
KEPEMIMPINAN

 Terima kasih, Saudara Williams. Halo, Saudara Salano dan
istrinya, dan semua delegasi di sini pada jamuan makan

malam ini. Sungguh merupakan suatu keistimewaan yang besar
berada di sini. Saya telah menantikan saat ini sejak kami
memulai dengan cara ini.

2 Dan saya—saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
wanita itu, saya tidak ingat namanya, Billy baru saja
mengatakan kepada saya, yang memberi saya sekotak permen
Natal, dan membawanya ke mobil beberapa saat yang lalu.
Saudari itu, saya tidak bisa mengingat namanya, ia berasal
dari sini di California. Itu merupakan hadiah Natal saya yang
pertama. Jadi saya—saya berterima kasih untuk itu.

3 Nah, malam ini…Sekarang di Tucson sudah pukul
sembilan lewat sepuluh menit, tapi saya pikir ini baru pukul
delapan lewat sepuluh menit di sini. Jadi kami…Saya punya
semacam perasaan yang bagus di antara orang-orang, saya agak
panjang-lebar dalam berkhotbah, maka saya—saya harap…
[Jemaat bertepuk tangan—Ed.] Terima kasih. Sungguh…orang-
orang yang baik ada di sini. Saya berterima kasih.

4 Tetapi saya—saya sedikit lelah berkhotbah, hampir, malam
ini, saya sudah berkhotbah begitu lama dari—dari Shreveport
dan seluruh negeri (datang ke jalan ini) malam demi malam, dan
Anda menjadi sedikit—sedikit gemetar, Anda tahu, dan masuk
angin, dan tenggorokan Anda serak. Saya mulai di Shreveport.
Saya kehilangan rambut saya ketika saya…beberapa tahun
yang lalu. Dan saya mengambil satu benda kecil yang saya
pakai ketika saya berkhotbah di daerah utara, agar tidak
masuk angin. Saya pergi ke Shreveport dan melupakan itu, dan
saya benar-benar terkena pilek. Angin itu datang berhembus
seperti itu, Anda benar-benar tidak tahu. Itu dikeluarkan secara
tidak sengaja, dan kulitnya masih lembek, dan hanya dengan
sedikit keringat dan saya sudah benar-benar mendapatkannya
di tenggorokan; harus menghentikan banyak pertemuan. Jadi
saya agak sedikit serak malam ini.

5 Kami ingin mengatakan bahwa kami mengalami saat-
saat yang menyenangkan datang ke sini, meskipun, dalam
pertemuan. Tadi malam kami mengalami saat yang indah
di…dengan saudara-saudara, di, chapter yang lain. Dan juga
ada begitu banyak orang yang hadir dan hadirin yang luar
biasa, orang-orang sangat hormat dan menyenangkan. Jadi itu
membuat saya merasa benar-benar baik untuk menjadi bagian
dari Full Gospel Business Men. Itu telah…
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6 Saya memiliki sebuah Pesan, saya rasakan, dari Allah.
Ini agak aneh bagi sebagian orang. Dan saya tidak dapat
menahan diri untuk tidak lagi…Saya hanya harus menjadi
diri saya sendiri. Dan kita…saya tidak bermaksud menjadi
berbeda, hanya saja saya—saya hidup pada waktu yang berubah.
Kami…

7 Selama Anda membangun tembok pada satu jalan yang
lurus, itu bagus-bagus saja, si—tukang batu dapat meneruskan
di deretan itu. Tetapi ketika Anda harus berbelok di sudut, di
situlah di mana waktu…Dan kita tidak sedang membangun
tembok; kita sedang membangun rumah, Anda lihat, jadi
belokan-belokan ini ada. Itu datang di zaman Martin Luther,
John Wesley, dan zaman Pentakosta; itu ada di sini lagi.
Jadi kita…sulit untuk berbelok di sudut. Tetapi saya sangat
bersyukur untuk…kepada Allah, meskipun itu sangat sukar
sekali, orang-orang menanggapinya seratus persen. Jadi kami
sangat bersyukur, terima kasih untuk Anda semua.

Dan sekarang sebelum kita membuka Kitab ini, mari
kita berbicara kepada sang Penulis, jika Anda mau, sebentar,
sementara kita menundukkan kepala kita:

8 Allah yang terkasih, kami bersyukur kepada-Mu malam
ini untuk keistimewaan mengenal Yesus Kristus (Juru Selamat
kami) Anak-Mu, yang dengan cuma-cuma mengampuni dosa
kami, dan mengetahui bahwa Darah-Nya cukup itu menutupi
semua dosa dan kejahatan kami. Itu sudah dihapuskan dan
dimasukkan ke dalam lautan kelupaan Allah dan Mempelai
Wanita-Nya akan berdiri di Perjamuan Kawin, murni, tidak
tercemar, untuk kawin dengan Anak Allah. Betapa kami
berterima kasih kepada-Mu atas semua-kecukupan ini dan iman
untuk mengetahui bahwa kami tidak percaya pada usaha kami
sendiri tetapi kepada perbuatan-Nya saja, untuk apa yang telah
Ia lakukan bagi kami. Kami sangat bersyukur.

9 Terima kasih untuk ke—kesuksesan yang didapatkan oleh
saudara-saudara ini di luar negeri dan negara-negara di sana
di mana mereka lapar dan haus akan Allah. Saya berdoa,
Tuhan, bahwa jika mereka kembali lagi, agar anak-anak itu
yang mereka bawa ke dalam Kerajaan akan menjadi nenek dan
kakek-buyut dari anak-anak yang akan mereka bawa masuk
juga. Kabulkan itu, Bapa.

10 Berkatilah kami semua, malam ini, dan kiranya Roh Kudus
memberi kami hal-hal yang kami perlukan. Tutuplah mulut
kami terhadap hal-hal yang seharusnya tidak kami katakan,
dan bukalah hati kami untuk menerima apa yang akan Engkau
sampaikan kepada kami. Kabulkan itu, Bapa. Dalam Nama
Yesus kami berdoa. Amin.
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11 Sekarang mari kita buka dalam Alkitab ke sebuah teks kecil
yang ingin saya sampaikan sebentar malam ini, dan itu terdapat
di Injil Markus, pasal ke-10.
12 Dan saya punya…Beberapa tahun yang lalu apabila saya
akan berbicara, saya akan—saya bahkan tidak perlu menulis
catatan, saya bisa mengingatnya. Dan saya tidak perlu memakai
kacamata untuk membacanya dari Alkitab. Tetapi sejak saya
melewati dua puluh-lima sekarang, dua kali, dan agaknya
sedikit sulit bagi saya untuk—untuk melakukan seperti yang
dulu saya lakukan. Dan ini seperti sebuah mobil yang sudah
usang, namun saya masih berlari. Uh-huh, saya ingin terus
berlari hingga itu…Saya pergi ke tumpukan besi tua itu untuk
dibentuk lagi. Itu adalah janji.
13 Injil Lukas, pasal ke-10, dan mulai dari…saya yakin saya
katakan ayat ke-21, kalau saya bisa menemukan itu di sini di
suatu tempat. Saya salah, ini Injil Markus.Maafkan saya.
14 Injil Markus, pasal 10, dan—dua puluh-…mulai dengan
ayat ke-21, saya ingin membaca. Mari kita baca ayat ke-17, lebih
tepatnya:

Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan
perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari
mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapan-
Nya ia bertanya: “Guru yang baik, apa yang harus
kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”
Jawab Yesus: “Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak

seorangpun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah:

Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri,
jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi
hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!”
Lalu kata orang itu kepada-Nya: “Guru, semuanya itu

telah kuturuti sejak masa mudaku.”
Tetapi…Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh

kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya: “Hanya
satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang
kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang
miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga,
kemudian datanglah, pikullah salibmu dan ikutlah
Aku.”
Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu

pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya.
Dankiranya Tuhanmemberkati pembacaan Firman-Nya.

