaktuAnda berjalan di jalan, di taman bunga, di sana tidak
akan ada ular yang mendesis pada Anda dan menggigit Anda,
dengan bisa beracunnya. Oh, wah! Tidakkah itu akan ajaib?
Dengarlah. Tidak akan ada tanah di Bumi yang Baru itu yang
akan ditumpuk dengan lempeng rumput yang kuning, sebagai
kuburan; tidak akan ada itu di sana.
279 Manusia dan Allah telah bertemu; Mempelai Wanita dan
Mempelai Pria. Langit dan bumi saling berpelukan; Allah telah
turun untuk diam di antara manusia. Kemah-Nya ada bersama
mereka.
280 Tidak akan ada dosa lagi, tidak ada kesusahan lagi. Tidak
akan pernah ada lagi air mata yang menetes dari pipi seorang
ibu, karena bayinya. Amin. Itu tidak akan ada, di Tanah yang
Baru itu. Tidak. Itu telah ditebus. Itu adalah milik-Nya, dan
untuk orang-orang milik-Nya yang telah ditebus dari bumi ini.
Paham?
281 Dan, lihat, Anda adalah bagian dari tanah itu. Benarkah
itu? Dan ketika Ia menebus Anda, Ia menebus bumi ini dengan
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hal yang sama, dan Anda ada bersama lagi. Oh, bagaimana
bisa lebih jelas lagi. Paham? Anda harus ditebus sebab Anda
bagian dari itu. Dan jika Darah itu tidak menetes pada Anda,
Anda masih belum ditebus; Anda tidak dipanggil. Lalu Ia
membersihkan itu; hal yang sama yang Ia lakukan dalam Api.
Bahkan, setelah Darah itu menetes, itu masih harus dibersihkan
denganApi, itu benar, untukmenjadi tempat kediamanAllah.
282 Allah telah mendiami tempat tinggal-Nya, secara potensi.
KerajaanAllah ada di bumi sekarang, di dalam hati orang-orang
kudus-Nya. Itu adalah atribut-Nya yang Iamulai padamulanya.
Sekarang atribut-Nya telah ditebus. Apa yang Ia nantikan?
Untukmenebus bumi, untukmenaruh atribut-Nya di situ, untuk
menggenapi rencana yang telah ditetapkan-Nya dengan tepat.
Apakah Anda memahami itu?
283 Perhatikan, tidak ada kubur, tidak ada tetesan air mata,
tidak pernah, tidak ada pertumpahan darah lagi. Ia tidak akan
pernah dibasahi dengan air mata atau darah. Tidak. Tidak
ada perang lagi. Tidak. Tidak ada awan musim dingin. Tidak
ada salju yang dingin di dadanya; tidak akan tergeletak di
atasnya lagi. Matahari yang panas tidak akan, tidak pernah
membakar rumputnya. Haleluya! Bahkan gurun pasir pun
akan menumbuhkan bunga mawar. “Padang gurun lama, yang
lengket itu akan berbunga, suatu hari, seperti bunga mawar,”
Allah berkata demikian; ketika ia ditebus, ketika ia menerima
baptisan Apinya. Sekarang di sana ada segala macam kaktus
dan duri dan sebagainya, tetapi ia akanmenerima baptisanApi.
284 Seperti manusia, ketika ia masih ada kebencian, kejahatan
dan perselisihan di dalamnya; ketika baptisan Api datang, itu
dibersihkan. Tidak ada cemburu lagi, tidak ada apa-apa lagi;
secara mutlak itu adalah suatu tempat kediaman bagi Allah.
Dan, ingat, itulah delegasi-Nya yang akan bertemu dengan Dia
di seberang sana. Amin! Oh, betapa…
285 Itu bukan hanya sebuah cerita; itu adalah Kebenaran.
Itulah apa yang Allah katakan. Itulah yang Ia janjikan. Ke
situlah Mempelai Wanita pergi. “Bahkan padang gurun pun,” Ia
katakan, “akan berbunga, seperti bungamawar.”
286 Iblis, dosa, dan orang-orang berdosa, telah lenyap,
selamanya. Itu selesai semua; membaur ke dalam Kekekalan.
Dan semua yang menyimpang, penghulu malaikat yang besar
itu yang dahulu duduk di sana, Iblis, yang melakukan semua
kejahatan ini, akan dihancurkan. Anda ingat, Alkitab berkata,
“Jika jiwa itu tidak mau melakukan seperti yang Ia lakukan, Ia
katakan untuk dilakukan, Ia akanmembinasakan jiwa itu.”
287 Tetapi, Anda lihat, Ia tidak bisa membinasakan diri-Nya
sendiri dan tetap sebagai Allah. Maka, jika jiwa itu berasal
dari dunia, itu harus dibinasakan. Tetapi jika itu adalah
Kekal, dengan Allah, itu tidak pernah mulai, sebab itu adalah
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bagian dari Allah dan tidak bisa dibinasakan. Amin! Betapa
indahnya! Betapa—betapa bersyukurnya, Gereja seharusnya
untuk melihat itu!
288 Saudara-saudara, semua yang telah Anda lakukan ada di
sini. Inilah yang saya coba katakan. Saya melompati beberapa
dari ini sebab saya ingin kembali ke sini lagi.
289 Bahkan hal-hal ini, Iblis, orang-orang berdosa, lenyap,
selama Kekekalan; tidak akan ada lagi. Semua…Lihat, Iblis
tidak bisa mencipta. Jika ia bisa, ia adalah Allah. Paham?
Ia hanya bisa menyelewengkan apa yang telah diciptakan.
Paham? Dan semua penyelewengan, penyelewengan akan,
akan dilenyapkan. Dan kematian adalah kehidupan yang
diselewengkan; dan ketika penyelewengan itu lenyap, kematian
tidak bisa ada lagi. Umur tua adalah suatu tanda dari kematian;
dan apabila umur tua itu lenyap, kehidupan masuk. Semua
tanda penyelewengan dan segala yang lainnya lenyap. semak
duri dan rumput duri adalah tanda dari dosa, “bumi akan
dikutuk dengan itu,” dan itu akan dilenyapkan. Penyakit
datang, melalui itu; itu akan lenyap. Maut akan dilenyapkan.
Pertumpahan darah akan dilenyapkan.
290 Tidak ada apa pun yang akan menyentuh tanah itu, Orang-
orang yang ditebus itu, kecuali kekudusan. Oh,wah! Ya. Oh, saya
merasa begitu senang. Allah, dan ciptaan-Nya; dan ciptaan-
Nya dari penciptaan ini ditebus dengan Darah-Nya Sendiri.
Dibersihkan dengan proses pembersihan-Nya Sendiri; Proses-
Nya yangmembunuh-kuman, danmembunuh-dosa!
291 Seperti kalau mensterilkan sesuatu, unsur terbaik untuk
mensterilkan sesuatu yang kita miliki adalah api. Anda bisa
memakai apa pun dan mencucinya dengan sabun dan semua
bahan kimia yang mereka bicarakan ini, itu masih tidak lepas.
Tetapi Anda bakarlah itu satu kali!
292 Dan ketika Api Allah yang kudusmensterilkan bumi dengan
bahan Kimia itu; Ia telah mengangkat Mempelai Wanita-Nya,
yang bisa masuk ke dalam Sorga bersama-Nya, sementara ini
berlangsung. Dan kembali ke bumi lagi, sebuah Sorga yang
Baru dan sebuah Bumi yang Baru. Musim dingin yang dingin
tidak bisa menyakitinya. Musim panas yang panas tidak bisa
menyakitinya. Padang gurun akan berbunga seperti mawar.
Dosa dan orang berdosa lenyap.
293 Allah, dan makhluk dan ciptaan-Nya, diam bersama dalam
harmoni yang sempurna. Seperti langit dan bumi adalah suami
dan istri, demikianlah Kristus dan Gereja, dan mereka semua
bertemu dalam satu rencana penebusan yang mulia dan dibawa
ke dalam pangkuan Allah lagi. Andamengerti?
294 Dan, di Bumi yang Baru, ada sebuah Kota yang Baru.
Oh, wah! Nah dengarlah baik-baik. Jangan lupakan ini. Itu,
Yesus berkata, dalam Yohanes 14, Ia akan menyediakan.
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“Janganlah gelisah hatimu.” Ketika Ia akan pergi, “Aku
ada alasan untuk pergi. Kamu percaya kepada Allah,” Ia
katakan, “percayalah juga kepada-Ku.” Mereka tidak bisa
melihat bahwa Ia adalah Allah. Dikatakan, “Kamu sudah
percaya kepada Allah, sekarang percayalah kepada-Ku. Dan
Aku akan menyediakan Tempat bagimu. Di Rumah Bapa-Ku
banyak istana; di Kerajaan Bapa-Ku banyak istana.” Kristus
ada di sana, sekarang Yerusalem Baru ini sedang dibangun.
Nah dengarlah baik-baik. Jangan bergerak. Jangan, jangan
lewatkan ini. Kristus ada di dalam Sorga, hari ini, menyiapkan
Yerusalem Baru.
295 Sama seperti Allah menciptakan bumi dalam waktu enam
hari, membuat bumi dalam waktu enam hari, atau enam ribu
tahun. Seperti ia katakan, “Jangan lupakan,” kita baca dalam
Kitab Suci, “seribu tahun adalah satu hari.”
296 Dan Kristus telah pergi dan sedang menyiapkan sebuah
Tempat, yang sedang dibangun selama ribuan, ribuan tahun,
menyiapkan sebuah Tempat. “Dan jika Aku pergi dan
menyediakan sebuah Tempat, Aku akan datang kembali, dan
membawa kamu; supaya di mana pun Aku berada, kamu
pun berada.” Perhatikan sang Penebus dan Orang-orang yang
ditebus itu!
297 Kalau saja kita ada waktu sekarang. Saya telah menandai
di sini, Salomo mengutip, “gadis ini, Mempelai Wanita.” Oh,
kita harus melompati itu; ini sudah makin terlambat, lihat.
Saya akan mengambilnya, lagi. “Ketika ia mencoba untuk
mendapatkan gadis itu, tetapi ia sudah bertunangan dengan
seorang pemuda gembala.” Beberapa orang mungkin mengira
bahwa itu adalah lagu yang ia nyanyikan. Oh, bukan. Salomo
mewarisi takhta Daud, di bumi, tetapi menunjukkan bahwa
kerajaan itu harus berlalu. Itu adalah suatu kiasan bahwa
Kristus mengasihi Mempelai Wanita. Paham?
298 Perhatikan bahwa Yesus berkata, Yohanes 14 sekarang,
“pergi dan menyediakan sebuah Tempat.”
299 Oh, itu akan seperti apa? Mempelai Wanita, apakah
Anda pernah memikirkan sekarang, itu akan seperti apa? Itu
disiapkan dan dirancang olehArsitek Ilahi. Kota itu akan seperti
apa? Nah, kita akan berbicara tentang itu selama beberapa
menit. Arsitek Ilahi itu telah menyiapkannya, merancangnya.
Dan, lihat, Ia telah merancangnya dengan tangan yang
lembut, untuk Mempelai Wanita-Nya yang terkasih. Itu akan
seperti apa?
300 DapatkahAndamembayangkan seorang laki-laki yang akan
menikahi istrinya, yang sanggup, bagaimana ia membangun dan
menaruh setiap hal kecil menurut kesukaannya, tepat apa yang
ia inginkan? Amin.
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301 Nah, Arsitek Ilahi itu telah merancang Kota Baru itu, di
mana Ia akan tinggal bersama Mempelai Wanita-Nya, tepat
menurut kesukaan-Nya. Tidak heran rasul berkata, “Apa yang
tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh
telinga, atau tidak pernah timbul di dalam hati manusia.”
Lihatlah apakah kita bisa menyelidikinya sebentar, melihat itu
akan seperti apa.
302 Arsitek Ilahi telah merancang ini untuk Kekasih-Nya.
Paham? Oh, itu pasti luar biasa, ketika, Sifat Ilahi, Arsitek
Ilahi telah merancangnya bagi atribut Ilahi yang telah
dipredestinasikan secara Ilahi oleh Allah Yang Ilahi Yang—
Yang adalah Pencipta Kehidupan Ilahi! Kota itu akan seperti
apa! Pikirkanlah itu.
303 Ingat, itu bukan Sorga. Yohanes berkata, “Aku melihat itu
turun dari Sorga.” Itu akan berada di bumi. Paham?
304 Bumi ini tidak akan lenyap; ini adalah bumi yang telah
ditebus. Allah tidak berkata bahwa Ia akan membangkitkan
suatu generasi yang baru; Ia akan menebus generasi yang ada di
sini. Ia tidak akan membangkitkan suatu generasi yang baru; Ia
menebus generasi yang sudah ada di sini. Ia tidak akanmembuat
dunia yang baru; itu adalah bumi ini tepat di sini. Ia hanya akan
membakarnya, membersihkannya, seperti yang Ia lakukan pada
Anda. Rencana-Nya harus tetap untuk selama-lamanya. Nah,
lihat, itu akan terjadi.
305 Ingat, itu bukan Sorga. “Itu turun dari Sorga.” Itu adalah
Tempat kediaman, Tempat untuk tinggal di dalamnya, untuk
mendiami tempat tinggal-Nya. Seperti, itu adalah Yohanes, di
pulau Patmos, di sini dalam Wahyu 21, ia melihat itu “turun.”
Yohanes melihat Kota itu, “turun dari Sorga,” seperti seekor
merpati, yang telah dilihatnya.
306 Datanglah Allah, turun ke tabernakel-Nya di bumi, Yesus,
dalam…“Turun dari Sorga.” Yesus dibaptis, segera keluar…
307 Ketika Ia bertemu dengan nabi itu! “Firman datang kepada
nabi.” Dan Ia adalah Firman. Dan nabi itu sedang berdiri di
sana, menyangkal semua denominasi mereka, segalanya. Dan,
ketika iamelihat Firman itu, Firman itu datang kepadanya.
308 Dan nabi itu sangat kaget, ia berkata, “Akulah yang perlu
dibaptis oleh-Mu.Mengapa Engkau datang kepada-Ku?”
309 Ia berkata, “Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah
sepatutnya kita (kita tahu pesan itu) menggenapkan seluruh
kebenaran. Aku adalah Korban; Ia harus dibasuh.” Ia menuruti-
Nya.
310 Ketika Ia keluar dari air, ia berkata, “Aku melihat langit
terbuka.” Nabimelihat itu. Iamelihat langit terbuka.
311 Dan datanglah, turun dari Sorga, seperti Merpati; dan
Suara, yang berkata, “Inilah bagian-Ku dari bumi yang telah
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Kutebus, dan dari bagian bumi ini Aku akan menebus yang
lainnya, sebab Ia adalah Firman-Ku yang telah dinyatakan.”
“Dan seluruh dunia ini, Akulah yang menciptakannya
dengan Firman-Ku,” Ibrani 11. “Dan selama ini Iblis telah
memegangnya, tetapi Aku telah datang untuk menebusnya.
Sekian banyak dari bumi telah menjadi bagian dari tubuh-Nya,
dan Aku akan diam di dalamnya.”
312 Yohanes berkata, “Aku melihat Kota yang kudus, Yerusalem
yang Baru turun dari Sorga, yang berhias bagaikan Mempelai
Wanita yang berdandan untuk Suaminya.” Dan itu turun ke
mana? Tepat seperti yang terjadi di sana; ke atas bumi ini.
313 Yesus adalah bagian dari bumi yang ke atasnya Roh Kudus
turun, (benarkah itu?) dan diam di atas-Nya untuk selama-
lamanya. Itu tidak pernah bisa meninggalkan Dia. Itu selalu di
sana. Ia dan Allah adalah Satu. Harus selalu begitu!
314 Dan Yohanes melihat Kota yang kudus, Yerusalem yang
Baru, turun seperti komet, atau—merpati, turun dari Sorga
dan tinggal di atas seluruh bumi, yang telah ditebus, (untuk
melakukan apa?) untukmengklaim setiap atribut yang untuknya
Ia membuat bumi ini. Setiap laki-laki yang diwakili dalam
Kekekalan, dan setiap wanita, telah ditebus ketika itu. Ia telah
disikat dan dibakar dengan Api.
315 Yesus, dalam pencobaan-Nya yang panas di padang gurun,
selama empat puluh hari. Perhatikan, setelah itu, maka itu siap
untuk pelayanan-Nya.
316 Pikirkan itu, Roh Kudus turun ke atas bumi, Yesus, dan
Darah yang kudus itu! Nah perhatikan, dan saya harap saya
tidak berbicara terlalu dalam bagi Anda, lihat. Darah yang
kudus yang diciptakan oleh Allah; Darah, Kehidupan, ciptaan
Allah. “Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah.” Oh! Anda
lihat itu? Allah, menjadi ciptaan. Ia adalah Roh. Alkitab
berkata, “Ia adalah permulaan dari ciptaan Allah.” Bagaimana
Ia mulai? Dalam rahim seorang wanita. Yaitu apa? Wanita
bukan…
317 Seperti bagaimana orang-orang buta itu tidak bisa melihat
“benih” ular di sini. Paham? Hawa ditaruh di bumi ini, dan,
sebelum Iblis pernah menyentuh dia, atau apa pun yang lain,
Allah berkata kepada mereka, “Bertambah banyaklah dan
penuhilah bumi.” Itu benar, tetapi Iblis masuk ke sini. Dan, jika
itu adalah anak lelaki dari Adam, lalu di mana…
318 Adam adalah keturunan langsung dari Allah. Dan Anda
hanya mewarisi sifat orang tua Anda.
319 Dan ketika Anda dilahirkan lagi, Anda menerima Sifat dari
Orang TuaAnda, di Sorga. DanOrang TuaAnda di Sorga adalah
atribut dari Firman…Atau, Firman adalah atribut dari Orang
Tua Anda. Lalu, bagaimana bisa Anda menyangkal Itu, untuk
menerima suatu denominasi? Oh, wah!
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Saya harap Anda tidak melewatkan ini. Saya tahu ini
berasal dari Allah.
320 Yesus. Ia datang ke sini, turun; dan itulah Yesus, atribut
dari Allah.
321 Nah, “wanita,” ia. Perhatikan. Allah berkata, “Karena
mereka melakukan ini,” dikatakan, “Aku akan mengadakan
permusuhan antara Benihmu dan benih ular.” Benarkah itu?
Dan wanita tidak memiliki benih. Apakah Anda pernah
memikirkan itu?Wanitamempunyai ladang, bukan benih. Lihat,
ular itu telah menaruh “benihnya” di sana.
322 Lalu, jika wanita tidak mempunyai benih, ia tetap harus
menerima suatu Benih.
323 Lihatlah, melalui hubungan seks di sini, yang dibawa
dari Iblis, ular, yang dahulu bukan binatang melata; punya
kaki, sebab kakinya terlepas dari padanya. Ia adalah binatang
yang paling cerdik, satu-satunya binatang yang bisa—bisa
berkoordinasi dengan wanita itu.
324 Sekarang benih binatang tidak bisa melakukan itu, dan
tidak ada yang lain. Mereka telah mencoba. Itu tidak akan
bekerja. Lihat, benih kehidupan dari seekor jantan tidak akan
masuk ke dalam seorang perempuan. Itu tidak akan bisa.
325 Tetapi itulah binatang yang terdekat. Lihat, mereka tidak
bisa menemukan jenis hewan itu antara simpanse dan manusia.
Lihat, masing-masing, ketika ia berevolusi, dari burung, dan
terus ke kera, dan seterusnya, sampai simpanse, lalu ada
sesuatu yang “terhilang.” Ular itu, bukan ular sekarang; seluruh
bentuknya telah berubah, sebab ia telah dikutuk.
326 Nah, Allah tidak mengutuk Adam; ia mungkin telah
melakukan hal yang sama, tetapi Ia mengutuk bumi, “semak
duri dan rumput duri.”
327 Ia tidak mengutuk Hawa, tetapi berkata bahwa Adam
akan “berkuasa” atas dia. Mulai sekarang, Hawa tidak boleh
mencoba berkhotbah atau apa pun, Adam adalah penguasanya.
“Dan seumur hidupmu, dan dalam kesakitan, dan engkau akan
melahirkan…kehidupan ke bumi.” Tetapi Ia berkata, “Aku
akanmengadakan permusuhan antara Benihmu…”
328 Nah, ia tidak memiliki benih, ia tidak pernah punya, maka,
ia harus menerima Benih dari suatu tempat. Allah memberikan
dia sebuah Benih, bukan melalui hubungan seks, tetapi melalui
penciptaan.
329 Tidak bisakah Anda orang-orang buta melihat bahwa itu
adalah “benih” ular? Oh, wah! Iblis tiba di sana sebelum Adam;
itulah “benih” itu.
330 Tetapi Hawa menerima sebuah Benih. Apa itu? Allah
Sendiri. “Ia adalah permulaan dari ciptaan Allah.”
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331 Nah lihat ketika Set dilahirkan, atau Habel, ia hanya
seorangmanusia, dari ayahnya. Set juga sama.
332 Dari manakah orang jahat itu berasal; pembunuh, penipu?
Lihat, lihat dari manakah ia berasal? Pasti itu adalah sebuah
“benih,” sebab ia adalah seorang keturunan; Kain adalah
seorang laki-laki.
333 Oh, di manakah orang-orang buta itu berada? “Ilah zaman
ini telah membutakan mereka.” Nah, tidak heran, Yesus berkata
bahwa tidak ada orang yang bisamelihatnya. Anda paham?