15 Sekarang, kita akan berbicara malam ini mengenai satu
subyek. Saya ingin teks saya menjadi “Ikutlah Aku,” dan subjek
saya: Kepemimpinan.
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16 Sekarang ini aneh, tetapi saya pikir mungkin, hari ini dalam
berdoa…Dan saya sudah begitu lama, dan tiap malam terus
membaca Pesan yang saya miliki, yang Tuhan berikan bagi
saya untuk disampaikan. Saya pikir malam ini, di chapter yang
baru ini, saya akan menyampaikannya dari sudut pandang yang
berbeda. Dan kita sering kali telah berbicara mengenai ini,
menyebutnya, “Pemimpin Muda yang Kaya.” Dan—dan banyak
hamba Tuhan di sini, saudara-saudara saya, tidak diragukan
lagi telah menyampaikannya dalam banyak cara yang berbeda.
Dan saya ingin mencoba untuk menghampirinya dengan suatu—
suatu cara yang berbeda malam ini dari apa yang pernah saya
lakukan sebelumnya,Kepemimpinan ini.
17 Ini, ingatlah ini, bahwa kita masing-masing, tua dan muda,
langkah pertama yang pernah Anda buat dalam hidup Anda,
seseorang harus memimpin Anda. Benar. Dan langkah terakhir
yang Anda buat, seseorang akan memimpin Anda. Seseorang
harus memimpin.
18 Tuhan menyamakan kita dengan domba. Dan kalau ada
yang tahu tentang memelihara domba dan sifat domba, wah,
Anda tahu bahwa seekor domba tidak dapat menemukan
jalannya. Ia harus dipimpin. Bahkan di kandang-kandang
penyembelihan, kita temukan bahwa mereka membawa domba
ke sana dan ia dipimpin ke pembantaian oleh seekor kambing.
Seekor kambing memimpin dia, lalu ketika ia sampai ke ujung
saluran itu ia melompat keluar, dan domba itu langsung masuk
ke penyembelihan. Jadi mereka…kita ketahui bahwa seekor
domba tidak dapat menemukan jalannya.
19 Saya ingat pengalaman saya dengan seekor domba, satu
kali. Saya adalah polisi kehutanan di negara bagian Indiana,
dan saya ada di luar di padang; dan saya mendengar sesuatu,
jeritan yang paling menyedihkan. Dan itu adalah se—seekor
domba kecil, telah—telah kehilangan induknya. Dan ia tidak
bisa menemukan jalannya menemui induknya, dan si induk
tidak bisa menemukan jalannya ke—menemui domba kecil itu.
Saya menggendong sobat kecil itu, dan betapa tenangnya ia
berbaring pada saya. Saya pergi ke sana, tangan saya memegang
domba kecil itu. Dan menjerit, dan—dan saya mendengarkan
dia. Bagaimana ia membaringkan kepala kecilnya kepada saya
dan tampaknya ia tahu bahwa saya—saya—saya dulu hendak
menolong dia.
20 Saya berpikir, “O Batu Karang Segala Zaman, terbelahlah
untukku, gendonglah aku di pangkuan Tuhan Yesus, puas
karena saya tahu saya—saya akan pulang ke Rumah dengan
orang-orang yang saya kasihi.” Saya pikir, “Di akhir perjalanan
hidup saya, bawalah saya di pangkuan-Mu, Tuhan, seperti itu.
Bahwa saya tahu saya akan dibawa menyeberangi sungai itu, di
sana di sisi yang lain di mana tidak akan ada duka dan sakit-
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penyakit, dan sebagainya, dan saya akan bersama dengan orang-
orang yang saya kasihi.”
21 Dan jika Anda mau mempelajari alam, ada hal yang besar
di alam. Segala sesuatu yang saya—yang saya pandang, dan
Allah telah membuat, Ia adalah Pencipta alam. Alam berjalan
dalam kesinambungan. Seluruh alam berjalan hampir sama.
Anda perhatikan, semuanya…Seperti yang saya katakan, saya
yakin tadi malam, bahwa “Alam bersaksi akan Allah.” Jika
Anda tidak memiliki Alkitab, Anda tetap bisa memperhatikan
alam dan tahu bahwaAlkitab ini adalahKebenaran.
22 Saya—saya mendapat keistimewaan untuk berkeliling dan
keliling dunia. Dan saya telah membaca berbagai tahapan yang
berbeda, dan saya telah melihat berbagai agama; pengikut
Muhammad, dan saya sudah membaca Al-Quran, dan—dan
melihat penganut Sikh, Jain, pengikutMuhammad, danBuddha,
dan entah apa lagi. Namun, masing-masing dari mereka,
mereka memiliki filosofi dan se—se—se—sebuah buku kredo dan
buku peraturan, dan sebagainya. Tetapi Alkitab kita adalah
Kebenaran, dan Allah kita adalah satu-satunya yang benar;
karena masing-masing dari agama itu harus menunjuk ke satu
makam di satu tempat di mana pendiri mereka masih terbaring,
tetapi Kekristenan menunjuk ke sebuah kuburan terbuka dan
bisa hidup di Hadapan dari Seorang yang telah diletakkan di
sana. Ia hidup! Itu bukan Allah yang dulu, itu adalah Allah
yang sekarang. Bukan “Aku yang dulu” atau “Aku yang akan
datang,” tetapi “AKUYANGSEKARANG.”
23 Dan seluruh alam berjalan dalam kesinambungan, seperti
yang telah saya katakan, berbicara tentang Zaman-zaman
Gereja kita (yang mana sekarang kita sudah menerbitkan buku-
bukunya). Se…Mengapa saya…tentang tulisan sayamengenai
Zaman-zaman Gereja. Dan bagaimana kita melihat Gereja,
bagaimana Iamatang, naik dengan tepat seperti seluruh alam.
24 Dan kami sedang berbincang tempo hari tentang bagaimana
matahari terbit di pagi hari, itu bayi kecil, benar-benar lemah,
sama sekali tidak begitu banyak kekuatan padanya. Dan seiring
hari berjalan terus, ia semakin kuat, bertambah kuat. Kira-
kira pukul delapan ia masuk sekolah, seperti anak lelaki atau
perempuan muda. Dan kemudian kira-kira pukul sebelas ia
keluar dari sekolah, dan ia siap untuk—pelayanannya. Dan
kemudian melintas hingga kira-kira pukul tiga itu berubah, di
usia pertengahan menjadi usia lanjut. Dan selanjutnya mati di
sore hari. Apakah itu akhir dari matahari? Tidak. Ia kembali
keesokan paginya, untuk bersaksi bahwa ada kehidupan,
kematian, penguburan, kebangkitan. Paham? Paham?
25 Kami mengamati pohon, bagaimana itu bergerak dan apa
yang mereka lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya ada di
Kentucky, saya—saya suka berburu tupai, dan saya pergi untuk
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berburu tupai dengan seorang sahabat saya ke sana di musim
gugur tahun itu. Dan itu…sangat kering.
26 Dan siapa saja yang pernah berburu tupai abu-abu, tahu
betapa sulitnyamenyelinap untukmendapatkannya. Ketika, se—
daun-daun, hanya berderak satu, dan, oh, Houdini menjadi
seorang seniman amatir dalam melarikan diri bagi—bagi tupai-
tupai itu, betapa mereka bisa lolos! Dan kemudian mencoba
menembak mata dari jarak lima puluh yard, diperlukan suatu
perburuan yang baik untuk mendapatkan batas buruan Anda
dalam sehari.
27 Jadi, Bapak Wood, seorang teman saya, se—seorang Saksi
Yehova yang telah bertobat, dulu bersama saya. Dan kami…
Ia berkata, “Saya tahu ada sebuah peternakan di sini di mana
ada seseorang yang memiliki banyak dari…” Kami sebut itu di
sana, “tukang teriak.”
28 Berapa banyak yang tahu apa teriak itu? Nah, bagaimana
pun juga, dari bagian Kentucky mana Anda berasal? Paham?
Dan dari situlah saya berasal.
29 Seperti di sini di salah satu chapter, baru-baru ini; saya
harus mengatakan ini kepada Saudara Williams dan mereka,
saudara-saudara itu. Mereka berkata, “Kita sekarang akan
berdiri danmenyanyikan lagu kebangsaan—kebangsaan.”
30 Dan saya berkata, “Untuk rumah Kentucky lama saya,
jauh…” Jadi tidak ada yang bergabung dengan saya, jadi…
Itu satu-satunya lagu yang saya tahu. Dan jadi kami—kami
sekarang…
31 Baiklah, pak. [Saudara Branham diberikan sebuah
catatan—Ed.] “Tolong berdoa, bagi seorang ibu di sini yang
sekarang sedangmengalami pendarahan di hidung.”

Mari kita berdoa:
32 Allah yang terkasih, saya meminta kepada-Mu, Tuhan,
Engkau adalah—Penyembuh yang agung dan saya memohon
agar kasih karunia dan rahmat-Mu akanmenjamahwanita yang
terkasih ini sekarang juga dan menghentikan darah itu. Sebagai
orang-orang percaya yang dikumpulkan bersama-sama, wanita
itu telah datang ke sini untuk menikmati Firman Tuhan
dan persekutuan orang-orang, dan saya memohon kepada-Mu,
sekarang juga, untuk menghardik si musuh dan menghentikan
darah itu. Dalam Nama Yesus Kristus. Amin. (Dan kami
percaya, kami percaya.)
33 Melanjutkan cerita kecil itu hanya untuk mendapatkan
semacam perasaan sebelum kita menyampaikan beberapa
catatan yang telah saya tuliskan di sini, dan beberapa ayat
Kitab Suci.
34 Sekarang ia berkata, “Nah, orang tua ini, kita akan pergi
dan menemuinya. Ia punya banyak tukang teriak di tempatnya,”



KEPEMIMPINAN 7

ia katakan, “tetapi ia tidak percaya Tuhan.” Ia berkata, “Jika…
Ia hanya akanmengutuki kita jika kita pergi ke sana.”
35 Saya berkata, “Tetapi kita tidak mendapatkan tupai di sini.
Kita sudah berkemah selama dua minggu.” Dan kami kotor, dan
janggut menutupi muka.
36 Dan ia berkata, “Baiklah?”

Saya berkata, “Mari kita pergi.”
37 Jadi kami turun beberapa mil, sekitar dua puluh mil. Saya
sudah pernah ada di daerah itu di sana sebelumnya, selama tiga
malam, di sebuah perkemahan Methodist di mana ada beberapa
hal yang besar yang telah Tuhan kerjakan, dan pelayanan
kesembuhan yang besar di antara orang-orang Methodist. Dan
kemudian kami pergi jauh melewati beberapa bukit dan lembah
dan punggung bukit. Dan Anda harus mengenali Kentucky
untuk mengetahui hal itu, tempat seperti apa yang harus Anda
masuki. Dan saat kami kembali ke sana kami tiba ke satu
rumah, dan di sana duduk seorang lelaki tua, dua lelaki tua,
duduk di sana dengan topi tua mereka yang melengkung di
wajah mereka, dan—dan ia berkata, “Itu dia,” ia berkata,
“ia seorang yang keras.” Dikatakan, “Ia benci perkataan dari
seorang ‘pengkhotbah,’” katanya.
38 Jadi saya berkata, “Yah, lebih bagus saya diam di mobil saja,
atau kita tidak akan bisa berburu sama sekali.” Saya berkata,
“Andamasuklah dan tanya dia apakah kita bisa berburu.”
39 Maka ia keluar dan mulai berjalan masuk, ia berbicara
dengan mereka. Dan di Kentucky, selalu, Anda tahu, itu
“masuk,” dan seterusnya. Dan kemudian ia naik ke sana dan ia
berkata, “Saya ingin tahu apakah kami bisa berburu sebentar di
tempatmu.”
40 Lelaki tua yang sedang duduk di sana, kira-kira tujuh puluh
lima tahun, tembakau ada di mulutnya, ia berkata…meludah,
dan ia berkata, “Siapa namamu?”

Ia berkata, “NamakuWood.”
Ia berkata, “Apakah kamu ada hubungan dengan si tua Jim

yang dulu tinggal…”
Ia berkata, “Ya, aku anaknya Jim.” Berkata, “Saya Banks.

Ya.”
41 “Yah,” ia katakan, “si tua Jim adalah orang yang jujur.”
Berkata, “Tentu saja, silahkan.” Ia berkata—berkata, “Apakah
kamu seorang diri?”

Ia berkata, “Tidak, gembala saya ada di luar sana.”
Ia berkata, “Apa?”
Ia berkata, “Gembala saya ada di mobil,” dikatakan, “ia

berburu dengan saya.”
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42 Ia berkata, “Wood, kamu tidak maksudkan bahwa kamu
sudah begitu rendah sampai kamu harus menggendong seorang
pengkhotbah denganmu kemana pun kamu pergi?”
43 Jadi ia seorang yang punya karakter keras, kolot, maka saya
pikir saya sebaiknya keluar dari mobil, Anda tahu. Jadi saya
keluar dan berjalan, dan ia berkata, “Ya, dan kamu seorang
pengkhotbah, ha?”
44 Saya berkata, “Ya, pak.” Ia menatap saya dari atas ke
bawah; darah tupai, dan lumpur. Ia berkata—ia berkata…saya
katakan, “Tidak terlihat seperti itu.”
45 Ia berkata, “Yah, saya agak suka itu.” Ia berkata, “Kamu
tahu, saya mau mengatakan sesuatu kepadamu.” Ia berkata,
“Saya ini dianggap tidak percaya Tuhan!”
46 Saya berkata, “Ya, pak, saya maklum hal itu.” Saya berkata,
“Saya kira itu tidak pantas dibanggakan, biar bagaimana pun.
Bukan?”
47 Dan ia berkata, “Ya,” ia berkata, “saya tidak tahu.” Ia
berkata, “Saya akan beritahu kamu apa yang aku pikirkan
tentang kalian.”

Saya berkata, “Baiklah.”
48 Ia berkata, “Kamu menggonggong pohon yang salah.” Dan
berapa banyak yang tahu apa artinya itu? Paham? Itu berarti
seekor anjing yang berdusta, Anda lihat; rakun itu sama sekali
tidak ada di atas sana, lihat. Ia berkata, “Kamu menggonggong
pohon yang salah.”

Saya berkata, “Itu menurut opini.”
49 Dan ia berkata, “Yah,” ia berkata, “lihat, kamu lihat
cerobong tua itu yang ada di sana?”

“Iya.”
50 “Aku dilahirkan di sana, tujuh puluh lima tahun yang
lalu.” Dan berkata, “Aku telah tinggal di sini di perbukitan
ini, sekeliling, selama bertahun-tahun ini.” Dan berkata, “Saya
telah melihat ke langit, saya telah melihat di sini dan di sana,
dan, sungguh, selama tujuh puluh lima tahun ini, saya telah
melihat sesuatu yang terlihat seperti Allah. Tidakkah kamu
berpikir begitu?”
51 Saya berkata, “Yah, itu bergantung pada apa yang sedang
Anda pandang, lihat, atau apa yang sedangAnda cari.”
52 Dan ia berkata, “Yah,” katanya, “Saya—saya tentu tidak
percaya ada makhluk yang seperti itu. Dan saya percaya
kalian keluar dan menipu orang-orang untuk uang mereka dan
sebagainya. Dan begitulah jalannya.”
53 Saya berkata, “Yah, Anda seorang warga negara Amerika,
Anda punya hak atas pemikiran Anda—sendiri.”
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54 Ia berkata, “Ada satu orang, satu kali, yang saya dengar,”
katanya, “yang saya yakin…Jika ia…Jika saya akan pernah
bisa berbicara dengan orang itu,” dikatakan, “Sayamau untuk—
menanyakan beberapa pertanyaan padanya.”

Saya berkata, “Ya, pak.”
55 Ia berkata, “Itu adalah seorang pengkhotbah, Anda
mungkin mengenal dia.” Berkata, “Ia mengadakan pertemuan
di sini di Campbellsville, belum lama ini, di halaman gereja
di sana, sebuah perkemahan.” Dan ia berkata, “Saya lupa
namanya.” Dikatakan, “Ia berasal dari Indiana.”

Dan—dan saya berkata, “Oh? Ya, pak.”
56 Dan Saudara Wood mulai berkata, “Yah, saya…” (“Jangan
katakan itu.”) Dan jadi ia berkata…

Saya berkata, “Bagaimana dengan dia?”
57 Ia berkata, “Yah,” ia berkata, “ibu tua itu…” (seseorang)
“di atas sana di bukit itu…”dikatakan, “Kamu tahu, ia sekarat
dengan kanker.” Dan berkata, “Istri dan saya akan pergi ke sana
di suatu pagi untuk—untuk mengganti alasnya.” Dikatakan,
“Mereka bahkan tidak bisa mengangkat dia cukup tinggi untuk
meletakkan dia di pispot,” dikatakan, “harus menarik seperai
kecil.”Dan berkata, “Ia hampirmati. Ia telah pergi ke Louisville,
danmengatakan bahwa para dokter telahmenyerah dan berkata
bahwa ia akan mati.”
58 “Dan Saudarinya pergi ke pertemuan itu, dan berkata,
‘Pengkhotbah itu berdiri di sana di podium, memandang ke
seluruh hadirin dan memanggil wanita ini dengan namanya,
dan mengatakan padanya, “Ketika ia pergi, ia membawa
sebuah sapu tangan dan menaruhnya di—di dompetnya.” Dan
memanggil nama wanita ini di sini, dua puluh mil di bawah sini,
dan mengatakan bagaimana ia menderita dengan kanker, siapa
namanya, dan semua yang telah ia lalui; dikatakan, “Bawalah
sapu tangan itu dan letakkanlah di atas wanita itu,” dan berkata
bahwa “wanita itu akan disembuhkan dari kankernya.”’”
59 Dan berkata, “Mereka datang ke sini malam itu.” Berkata,
“Jujur, saya mendengar teriakan paling hebat di sana. Saya
pikir mereka melepaskan Bala Keselamatan di puncak bukit itu
di sana. Dikatakan, ‘Yah,’ saya berkata, ‘Saya kira Saudari itu
sudah mati.’ Berkata, ‘Kita akan…Besok kita akan pergi dan
membawa gerobak, dan bagaimana kami membawanya keluar
ke jalan utama,’ berkata, ‘sehingga mereka bisa membawanya ke
pengurus pemakaman.’ Dan berkata bahwa…Kami menunggu.
Tidak perlu naik pada malam itu.” Berkata, “Itu kira-kira satu
mil naik ke perbukitan ini.” Berkata, “Kami pergi keesokan
paginya, dan Anda tahu apa yang terjadi?”

Saya berkata, “Tidak, pak.”
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60 Ia berkata, “Wanita itu sedang duduk di sanamakan pai apel
goreng, danminum kopi, dengan suaminya.”

Saya berkata, “Sungguh begitu?”
Ia berkata, “Ya, pak.”
“Oh!” Saya berkata. “Nah, tuan, Anda sungguh bermaksud

begitu.”
61 Ia berkata, “Yang menyita perhatian saya adalah apa…
bagaimana orang itu, dan belum pernah ke daerah ini, dan
mengetahui itu.” Paham?