Anda berkata, “Kenapamereka tidakmelihatnya?”
334 Suatu kali Yesus berkata, kepada murid-murid-Nya,
“Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui Kerajaan Allah,
tetapi kepada mereka tidak.”
335 Dan itulah alasannya Anda berasal dari tempat yang seribu
lima ratus mil persegi itu, lihat, “Kepadamu diberi karunia
untuk mengetahui Kerajaan itu.” Lihat, orang-orang datang
bahkan dari Afrika Selatan dan sekitarnya, di waktu yang sudah
larut ini ketika Mempelai Wanita sudah siap untuk masuk ke
dalam Kerajaan itu.

Saya tidak punya cukup waktu. Perhatikan. Perhatikan
sekarang, lihat.
336 Sekarang dapatkah Anda melihat “benih” ular di sana,
lihatkah bagaimana ia melakukannya? Ini sempurna, ya. Nah
beberapa dari mereka berkata…
337 Nah, seperti laki-laki itu di Tucson tempo hari, mencoba…
Ah, mungkin ia mendengar kaset ini. Tetapi, jika itu benar,
sobat, saya ingin memberi tahu Anda sesuatu.
338 Ketika ia berkata, “Hawa berkata,” ke sinilah mereka pergi,
“‘Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan, atau
seorang laki-laki dari Tuhan.’” Wah, tentu saja. Allah punya
hukum.
339 Lihat, ambillah suatu benih dan tanamlah itu di luar sini di
ladang di mana ada gandum, dan tanamlah rumput duri di luar
sana. Saya tidak peduli, matahari yang sama dan hujan yang
sama akan membuat benih itu hidup. Allah punya hukum, dan
hukum itu tidak bisa dibatalkan.
340 Saya tidak peduli apakah—apakah…wanita yang bertabiat
paling buruk di kota ini dan laki-laki yang bertabiat paling
buruk, dan tidak nikah dan segalanya, suka—berselingkuh, dan
hidup bersama danmelahirkan anak; anak itu pasti lahirmelalui
hukum Allah, sebab tidak ada cara lain. Jika tidak, Anda
menjadikan Iblis seorang pencipta, dan kalau begitu ia adalah
seorang allah. Oh, Anda bisa menjadi betapa butanya! Lihat,
hukum Allah, tentu saja.
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341 Jika Anda mendapat seorang bayi, saya tidak peduli apakah
itu adalah Esau, Yakub, siapa pun itu, atau seseorang yang
cemar-namanya, apakah itu Yudas, itu harus datang melalui
Allah. Allah punya hukum.
342 Alkitab berkata, “Matahari bersinar bagi orang yang
benar dan orang yang tidak benar; hujan turun bagi orang
yang benar dan orang yang tidak-…” Ibrani pasal ke-6,
dan dikatakan bahwa, “Itu—hujan yang sering turun ke atas
tanah, untuk mengairinya, dan menyiapkannya untuk tujuan
kenapa itu dikerjakan, Anda tahu, untuk mencari nafkah;
tetapi semak duri dan rumput duri hidup dari air yang sama,
sinar matahari yang sama.” Sebab, itu adalah hukum Allah,
untuk mematangkan setiap benih, untuk membuat setiap benih
menghasilkan jenisnya sendiri.
343 Maka, itu harus menghasilkan “benih” ular. Dan itu tidak—
tidak pernah menghalangi Allah; itu menggenapi rencana-Nya
yang lengkap, itu menjadikan Dia seorang Penebus. Setiap
orang buta seharusnya hampir bisa melihat itu, kecuali jika
itu disembunyikan. “Ilah zaman ini” telah menyembunyikannya
dari Anda. Itu sejelas apa saja yang dapat Anda lihat.
Demikianlah. Itulah “benih” ular Anda. Nah perhatikan.

Tetapi, “Yesus adalah permulaan dari ciptaanAllah.”
344 Nah apa yang dilakukan wanita? Padahal, benih itu berasal
dari seks laki-laki. Nah sangkallah itu? Wanita tidak memiliki
kehidupan di dalamnya, sama sekali. Ia hanya memiliki telur
yang kecil, yaitu ladang di luar sini.
345 Misalnya Anda mengambil suatu ladang dan membajaknya,
dan—dan menaruh semprotan di sana, dan menyemprot semua
kuman dari ladang itu. Dan bahkan tidak—tidak ada rumput
atau apa pun yang dapat tumbuh di dalamnya; dan kemudian
Anda memupuknya lagi, menabur suatu benih yang baik di
dalamnya. Jika si musuh datang dan menabur suatu benih
yang lain, hukum Allah yang sama akan mematangkan kedua
benih itu.
346 Nah, Allah tidak menghendaki itu terjadi, lihat. Tetapi apa
yang telah terjadi?
347 Lihat, sperma dari laki-laki membawa hemoglobin, yaitu
darah. Di dalamdarah ada kehidupan.Dan jikaAnda pernah…
Saya pernah melihatnya, dalam menyilangkan ternak dan hal-
hal seperti itu. Saudara Shakarian dan saya menelusuri itu,
dan para dokter dan sebagainya, mengamati bagaimana itu
berlangsung, para ahli kimia. Paham? Lalu datanglah sperma
dari yang betina, yaitu sekumpulan telur. Datanglah sperma
dari yang jantan, yaitu sekumpulan benih.
348 Ini tidak memiliki benih sedikit pun di dalamnya. Ini hanya
hasil-sampingan dari laki-laki. Begitulah perempuan ada di
sini, pada mulanya, dan perempuan hanya seperti ladang. Ada
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telur; ia memiliki tempat yang subur untuk kehidupan ini. Dan
kehidupan ini bergerak masuk dan merayap. Ada suatu rahasia,
bagaimana itu…
349 “Mungkin,” Anda berkata, “nah, yang pertama bertemu.
Yang lainnya mati.” Nah, bagaimana, siapa yang menentukan
itu? “Baik, yang pertama.” Apakah itu yang pertama di
depan; telur pertama yang di depan, dan benih yang pertama?
Bukan, bukan.
350 Mungkin itu adalah satu telur; jauh di belakang, di bagian
belakang, di tengah-tengah sperma itu, akan naik ke atas
benih dan bertemu dengannya. Menunjukkan bahwa suatu
otak menentukan apakah itu akan berambut-merah, berambut-
hitam; apakah itu akan kecil, besar; laki-laki atau perempuan.
Paham? Anda tidak bisa, Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi
tentang itu; itu tidak akan bekerja. Anda bisa mencampurnya,
dan segalanya, itu tidak akan membuat perbedaan sedikit pun.
Allah yang menentukannya. Dan setelah beberapa lama, satu
benih kecil akan merayap ke dalam ladang itu, telur itu. Apa
yang seperti, ekor kecil, padanya, yang meliuk-liuk; terlepas,
dan mulailah tulang belakang bayi itu.
351 Kalau begitu perempuan itu apa? Ia tidak memiliki benih. Ia
memiliki ladang untukmenerima benih. Maka…
352 Lihat, si musuh keluar. Sementara penabur yang baik itu
pergi, menabur Benih yang baik; dan si musuh datang dari
belakangnya, menaburkan benih yang tidak baik. “Tetapi hujan
turun bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar;
matahari.” Semua itu harus tumbuh.
353 Yesus berkata, “Biarlah mereka tumbuh bersama. Pada hari
itu mereka akan diikat, lalang itu.” Dan mereka sedang diikat
sekarang, dalam organisasi-organisasi besar; akan masuk ke
berkas yang besar, Dewan Gereja-gereja Sedunia. Dan akhirnya
apa? Akan dibakar. Tetapi gandum akan dibawa ke lumbung.
Paham?Dimana, dua-duanya hidup dari hal yang sama, air yang
sama, hujan yang sama.
354 Pohon jenis jeruk, yang—yang adalah pohon jeruk, delima,
akan berbuah, pasti; akan berbuah di atas pohon itu, jika
dicangkokkan ke situ. Itu akan menghasilkan buah lemon.
Itu akan menghasilkan buah jeruk delima. Paham? Tetapi itu
bukan jeruk, tetapi itu hidup dari kehidupan yang sama yang
dihasilkan oleh pohon jeruk itu.
355 Denominasi-denominasi telah dimasukkan ke dalam Pokok
Anggur itu. Karena, jika mereka mengaku “orang Kristen,”
mereka hidup dari itu. Kayafas adalah; Anda tahu ia adalah
siapa, meskipun demikian ia malah bernubuat. Paham? Lihat,
mereka hidup dari itu.
356 Oh, kalau saja kita bisa ada waktu seminggu, sehingga kita
bisa mempelajari hal ini, dan membuatnya begitu jelas sehingga
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Anda—Anda tidak bisa tidak melihatnya. Sekarang saya akan
mengabaikan beberapa hal ini.
357 Nah perhatikan. Lihat, tangan-tangan itu merancang ini
bagi Mempelai Wanita-Nya yang terkasih, merancang dengan
kasih yang lembut bagi Mempelai Wanita-Nya.
358 Ingat bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus, yang mana,
Yesus adalah bagian dari bumi. Kenapa? Benih dari Allah,
Kehidupan dari Allah, dirancang dalam rahim seorang wanita
(benar itu?), yaitu bumi ini. Baiklah. Dan kemudian Kehidupan
Allah masuk, maka, “Ia adalah permulaan dari ciptaan Allah.”
Paham? Lalu Darah Allah itu, yang ada di sana melalui benih
itu; ketika itu dicurahkan di Kalvari, jatuh kembali ke atas
bumi. Untuk apa? Untuk menebus bumi ini. Nah, ini sudah
dibenarkan; ini sudah disucikan; dipanggil, dan diklaim; dan
sekarang ia akan menerima baptisan Apinya, dan dibersihkan
bagi Yesus danMempelai Wanita-Nya.
359 Dan Anda adalah bagian-bagian lain yang diambil dari
bumi ini. Bumi, Anda adalah bagian dari bumi; tubuh Anda.
Jiwa Anda adalah bagian dari Allah, atribut dari Allah, yang
diperlihatkan di bumi ini dengan sebuah tubuh. Tubuh itu akan
ditebus.
360 Nah, jiwa sudah ditebus, sebab dahulu itu ada dalam dosa.
Maka Allah turun, melalui proses pembenaran, pengudusan,
baptisan RohKudus, danmenebus jiwa Anda.
361 Dan Anda, sebagai bagian dari bumi, itu telah ditebus
dengan proses itu. Anda berada di dalam proses itu sekarang. Itu
bertumbuh terus. Tubuh Anda dibenarkan di bawah baptisan
Nuh. Amin! Dan, tubuh Anda, ketika Itu turun ke atasnya. Dan
bumi ini akan dibersihkan dengan Api, tempat di mana Anda
akan tinggal, dengan baptisan Roh Kudus; Tempat tinggal bagi
Kristus danMempelaiWanita-Nya, Yerusalem yang Baru.
362 Perhatikan Kota ini; bumi, mengambil tempatnya di bumi.
Sekarang Anda bisa melihat dengan jelas seperti yang saya
katakan, ini…perubahan ini, bumi ini harus diubah. Ia tidak
bisa menerima Itu seperti ini. Gereja tidak bisa…Atau, dunia
tidak bisa berlangsung terus, setelah Milenium, tanpa diubah.
Paham? Untuk menampung Tempat seperti itu di dalamnya, ini
harus diubah.
363 Sama seperti, kita harus diubah dengan Api kudus-Nya,
untuk mempersiapkan dan membuat tempat bagi-Nya untuk
tinggal di dalam kita; yaitu, Roh Kudus.
364 Sekarang perhatikan, akan ada banyak ruangan di Bumi
yang Baru. Ah-hah. Lihat, banyak ruangan! Ini akan direnovasi,
itu benar, dengan Api, tetapi laut tidak akan ada lagi.
Perhatikan, Kota itu luasnya seribu lima ratusmil persegi.



RUMAH MASA DEPAN DARI MEMPELAI PRIA SORGAWI DAN… 51

365 Nah dengarlah baik-baik sementara kita menggambar
dimensi ini. Saya ingin menghapus papan tulis ini, sebentar.
[SaudaraBranhammenghapus ilustrasi yang sebelumnya—Ed.]
366 Ini adalah wahyu yang dalam dari Allah. Di sini, saya akan
berhenti di sini. Tidak satu pun dari yang lain ini…Saya akan
menyampaikan sisa dari ini, jika Tuhan kehendaki.
367 Sekarang perhatikan bumi ini…Baik, Anda bukalah Kitab
Wahyu, Anda bisa melihat bagaimana ia mengukurnya dengan
hasta dan stadia. Dua-ribu-tiga ratus…Jadi sekarang kita tahu
bahwa—Kota itu berukuran, “seribu lima ratusmil” persegi.
368 Anda tahu itu bisa mencapai berapa jauh? Saya
mengukurnya, pekan ini. Itu akan mencapai dari Maine ke
Florida, dan dari pantai timur sampai enam ratus mil melewati,
sebelah barat Mississippi. Dengan perkataan lain, separuh dari
Amerika Serikat, hanya untuk Kota itu.

Anda berkata, “Di sana tidak ada ruangan.”
369 Ketika laut telah lenyap di sana akan ada ruangan, sebab
hampir empat per lima dari padanya ada dalam air. Itu benar?
Ledakan akan mengeringkan laut, meletuskan bumi. Oh, wah!
Ingat, seribu lima ratus mil persegi, Kota yang luar biasa! Dan,
tetapi, ingat, laut sudah lenyap.
370 “Lebar dan tingginya sama.” Berarti itu seribu lima ratus
mil ke arah sini, seribu lima ratus mil ke arah sana; seribu lima
ratus mil; panjang dan lebar dan tingginya. Seribu lima ratus
mil, pikirkanlah itu, emas yang tembus cahaya. Dan sekeliling
Kota itu ada tembok.
371 Nah, nah, itu tidak harus berarti, karena sama…
Dikatakan, “Tembok-tembok dan fondasinya sama,” itu tidak
harus berarti bahwa itu berbentuk kubus atau persegi. Ada satu
ukuran geografi lain, yang dimensinya sama, yaitu, piramida.
Persegi empat, “berbentuk persegi empat,” dan tembok-
temboknya sama.
372 Biarlah saya menggambarnya. [Saudara Branham
menggambar ilustrasi di papan tulis—Ed.] Lihat: panjang,
lebar, tinggi. Kita akan masuk ke dalam sesuatu, sepasti dunia
ini. Paham? Perhatikan, dimensi dari sudut ini persis sama,
semuanya, panjang dan—dan tinggi. Ada satu ukuran lain,
piramida, itu membuktikannya.
373 Ini, karena begini, akan menjawab dengan tepat tanda
Henokh di Mesir, piramida. Bukan? Henokh, sebelum
penghancuran oleh air bah, ketika pembenaran akan datang,
ia mengeluarkan sebuah tanda, dan dalam piramida ini ada
tujuh anak tangga yang menuju ke ruang raja. Perhatikan
anak tangga ketujuh, jika Anda pernah mempelajari dimensi-
dimensi piramida, apa yang keluar untuk membawa pendatang,
untuk diperkenalkan kepada raja. Lihat siapa yang ditempatkan
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berdiri di sana, dan Anda akan melihat zaman di mana Anda
hidup, dalam piramida.
374 Nah, Allah membuat tiga Alkitab. Nah, ada suatu ajaran
piramida yang adalah omong kosong, tetapi ada piramida yang
sejati. Paham? Perhatikan. Nah, Allah, Alkitab pertama…Ia
membuat tiga. Segala sesuatu harus tiga.
375 Yesus datang tiga kali. Datang, sekali, untuk menebus
Mempelai Wanita-Nya; berikutnya, untuk membawa Mempelai
Wanita-Nya; kali berikutnya, bersama Mempelai Wanita-Nya.
Paham?
376 Nah perhatikan betapa indahnya. Paham? Dan dalam
piramida ini ada tujuh anak tangga, dan ruang raja. Dan kita
berada dalam zaman gereja ketujuh, sebelum sang Raja naik
ke Takhta-Nya. Dan, ingat, piramida itu tidak pernah ada batu
penutup di atasnya.
377 Alkitab Allah yang pertama adalah di langit, Zodiak; ia
mulai dan melewati setiap zaman. Yang pertama, permulaan
dari Zodiak, adalah seorang perawan; begitulah Ia datang,
pertama. Lambang terakhir dalam Zodiak adalah singa Leo;
Kedatangan kedua. Tepat sebelum ikan-ikan yang bersilangan,
yaitu zaman kanser; di mana kita sedang hidup di dalamnya
sekarang.
378 Ada sebuah piramida setelah itu, Henokh, yang bersaksi
dengan tepat. Kita tidak akan ada waktu untuk masuk ke
situ, tetapi, suatu hari, dengan pertolongan Allah, saya akan
menunjukkan kepada Anda, menggambarkan dengan tepat
dimensi dari waktu dimana kita sedang hidup. Paham?
379 Perhatikan, tetapi ukuran geografi ini sekarang yang kita
miliki, yang ukuran-ukurannya sama, tidak harus berarti bahwa
itu adalah se—sebuah kubus. perhatikan, ini akan menjawab
tandaMesir…atau tanda Henokh di Mesir.
380 Waktu bumi dimurnikan, dengan baptisan Api, akan ada
gunung berapi, sehingga bumi ini akan meledak, dan akan
menimbulkan Gunung yang seperti-piramida. Paham? Banyak
ruangan untuk itu! Semua ini akan diubah. Seluruh permukaan
ini akan diubah. Anda paham? Itu akan menimbulkan Gunung
yang seperti-piramida.
381 Ini akan persis dengan Firman apabila itu terjadi, memang
itu akan terjadi. Nah perhatikan, sebab, dalam Yesaya 65:25,
yang baru saja kita baca, Ia berkata.

Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku
busuk di segenap gunung-Ku yang kudus,” firman
TUHAN.

382 Oh! “Segenap Gunung-Ku yang kudus!” Ingat, itu selalu
sebuah “Gunung.”
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383 Jika tembok-temboknya tegak lurus dari atas-ke-bawah,
maka Kota itu hanya bisa dilihat dari luar…atau dari dalam,
Takhtanya hanya bisa dilihat dari dalam; tetapi perhatikan itu
hanya bisa dilihat dari dalam.

Tetapi sekarang kita melihat janji dari Yesaya 4:5. Mari kita
baca saja itu.
384 Apakah Anda tergesa-gesa? [Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.]
Tidak, janganlah tergesa-gesa sekarang. Kita—kita—kita akan
ke—ke suatu hal yang khusus sekarang, terlalu banyak—terlalu
banyak yang harus Anda pahami untuk—waktu ini di sini.
Sebab, saya ingin membuat ini jelas. Dan nanti apabila kita
kembali lagi ke sini, saya akan—saya akanmenunjukkan kepada
Anda di mana kita—di mana kita membicarakan itu, apa, dalam
pelajaran kita berikutnya tentang ini, padawaktu yang lain.
385 Oh, terpujilah Tuhan Yesus! Perhatikan di sini, bagaimana
Firman tidak bisa gagal. Nah perhatikan di sini dalam Yesaya.
Saya mencatatnya di sini, jika saya bisa menemukannya lagi,
sebentar. Yesaya 4:5. Nah dengarlah, ia berbicara tentang
Kedatangan Tuhan, bagaimana perempuan akanmenjadi sangat
amoral. Oh, ia katakan, “Tujuh perempuan…” Dengarlah.
Mari kita baca saja itu. Lihatlah di sini.

Pada waktu itu tujuh orang perempuan akan
memegang seorang laki-laki, serta berkata: “Kami
akan menanggung makanan,…pakaian kami sendiri;
hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami;
ambillah aib yang ada pada kami!”

386 Itu akhir zaman, di mana kita sedang hidup sekarang;
perkawinan, perceraian, dan pelacuran, dan apa pun.

Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan TUHAN akan
menjadi kepermaian dan kemuliaan,…hasil tanah
menjadi kebanggaan dan kehormatan…bagi…orang-
orang Israel yang terluput. (Bagaimana Anda terluput
dari semua kutukan itu! Paham?)
Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa

di Yerusalem akan…(Mari kita lihat.)…di Yerusalem
akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem
yang tercatat untuk beroleh hidup, lihat:
apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri

Sion (ingat, itu selalu Mempelai Wanita, ya)…dan
menghapuskan segala noda darah Yerusalem (itu
adalah sisa dari bangsa Yahudi, ditambah Mempelai
Wanita, ya)…dan di tengah-tengahnya dengan roh
yang mengadili, api…

387 Itu selalu adalah penghakiman Allah, ketika Ia
melakukan penghakiman-Nya yang terakhir. Memanggil Anda,
membenarkan Anda, dan membawa Anda ke dalam penebusan;
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lalu penghakiman-Nya turun ke atas Anda, dan Roh Kudus dan
Apimembersihkan dosa. Lalu Anda adalahmilik-Nya.
388 Hal yang sama yang Ia lakukan pada bumi, ketika Ia
menyucikannya dengan Api, “dan dengan roh yang menyala.”
Nah lihatlah. Dengarlah! Apakah Anda siap?

Maka TUHAN akanmenjadikan di atas seluruh wilayah
gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang
diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan
segumpal asap serta sinar…api yang menyala-nyala
pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan
ada kemuliaan TUHAN sebagai tudung

389 [Saudara Branham mengilustrasikan di papan tulis—Ed.]
“Tuhan, pada hari itu, di puncak itu, akan menciptakan Cahaya
Api untuk menyala pada hari itu.” Dan itu melanjutkan dan
berkata, “Itu akan menjadi tempat perlindungan, perhentian,
tempat perlindungan.” Perhatikan, persis seperti yang Alkitab
katakan, persis. Jika tembok-temboknya tegak lurus dari atas-
ke-bawah, Anda tidak bisa melihatnya. Itu harus miring.
“SegenapGunung kudus-Ku…”“Ia akanmenciptakan Cahaya
di atas Gunung ini, dan itu sebagai perlindungan.” Oh, kita
menyanyikan lagu itu:

Oh, Kota di atas Gunung Sion itu,
Sebagai seorang pendatang, namun aku tetap
mencintainya;

Sekarang dan sepanjang zaman-zaman itu,
Waktu aku mencapai Kota di atas Bukit itu.
Paham?

390 Perhatikan, Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah
turun ke atasnya, ketika Ia berfirman kepada Israel dalam Tiang
Api. Ia turun ke puncak gunung, Gunung Sinai.
391 Di atas Gunung Transfigurasi, ketika Ia mendeklarasikan,
“Inilah Anak yang Kukasihi; dengarkanlah Dia,” Ia turun dalam
Tiang Cahaya dan terang yang cemerlang, di atas gunung itu, di
hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan, di sana, Ia diwakili
oleh Musa dan Elia; orang yang diangkat, dan orang mati yang
telah dibangkitkan. Glori!
392 Kota yang Baru dan Bumi yang Baru; ciptaan yang baru;
Kota di atas Bukit, dengan Takhta di atasnya. [Saudara
Branham menggambar ilustrasi pada papan tulis, untuk
beberapa paragraf berikutnya—Ed.] Takhta itu di sini, di
puncak; dan penduduknya, dari atas-sampai-bawah, di atas
Gunung ini.
393 Dan tembok yangmengelilingi ini, ada fondasi. Danmasing-
masing ada permatanya seperti pada tutup dada Harun, yang
melambangkan dua belas suku Israel.
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394 Dan, pada pintu-pintu gerbangnya, mereka memiliki empat
pintu gerbang persis seperti bait suci di padang gurun, seperti
kemah di padang gurun. Perhatikan tiap pintu gerbang, ada—
ada rasul-rasul, tiga pada tiap sisi, dua belas rasul. Tiap…Dan
tingginya seratus empat-puluh-empat hasta. Seratus empat-
puluh-empat hasta adalah tepat dua ratus enam belas kaki,
maka tiap batu yang besar itu hampir dua-puluh-kaki tingginya,
tutup-dada pada pintu gerbang itu, yang menjadi bagian dari
tembok yang mengelilingi Kota itu.
395 Nah itu, Kota itu, tidak terletak di atas tembok, sebab
kota yang, seribu lima ratus mil, tidak bisa begitu. Di sini
adalah tembok di mana Anda masuk, seperti pintu gerbang di
Yerusalemkuno. Andamasukmelalui tembok, ke dalamnya.
396 Dan masing-masing dari ini, ada fondasi, dan masing-
masing ada batu zamrud dan batu-batu lain, yang
melambangkan dua belas suku Israel.
397 Dan rasul-rasul, pada masing-masing, pintu gerbang dari
satu mutiara-yang-utuh, dan besar, tertulis nama seorang rasul.
Dan tidakkah Yesus berkata, “Kamu akan duduk di atas dua
belas takhta, menghakimi kedua belas suku Israel”? Siapa yang
duduk di pintu gerbang, untuk menghakimi, ketika mereka
masuk keKota itu? Oh, wah! Begitulah. Raja-raja di bumimasuk
ke Kota itu, datang ke hadapan hakim rasuli, seperti yang telah
Yesus janjikan. Oh, wah!
398 Di atas Takhta ini, di puncak itu, seribu lima ratus mil
tingginya, seluruh dunia akan melihat Terang dunia, Yesus,
duduk di atas Takhta di puncak dunia, puncak Gereja, puncak
dari Gunung Sion; yang ukurannya seribu lima ratus mil,
setengah dari Amerika Serikat, dan menjulang tinggi sampai
Anda bisa melihat Dia dari seluruh dunia, seribu lima ratus mil
tingginya.
399 Dan semua dari atas-ke-bawah di sini, adalah orang-
orang yang telah ditebus. Akan ada rumah-rumah dari emas
murni. Akan ada jalan, dan taman, dan kebun. Dan Sungai
Kehidupan datang, mengalir ke luar dari Takhta itu, dan
mengalir turun melalui jurang kecil dan, oh, melewati teras.
Dan Pohon Kehidupan akan mekar di setiap halaman rumah;
dan mengeluarkan buah-Nya, dua belas kali setahun, buah yang
berbeda tiap bulan.
400 Dan raja-raja di bumi akan masuk ke dalamnya dan
membawa kekayaan mereka. “Dan daun-daunnya untuk
menyembuhkan bangsa-bangsa,” waktu raja-raja itu hidup
dengan damai di sana. Waktu mereka keluar, mereka akan
memetik pohon, daun seperti itu. Seperti merpati yang kembali,
bahwa murka Allah telah reda, dan membawa daun holly ke
dalam bahtera. Maka waktu raja pergi, dengan membawa
kemuliaannya ke ruangan Mempelai Wanita di sini ke dalam
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Kota itu, ia akan memegang daun kepada raja tetangga,
dan, “Kita damai selamanya.” Amin! Menyembuhkan bangsa-
bangsa! “Semuanya sudah beres. Dahulu kita berperang untuk
saling menumpahkan darah, Saudara. Dan kita mencintai,
dan berteriak; dan menembak, dan membakar anak-anak, dan
segalanya. Tetapi sekarang ada damai, kesembuhan.” Bukan
kesembuhan penyakit; itu sudah selesai semua. Kesembuhan
bangsa-bangsa! Amin!