Dan saya berkata, “Oh, Anda tidakmemercayai itu.”
Ia berkata, “Itu kebenaran.”
Saya berkata, “Anda percaya itu?” Paham?

62 Ia—ia berkata, “Yah, naiklah ke bukit di sana, saya dapat
membuktikan itu kepadamu.” Ia berkhotbah kembali kepada
saya sekarang, Anda tahu.
63 Jadi saya—saya berkata, “Um-um.” Saya memungut sebuah
apel, dan—dan saya berkata, “Dapatkah saya mengambil salah
satu dari apel-apel ini?”Dan sayamenggosoknya ke baju saya.
64 Ia berkata, “Yah, tawon-tawon memakannya, saya kira
kamu bisa mengambil satu.” Dan kemudian…Dan sekarang
saya berkata, “Yah,…” Saya—saya gigit…menggigitnya, dan
saya berkata, “Itu apel yang enak.”
65 Ia berkata, “Oh, ya.” Berkata, “Kamu tahu? Saya menanam
pohon itu di sana, oh, empat puluh tahun yang lalu, atau sesuatu
yang seperti itu.”

Saya berkata, “Oh, benarkah itu?”
“Ya, pak.”

66 Dan saya berkata, “Yah, dan tiap tahun…” Saya berkata,
“Saya perhatikan kita masih belum mengalami embun beku, ini
awal Agustus.” Dan saya berkata, “Daun-daun itu jatuh dari
pohon.”
67 “Ya, pak. Itu benar, itu terjadi di musim gugur. Yakin kita
akan mengalaminya lebih awal kali ini.”
68 Saya berkata, “Ya, pak.” Mengganti topiknya, lihat. Dan
ia berkata…Saya berkata, “Yah, Anda tahu, ini aneh,” Saya
katakan, “bagaimana getah itu keluar dari pohon itu.” Saya
berkata, “Dan daun-daun itu jatuh, dan namun tidak ada…
mereka—masih belum ada embun beku untuk membunuh
daun itu.”
69 Dan ia berkata, “Baiklah,” ia berkata, “apa hubungannya
dengan apa yang sedang kita bicarakan?”
70 Dan saya berkata, “Yah, saya—saya heran saja.” (Anda tahu,
mama selalu berkata, “Berikan seekor sapi tali yang cukup dan



KEPEMIMPINAN 11

ia akan menggantung dirinya sendiri, Anda tahu.” Jadi saya beri
saja dia tali yang sangat panjang.)
71 Kemudian ia keluar, dan ia berkata, “Baiklah, ya, apa
hubungannya dengan itu?”
72 Saya berkata, “Anda tahu, Allah menumbuhkan pohon apel
itu, dan Anda menikmati buah apel dan daun-daun itu, dan
Anda duduk di—di bawah naungannya dan sebagainya. Ia turun
di musim gugur pada tahun itu dan,” Saya berkata, “kembali
naik lagi dengan buah apel dan daun-daun lagi.”
73 Dan ia berkata, “Oh, itulah alam.Mengerti, begitulah alam.”
74 Saya berkata, “Yah, tentu saja, itu alam.” Saya berkata
“Itu alam, tetapi Seseorang Harus mengendalikan alam itu.”
Lihat, Saya…ia berkata…“Sekarang beritahukan kepadaku
apa yang membuatnya demikian?”
75 Dan ia berkata, “Yah, itu hanya—alam secara alami.”
76 Saya berkata, “Sekarang siapa yang berbicara kepada daun
kecil itu, dan…?” Saya berkata, “Nah, alasan daun itu rontok,
itu karena getahnya turun ke akar. Dan bagaimana jika getah
itu bertahan di batang pohon itu sepanjang musim dingin? Apa
yang akan terjadi?”
77 Berkata, “Itu akanmembunuh pohonnya.”
78 “Yah,” saya berkata, “sekarang, intelegensi apa yang
mengalirkan getah itu masuk ke dalam akar, berkata, ‘Keluar
dari sini sekarang, ini akan musim gugur tahun ini, turunlah
masuk ke akar dan sembunyi? Dan tetap tinggal di dalam
akar itu seperti sebuah kuburan; dan kemudian musim semi
berikutnya muncul kembali, menghasilkan buah apel yang
lebih banyak, dan memunculkan daun yang lebih banyak dan
sebagainya.”
79 Ia berkata, “Begitulah alam, ia akan melakukannya.”
Berkata, “Cuaca! Perubahan, Anda tahu, terjadi di musim
gugur.”
80 Saya berkata, “Letakkan seember air di tiang di luar sana,
dan lihat apakah alam mengalirkannya ke dasar tiang itu dan
membawanya kembali. Paham?” Paham?

“Yah,” ia berkata, “kamumungkin punya sesuatu.”
Saya berkata, “Renungkanlah itu saat kami pergi berburu.”
Dan ia berkata, “Yah,” dan ia berkata, “berburulah di mana

kamu suka.”
81 Dan saya berkata, “Ketika saya kembali, jika Anda mau
memberi tahu saya intelegensi apa yang mengalirkan getah dari
pohon itu turun masuk ke akar-akarnya, tinggal di sepanjang
musim dingin dan kembali lagi pada musim dingin berikutnya,
saya akan memberi tahu Anda bahwa itu adalah Intelegensi



12 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

yang sama yang memberitahu saya tentang wanita yang di atas
sana itu.”

Berkata, “Memberitahumu?”
Saya berkata, “Ya, pak.”
Ia berkata, “Kamu bukan pengkhotbah itu!”
Saya berkata, “Maukah Anda tahu namanya?”
Berkata, “Ya.”
Saya berkata, “Branham?”
Ia berkata, “Itu dia.”
Saya berkata, “Itu—itu benar.” Paham?

82 Dan Anda tahu apa? Saya menuntun orang tua itu kepada
Kristus, di sana dengan kesaksiannya sendiri.
83 Dan setahun kemudian saya ada di sana danmenarik sebuah
mobil (dengan lisensi Indiana di mobil itu) di halaman. Mereka
telah pindah, ia telah mati. Dan jadi ketika saya kembali,
berdirilah istrinya di sana benar-benar mengusir saya; Saya
pikir saya telah mendapatkan izin untuk berburu. Dan ia keluar
di sana, ia berkata, “Tidakkah kamu bisa baca?”
84 Saya berkata, “Ya, bu.”

Ia berkata, “Apakah Anda melihat tanda-tanda itu yang
berkata ‘Tidak Boleh Berburu!’?”
85 Saya berkata, “Ya, bu, tapi,” Saya berkata, “Saya—saya
sudah punya izin.”
86 “Anda tidak punya izin!” ia berkata. Dan berkata,
“Kami sudah punya tempat ini—menguasai tempat ini selama
bertahun-tahun.”
87 Saya berkata, “Yah, Saudari, saya—maka sudah salah, saya
minta maaf.”
88 Dan berkata, “Tidak ada maaf! Lisensi Indiana itu di sana,
dan ada di sini, Anda berani sekali!”

Saya berkata, “Dapatkah saya menjelaskannya?” Saya
berkata…

Ia, “Siapa yang memberi Anda izin?”
89 Saya berkata, “Saya tidak tahu hanya…” Saya berkata,
“Dulu ada seorang lelaki tua duduk di sana di teras itu, ketika
saya ada di sini tahun lalu, dan kami berbincang tentang Allah.”
Paham?

Dan ia memandang, ia berkata, “Andakah Saudara
Branham?”