401 Kota dengan Takhta di puncaknya. Wahyu 21:23, “Dan
mereka tidak memerlukan lampu, sebab Anak Domba dan
Tuhan Allah adalah Lampunya.” Paham? Tuhan Allah adalah
Tiang Api yang menyertai umat Israel melewati padang gurun.
Dan Ia naik ke atas Takhta itu, dalam Kerajaan yang sempurna
itu…ketika waktu…“Kerajaan yang akan Yesus serahkan
kepada Bapa, supaya Allah menjadi semua, dan di dalam
semua.” Yesus duduk di atas Takhta-Nya di sini, sebagai Yusuf
kita. Dan sang Raja adalah Terang itu yang akan berada
di puncak Gunung Sion, dan Terang-Nya yang kudus akan
menerangi seluruh Kota. Haleluya!

402 Seribu lima ratus mil tingginya, dan seribu lima ratus mil
persegi, dengan firdaus-firdaus Allah didirikan di seluruh Kota
itu; jalan-jalan, jalan-jalan yang lebar! BacalahWahyu 21 Anda,
lihat apakah itu tidak benar. Lihat, “Mereka tidak perlu lampu
di sana, sebab AnakDomba adalah Lampunya.” Dan bisa dilihat
duduk, di atas Takhta, seribu lima ratus mil.

403 Itu tidak tegak lurus ke atas seperti ini. Itu melandai, seperti
piramida. Jika itu separuh dari jaraknya, berarti itu kira-kira
menanjak seperti ini, Anda lihat, dari satu kota ke kota yang
lain…nah jika Anda perhatikan, dari satu sisi Kota ke sisi
yang lain.

404 Saya bisa menaruh sesuatu yang kecil di sini jika Anda
mau. Apakah Anda perhatikan kelompok kecil ini di sini? Itu
kira-kira hanya bagian itu, bagian yang dikelilinginya. Georgia,
California, sampai Saskatchewan; dari Kansas, ke pantai Maine
yang berbatu-batu; itulah yang dikelilinginya. Kira-kira itulah
yang digambarkan di sini, sekitar seribu lima ratusmil persegi.

Oh, mereka datang dari Timur dan Barat,
Mereka datang dari negeri yang jauh;
Untuk berpesta dengan Raja kita; untuk
makan…(Makan apa? “Manusia hidup
bukan dari roti saja.” Dari Roti, Firman!)…
untuk makan sebagai tamu-Nya;

Betapa berbahagianya para pendatang ini!

Saya harus mengatakan, di dunia, saya tidak pernahmelihat
orang yang seperti mereka.
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Oh, melihat wajah-Nya yang kudus
Bersinar dengan Terang Ilahi;
Orang yang diberkati dalam kasih karunia-
Nya,

Akan bersinar seperti permata pada mahkota-
Nya.

Oh, Yesus akan segera datang,
Semua kesusahan kita akan lenyap.
Oh, bagaimana jika Tuhan kita datang pada
saat ini?

405 Tidak akan lama. Semuanya sempurna. Secara geografi,
Sodom, utusan-utusan; semuanya berada tepat di tempatnya.
Paham? Apa artinya itu? Pikirkanlah, datang ke tabernakel kecil
ini, seribu lima ratusmil persegi, dari dimensi yang sama.
406 Kenapa Allah begitu memikirkan dan sangat peduli tentang
tempat kecil itu di Palestina, lihat, padahal itu hanya sebuah
tempat yang kecil? Tetapi tepat di sanalah bait suci itu berada.
Di sanalah Yerusalem yang Baru akan muncul, tepat di sana.
“Zaitun, Bukit Zaitun akan terbelah dua, ke kanan dan ke kiri,”
pasti, ketika ia mendorong dari bawah ke atas. Bukan, seperti
mereka katakan, itu terbelah seperti ini. Itu mendorong ke atas,
“Pada hari itu ketika Ia menjejakkan kaki-Nya yang kudus di
atas Gunung itu.” Perhatikan, di atas Takhta-Nya, seribu lima
ratus mil tingginya!
407 Ingat, Iblis berusaha mencobai Dia, suatu kali, di puncak
gunung. Paham?
408 Kota yang Baru itu ada dua belas fondasi, seperti yang telah
kita bahas, dua belas bapak leluhur; seratus empat-puluh-empat
hasta; sebagai tutup-dada Harun; dua belas pintu gerbang dari
mutiara, nama dua belas murid.
409 Yesus berdiri, Batu Utama itu, di atas Takhta, setelah orang-
orang kudus-Nya memahkotai Dia, “Raja segala raja, Tuan di
atas segala tuan.” Dan Ia adalah Batu Utama itu.
410 Saya tidak membawa dompet saya. Tetapi jika Anda
perhatikan di dalam dompet Anda, jika Anda punya lembaran
satu-dolar, di situ ada meterai Amerika Serikat; seekor rajawali
di ujung yang satu, memegang tombak, lambang, kayaknya; dan
di ujung yang lain, ada piramida, dengan mata yang maha-
melihat di puncaknya. Lihat, mereka tidak tahu apa yang
mereka lakukan. Dan di situ ada tertulis dalam bahasa Latin,
dan Anda akan melihat dikatakan di situ, ini adalah “meterai
agung.” Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kayafas
juga tidak tahu ia sedang bernubuat.
411 [Saudara Branham mengilustrasikan di papan tulis—Ed.]
Itulah Meterai Agung. Inilah dia, lihat, Kota itu. Itu bukan
sebuah kubus yang datar seperti ini, lihat, tetapi itu miring
ke atas maka itu bisa dilihat. Dan ke atas Gunung Tuhan
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yang kudus ini, Tuhan akan turun ke puncak Gunung-Nya; di
sinilah Ia berada. Itulah alasannya Henokh tidak menaruh batu
penutup di atasnya. Paham? Itulah alasannya Batu Penutup itu
harus datang sekarang. Dan Gunung itu akan didorong ke atas,
dan itu akan menjadi Gunung Tuhan.
412 Dan di dalam sini akan tinggal Orang-orang yang telah
ditebus. Ini, jalan yang lebar dan jalan raya yang besar, boleh
dikatakan, taman, dan Sungai Kehidupan akan mengambil,
akan mengalir melaluinya. Dan setiap rumah akan dibuat dari
emas yang tembus cahaya. Dan jalan-jalannya dibuat dari emas.
Dan di sana akan ada pohon-pohon Kehidupan, dan akan
mengeluarkan dua belas macam buah. Dan raja-raja dan orang
terhormat di bumi akan membawa penghormatan dan kekayaan
mereka ke dalam melalui pintu-pintu gerbang itu. Dan pintu
gerbangnya tidak akan ditutup pada malam hari, sebab malam
tidak akan ada lagi di sana.

Di Kota di mana Anak Domba itu adalah
Lampunya,

Di Kota itu di mana di mana tidak ada malam;
Aku punya sebuah istana di sana, di mana
tidak ada kerja berat dan kekuatiran,

Oh, aku menuju ke tempat di mana Anak
Domba itu adalah Lampunya.

413 Tidakkah Anda lihat bahwa segala pusat kota, kota, rumah,
tempat tinggal, ber—berbicara tentang itu sekarang? Semua hal
alamiah ini adalah bayangan.
414 Ambillah suatu bayangan, dari suatu jarak, misalnya tangan
saya. Sebelum ada yang—yang positif…atau yang negatif, di
sana harus ada yang positif. Dan, Anda lihat, bayangan itu,
kelihatannya saya seperti memiliki selusin jari, tetapi apabila
Anda membuatnya dekat satu sama lain, itu—itu memfokus jadi
satu, lalu bayangan itumemudar ke dalam tangan.
415 Dan begitulah, sering kali, orang mengira ada tiga atau
empat Allah. Andamemandang terlalu jauh ke belakang ke awal
reformasi. Paham? Kemarilah sekarang dan, Anda dapatilah,
fokuslah sampai ada Satu. Itu tepat.
416 Ada satu Mempelai Wanita; bukan selusin, itu denominasi.
Tetapi satu Mempelai Wanita, yaitu Orang-orang pilihan, dari
setiap…dari—dari bumi yang telah ditetapkan dari semula
untuk ini, orang-orang yang bisa mengenali tempat mereka
dalam Kerajaan itu.
417 Di atas Takhta ini, lihat, begitu tinggi! Kota yang Baru;
dengan fondasi-fondasinya; dua belas pintu gerbang; Yesus,
BatuUtama; para rasul, menghakimi; dua belas suku.
418 Pada siang hari piramida Henokh tidak pernah
menimbulkan bayangan. Saya pernah ke Mesir, di piramida-
piramida. Itu dipasang sedemikian rupa segara geografis, dan
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dengan ukuran dimensi geometri yang hebat ini; sehingga, tidak
peduli dimana punmatahari berada, tidak pernah ada bayangan
di sekitar piramida. Lihat bagaimana itu?
419 Dan di sana tidak akan ada malam. Ia berada di puncak
Gunung itu, menyinari dengan kemuliaan-Nya. Cahaya
Kemuliaan-Nya akan selalu ada di sana. Tidak akan ada malam
di sana. Yesus, Batu Utama itu!
420 Nah perhatikan. Maka, Orang-orang tebusan akan berjalan
dalam Terang itu. Sekarang kita bernyanyi, “Kita akan berjalan
dalamTerang, Terang yang indah itu.” Ada sesuatu di dalam kita
yang berseru. “Sudah pindah dari dalammaut ke dalamHidup.”
Karena itu sedang menunggu. Paham? Itulah atribut, apa yang
kita rasakan.
421 Sungguh, inilah…Apakah Anda siap? Inilah Kota yang
dinanti-nantikan oleh Abraham. Paham? Sebagai seorang nabi,
ia tahu bahwa Kota itu ada di suatu tempat. Alkitab berkata
demikian.Dan iameninggalkan kota dimana dahulu ia berdiam,
dan ia pergi; lihat ia pergi ke mana, tepat ke tempat di
mana itu akan berada. Paham? “Ia menanti-nantikan Kota
yang direncanakan dan dibangun oleh Allah,” lihat, sebagai
seorang nabi.
422 Yesus pergi untuk menyiapkan, dengan tangan Ilahi, sebuah
Kota yang Ilahi; Arsitek yang Ilahi, untuk satu umat yang dibeli-
secara-Ilahi, untuk satu umat yang telah ditetapkan. Ia telah
pergi untuk menyiapkan.
423 Abrahammenanti-nantikan itu. “Dan ia mengakui bahwa ia
adalah pendatang dan orang asing, sebab ia menanti-nantikan
Kota Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.” Nabi itu,
tahu bahwa kota itu ada di suatu tempat! Yohanes melihat
itu turun, tetapi Abraham mengira itu pasti ada di bumi pada
saat itu. Kenapa? Ia bertemu dengan Melkisedek, Raja dari
kota itu, dan memberikan perpuluhan kepada-Nya. “Ia tidak
berbapa, atau tidak beribu. Hidup-Nya tidak berawal atau
hidup-Nya tidak berkesudahan.” Abraham bertemu denganDia,
dan mereka makan perjamuan tepat di tempat di mana Kota
itu akan didirikan, Gunung Tuhan yang kudus, di mana Orang-
orang tebusan akan tinggal. Oh, wah!
424 Waktu benar-benar tidak berhenti. Tidak, kita tidak telat;
setelah beberapa lama kita akanmasuk ke dalamKekekalan.
425 Oh, Gunung yang kudus! Akan ada jalan-jalan dari emas
yang tembus cahaya, jalan yang lebar; dan rumah, dan taman.
Jika Anda ingin membaca ini, Wahyu 21:18. Di sana akan ada
Pohon Kehidupan; dua belas macam buah yang berbeda, tiap-
tiap bulan, akan berbuah di atasnya. Orang yang makan buah-
buah ini, mereka akanmengubah dietmereka tiap, tiap bulan.
426 Dan itu—itu dari…hanya untuk para pemenang. Apakah
Anda tahu itu? Itu bukan untuk denominasi.
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Anda berkata, “Anda serius tentang itu, Saudara
Branham?”
427 Mari kita buka Wahyu 2, sebentar, dan mendapatinya.
Wahyu 2:7. Mari kita dapatkan sekarang apakah itu sungguh-
sungguhKebenaran atau bukan.Wahyu 2:7 berbunyi seperti ini.

Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan
apa yang dikatakan Roh…

428 Nah, ingat, Ia bukan berbicara kepada orang Yahudi
sekarang. Ini adalah Gereja, bukan orang Yahudi.

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan
apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat:
Barangsiapa menang, dia akan Kuberi makan dari
pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.

429 “Hanya para pemenang, yang mengalahkan binatang itu,
mengalahkan tandanya,” itu Katolik, Protestan, denominasi,
“yang mengalahkan binatang itu, tandanya, huruf pada
namanya.” “Ia akan berhak atas Pohon Kehidupan itu, untuk
memasuki pintu-pintu gerbang itu di mana segala sesuatu yang
cemar tidak bisa masuk ke dalamnya.” Paham? Pikirkanlah itu.
Nah, tunggu sebentar sekarang, sementara kita lanjutkan lebih
jauh sedikit. PohonKehidupan hanya untuk para pemenang.
430 Daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
Yaitu, raja-raja yang tinggal di dalam sana, membawa masuk
penghormatan mereka, ketika mereka membawa masuk
penghormatan mereka dan meletakkannya di hadapan Takhta
Allah. Sama seperti di luar, sepuluh…sebelas suku membawa,
setiap orang dari mereka, perpuluhan kepada Lewi, lihat.
Ketika mereka membawa penghormatan mereka ke dalam…
dari negeri yang diberkati, di dalamnya, mereka akan memetik
dari Pohon Kehidupan, memetik daun holly…atau daun dari
Pohon Kehidupan, dan mereka akan berjalan ke luar bersama.
Tidak ada perang lagi. Semuanya damai. Daun itu adalah tanda
peringatan, untukmenyembuhkan bangsa-bangsa.
431 Pohon yang sama, bukan seperti Adam, ia…Dahulu ada
Pohon Kehidupan di taman Eden, yang bisa ia makan jika ia
tidak jatuh. PohonKehidupan itumengingatkan dia, senantiasa,
bahwa barunya…kemudaannya berlangsung terus. Paham?
432 Sama bagi bangsa-bangsa itu. Daunnya adalah untuk
menyembuhkan bangsa-bangsa; perhatikan, bukan penyakit
sekarang. Anda akan memiliki hak-hak yang sama seperti yang
dahulu Adam miliki, seperti da-…merpati yang membawa
daun holly, semua itu…tiap rajamengambil satu daun.
433 Perhatikan, Sungai Kehidupan itu, mungkin terdiri dari
banyak aliran air yang kecil. Nah, di bumi ini…
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434 Saya akan menutup dalam beberapa menit lagi. Di bumi
ini…Atau, saya akan berhenti.Sekian banyak lagi catatan yang
ada, sekarang sekitar tiga puluh halaman. Ya. Lihat.
435 Dalam—dalam hidup ini, saya tidak pernah melihat dan
menemukan sesuatu yang begitu memuaskan seperti berada di
pegunungan, seperti yang saya khotbahkan malam yang lalu,
aliran air itu meluap-luap, sumber yang pemberi-kehidupan.
Apabila Anda letih dan haus, turunlah dekat suatu aliran yang
baik; jauh di bawah di mana tidak bisa ada kuman, jauh
ke bawah ratusan kaki di dalam bumi, itu memancarkan air
pemberi-kehidupan, yang murni, dan asli. Kita menghargai itu.
Itu kecil. Nah, bumi memiliki banyak aliran dengan air yang
menyegarkan. Ketika Anda merasa haus dan hampir mati, Anda
ambillah air yang baik, dan dingin dari itu, itu akan—itu akan
menolong Anda untuk hidup.
436 Tetapi lihatlah dari mana Aliran ini berasal. Dari Takhta itu,
dari sanalah ia mendapatkan sumber pemberi-Kehidupannya.
Mengalir dari bawah TakhtaAllah, di manaAllah duduk.
437 Semuanya, seluruh bumi ini, bumi ini di mana kita tinggal
sekarang; setiap orang, entah orang Kristen atau orang yang
tidak kenal Tuhan, memiliki bait suci. Apakah Anda pernah
memikirkan itu? Gereja-gereja, semuanya.
438 Tetapi Kota ini tidak memilikinya. Alkitab berkata, “Dan
tidak ada bait suci di sana. Tetapi TuhanAllah danAnakDomba
adalah Bait Sucinya.” Anak Domba adalah Lampunya. Anak
Domba adalah Bait Sucinya. Anak Domba adalah Takhtanya.
Anak Domba adalah Kehidupannya. Ia adalah Bait Suci itu.
Lihat, semua bait suci mempunyai objek yang mereka sembah;
tetapi, di dalam Kota ini, Dialah objek itu. Ia bersama dengan
umat-Nya. Terang Roh-Nyamenyinari Kota piramida itu.
439 Seperti Petrus dan Yohanes, di puncak gunung. Terang
menutupi puncak gunung itu, dan terdengar Suara, berkata,
“Inilah Anak yang Kukasihi.”
440 Di dalam Wahyu 21:3 dan 4, “Kemah Allah ada di tengah-
tengah manusia.” Allah telah berkemah di dalam manusia,
dengan menebusnya, melalui tiga proses ini. Sekarang Allah
akan menebus bumi dan tabernakel di bumi, bersama dengan
umat-Nya dari bumi, yang Ia keluarkan dari bumi. Dan karena
dosa ia jatuh, tetapi…Ia harus membiarkannya berjalan terus.
Tetapi sekarang Ia telah mengutus Yesus untuk menebus bumi
yang terjatuh, di mana kita adalah bagian dari bumi. “Tidak
sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang.” Yesus berkata
demikian. Ia berkata, “Aku akanmembangkitkannya pada akhir
zaman.” Paham?Kenapa? Anda adalah bagian dari bumi.
441 Perhatikan, saya punya lelucon kecil tentang istri saya
mengatakan bahwa saya kehilangan rambut saya. Saya katakan
kepadanya bahwa saya tidak kehilangan sehelai pun darinya.
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Ia berkata, “Di mana itu berada?”
442 Saya katakan, “Di tempat di mana itu berada sebelum saya
memilikinya.” Di mana pun dahulu itu berada, suatu zat; di
mana pun itu berada, itu menantikan saya. Paham? Itu benar.
Suatu hari, saya akan pergi ke situ.
443 Tubuh yang tua ini, mengerut dan melemah, dan bahunya
membungkuk, dan lututnya sakit, dan—dan lehernya serak.
Itu tidak apa-apa. Anda bisa menguburkannya di laut, tetapi
Sangkakala itu akan membangunkan saya!…?…Ya, Pak. Kita
akan berubah, suatu hari nanti. Saya adalah bagian dari bumi
ini yang telah ditebus. Anda berada di bumi, tetapi bukan bagian
dari sistem dunia ini. Anda berada dalam sistem yang lain,
sistem yang telah ditebus.
444 Perhatikan, “Kemah Allah akan berada di tengah-tengah
manusia.” Perhatikan, “Segala sesuatu yang lama telah berlalu.”
Ini, benda ini, telah berlalu. Ini berarti Sorga telah turun untuk
tinggal denganmanusia. Paham? Sorga dan bumi berpelukan.
445 Tepat seperti ketika Merpati itu turun ke satu bagian dari
bumi, yaitu Yesus; Ia berasal dari debu tanah, Manusia. Allah,
datang dari satu benih-Kehidupan kecil itu, dengan kuasa yang
kreatif. Dan Darah itu yang ada dalam…Kehidupan yang ada
di dalam Darah itu naik kembali kepada Allah, tetapi Darah
itu menetes ke atas bumi, untuk mengklaim bumi ini. [Saudara
Branhammengetukmimbar beberapa kali—Ed.]
446 Karena adanya darah itu yang mengalir, dari sel benih Kain,
lihat; sekarang Ia kembali dengan kuasa yang kreatif sama
seperti yang Ia lakukan pada Adam, menciptakan Adam, inilah
Adam yang kedua. Dan melalui penumpahan sel itu di sana,
di mana (dosa) Kain menumpahkan sel darah orang benar itu,
lihat, sekarang Sel Darah ini…Karena, ia membunuh Habel,
tetapi Habel dilahirkan melalui seks.
447 Tetapi Pribadi ini tidak dilahirkan melalui seks. “Itu adalah
ciptaan Allah, permulaannya,” dan Itu menebus bumi ini. Dan
semua kalsium, potasium, petroleum, sinar kosmik, yang dari
padanyaAnda dibuat, sudah ditebus. “Tidak sehelai pun rambut
yang akan binasa. Dan Aku akan membangkitkannya pada
akhir zaman.”
448 Lalu apa? Allah turun untuk tinggal di bumi. Yang mana, Ia
adalah bagian dari itu, tubuh-Nya Sendiri. Ia membangkitkan
itu untuk pembenaran kita, dan kita dibenarkanmelalui percaya
akan itu dan menerima itu. Perhatikan dalam kiasan, Yesus
menjadi…Dalamkiasan, Yesusmenjadimanusia; Allah…atau
ditetapkan untuk mengambil tempatnya, untuk menebus kita,
untukmembuat semua hal ini menjadi mungkin.

Perhatikan, di luar dari tembok-tembok yang indah, dari
Kota ini.
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449 Sekarang apakah Anda mengerti tentang “Kota itu”? Lihat,
itu adalah sebuah Gunung yang kudus. [Saudara Branham
mengilustrasikan pada papan tulis—Ed.] “Tidak ada yang akan
berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh Gunung-
Ku yang kudus, firman Tuhan.” Kota itu tidak berbentuk
kubus. Itu adalah sebuah Gunung. Dan—lebar dan lebarnya dan
tingginya, sama, lihatlah; seribu lima ratus mil ke arah sini,
seribu lima ratus mil ke arah sana, seribu lima ratus mil semua
sekelilingnya; dan seribu lima ratus mil tingginya. Maka itu
adalah sebuah Gunung yang besar, seperti piramida, dan Kota
itu berada di atas Gunung. Glori!
450 Demikianlah, itulah firdaus Allah, Terang dunia, Kerajaan
yang sempurna itu. Bukan hari ketujuh; hari yang Kekal!
Paham? BukanMilenium; Bumi yang Baru! Paham?
451 Sementara bumi melewati Milenium, bumi mengalami
proses pengudusan, tetapi masih harus dibakar. Paham?
Yang mana, Darah itu telah menebus orang-orangnya, itu
menunjukkan tanda peringatan ini bahwa…harganya sudah
dibayar, seribu tahun itu. Tetapi kemudian itu harus dibersihkan
dengan Api; sama seperti Anda, delegasi-Nya di Kota ini,
delegasi.
452 Jadi jika Anda mati atau jika Anda hidup, itu membuat
perbedaan apa? Jika Ia datang hari ini, atau Ia datang seratus
tahun, atau seribu tahun lagi, saya akan beristirahat saja sampai
perubahan saya terjadi.
453 Maka, laki-laki tua danwanita tua, janganlah Anda berkecil
hati. [Saudara Branham mengilustrasikan di papan tulis—Ed.]
Jika Anda memiliki perwakilan di atas sini, dalam atribut Allah
ini; ini, Allah; jika Anda punya itu, jika Anda diwakili di sini,
Anda tidak bisa…Anda berada dalam Kekekalan. Dan jika
Anda telah menyeberang dari hari ketujuh, ke hari kedelapan,
Anda telah masuk ke dalam Kekekalan oleh baptisan Roh
Kudus, maka Anda termasuk di dalam Ini. Nah, jika Anda
hanya mengandalkan sensasi, atau melompat-lompat, atau,
“saya melakukan ini. Saya menguduskan hari ketujuh saya.
Saya tidak makan daging,” dan hal-hal seperti itu, itu akan
binasa, biar bagaimanapun. Paham? Tetapi Ini adalah Kekal.
Paham? Ini adalah Kekal, Hari Raya setelah hari raya pondok
daun. Paham?
454 Hari raya pondok daun adalah hari raya terakhir, hari raya
ketujuh. Sekarang kita sedang menyembah di bawah hari raya
pondok daun, zaman gereja ketujuh.
455 Di dalam Milenium, kita akan berada di bawah hari raya
pondok daun, lagi, pada hari ketujuh.
456 Tetapi, kemudian, setelah hari ketujuh, ada suatu Pertemuan
Kudus, kembali ke dalam Kekekalan. Bagaimana? Oleh Pribadi
yang Kekal yang telah datang dan menebus kita dan membawa
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kita kembali, membiarkan kita mengenali bahwa kita adalah
bagian dari Ini.
457 Nah bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah bagian
dari itu? Karena, itu, Firman saat ini, janji hari ini. Apa itu?
Suatu pemulihan untuk kembali ke hari pertama, hari pertama.
“Dan ia akan memulihkan hati anak-anak kepada bapa-bapa,”
membawa pemulihan Pentakosta yang asli lagi, bukan sensasi;
dan akan memanifestasikan Terang di waktu senja, sang Anak
yang sama yang diperlihatkan dalam Terang di pagi hari, seperti
yang dijanjikan untuk hari ini. Amin dan amin!
458 Di manakah kita berada, teman-teman, di manakah kita
berada? Sekarang hanya menantikan untuk menyingkir, agar
Wahyu 11 bisa diberi…tahukan kepada bangsa Yahudi; itu
benar, Pengangkatan akan datang.
459 Perhatikan, di luar pintu gerbang dari tembok itu, tersebar
di seluruh Bumi yang Baru, bangsa-bangsa akan berdiam dalam
damai yang Kekal. Sekarang apa? Raja-raja yang terhormat
akan membawa penghormatan mereka ke dalam. Tidak bisa
ada dosa di sana. Tidak ada lagi wanita-berambut-pendek
yang akan masuk ke Kota itu. Saya menjamin itu bagi Anda.
Tidak ada lagi orang cabul yang memakai-celana-pendek, yang
mengisap-rokok, pelacur, atau penipu, penyembah berhala, apa
pun mereka itu, tidak akan masuk ke Kota itu. Tidak, itu semua
akan berakhir. Dosa akan lenyap. “Sesuatu yang cemar tidak
masuk ke sana.” Itulah yang Ia katakan. “Semua telah berlalu,
selama-lamanya.”
460 Pandanglah ladang-ladang di luar dan sekitar pintu
gerbangnya:

Beruang akan lemah lembut, serigala akan
jinak;

Dan singa akan berbaring dengan anak
domba;

Dan binatang dari alam bebas, akan digiring
oleh anak kecil;

Aku akan diubah dari aku yang sekarang.
461 Dengan kematian ini yang bekerja dalam tubuh saya yang
fana ini, usia tua sudahmulai, saya akan diubah.
462 Anda telah mendengar lagu itu? “Beruang akan menjadi
lemah lembut. Serigala akan menjadi jinak.” Ia tidak akan
melompat, dan berdiri dan berusaha membunuh Anda. Ia akan
berjalan bersama Anda di jalanan.

Siapakah yang akan mendapatkan itu? Orang-orang yang
telah ditebus. Siapa yang akanmenjadi itu?

Perhatikan, saya hanya bisa mengajar dengan memakai
kiasan sekarang. Perhatikan, Saudara Lee.
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463 Siapa yang keluar ke bumi yang baru bersama nabi Nuh?
Mereka yang masuk ke dalam bahtera bersama dia. Benar
itu? Merekalah yang berjalan keluar ke situ. Paham? Mereka
yang masuk ke dalam bahtera bersama Nuh, melalui pesannya,
adalah orang yang berjalan ke luar ke bumi yang baru setelah
baptisan airnya.
464 Ia yang masuk bersama Yesus sekarang. Bagaimana Anda
masuk ke dalam Dia? Oleh satu Roh; dan Ia adalah Firman.
Anda menjadi bagian dari Dia. Anda adalah bagian apa dari
Dia? Firman yang hidup pada saat ini, mengenali. Anda akan
berjalan ke luar bersama Dia di Milenium. Pada waktu itulah
Anda berjalan ke luar. Perhatikan, bukan suatu generasi yang
baru. Suatu pemindahan!