Dan saya berkata, “Ya, bu.”
90 Ia berkata, “Maafkan saya. Saya tidak mengenal Anda.” Ia
berkata, “Saya ingin memberi tahu Anda kesaksiannya. Saat-
saat terakhir dia hampir mati, ia mengangkat tangannya dan
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memuji Allah.” Berkata, “Ia mati dalam iman Kristen, dan
dibawa pergi kepada Allah.” Paham?
91 “Jika mereka diam, maka batu-batu itu akan segera
berteriak.” Ada sesuatu di alam.
92 Perhatikan burung, Perhatikan hewan, perhatikan
semuanya, dan Anda perhatikan alam.
93 Perhatikan merpati kecil bagaimana ia terbang. Betapa ia
burung yang berbeda, lihat. Ia—ia tidak punya empedu, ia tidak
bisa makan seperti burung gagak. Paham? Ia tidak memiliki
empedu dalam dirinya. Ia tidak perlu mandi di—di—di air,
karena ia memiliki sesuatu dalam dirinya; itu membersihkan dia
dari dalam ke luar, Anda mengerti.
94 Begitulah orang Kristen. Itulah cara Allah menggambarkan
Diri-Nya, dalam se—dalam se—dalam seekor merpati. Lihat,
karena…dan…Yesus digambarkan sebagai Anak Domba.
Dalam Alam Anda akan selalu menemukan Allah. Dan Allah
menyamakan kita dengan domba yang harus dipimpin. Apakah
Anda pernah memperhatikan di sana, saya berkhotbah tentang
itu beberapa waktu yang lalu? Bahwa Merpati turun ke atas
AnakDomba, untukmemimpin AnakDomba, dan Itumenuntun
Dia ke penyembelihan. Sang—sang—sang Merpati! Nah, jika
Anak Domba itu…Merpati itu tidak bisa turun pada jenis
binatang lain, karena keduanya harus memiliki sifat yang sama.
Paham? Jika Merpati itu akan hinggap di atas seekor serigala,
dan ia akan mendengus atau menggeram, Merpati itu akan
terbang.
95 Baiklah, itu cara yang sama sekarang. Dan jalan kita yang
tidak baik, Roh Kudus akan terbang saja dan pergi. Itu harus
memiliki sifat yang sama. Burung Sorgawi, merpati; hewan yang
paling lemah lembut di bumi, anak domba; mereka bisa sepakat
bersama. Dan ketika Roh Kudus turun atas kita danmenjadikan
kita sebagai ciptaan baru, maka Ia bisa memimpin kita. Tetapi
kita mencoba untuk menjalani kehidupan lama yang sama, itu
tidak akan berhasil! Itu benar-benar tidak akan berhasil.
96 Nah, langkah pertama yang mungkin pernah Anda lakukan
dalam hidup Anda, berbicara mengenai kepemimpinan,
mungkin adalah tangan dari seorang ibu tua yang baik. Tangan
itu mungkin sudah kaku malam ini, di luar sini di suatu
pemakaman di suatu tempat, tetapi itu adalah tangan yang
memegangAnda untukmembuat langkahAnda yang pertama.
97 Lalu setelah ibu mengajari Anda bagaimana untuk berjalan,
dan Anda akan berjalan beberapa langkah kemudian jatuh, dan
bangun, danAnda berpikir Anda sudahmelakukan hal-hal yang
hebat, selanjutnya ibu menyerahkan Anda ke guru sekolah. Dan
kemudian ia mulai membimbing Anda pada sebuah pendidikan;
tentang bagaimana dan apa yang harus Anda perbuat, dan
bagaimanaAnda harus belajar, dan—dan sebagainya seperti itu.
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98 Lalu setelah guru sekolah selesai dengan Anda, maka Anda
kembali, ayah Anda memegang Anda. Lalu ketika ayah Anda
memegang Anda, ia mungkin mengajarkan Anda bisnis Anda;
bagaimana menjadi seorang usahawan yang sukses, bagaimana
mengerjakan sesuatu dengan benar. Ibu Anda mengajarkan
Anda bagaimana menjadi se—seorang ibu rumah tangga, cara
memasak, dan sebagainya seperti itu.
99 Lalu setelah mereka selesai dengan Anda, maka pendeta
atau imammemegang Anda.
100 Tetapi sekarang siapa yang memimpin Anda? Itulah
pertanyaannya sekarang. Nah, kita semua dipimpin oleh
sesesuatumalam ini. Harus. Kita dipimpin. Perhatikan!
101 Sekarang mari kita lihat anak muda ini…apa yang telah
mempengaruhi dia. Mari kita lihat pada…pengusaha muda ini
kita akan memanggil dia, karena ia adalah seorang pengusaha.
Ia adalah seorang yang sangat sukses. Mari kita lihat para
pemimpinnya.
102 Mungkin, pertama, saat masih kecil ibunya telah mengajari
dia hal-hal yang harus dia lakukan. Ayahnya telah menjadikan
dia sangat sukses, dan mungkin meninggalkan baginya se—
meninggalkan baginya suatu warisan, karena ia sendiri adalah
seorang pemimpin; mungkin ayahnya sudah meninggal, jadi ia
adalah seorang—seorang pengusaha. Ia adalah seorang…Mari
kita sebut dia, hari ini, seperti seorang pengusaha Kristen; atau,
ia adalah seorang pengusaha yang agamais, saya rasa akan
menjadi sebutan yang terbaik.
103 Orang ini agamais, ia sama sekali bukan orang kafir. Dan
ia telah diajari oleh ibunya bagaimana melakukan yang benar,
bagaimana berjalan, bagaimana berpakaian. Ia telah diajar oleh
ayahnya, usaha yang besar, dan bagaimana menjadi seorang
yang sukses; dan usahanya sangat sukses. Dan ayah dan ibu telah
dibesarkan di gereja, dan telah mengarahkan dia kepada imam.
Dan imam telah menjadikan dia seorang pria yang benar-benar
religius. Karena itu ia adalah seorang yang sangat beradab, ia
adalah anak yang baik dengan karakter yang baik.
104 Jika Yesus Kristus memandang dia dan mengasihinya, ada
sesuatu yang riil dengan anak itu. Benar. Sebab Alkitab katakan
di sini, kita temukan di Markus, “Dan Yesus memandang dia,
dan menaruh kasih kepadanya.” Yah, “Dan Yesus memandang
dia, dan menaruh kasih kepadanya.” Karena itu pasti ada
sesuatu yang sangat luar biasa dengan anak muda ini. Ia adalah
seorang…memiliki karakter yang baik, dan peringkat karakter
yang baik. Ia adalah seorang pria yang dibesarkan dengan
benar; cerdas, pintar, intelektual, sangat sukses dalam bisnis,
dan seorang yang religius. Ia memiliki banyak karakteristik baik
yang luar biasa, sangat banyak sehingga itu menarik perhatian
Yesus Kristus sang Juru Selamat. Tetapi ketika ia dihadapkan,
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sebagai orang yang sangat sukses dalam semua hal-hal yang
lain…
105 Tidak ada yang salah; ia dengan sempurna dibentuk dengan
benar, diukur dengan benar, cerdas, pendidikan yang tepat,
keberhasilannya, ia pintar, seorang pengusaha yang baik,
mungkin anggota dari satu kelompok pengusaha di suatu tempat
di sana di Palestina. Ia mungkin anggota dari satu persekutuan
pengusaha seperti yang kita punya di sini malam ini, tidak
diragukan lagi, karena pengusaha selalu memiliki perkumpulan
dengan pengusaha yang lain, satu dengan yang lain.
106 Karena sama seperti “burung dengan bulu yang sama,”
mereka punya banyak hal untuk diperbincangkan. Dan
jika ini…Orang-orang beragama, mereka tidak ingin
berbicara tentang orang yang mengelola bar dan…mereka
semua bersama-sama, karena mereka tidak memiliki
kesamaan. Kita harus memiliki kesamaan. Jadi orang Kristen
memiliki kesamaan dengan orang Kristen; orang berdosa
memiliki kesamaan dengan—dengan orang berdosa; dan—
dan masyarakat, dan apa pun mereka, mereka memiliki
kesamaan. Dan anak muda ini mungkin anggota dari satu—
satu perkumpulan usahawan.
107 Dan ia sangat-sangat agamais, karena Yesus di sini bertanya
kepadanya, ia berkata, “Aku telah mematuhi perintah-perintah
ini, semuanya itu telah kuturuti sejakmasamudaku.” Benar.
108 Lihat, ia telah dibesarkan dengan benar, diajar dengan
benar, dan semuanya. Tapi ketika ia dihadapkan dengan—
pemikiran tentang Hidup Kekal…Sekarang saya ingin Anda
memperhatikan, dengan semua karakter yang ia miliki ini, ia
tahu bahwa iamasih belummemiliki HidupKekal.
109 Nah, semua masyarakat kita, gereja kita, keanggotaan kita
dan hal-hal yang sangat kita sayangi, masyarakat Amerika
kita, dan semuanya, itu bagus-bagus saja, tidak ada yang bisa
dikatakan menentang itu. Dan perkumpulan Usahawan Pria
Kristen kita di sini, adalah hal yang hebat, sudah menjadi pintu
terbuka bagi saya untuk…dalam pemikiran interdenominasi
saya bahwa “kita orang-orang Kristen.”