Anda berkata, “Oh, Saudara Branham!” Oh!
465 Perhatikan, jika Allah bisa membangkitkan Elia dan
mengangkat dia ke atas, dua-ribu-lima ratus tahun yang lalu,
untuk memindahkan dia kembali ke bumi lagi, untuk menjadi
seorang nabi bagi bangsa Yahudi, betapa lebih lagi Ia bisa
melakukannya padaMempelai Wanita!
466 Setelah Nuh keluar dari bahtera, perhatikan apa yang
dikatakan kepada Nuh setelah ia keluar dari air bah itu, sama
seperti dengan Adam sebelumnya. Setelah ia keluar, ke bumi
yang baru; dikatakan, “Bertambah banyaklah dan penuhilah
bumi,” setelah air bah. Perhatikan, “untuk beranak cucu,
memenuhi bumi,” seperti Adam pada permulaan.

Nah Anda bisa melihat dengan jelas di sini. Nah dengarlah
dengan teliti sekali.
467 Adam disuruh untuk “bertambah banyak dan memenuhi
bumi.” Benar itu? Nuh, (dunia sudah dihancurkan), setelah yang
baru, disuruh untuk “bertambah banyak dan memenuhi bumi.”
Paham? Sekarang tidakkah Anda bisa mengerti apa “benih”
ular itu? Apa yang memenuhi bumi? Anda mengerti? Baiklah.
Anda lihat bagaimana Iblis sampai ke Hawa sekarang. Itulah
sebabnya maut berkuasa di bumi sejak itu. Dan langit, bumi,
binatang, atmosfer, semua dikutuk oleh Allah karena hal itu.
Itulah kutukannya, karena Iblis sampai ke sini terlebih dahulu.
468 Yesus datang untuk menebus ini kembali kepada Bapa.
Untuk melakukan ini, Ia menjadi bagian dari bumi ini; seperti
yang baru saja saya bahas. Dan dari debu itu (bagian dari Yesus,
Sendiri) ditebus, melalui Dia ditebuslah semua atribut Allah
bersama bumi.
469 Ia adalah Firman yang diucapkan. Kita orang-orang tebusan
adalah bagian dari Dia. Kalau begitu, jika Anda bisa mengenali!
Paham?
470 Orang Farisi mengklaim bahwa mereka adalah itu. Tetapi,
Anda lihat ilustrasi saya yang pertama, mereka adalah itu
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hanya melalui akal. Mereka tidak bisa mengenali Firman ketika
Firman dimanifestasikan tepat di hadapan mereka. Mereka
berkata, “Orang ini adalah roh jahat.”
471 Nah, hari ini, kita disebut nabi palsu. Kita disebut segala
hal kotor yang bisa disebut, oleh orang beragama, lihat, oleh
orang-orang yang berbakat dan hebat. Lihat, mereka benar-
benar tidak mengerti. Paham?
472 Baptisan airnya tidak cukup untuk membersihkan itu;
begitu juga mereka. Pengudusan, dengan Darah, membawa itu
kembali, mengklaim itu. Tetapi baptisan Api membersihkannya;
seperti yang dilakukan pada Mempelai Wanita-Nya. Seperti
pembenaran, pengudusan, baptisan RohKudus.
473 Tidak pernah berjanji untuk membangkitkan suatu ras yang
baru, seperti yang telah saya katakan, tetapi Ia berjanji untuk
menebus yang telah jatuh. Mereka yang telah—ditetapkan dari
semula, menerima itu seperti yang Ia janjikan. Dan Ia adalah
Allah yang tidak berubah; kita tahu itu.
474 Ingat, Allah membawa Elia, setelah pengangkatan, dan
mengubah, memindahkan dia kembali ke antara bangsa itu,
untuk mengambil tempatnya sebagai nabi di antara bangsanya;
dengan segera Ia akan melakukan itu. Dan telah memelihara
dia, tetap hidup, selama dua-ribu-lima-ratus tahun ini. Ia akan
muncul lagi.
475 Perhatikan lagi, Ia membangkitkan Musa dari antara orang
mati. Di manakah kuburnya? Dapatkah seseorang menemukan
itu? Bacalah Kitab Yudas. Paham? Iblis…Penghulu malaikat
bertengkar dengan penghulu malaikat, Iblis, dikatakan,
berani…“kiranya Tuhan menghardik engkau,” bertengkar
mengenai tubuh Musa. Dan di sini Petrus, Yakobus dan
Yohanes berdiri di sana sambil memandang dia, di atas Gunung
Transfigurasi, tepat di sana di tanah di mana Gunung itu akan
diangkat untuk didiami. Paham?

Dan Ia datang untuk menebus itu.
476 Lihat, itulah Gereja yang telah diangkat pada waktu itu,
diwakili; itulah mereka yang tertidur, diwakili. Di mana?
[Saudara Branham mengilustrasikan di papan tulis, untuk
beberapa paragraf berikutnya—Ed.] Di Kota itu; di puncak
gunung itu. Paham?
477 Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, memandang; tiga, saksi.
Ada Elia,Musa, dan Yesus; sebagai saksi Sorgawi. Paham?
478 Dan di sana ada Musa, orang mati, yang telah dibangkitkan.
Di sana ada Elia, orang yang diangkat, masih hidup. Danmereka
dua-duanyamewakili di atas gunung yang kudus ini.
479 Dan, Yesus, sang Penebus. Ketika Allah, berada di atas
Dia seperti ini, menaungi Dia, berkata, “Inilah Anak yang
Kukasihi.”
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480 Anda ingat, Yesus berkata, kira-kira sehari sebelumnya, Ia
berkata, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang
yang berdiri di sini sekarang, ada yang tidak akan mati, sampai
merekamelihat KerajaanAllah ditegakkan dengan kuasa.”
481 Apa itu? Orang mati yang telah dibangkitkan dan orang
kudus yang telah diangkat, bersama-sama, diangkat bersama-
sama untuk bertemu dengan-Nya di angkasa. Dengan Allah
menaungi Dia, dan Yesus berdiri di sana di bawah bayangan
ini, berkata, “Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku
berkenan,” urutan dari Kerajaan yang Baru. Oh, Saudara,
Saudari!
482 Kematian tidak mengubah Anda. Kematian hanya
mengubah tempat tinggal Anda. Paham?
483 Ingat, Samuel, ketika ia mati dan telah dikubur selama
dua tahun, ia berada di Firdaus. Dan dukun di En-dor itu
memanggil dia, dan Saul mengenali dia; dan dukun itu, juga,
dan ia jatuh tersungkur. Ia tidak berubah, sedikit pun. Ia masih
tetap Samuel yang sama, setelah mati dua tahun, dan ia masih
tetap seorang nabi. Ia berkata, “Besok engkau akan gugur dalam
peperangan, engkau dan anakmu, dan sebelum waktu seperti
ini besok malam engkau akan bersama-sama dengan aku.” Dan
tepat itulah yang terjadi.
484 Paham? Dan ketika Musa kembali, dan Elia, untuk Wahyu
11, mereka masih tetap nabi. Haleluya!
485 Dan di seberang sana, di Negeri, di Kota di mana Anak
Domba adalah Lampunya, saya akan mengenal Anda, Saudara
McKinney. Saya akan mengenal Anda, Saudara-saudara saya,
permata di mahkota saya. Waktu mereka datang dari Timur
dan Barat, ke Kota itu; waktu seribu lima ratus mil persegi, itu
akan terletak di sana, dan Kota yang berbentuk empat persegi.
Waktu Anda duduk di sana di Gunung yang kudus, di mana
Allah duduk di atas Gunung itu, dan Yesus di atas Takhta. Dan
sangkakala emas berbunyi ketika Yusuf keluar, untuk berjalan
melalui Firdaus, dan anak-anak Allah berlutut dan menyembah
Dia, karena sadar bahwa mereka telah ditebus. Paham? Amin!
Haleluya!

Kadang-kadang aku rindu akan Sorga,
Dan kemuliaan yang akan kulihat Di Sana;
Betapa sukacitanya ketika aku melihat Juru
Selamatku,

Di dalam Kota yang indah yang dibuat dari
emas itu!

Aku sedang menuju ke Kota yang indah itu
Yang telah Tuhan siapkan…
[Bagian yang kosong pada pita kaset—Ed.]

486 Yesaya berkata, dalam Yesaya 9:6, “Dan besar kekuasaan-
Nya dan damai sejahtera-Nya tidak akan berkesudahan.
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Pemerintahan akan ada di atas bahu-Nya; Nama-Nya akan
disebut Penasihat, Raja Damai, Allah yang Perkasa, Bapa yang
Kekal. Dan pemerintahan akan ada di atas bahu-Nya; dan
besar kekuasaan-Nya dan damai sejahtera-Nya tidak akan
berkesudahan.” Bahkan hewan pun ada di sana. Oh, wah!

Beruang akan lemah lembut, serigala akan
jinak;

Dan singa akan berbaring di samping anak
domba,

Dan binatang dari alam bebas, akan digiring
oleh anak kecil;

Tetapi aku akan diubah.
487 Saya akan diubah dari makhluk yang sebagaimana adanya
saya ini, ketika Hari itu tiba, sebab saya akan pergi ke Kota itu.
Saya sedang menuju ke Kota yang indah itu! Saya merasakan
Kuasa penebusan itu dalam segenap hati saya sekarang.
488 Jika ini tidak demikian, berarti saya telah membuang hidup
saya; saya telahmengajarkan hal-hal yang bohong. Tetapi ketika
saya memandang ke bawah dan melihat janji yang Ia buat
untuk hari ini, dan melihat Itu dibuktikan benar; dan melihat
jemaat yang luasnya seribu-lima-ratus-mil-persegi duduk di
sini, Orang-orang Pilihan yang telah dipanggil dari berbagai
denominasi dan ras dan kredo dan sebagainya, berkumpul
bersama; sementara saya melihat Firman membuktikan diri-
Nya sendiri, saya tahu, tanpa bayangan keraguan sama sekali,
permata darimahkota saya akan lebih terang dari segala sesuatu
di dunia ini, pada Hari itu.
489 Akan tiba waktunya! Saudara-saudara, kita tidak percuma
berkumpul di sini. Kita hanya menantikan saat itu. Ini sudah
sangat, sangat larut, tetapi Yesus masih sangat, sangat dekat.
Dan, Kemuliaan-Nya, itu ajaib. “Nama-Nya akan disebut
Penasihat.” Kota itu, dapatkah Anda melihatnya? Di sanalah
Mempelai Wanita dan Mempelai Pria akan tinggal, dan tidak
akan…
490 Nah, jika Anda pikir itu ajaib waktu kita menyetir ratusan
mil untuk duduk di sini dan makan Firman-Nya, yang mana ini
hanyalah bayangan, akan bagaimana jadinya waktu kita hidup
di dalam Kota itu bersama Dia! Waktu saya tinggal sebagai
tetangga sebelah-rumah Anda, dan waktu kita makan buah
dari pohon-pohon itu, dan kita akan berjalan di jalan-jalan
itu, waktu kita berjalan di atas jalan emas itu menuju sumber
air, minum dari sumber air itu, berjalan ke dalam firdaus-
firdaus Allah, dengan para Malaikat yang melayang-layang
di atas bumi, menyanyikan lagu, oh, akan betapa indahnya
Hari itu! Itu bernilai segala-galanya. Jalannya tampak kasar,
kadang-kadang sukar, tetapi, oh, itu akan menjadi begitu kecil
ketika sayamelihat Dia, begitu kecil. Apa artinya semua sebutan
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dan hal-hal jelek itu yang telah mereka katakan, apa artinya
itu ketika saya melihat Dia di dalam Kota yang indah, yang
indah itu?
491 Mari kita menundukkan kepala kita.

Aku sedang menuju ke Kota yang indah itu
Yang telah Tuhan siapkan untuk milik-Nya
Sendiri;

Di mana semua Orang Tebusan dari segala
zaman

Menyanyikan “Glori!” di sekeliling Takhta
Putih.

Kadang-kadang aku rindu akan Sorga,
Dan kemuliaan yang akan kulihat Di Sana;
Betapa sukacitanya ketika aku melihat Juru
Selamatku,

Di dalam Kota yang indah yang dibuat dari
emas itu!

492 Di pulau Patmos, Yohanes melihat itu! [Saudara Branham
menangis karena sukacita—Ed.]
493 Yesus yang terkasih, harapan ini, harapanku tidak
didasarkan pada sesuatu yang kurang dari itu, Tuhan. Itu adalah
ibu dari hatiku; Kota itu, Raja yang agung. Allah, janganlah
biarkan seorang pun yang ada di sini binasa, tolonglah. Kiranya
kami memeriksa hidup kami lagi, hari ini, Tuhan, sambil
menantikan Kedatangan Tuhan. Di mana, semua Orang tebusan
itu, di luar sana di stadion yang besar di Roma, di mana orang-
orang Kristen itu dimakan oleh singa, suatu hari debu itu akan
keluar!
494 Tidak akan ada kuburan di lereng bukit dari Kemuliaan.
Tidak ada tombol pintu yang akan digantungi karangan bunga
dukacita. Tidak ada air mata yang menetes di atasnya. Tidak,
tidak. Tidak ada lempeng rumput yang ditumpuk. Tidak ada
badai yang akanmenerpanya. Semua akanmulia di sana.
495 Tolonglah kami, Tuhan. Jika ada seseorang di sini…yang
dipanggil ke Perjamuan Kawin Anak Domba ini, pemerintahan
Milenium selama seribu tahun ini, dan untuk masuk ke dalam
Kota itu setelah selesai Bulan Madu. Milenium hanyalah Bulan
Madu. Lalu Ia, Mempelai Wanita, membawa Dia…Mempelai
Pria membawa Mempelai Wanita-Nya pulang ke Rumah. Itu
adalah milik-Nya. Mempelai Pria-Nya; Mempelai Wanita-Nya.
Oh, Ia telah pergi untuk menyediakan sebuah Rumah, sejak Ia
bertunangan.
496 Semoga kami setia kepada-Nya Yang adalah Firman, sebab
Ia adalah Firman. Tidak peduli bagaimana orang lain berusaha
berbuat kasar terhadap kami, jauhkanlah kami dari Itu; Tuhan,
tariklah aku lebih dekat.
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For sometimes I grow homesick for Heaven,
And its glory I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!

497 Rumah masa depan dari Mempelai Pria dan Mempelai
Wanita! Ia akan kembali … [Bagian yang kosong pada pita
kaset—Ed.]…ke Perjamuan Kawin; itu akan selama tiga hari
setengah. Lalu kembali lagi, dalam Milenium, dalam bulan
madu kita. Lalu Ia—Ia akan memperlihatkan Kota itu. Seperti
mempelai pria memberikan kejutan bagi mempelai wanitanya,
bagaimana mempelai wanita kecil itu berdiri di sana dengan
kagum waktu ia memandang rumah masa depannya! Dan
dengan iman, hari ini, Tuhan, kami melihat itu di seberang
sana. Itu akan berada tepat di bumi ini. Engkau telah
menjanjikannya.
498 Suatu hari, Gereja-Mu akan ditebus sepenuhnya. Dan
kemudian dunia-Mu akan ditebus, sisa dari partikel-partikel
itu. Tetapi pertama-tama Engkau telah menebus umat-Mu,
tubuh-tubuhmereka yang terbuat dari bumi.
499 Tolonglah kami, Allah. Jika ada seseorang di sini yang
tidak benar-benar yakin tentang itu, Tuhan, kiranya mereka
menerimanya sekarang.
500 Saya tahu ini lama dan panas, tetapi, Saudara-saudara, kita
tidak akan selalu berdiri di sini. Saya tidak akan selalu menjadi
gembala Anda. Mari kita membuat ini pasti.

“Apakah ada jalan, Saudara Branham?”
501 Ya, menjadi bagian dari Firman, bagian dari Firman hari ini.
Tidak bisa menjadi bagian dari Firman di zaman Musa; bagian
itu sudah selesai, itu bagian kaki. Kita berada di bagian Kepala
sekarang. Ini adalah Kristus. Bukan waktu tangan, dahulu di
zaman Luther, bukan. Ini adalah waktu Kepala. Kristus, Batu
Utama, datang ke Tubuh itu.
502 Jika Anda tidak merasa yakin tentang itu, di mana saja
Anda bisa, angkatlah tangan Anda agar saya bisa melihat.
Biarlah semua yang lain tetap menundukkan kepala mereka.
Allah memberkati Anda.
503 Katakanlah, “Ingatlah saya dalam doa, Saudara Branham.
Saya benar-benar ingin berada di sana! Saya—saya tidak
mau melewatkan itu, Saudara Branham. Saya—saya sedang
memeriksa, saya sedang melakukan segala sesuatu yang saya
bisa, tetapi doakanlah saya sekarang, maukah Anda?” Allah
memberkati Anda.
504 Sementara Anda memikirkan hal ini sekarang, berdoalah,
katakan, “Allah…” Di dalam hati Anda sendiri. Lihat, jika
Anda merasakan suatu tarikan, gelitikan di hati Anda, itulah
dia. Atribut itu berusahamenyatakan dirinya.
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I’m bound for that beautiful City
My Lord has prepared for His Own;
Where all the Redeemed of all ages
Will sing “Glory!” around the White Throne.
Sometimes I grow homesick for Heaven,
And the glories I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!

505 Bapa Sorgawi, ambillah kami sekarang, Tuhan. Biarlah
Gembala Agung, Gembala Penebus Yang Agung, Gembala
Agung Yang meninggalkan Kemuliaan, karena mengetahui
bahwa beberapa dari atribut itu terhilang di lembah dosa yang
besar, di mana serigala dan—binatang akan segera melahap
domba kecil itu; tetapi Ia telahmeninggalkan lorong emas, turun
ke bumi dan menjadi seorang yang seperti kami, agar Ia dapat
menyatakan kasih Allah kepada kami. Di sana Ia menemukan
mereka, beberapa dari mereka ada di dalam denominasi,
beberapa dari mereka ada di dalam tempat mesum, beberapa
dari mereka ada di jalanan, buta, beberapa dari mereka ada
di lorong-lorong dan jalan raya, tetapi Ia telah menebus setiap
orang yang ditetapkan oleh Bapa untuk ditebus oleh-Nya.

506 Dan Ia menugaskan kami, supaya kami hidup dalam bagian
Firman untuk zaman kami ini. Dan kami melihat reformasi
yang besar melalui Luther, di zaman itu; dan melalui Wesley;
dan orang Pentakosta. Sekarang kami sedang menantikan Batu
Utama untuk Kota itu. Ya Allah, kami mengetahui zaman
dan janji yang diberikan kepada kami untuk zaman ini,
bahwa Ini akan dipulihkan lagi. “Terang di waktu senja akan
mematangkan buahnya. Dan akan terjadi di mana di sana akan
ada hari yang tidak bisa disebut, siang atau malam, tetapi akan
ada Terang di waktu senja.”

507 Anak Allah yang mulia dan sama itu memanifestasikan diri-
Nya dalam tubuh manusia di bumi ini, membuat janji itu hidup
dengan tepat, mata orang Farisi dan Saduki dan Herodian dan
sebagainya, dibutakan terhadap itu.

508 Dan hari ini itu terulang lagi, Firman sedang
dimanifestasikan seperti waktu itu. Firman, mengetahui rahasia
di hati, tepat seperti yang dahulu terjadi, seperti yangKitab Suci
katakan, yang mana itu tidak bisa dibatalkan. Tolonglah kami,
Allah, untuk menyadarinya.

509 Sekarang tolonglah orang-orang yang telah mengangkat
tangan mereka ini. Kiranya mereka lebih mengencangkan
ikat pinggangnya sedikit; mereka berkasutkan Injil damai;
mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah; mengenakan
ketopong; memakai perisai iman; maju berbaris, mulai dari hari
ini. Kabulkanlah itu, Tuhan.
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510 Hanya sebentar lagi, kami akan dipanggil, lalu
Pengangkatan akan datang. Hanya sekelompok yang kecil
sekali, seperti Henokh, yang akan diangkat.
511 Lalu, “lalu sisa dari keturunan perempuan itu, yang
menuruti hukum-hukum Allah,” bangsa Yahudi, “memiliki
kesaksian Yesus Kristus,” bangsa bukan Yahudi, akan diburu
seperti anjing, “dan akan menyerahkan nyawa mereka sebagai
kesaksian mereka.”
512 Lalu, suatu pagi yang agung, Milenium mulai, sebab—Bulan
Madu itu akan mulai.
513 “Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sampai
berakhir masa yang seribu tahun itu.” Lalu, di akhir dari seribu
tahun itu, ada Penghakiman, menunjukkan Ham dahulu ada di
dalam bahtera. Dan Hammasih ada di antara orang-orang yang
tersisa itu. Orang-orang yang telah mendengar Itu dan menolak
Itu harus dihakimi.
514 Nah, kabulkanlah itu, Tuhan, supaya kami tidak akan
termasuk di antara mereka, tetapi akan termasuk dalam orang-
orang yang dipanggil ke Perjamuan Kawin. Sebab, kami
mengenali Yesus di antara kami hari ini. Kami akan masuk
bersama Dia; keluar dari dunia, ke dalam Dia. Biarlah kami
berjalan ke luar di dalamKota itu, keluar bersamaDia.
515 Sudah mulai tua, Tuhan. Aku tidak punya banyak khotbah
lagi untuk diberitakan. Tetapi tentu saja aku percaya kepada-
Mu. Aku menanti-nantikan Kota itu, seperti dilakukan bapaku
Abraham. Ada Sesuatu di dalam diriku yang memberi tahu
bahwa itu akan datang. Aku berusaha di mana-mana, Tuhan,
untuk menyebarkan Terang itu dan memanggil mereka. Jangan
biarkan satu pun dari orang-orang ini, Tuhan…
516 Betapa indahnya, beberapa saat yang lalu, Engkau
menyatakan itu kepadaku. Dari kelilingnya yang sekitar seribu
lima ratus mil, hanya satu di sini dan di sana, duduk bersama
hari ini, berkumpul di satu tempat kecil, menantikan Kota itu
untuk muncul. Kami mengakui bahwa kami adalah perantau
dan orang asing. Kita adalah orang buangan. Orang yang tidak
beragama, dunia, tertawa dan mengolok-olok; denominasi
agama mengejek; tetapi kami tidak tergoyahkan oleh hal-hal
seperti itu. Jadikanlah kami bagian dari Firman, Tuhan, yang
tidak tergoyahkan. “Akan terjadi pada hari-hari terakhir.”
Kiranya itu adalah kami, Tuhan, kiranya kami termasuk di
antaramereka. Kamimemintanya dalamNamaYesus. Amin.
517 Anda percaya itu? [Jemaat berkata, “Amin.”] Mari kita
mengangkat tangan kita seperti ini.

I’m bound for that beautiful City
My Lord has prepared for His Own;
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Where all the Redeemed of all ages
Will sing “Glory!” around the White Throne.
Sometimes I grow homesick for Heaven,
And glories I There shall behold;
Oh, what a joy that will be when my Saviour I
see,

In that beautiful City of gold!

518 Nah, jika kita akan tinggal bersama-sama di Kota
itu, berjabat tanganlah dengan seseorang, katakan, “Allah
memberkati Anda, perantau. Anda berasal dari mana?
Louisiana, Georgia, Mississippi? Saya seorang perantau, juga.
Saya sedang menantikan Kota itu.”

519 Saya sedang menantikan Kota itu, Saudara Neville, di sana.
Kita akan pergi ke sana…?…Saudara Capps, saya masih,
menantikan Kota itu, malam ini. [Saudara Branham mulai
mendengungkan Tidak AdaKekecewaan—Ed.]

And its glories I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!

Oh, the bear will be gentle, and the wolf will
be tame;

And the lion shall lay down by the lamb, oh,
yeah;

And the beast from…will be led by a child;
And I’ll be changed, changed from this creature
that I am, oh, yeah.

Oh, there will be peace in the valley for me
some day;

Oh, there will be peace in the valley for me.
(Benar! Ya!)

There’ll be no more sorrow, no more sadness,
no more trouble I’ll see;

And there will be peace in the valley for me.

520 Raja kita yang tidak terlihat, pagi ini, akan dinyatakan.
Saya tidak akan memandang Bill Dauch berusia sembilan puluh
tahun. Anda tidak akan memandang saya berusia lima puluh.
Tetapi saya akan diubah, Hari itu.

And when the beast from the wild, will be led
by a child;

But I’ll be changed, changed from this creature
that I am.

521 Tidakkah Anda senang? Rambut putih akan hilang; bahu
yang bungkuk. Tetapi indah, kekal, akan berdiri seperti rupa-
Nya, akan lebih terang dari matahari. Oh, luar biasa!
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…for me, O Lord, I pray;
There’ll be no sadness, nomore sorrow, nomore
trouble I’ll see;

And there will be peace in the valley for me.
522 Untuk itulah kita berada di sini. Berapa orang dari Anda
yang perlu kekuatan untuk perjalanan ini? Allah kabulkanlah
itu bagi kami! Berapa orang dari Anda yang tubuhnya sakit,
prajurit yang terluka? Selusin, atau lebih. Anda percaya Ia
ada di sini, Raja yang tak terlihat? Yang kelihatan; yang tidak
kelihatan dimanifestasikan oleh yang kelihatan. Ia tetap sama
baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya,
hanya tubuh jasmani. Nah, jika ini adalah Roh-Nya yang
telah mengkhotbahkan ini melalui saya, Ia akan melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang dahulu Ia lakukan ketika Ia berada
di sini. Oh, betapa ajaibnya!

I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
Oh, who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
All over those wide extended plains
Shines one Eternal Day;
There God the Son forever reigns,
And scatters night away.
Oh, I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
Oh, who will come and go with me?
I am bound for the promised land.

523 Lima ratus orang berjalan ke dalam sungai di sana,
hari pertama Malaikat Tuhan menampakkan diri, untuk
membuktikan, seperti yang Ia lakukan di Gunung Sinai, bahwa
saya telah bertemu dengan-Nya. Saya berjalan ke dalam sungai,
dan ratusan orang menyanyikan lagu yang sama itu untuk
pembaptisan. Datanglah Ia, turun, Tiang Api yang sama yang
Anda lihat dalam gambar itu di sana; turun, tepat ke sini
di sungai itu, dan berkata, “Sebagaimana Yohanes Pembaptis
diutus untuk mendahului kedatangan-Nya yang pertama, Pesan
ini akan mendahului Kedatangan kedua.” Paham? Demikianlah,
lihatlah.

Oh, who will come and go with me?
I am bound for the promised land.

524 Tiang Api yang sama itu ada di sini bersama kita. Apakah
Anda menyadarinya? Ia telah menjadikan beberapa dari kita
untuk sesuatu, dan beberapa sesuatu yang lain. Jika Anda
mau, tanpa keraguan, percaya bahwa Ia ada di tengah-tengah
gedung ini, saya percaya Ia akan membuktikan diri-Nya kepada
Anda. Apakah itu akan memuaskan Anda? Jika saya tidak
sampai kepada setiap orang…Ini hampir pukul dua, tetapi jika
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Anda…Ini pukul satu lewat sedikit, lebih tepatnya. Jika Anda
mau percaya, biarkanlah Ia turun ke atas kita! Di manakah
iman kita? Lihat, Anda harus percaya itu. Jika Anda tidak
meragukannya, sedikit pun, maka itu akan bekerja.
525 Saya—saya mengakui Hadirat Ilahi dari Pribadi Kristus,
Yang adalah Firman. Dan Alkitab berkata, “Firman itu…
lebih kuat daripada pedang bermata-dua, dan Ia menusuk amat
dalam sampai ke sumsum tulang, dan menyingkapkan pikiran
yang—yang ada di hati, menyingkapkan rahasia di hati.”
526 Lihat. Wah, bertahun-tahun yang lalu, saya tidak
mengetahui hal-hal itu. Dan ketika saya mengatakannya, tanpa
mengetahuinya, lihatlah apa yang Ia lakukan. Ia berkata,
“Sekarang engkau akan memegang tangan mereka, dan,
jangan memikirkan apa pun, katakan saja atribut apa yang
diberitahukan kepadamu. Katakan itu tumor, apa pun itu.”
Lalu dikatakan, “Akan tiba waktunya di mana engkau tidak
perlu melakukan itu.” Paham? Paham? “Ia akan mengetahui
apa yang ada di dalam mereka.” Kita telah melihat segala
macam peniruan, kita tahu itu, hampir menyesatkan Orang-
orang pilihan sekiranya mungkin. Perhatikan bagaimana yang
lainnya sesuai dengan Firman, maka Anda akan tahu apakah itu
benar atau tidak. Tetapi, masih, Yesus tetap sama baik kemarin,
maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya.
527 Berapa orang di sini yang sakit, dan tahu bahwa saya tidak
mengenal Anda? Angkatlah tangan Anda, katakan, “Saya—saya
tahu Anda tidak kenal saya.” Oh, itu benar-benar, saya duga, di
mana-mana. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah
percaya saja itu.

Only believe, only believe,
All things are possible, only believe;
Only believe, only believe,
All things are possible, only believe.