110 Tidak ada seorang (tidak ada denominasi) dapat mengklaim
kami, seorang Kristen sejati, karena Anda milik Allah.
Denominasi adalah buatan-manusia, dan Kekristenan dikirim-
Sorga. Tetapi dalam semua hal ini yang kita punya, sebaik
apa pun mereka, sebagus kita berkumpul bersama-sama,
dan sebagus pertemuan-pertemuan yang kita punya, dan
pemahaman sosial yang kita miliki, namun begitu tiap-tiap
orang dari kita dihadapkan dengan Hidup Kekal. Dan tidak
persoalan betapa sukses kita dalam bisnis, betapa suksesnya
kita, dan betapa kita seorang anggota gereja yang hebat, dan
bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencoba melakukan
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hal-hal dengan benar, tetap saja, jika itu tidak dilakukan
dengan cara yang benar, itu adalah penyembahan yang sia-sia
kepada Allah.
111 Yesus menggolongkan itu dengan cara yang sama, sambil
saya berhenti sejenak di sini. Ia berkata, “Percuma kamu
menyembahAku, sedangkan ajaran yangmereka ajarkan adalah
ajaran manusia.” Sekarang renungkan! Penyembahan yang
tulus, dan jujur (dengan ketulusan hati Anda) kepada Allah, dan
tetap saja sia-sia! Itu dimulai seperti itu dengan Kain, di taman
Eden. Penyembahan yang tulus, tetapi ditolak! Sangat agamais,
tetap saja ditolak!
112 Di Shreveport minggu lalu, dua minggu lalu, di pertemuan
Usahawan Pria, sarapan di sana di mana beberapa ratus orang
berkumpul, saya memakai dua setengah jam untuk berbicara
mengenai: Melakukan Sebuah Pelayanan Kepada Allah Tanpa
Kehendak Allah. Nah, itu terdengar aneh, tetapi kita harus
menyalurkan diri kita masuk ke saluran yang telah disediakan
Allah dan cara Allah dalam melakukannya. Tidak persoalan
betapa kita berpikir bahwa itu benar, itu harus sesuai dengan
Firman Tuhan atau itu sia-sia. Kainmenyembah, tetapi itu tidak
sesuai dengan Firman Tuhan. Orang-orang Farisi menyembah,
tetapi tidak sesuai dengan FirmanTuhan. Dan dalampesan yang
khusus ini kepadaUsahawan Pria, saya ajarkan ini.
113 Daud, dia ingin melakukan pelayanan kepada Tuhan, dan ia
benar dalam apa yang ia katakan. Ia berkata, “Apakah benar
tabut Tuhan ada di sana? Mari kita bawa itu ke sini.” Di zaman
raja, raja lain yang ia gantikan. Ia berkata, “Itu tidak benar.
Mereka tidak pernah berkonsultasi dengan Tuhan di tabut itu,
tetapi kita harus melakukannya.” Nah, itu benar, apa yang
seharusnya mereka lakukan. Ia berkata, “Kita harus mengambil
tabut itu, dan kita dapat berkonsultasi dengan Tuhan.” Dan
itu benar, tabut itu ada di negeri lain. Dikatakan, “Kita harus
membawanya ke sini. Bawalah itu ke sini dan letakkan itu di
rumah kita di sini, dan menyembah Tuhan.”
114 Sekarang perhatikan ia masuk ke saluran yang salah dalam
melakukan itu. Ia berunding dengan kapten lima puluh dan
kapten seratus dan kapten seribu.Mereka semua berunding, tiap
orang. Melihat itu adalah kehendak Tuhan, tampaknya begitu,
atau itu adalah—Firman Tuhan.
115 Firman Tuhan, kadang-kadang, Anda harus meletakkan Itu
ke tempat-Nya yang tepat atau itu bukan Kehendak Tuhan.
Paham? Sekarang biarlah hal itu meresap dalam dan Anda akan
mendapatkan se—sebuah gambaran umum dari apa yang sedang
coba saya sampaikan.
116 Saya tidak ingin gereja berjalan dengan cara yang sama
seperti yang Anda temukan di sana di Inggris: rambut
panjang, dan laki-laki dengan wajah-dicat, dan cabul. Kita
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tidak menginginkan itu! Tidak persoalan betapa agamaisnya
itu terdengar, dan betapa bagusnya Elvis Presley dapat
menyanyikan lagu-lagu religius, ia tetap saja iblis. Dan saya
bukan menghakimi, tetapi “Dari buahnya kamu mengenal
mereka.” Paham? Ia seorang Pentakosta, tetapi itu tidak sedikit
pun membuat perbedaan. Lihat, buah Anda memberi kesaksian
siapa diri Anda.
117 Tidak persoalan jika Roh turun ke atas dia, ia dapat
berbahasa roh, ia dapat bersorak, ia dapat menyembuhkan
orang sakit, dan Yesus berkata, “Banyak dari mereka akan
datang kepada-Ku pada hari itu, dan berkata, ‘Tuhan, bukankah
aku telah melakukan ini dan itu?’ Dan Aku akan berkata,
‘Enyahlah daripada-Ku, kamu pembuat kejahatan, Aku tidak
pernah mengenal kami.’” Paham?
118 Kita harus menjadi orang Kristen sejati, yang asli, dan satu-
satunya cara kita dapat melakukan itu adalah hadapi itu dengan
pertanyaan ini di sini tentang “Hidup Kekal.”
119 Hanya ada satu bentuk Hidup Kekal, dan itu datang dari
Allah. Dan Ia telah menetapkan setiap makhluk yang akan
memiliki Itu. Sama seperti Anda dulu gen di dalam ayah Anda,
Anda dulu adalah satu gen di dalam Allah; salah satu dari
atribut-Nya pada mulanya, atau Anda tidak akan pernah ada
di Sana. Anda muncul di tempat pembaringan ibu Anda; ayah
Anda tidakmengenal Anda, Anda dulu ada di pinggangnya. Dan
ketika Anda muncul di tempat pembaringan ibu, maka Anda
menjadimanusia dan dibuat sesuai gambar ayahAnda, sekarang
Anda dapat bersekutu dengan dia. Dan hal yang sama dengan
Allah, jika Anda memiliki Hidup Kekal.
120 Hidup di mana Anda datang, hidup alamiah, hidup secara,
fisik, itu melalui ayah Anda. Dan satu-satunya cara Anda dapat
dilahirkan kembali, merupakan satu-satunya cara, adalah harus
dari Bapa Surgawi Anda, atribut-atribut-Nya. “Semua yang
diberikanBapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku.” Paham?
121 Anda ada di sini karena nama Anda sudah ditaruh pada
Kitab Kehidupan Anak Domba bahkan sebelum ada dasar
dunia. Benar sekali. Anda dulu sebuah gen, gen rohani dari Bapa
Surgawi Anda, satu bagian dari FirmanAllah. Begitulah, seperti
yang saya katakan, maka Anda sudah bersama Yesus ketika
Ia dulu ada di sini karena Ia adalah Firman: Anda menderita
dengan Dia, mati dengan Dia, dikuburkan dengan Dia, dan
bangkit dengan Dia, dan sekarang duduk di tempat-tempat
Surgawi di dalam Dia!
122 Perhatikan, Daud menyangka semuanya baik-baik saja, dan
ia berunding dengan semua orang ini, dan mereka semua mulai
menari, dan bersorak dan berteriak. Mereka memiliki semua
ekspresi agamais yang bisa mereka buat, namun tetap saja
itu bukan kehendak Allah untuk turun dan membawa Firman
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Allah kembali ke rumah Allah. Tetapi, Anda lihat, Tuhan selalu
(di segala zaman) bekerja melalui satu cara. Keputusan-Nya
yang pertama adalah keputusan Dia satu-satunya, karena Ia
sempurna dalam keputusan-Nya. Ia tidak pernah melakukan
apa pun kecuali Ia menyatakannya terlebih dahulu kepada
hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi. Tepat sekali.
123 Itulah sebabnya ini, zaman gereja di mana kita hidup
di dalamnya, Tidak ada gereja, tidak ada Methodist, Baptis,
Pentakosta, atau apa pun yang lain, dapat menempatkan Gereja
ini menjadi Mempelai Wanita. Itu akan harus merupakan
jawaban dari Maleakhi 4, bagi Allah mengutus seorang nabi
untuk dinyatakan, karena hanya itu jalan satu-satunya. Gereja-
gereja kita berdenominasi dan melemparkan hal itu ke dalam
sebuah kekacauan dan keributan, sama seperti mereka yang
sebelumnya, dan Allah selalumengutus nabi-nabi.
124 Dan ada Nathan berdiri di negeri itu, seorang nabi yang
terbukti benar di hadapan Allah, dan ia bahkan tidak diajak
berunding.
125 Danmereka pergi ke sana danmengorbankan nyawa seorang
yang jujur, dan seterusnya, dan mengambil tabut itu. Alih-
alih meletakkannya di atas bahu orang-orang Lewi, untuk
membawanya, mereka menaruh itu di atas sebuah kereta untuk
membawanya. Semuanya kacau!
126 Anda lihat, jika Anda tidak berjalan sesuai dengan—dengan
kehendak Allah, dan cara yang diberikan oleh Allah kepada kita
untuk pergi, mereka selalu mengacaukan Itu dan membawa-
Nya ke dalam suatu organisasi, denominasi, suatu pesan, dan