528 Yesus berkata, “Sama seperti yang terjadi di zaman
Sodom, demikian pula halnya kelak ketika Anak Manusia
akan dinyatakan di akhir zaman. Ketika Anak Manusia akan
dinyatakan, atau, menyatakan diri-Nya di akhir zaman.” Nah,
bukan zaman dahulu, zaman pertengahan; akhir zaman, lihat,
Ia akan menyatakan diri. Dan sekarang kita berada di akhir
zaman. Persis seperti Sodom, semuanya, utusan-utusannya,
benar-benar sama.
529 Apa yang terjadi pada—kelompok kecil yang tersisa itu
dipanggil bersama dengan kelompok Abraham? Ada Seorang
yang datang di antara mereka, dengan tubuh manusia; diwakili
dalam tubuh manusia, makan bersama mereka, minum bersama
mereka, makanan yang sama yang mereka makan, segalanya. Ia
berdiri di antaramereka, menyampaikan Pesan. Lalu Ia berkata,
“Aku akanmelakukan hal yang besar ini.”
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530 Dan Abraham mempelajari terus, “Inikah? Aku sedang
menantikan sebuah Kota. Inikah Raja itu?”
531 Dan Ia berkata, “Mengapa Sarah meragukan ini?” Di dalam
kemah, di belakang-Nya.
532 Abraham berkata, “Tuhan Allah, Elohim!” Sebab, Ia
mengetahui pikiran Sarah.
533 Yesus berkata bahwa itu akan terulang lagi ketika Ia akan
dinyatakan di akhir zaman, BatuUtamamasuk ke dalamTubuh.
Untuk menebus…Yaitu orang-orang tebusan, datang untuk
mengambil Milik-Nya. Ia ada di sini bersama kita.
534 Nah, hanya sekitar selusin, atau lebih, tangan yang diangkat.
Saya percaya Allah dapat menyembuhkan Anda semua. Benar.
Saya percaya Anda akan sembuh. Saya tidak percaya seseorang
bisa duduk di tempat seperti ini tanpa…di waktu seperti ini,
dan suasana ini, tanpamengetahui, mengenali sesuatu.
535 Saya ingin Anda berdoa. Saya ingin Anda mengetahui apa
masalah Anda, di—di—di dalam hati Anda, ya, dan mulailah
berdoa, katakan, “Tuhan Yesus, nyatakanlah ini. Aku—aku
bertanya kepada-Mu apa masalahku. Dan sekarang kirimlah
Roh Kudus-Mu kepada Saudara Branham, untuk menggenapi
apa yang ia katakan adalah Kebenaran, dalam Pesan ini yang
baru saja ia sampaikan hari ini tentang Engkau, aku tahu
itu adalah Kebenaran. Sekarang, nyatakanlah itu kepadaku,
Tuhan. Berbicaralah kepadaku.”
536 Nah ini terpencar, di sini dan di mana-mana. Maka
berdoalah, dan percayalah dengan segenap hati Anda, bahwa
Allah akan mengabulkannya.
537 Sekarang saya ingin Anda melihat kepada saya, dan
berdoa. Sama seperti yang Petrus dan Yohanes katakan,
“Lihatlah kepada kami.” Ia menginginkan sesuatu, dan ia
hampir menerimanya. Dan Anda menginginkan sesuatu, dan
saya percaya Anda hampir menerimanya. Ia berkata, “Lihatlah
kepada kami.”
538 Ia berkata, “Emas dan perak, tidak ada padaku; tetapi apa
yang kupunyai, akan kuberikan kepadamu.”
539 Nah, kesembuhan, tidak ada pada saya. Itu semua ada dalam
Kristus. Tetapi apa yang saya punyai, sebuah karunia dari
Allah, saya berikan kepada Anda, iman untuk percaya kepada-
Nya. Nah, dalam Nama Yesus Kristus, setiap orang dari Anda
sembuhlah. Percayalah. Paham? “Jika kamu bisa percaya!”
540 Wanita yang duduk di sana, sedang melihat saya. Ia
menangis, beberapa menit yang lalu, sedang berdoa. Ia
menderita masalah gondok yang menyusahkan dia. Saya tidak
kenal Anda. Anda seorang yang asing bagi saya. Itu benar,
bukan. [Saudari itu berkata, “Itu benar.”—Ed.] Anda bukan
dari sini. Anda dari Chicago. Ny. Alexander. Jika itu benar,
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lambaikan tangan Anda. Sekarang kembalilah ke Chicago dan
sehatlah.
541 Apa yang ia jamah? Hal yang sama yang dijamah oleh
wanita yang menderita pendarahan, jumbai jubah-Nya, bukan
jubah saya.
542 Di sini ada seorang wanita yang duduk di antara orang
banyak, jika saya bisa membuat dia memahami maksud saya.
Anda yang mengangkat kepala Anda ke samping. Saya tidak
kenal Anda. Anda adalah seorang yang asing bagi saya, tetapi
Anda sedang menderita sakit perut. Suami Anda duduk di
sebelah Anda. Ada masalah dengan telinganya. Nama Anda
adalah Czap. Anda adalah orang-orang yang asing bagi saya.
Anda bukan dari sini. Anda dari Michigan. Itu benar, lambaikan
tangan Anda. Kembalilah ke Michigan, sehatlah. Iman Anda
menyembuhkan Anda. “Jika engkau bisa percaya, semuanya
mungkin.”
543 Wanita kecil di sana dengan masalah tenggorokan, duduk
di belakang sini di ujung, dari Georgia, berpakaian putih.
Kembalilah, keGeorgia, sehatlah. Yesus Kristusmenyembuhkan
Anda. Apakah Anda percaya itu?
544 Wanita yang duduk di sana, memandang saya, tepat di ujung
bangku itu. Ia menderita masalah rongga hidung. Jika ia akan
percaya, Allah akan menyembuhkan dia. Ny. Brown, percayalah
dengan segenap hati Anda, Yesus Kristus akan me…Anda
adalah seorang yang asing bagi saya, tetapi Ia kenal Anda. Ah-
hah. Anda percaya itu? Angkatlah tanganAnda. Itu benar.
545 Terbaring di atas ranjang dorong ini. Suruhlah dia untuk
melihat ke sini. Ia sedang menderita, masih. Jika saya bisa
menyembuhkan dia, saya akan melakukannya, Pak. Saya tidak
bisa menyembuhkan. Ia bukan dari sini; datang dari jauh.
Anda dari Missouri. Masalah Anda adalah suatu penyakit
dalam. Tetapi jika Anda percaya dengan segenap hati Anda,
dan tidak bimbang, Yesus Kristus bisa menyembuhkan Anda;
dan Anda bisa kembali ke Missouri, sehat, dan memberikan
kesaksian Anda. Anda percaya itu? Maka terimalah itu,
dan bawalah ranjang Anda dan pulanglah. Yesus Kristus
menyembuhkan Anda.
546 Apakah Anda percaya? Itulah tanda pengenal dari Hadirat
Raja Yang Kekal. Apakah Anda percaya itu sekarang, dengan
segenap hati Anda? Nah, tentu saja Ia telah membuat sebuah
lingkaran, mengelilingi bangunan ini. Apakah Anda percaya itu
dengan segenap hati Anda? Anda percaya Anda berada dalam
Hadirat-Nya?
547 Nah, apakah Anda percaya dan menerima bahwa Anda
adalah salah seorang delegasi dari Kerajaan ini? Angkatlah
tangan Anda. Yesus berkata, “Tanda-tanda ini akan menyertai
mereka yang percaya. Jika mereka meletakkan tangan mereka



78 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

atas orang-orang sakit, mereka akan sembuh.” Kita adalah
bagian dari satu sama lain; Anda adalah bagian dari saya, saya
adalah bagian dari Anda; kita semua adalah bagian dari Kristus.
Nah, bersama-sama, mari kita meletakkan tangan kita atas satu
sama lain.
548 Tepat di sini, wanita yang tadi berada di atas ranjang dorong
sekarang telah berdiri, berjalan ke sana kemari, akan pulang
dengan sehat. Amin.
549 Anda, semua, disembuhkan, jikaAnda percaya ini. Sekarang
letakkan tangan atas satu sama lain, dan Anda adalah bagian
ini dari Kristus. Berdoalah bagi orang yang Anda tumpangkan
tangan, dengan cara yang Anda mau.
550 Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa Engkau ada di sini.
Engkau adalah Raja kami; Engkau menyatakan diri-Mu di
antara kami. Kami berterima kasih atas Hadirat ini. Dan,
Tuhan, Engkau berkata, “Jika kamu berkata kepada gunung
ini, ‘Beranjaklah,’ jangan bimbang; percaya bahwa apa yang
kamu katakan akan terjadi, kamu bisa menerima itu, kamu bisa
mendapat apa yang kamu katakan.”
551 Maka, dalam menaati perintah ini, dalam menaati Firman
Allah yang tidak bisa gagal, kami sebagai delegasi-Mu
dari seribu lima ratus mil persegi, seperti Kota itu, kami
katakan kepada Iblis, iblis yang telah dikalahkan, “Pada
akhirnya engkau akan dibakar. Kami adalah delegasi dari Kota
yang empat-persegi itu, Kota di mana Anak Domba adalah
Terangnya. Kami adalah atribut Allah Yang Mahakuasa yang
telah dinyatakan, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus karena
kasih karunia-Nya.”
552 Iblis, keluarlah, dan tinggalkan setiap orang sakit yang
ada di sini, dalam Nama Yesus Kristus. Tangan-tangan kudus
yang telah ditebus, karena mereka percaya kepada Firman dan
mereka adalah atribut dari pikiran Allah, sekarang tangan-
tangan itu ada di atas satu sama lain. Engkau tidak bisa
memegangmereka lagi. Keluarlah, dalamNamaYesusKristus!
553 Nah, dalam Nama Tuhan Yesus, sekarang, Ia ada di sini.
Firman-Nya mengatakan bahwa Ia ada di sini. Kehadiran Anda
dan iman Anda berbicara, bahwa, Anda adalah salah seorang
dari para delegasi. Bahkan dengan setiap ukuran geografi yang
bisa kami tunjukkan, itu benar. Dapatkah Anda menyadari
bahwa Anda adalah anak lelaki dan anak perempuan Allah?
Anda menyadari bahwa ini adalah Rumah Anda? Ke Sinilah
Anda akan pergi.
554 Itulah sebabnya Anda datang ke sini, itulah sebabnya Anda
datang kepada Kristus, Anda memakan Firman-Nya. Dan jika
Anda bisa menikmati waktu seperti ini, di sini, hanya melalui
atribut-Nya yang diekspresikan, apa yang akan terjadi ketika
kita masuk ke dalam Hadirat-Nya? Oh, itu akan ajaib! Masing-
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masing dari Anda berhak untuk menyembuhkan orang sakit,
meletakkan tangan atas orang sakit. Masing-masing dari Anda
berhak untuk membaptis.

555 Jika ada seseorang di sini yang belum dibaptis dalam Nama
Yesus Kristus, kolam itu terbuka.

556 Itulah satu-satunya cara Anda akan berhasil, ah-hah, itu
benar, yaitu menaati setiap Firman. Ingat, satu fase kecil dari
Firman, pada mulanya, menyebabkan setiap dosa di bumi.
Yesus berkata, “Barangsiapa mengurangkan satu Kata dari Ini,
atau menambahkan satu kata kepada Ini, tidak akan masuk.”
Namanya dihapuskan dari Kitab itu, ketika iamelakukannya.

557 Dan tidak ada tempat dalam Alkitab di mana seseorang
pernah dibaptis, dalam Gereja, selain dalam Nama Yesus
Kristus. Jika Anda belum dibaptis dengan cara itu, lebih baik
Anda lakukanlah itu.

558 “Oh,” Anda berkata, “itu tidak membuat perbedaan apa-
apa.” Itu membuat perbedaan bagi Hawa.

559 Iblis berkata, “Oh, pastilah, Allah, engkau tahu Allah…”
Tetapi, Ia telahmelakukannya. Ia berkata demikian.

560 Ia memberikan kepada Petrus kunci Kerajaan itu, dan apa
yang diikat pada hari Pentakosta terikat selamanya. Itulah
alasannya Mempelai Wanita muncul dalam pra-pertunjukan
lagi, kedua kalinya; di sana harus ada suatu Gereja yang
dipanggil pada akhir zaman, seperti yang ada pada zaman
pertama, tepat sekali. Pohon itu telah datang dari akarnya,
sampai ke Pohon Mempelai Wanita, seperti yang terjadi pada
waktu itu; karya agungAllah lagi, seperti yang saya katakan dua
Minggu yang lalu, untuk dibawa ke Kota itu.

Allahmemberkati Anda. “Sekarang saya percaya.”

561 Iblis telah dikalahkan. Ia tahu. Ia ada di bumi, ia berjalan
seperti singa yang mengaum-aum. Tidak akan lama lagi ia,
oh, ia tamat. Ia tahu waktunya. Ia berjalan seperti singa yang
mengaum-aum.

562 Tetapi, ingat, Raja Damai itu sudah bersiap-siap; Pribadi
Ilahi Yang Agung. Arsitek diri saya, Arsitek Yang menjadikan
siapa saya, Yang menjadikan siapa Anda, ada di sini. Jika
Arsitek, Yang tahu bagaimana cara mendirikan bangunan,
dengan benar, siapa yang lebih tahu dari Arsitek itu? Dan Ia ada
di sini untukmembuktikan, Sendiri, Ia ada di sini.

563 Nah itu didasarkan pada iman Anda. Percayalah, percaya
saja! Ah-hah.
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I’m bound for that beautiful City
My Lord has prepared for His Own;
Where all the Redeemed of all ages
Will sing “Glory!” around the White Throne.
Sometimes I grow homesick for Heaven (ketika
semua ini berakhir),

And the glory I There shall behold;
What a joy that will be when my Saviour I see,
In that beautiful City of gold!

564 Ingat, di gereja, nanti malam, mereka akan memberikan
perjamuan. Jika Anda masih, di sini di kota ini, ingin datang,
kami mau menyambut Anda. Itu adalah suatu tanda untuk
memperingati apa yang akan kita makan, suatu hari nanti,
bersama Dia.
565 Saya mengasihi Anda. Saya tidak tahu bagaimana cara
mengekspresikannya. Menurut saya Anda adalah garam dunia.
Dan saya mendengar tingkah laku Anda di luar di antara
orang-orang di dunia, maka itu memberikan saya lebih banyak
keyakinan pada Anda.
566 Tetapi, pikirlah, kelompok kecil ini, semanis apa adanya
kita, suatu hari, akan dipencarkan. Kita akan mengenang
ini. Tetapi jika kebetulan seseorang di antara kita meninggal
sebelum kita bertemu lagi, kita akan…

I will meet you in the morning, by the bright
river side,

When all sorrows has drifted away;
I’ll be standing by the portal, when the gates
open wide,

At the close of life’s long, weary day.
I will meet you in the morning, by the bright
river side,

Saya kesasar di tengah.
…-own by the river, and, with rapture, old
acquaintance renew;

Saya akanmelihat Anda padawaktu itu, kenal Anda.
You will know me in the morning, by the smile
that I wear,

I will meet you in the morning, in the City, that
is built foursquare.

567 Anda suka itu? “Sampai kita bertemu!” Sekarang mari kita
berdiri. Take The Name Of Jesus With You, berilah kami kunci
nada itu.
568 Anda mengasihi Dia? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
Bukankah Ia ajaib? [“Amin.”] Apakah Anda percaya ini adalah
Kebenaran? [“Amin.”] Apakah Anda menuju ke sana, dengan
kasih karunia Allah? [“Amin.”] Sampai kita tiba di sana:
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You take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
And when temptations around you gather,
Just breathe that holy Name in prayer.

Itu saja yang perlu dilakukan, sampai kita bertemu lagi.
Baiklah.

Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and…

[Seseorang berkata, “Malam ini?”—Ed.] Tidak.
It will joy and comfort give you,
Take it everywhere you go.
Precious Name, Oh how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name, Oh how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.

569 Nah, saya harus melompati Pesan saya. Suatu hari, jika
Tuhan kehendaki, saya akan kembali dan mengambil “jalan-
jalan yang lebar ini,” dan membicarakannya, ya, ketika kita bisa
ada lebih banyak waktu. Anda telah berteriak-teriak tentang
tidak tinggal cukup lama. Hari ini, kita sudah melakukannya.
Ini panas. Tetapi, sekarang, Allah memberkati Anda. Saya suka
nyanyian itu.
570 Seorang tetangga di sini, berkata, malam yang lalu ketika
mereka mematikan pengeras suara yang di luar, dikatakan,
“Saya sangat menikmati Pesan itu, tetapi mengapa Anda
mematikan nyanyian yang indah itu, lihat, yang di luar?” Maka,
tetangga, jika pagi ini Anda sedang mendengarkan, menurut
saya kami mempunyai tetangga yang paling baik yang ada di
Jeffersonville. Kita memarkir mobil-mobil kita di depan rumah
mereka dan segala yang lainnya; mereka tidak mengatakan apa-
apa tentang itu; kita jalan terus saja. Maka, kita berterima kasih
kepada mereka sekarang.
571 Oh, betapa ajaibnyaDia! Allah beserta Anda sekarang.

…Name, Oh how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Till we meet…

572 Mari kita menundukkan kepala kita. Gembala akan
membubarkan kita, beberapa saat lagi. Allah beserta Anda!

…we meet at Jesus’ feet, (di Kota yang mulia,
di Takhta),

Till we meet! till we meet!
God be with you till we meet. 
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