begitulah. Paham? Itu sudah selalu dilakukan begitu.
127 Itu adalah hal yang sama dengan yang dihadapi anak
lelaki ini. Ia datang; ia telah menjadi seorang—seorang—seorang
anggota mungkin orang-orang Farisi atau Saduki, atau suatu
orde yang hebat di zaman itu. Ia se-agamais yang ia bisa. Ia
berkata, “Aku sudah menuruti semua perintah ini yang sudah
diajarkan kepadaku, sejak aku masih muda.” Paham? Dan Yesus
mengasihi dia untuk itu. Tetapi ia menolak untuk dituntun, ia
menolak untuk menerima kepemimpinan Yesus Kristus yang
sejati untukmemberikan dia Hidup yang Kekal.
128 Perhatikan, ia percaya ada sesuatu yang berbeda dari apa
yang ia punya, atau ia tidak akan pernah berkata, “Guru yang
baik, apa yang harus aku lakukan sekarang?”
129 Lihat, ia ingin melakukan sesuatu dari dirinya. Begitulah
yang kita, kita ingin melakukan sesuatu dari diri kita. Karunia
Allah adalah pemberian cuma-cuma. Allah memberikan Itu
kepada Anda, Anda tidak melakukan satu hal untuk Itu. Ia
telah menetapkan Itu bagi Anda, dan Anda akan memiliki-Nya.
Paham?
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130 Perhatikan, ia tahu Itu ada di sana. Ia percaya dengan Itu
dan menginginkan Itu. Tetapi ketika ia dihadapkan dengan
bagaimana ia harus melakukannya, itu berbeda dari tata cara
keagamaannya. Itu berbeda. Ia bisa memegang uangnya dan
menjadi bagian dari gereja di mana ia menjadi anggotanya,
dan seterusnya. Tetapi Yesus tahu itu, dan tahu bahwa ia
telah menimbun uang ini, dan Ia berkata, “Juallah segala yang
kaumiliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Dan
datang, pikullah salibmu dan ikutlah Aku, dan engkau akan
beroleh harta di Sorga.” Tetapi ia tidak bisamelakukannya.
131 Pemimpin-pemimpin lain yang ia miliki di masa mudanya,
punya pengaruh yang sangat besar baginya hingga ia menolak
untuk menerima Jalan yang sudah disediakan Allah, yaitu
Yesus Kristus; satu-satunya Orang yang memiliki Hidup Kekal,
satu-satunya Orang yang dapat memberikan Itu kepada Anda.
Tidak ada gereja yang bisa memberi Anda Hidup Kekal; bukan
tetangga Anda; bukan gembala Anda; bukan imamAnda; bukan
kredo Anda; hanya Yesus Kristus Sendiri yang dapat memberi
Anda Hidup Kekal. Ia adalah…
132 Tidak persoalan betapa baiknya Anda, apa yang Anda
hentikan, apa yang mulai Anda lakukan, Anda harus menerima
Pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Anda melakukan
itu, Ia adalah Firman, dan kemudian hidup Anda cocok dalam
Firman dan Itu memanifestasikan Diri-Nya Sendiri bagi zaman
di mana Anda sedang hidup di dalamnya.
133 Nuh harus melakukan itu agar Firman dimanifestasikan di
zamannya. Sekarang, bagaimana jika Musa datang, berkata,
“Kita tahu apa yang dilakukan Nuh, kita akan mengambil
perkataan Nuh. Kita akan melakukannya tepat seperti yang
dilakukan Nuh. Kita akan membangun se—sebuah bahtera dan
mengapungkan itu di Sungai Nil, dan keluar dari Mesir”? Wah,
itu tidak akan berhasil. Lihat, itu zaman yang lain.
134 Yesus tidak bisa datang dengan pesan Musa; Luther tidak
bisa datang dengan pesan Katolik; Wesley tidak bisa datang
dengan pesan Luther; Pentakosta tidak bisa datang dengan
pesan zaman Wesley. Dan Mempelai Wanita tidak bisa dibentuk
di denominasi Pentakosta, itu tidak bisa. Dan itu tepat sekali. Ia
telah berorganisasi dan pergi ke luar sini, dan di sana ia duduk,
sama seperti mereka yang lain. Itu adalah kulit sekam. Sama
seperti kehidupanmuncul melalui…Paham?
135 Penulis itu, ketika saya berbicara malam yang lalu, penulis
yang menulis buku ini…Dan bukan karena ia mengkritik saya
dengan begitu jahat, mengatakan saya adalah “iblis, jika ada
hal yang semacam itu.” Jadi ia katakan ia tidak percaya dengan
Allah. Ia berkata, “Allah yang dapat melipat tangan-Nya dan
duduk dan melihat para martir itu, di sepanjang zaman-zaman
awal, dan menyatakan memiliki kuasa untuk membelah Laut
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Merah, dan membiarkan wanita-wanita dan anak-anak itu
dicabik-cabik oleh singa dan sebagainya, dan kemudian berkata
bahwa Ia adalah Allah yang pengasih.” Berkata, “Tidak ada
makhluk yang seperti itu.” Lihat, orang itu, tanpa inspirasi dari
Firman, gagal melihat Itu.
136 Biji gandum yang pertama, Mempelai Pria, harus masuk
ke tanah agar bangkit kembali. Begitu juga Mempelai Wanita
pertama yang lahir pada hari Pentakosta harusmelewati zaman-
zaman Kegelapan itu seperti benih lainnya, dikuburkan. Mereka
harus mati. Mereka harus begitu. Tetapi itu mulai tumbuh lagi
di Luther, di reformasi yang pertama. Itu tidak terlihat seperti
benih yang masuk, tapi itu adalah Terang di zaman itu. Tangkai
kemudian masuk ke dalam jumbai, Wesley. Dan dari jumbai itu
masuk ke Pentakosta, kulit sekam.
137 Ketika Anda melihat ke dalam gandum, ketika itu
muncul, biji gandum, seseorang yang menanam gandum, Anda
pergi keluar dan melihat bahwa gandum itu terbentuk di
sana, itu terlihat persis seperti gandum. Tetapi jika Anda
mengambil penjepit dan duduk dan mengambil gandum itu
dan membukanya, belum ada biji di sana sama sekali. Itu hanya
kulit sekam.Dan kemudian apa? Itu—itu dibentuk di sana, untuk
membungkus biji. Paham? Dan kemudian, hal pertama Anda
tahu, kehidupan meninggalkan ta—ta—tangkai masuk ke dalam
jumbai; meninggalkan jumbai masuk ke dalam kulit sekam; ia
meninggalkan kulit sekam dan masuk ke dalam gandum. Tiga
tahap, lihat, dari itu. Dan kemudian membentuk Gandum di
luar dari tiga tahap (Luther, Wesley, Pentakosta). Tepat sekali.
Lihat, tidak disangsikan. Anda tidak dapatmengganggu alam.
138 Sekarang lihat, setiap tiga tahun setelah Pesan keluar
dikirimkan dari Allah, mereka berorganisasi. Ini sudah dua
puluh tahun, dan tidak ada organisasi. Tidak akan. Paham?
Sekarang kulit sekam harus menarik diri, memberi kesempatan
pada Gandum untuk berbaring di hadapan Sang Anak, untuk
matang; Pesan datang kembali ke Gereja lagi, membentuk
Tubuh Yesus Kristus tepat seperti Yang asli yang pertamamasuk
ke dalam tanah. Nah, untukmelihat hi—HidupKekal.
139 Kehidupan, tentu—tangkai di belakang sini membawa
Kehidupan itu. Tentu saja, ia membawanya. Tetapi, Anda tahu,
ketika ia menjadi tangkai dan itu selesai, organisasi, Kehidupan
berjalan terus masuk ke dalam Wesley; keluar, masuk. Dan
sekali, tiap-tiap dari mereka…Satu, satu daun besar, tidak
terlihat mirip gandum. Tapi ketika serbuk sari kecil dari jumbai
datang, seperti…di—kulit sekam…atau pada tangkai, serbuk
sari jumbai, itu terlihat jauh lebih mirip dengan gandum. Tapi
ketika itu sampai pada kulit sekam itu, itu hampir sama.
140 Bukankah Yesus berkata, “Di hari-hari terakhir” (Matius
24:24) “keduanya akan begitu mirip sehingga itu akan
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menyesatkan gen-gen, yang telah ditentukan, Orang-orang
Pilihan, sekiranya mungkin”? Hampir seperti yang asli, lihat.
Jadi, di hari-hari terakhir. Nah, Anda tahu, sekarang ini adalah
waktunya gandum. Ini sudah waktunya panen. Ini bukan
zaman Luther, ini bukan zaman Pentakosta, ini adalah zaman
Mempelai Wanita.
141 Sama seperti Musa memanggil satu bangsa keluar dari
satu bangsa, Kristus hari ini sedang memanggil satu Gereja
keluar dari gereja, Anda mengerti; hal yang sama dalam kiasan,
membawamereka ke Tanah PerjanjianKekal yangmulia.
142 Nah, menolak Orang itu yang sedang melakukan
pemanggilan, Kristus, tidak persoalan apakahAnda Pentakosta,
Methodist, Luther, apa pun Anda, Anda harus…Zaman ini!
Tidak menentang mereka, sama sekali tidak, tetapi sekarang di
zaman ini Anda harus menerima (seperti yang mereka lakukan
di zaman itu) Pribadi Kristus yang adalah Firman!

Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu
bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah.
Dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di

antara kita,…
…sama kemarin,…hari ini, dan selama-lamanya.

Ibrani 13:8. Lihat, Anda harus menerima Pribadi Hidup
Kekal itu!
143 Nah, Kehidupan yang Luther miliki, adalah pembenaran.
Wesley punya pengudusan, ditambahkan padanya. Pentakosta
memiliki pemulihan karunia-karunia kembali di dalamnya,
ditambahkan padanya. Tetapi sekarang itu sedang
disempurnakan di dalam tubuh, Anda lihat, tiga tahapan
darinya, dan dari itu…Nah, ketika kebangkitan tiba,
Kehidupan yang hidup di dalam orang-orang Lutheran itu, yang
keluar, Kehidupan yang hidup dalam orang-orang Methodist
itu dan keluar, Kehidupan yang masuk ke dalam Pentakosta,
semua akan diangkat keluar dari tanah di dalam Tubuh
Mempelai Wanita untuk dibawa masuk di hadapan Yesus
Kristus. Kemulian bagi Allah! Oh, ini menarik sekali! Itu
kebenaran!
144 Kita telah membelok satu sudut! Kita memandang ke Sorga,
memperhatikan kedatangan itu; Penutup pada Piramida, seperti
yang akan kita katakan, kedatangan-Nya kembali! Gereja harus
dibangkitkan segera, dan kita harus bersiap-siap.
145 Dan satu-satunya cara Anda bisa, adalah tidakmengatakan,
“Yah, saya anggota Sidang Jemaat. Saya anggota Keesaan,
Twoness,” atau apa pun itu, semua itu di sana, “Saya anggota
Gereja Allah,” itu tidak berarti apa-apa. “Bapak-bapak kami
bersorak dan menari,” itu bagus-bagus saja, itu adalah zaman
mereka. Tetapi hari ini Anda dihadapkan bukan dengan
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organisasi yang mereka buat, tetapi dengan Kehidupan yang
berjalan terus, yaitu Yesus Kristus.
146 Anak muda ini telah melakukan hal yang sama. Musa
menuliskan perintah-perintah itu. Tetapi, Anda lihat, Allah
yang sama yang telah menuliskan perintah-perintah itu, oleh
nabi-Nya, adalahAllah yang sama yang telah bernubuat harinya
akan datang, “Aku akan membangkitkan seorang Nabi sama
seperti aku. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak
mendengarkan Dia akan binasa”; kembali ke dalam denominasi
kulit sekam dan jumbai. Mereka harus berjalan terus kepada
Kehidupan. Dan hari ini, jangan katakan, “Saya Pentakosta.
Saya anggota ini, saya anggota itu.” Itu sama sekali tidak
berarti. Anda harus menerima Pribadi Kristus, Hidup Kekal.
Dihadapkan kepada setiap orang dari kita! Jangan lupakan itu.
147 Pemimpin-pemimpin yang lain, Anda lihat, mereka
memegang erat dia. Jemaat mereka diajarkan, “Baik, kita
anggota ini, dan kita anggota itu,” dan memegang erat dia.
Tetapi sungguh hal yang fatal, menolak kepemimpinan dari
Hidup Kekal!
148 Nah, Hidup itu hadir malam ini. Itu benar. Roh Kudus ada
di sini, yaitu Kristus dalam wujud Roh; Roh-Nya, urapan itu
ada di sini.

…sesaat lagi, dan dunia tidak melihat Aku lagi;
namun kamu akan melihat Aku:…
…Sebab Aku akan menyertaimu, bahkan di dalam

kamu, sampai kesudahan, hingga akhir dunia.
149 Yesus saja yang dapat memimpin Anda ke Kehidupan Kekal
itu. Bukan gereja, bukan denominasi, bukan pengkhotbah,
bukan imam, tidak ada yang lain yang bisa memimpin Anda
kepada-Nya, Anda harus dipimpin oleh Dia, satu-satunya
Pribadi yang dapat memimpin Anda.
150 Dapatkah Anda bayangkanDiamemimpin Anda keluar dari
Firman-Nya, yang mana itu adalah Dia? Dan jika Ia adalah
Firman, dan Anda adalah bagian dari Dia, tidakkah Anda
akan menjadi bagian dari Firman? Firman yang atasnya Allah
ingin mencurahkan air keselamatan hari ini, untuk mengenali
Dia hari ini; seperti rasul-rasul mengenali Dia, seperti Luther,
seperti Wesley, seperti pada orang-orang di zaman itu yang
mengenali Dia. Ini adalah zaman yang lain. Itu adalah Firman!
Firman katakan hal-hal ini yang sedang kita cari sedang terjadi
sekarang, sudah diprediksi akan terjadi di zaman ini. Maka
terimalah Yesus Kristus dan biarkan Dia memimpin Anda
kepada Hidup Kekal.
151 Meskipun ia telah meraih, anak muda ini…Ia telah meraih
semua hal-hal yang baik. Di sekolah, sudah bagus. Sebagai anak
lelaki yang baik, tidak disangsikan, dia baik. Sebagai seorang
ayah yang sejati…Dalammendengarkan ayahnya dalam bisnis,
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ia telah menjadi seorang—anak yang baik. Baik kepada orang
tuanya. Ia setia kepada imamnya. Ia setia kepada gerejanya. Ia
setia kepada perintah-perintah Allah. Tetapi ia kehilangan hal
yang paling besar, dan yang lainnya itu tidak terlalu berarti
baginya ketika ia menolak kepemimpinan Hidup Kekal, Yesus
Kristus.
152 Perhatikan! Kepemimpinan ini dihadapkan kepada kita
semua pada hari ini, hal yang sama seperti yang dihadapi anak
muda itu, kita…tidak persoalan betapa religiusnya kita. Anda
mungkin Katolik, Anda mungkin Baptis, Methodist, atau Anda
mungkin Pentakosta, atau entah apa pun Anda, hal yang sama
ini berhadapan dengan Anda malam ini: Hidup Kekal, yaitu,
menerimaYesusKristus. Kita diberikan kesempatan ini.
153 Suatu saat dalam hidup kita harus menghadapi hal yang
sama seperti yang dihadapi pemuda ini, karena Anda adalah
makhluk fana dan Anda diberi—Anda diberi kesempatan untuk
memilih. Anda punya pilihan. Allah yang membuatnya sehingga
Anda dapat memilih. Jika Ia menempatkan Adam dan Hawa
pada kebebasan untukmemilih sehingga mereka dapat memilih,
dan kemudian mereka membuat pilihan yang salah, dan, lihat,
Ia tidak bisa berbuat lebih banyak kepada Anda daripada apa
yang telah Ia buat bagi mereka. Ia harus menempatkan hal yang
sama kepadaAnda sehinggaAnda bisamemilih ataumenolak.

Anda punya pilihan.Mari kita lihat beberapa di antaranya:
154 Anda memiliki pilihan, sebagai seorang anak muda, apakah
Anda akan memiliki pendidikan atau tidak. Anda punya
pilihan itu. Anda bisa “tidak ingin memilikinya,” Anda bisa
menolaknya.
155 Anda punya pilihan untuk tingkah laku Anda. Saya akan
sedikit melukai di sini. Paham? Anda bisa pergi ke luar dan
membiarkan rambut Anda tumbuh dan menjadi seorang Beatle
atau beberapa orang bodoh ini.
156 Atau Anda para wanita, Anda bisa terlihat seperti se—
seorang manusia yang sopan atau Anda bisa menjadi salah satu
makhluk yang aneh ini yang kita dapati di luar sana, mata yang
biru itu. Dan potongan rambut kepala-busung dan sebagainya,
itu benar-benar bertentangan dengan Firman Allah, yang mana
sangat bertentangan; bahkan tidak mempersembahkan…tidak
bisa menaikkan doa untuk diterima. Itulah Kebenaran. Benar
sekali. Itulah yang dikatakan Alkitab.
157 Tetapi apa yang terjadi pada Anda, jemaat? Anda begitu
banyak menonton televisi, begitu banyak hal-hal dari dunia,
sangatmudah bagi sifat AdamAnda yang lama terhanyutmasuk
ke situ, bertindak seperti mereka yang lain.
158 Biarlah saya ulangi ini lagi! Pada roti hosti, dalam
persembahan pen—pen—pendamaian di zaman Musa, ketika
Musa membawa keluar bangsa itu, harus ada tujuh hari di mana
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tidak boleh ada ragi di tengah-tengah bangsa itu. Siapa pun
tahu itu. Di Keluaran, “Tidak boleh ada ragi di perkemahanmu
sama sekali, tujuh hari.” Tujuh hari itu menggambarkan “Tujuh
zaman gereja.” Paham?
159 “Tidak boleh ada ragi” Nah, apa itu? Tidak boleh ada
kredo, tidak boleh ada dunia. Yesus berkata, “Jikalau kamu
mengasihi dunia atau hal-hal dunia, kasih akan Allah tidak
ada di dalammu.” Paham? Dan kita mencoba mencampurkan
itu; kamu tidak bisa melakukannya! Anda harus datang pada
satu hal untuk percaya: entah Anda akan percaya kepada
Allah, atau Anda akan percaya kepada gereja Anda, Anda akan
percaya dunia. Anda…Anda tidak dapat mencampurkannya
bersamaan. Dan Anda tidak dapat berpegang pada hal-hal yang
lama itu yang dipercaya oleh gereja lain sebelum Anda. Anda
harus menerima Pesan di zaman ini.
160 Ia berkata, “Apa yang masih tersisa, jangan biarkan itu
tinggal sampai pagi (masuk ke zaman yang lain ini), bakar
dengan api; dihancurkan.” Itu zaman di mana Anda hidup di
dalamnya, Pesan di zaman ini, Itu harus dibawa keluar dari
Kitab Suci dan dibuktikan dan dibenarkan oleh Allah bahwa
Allah yang berbuat demikian. Maka Anda harus menerima Itu
ataumenolak-Nya. Itu Hidup Kekal, kepemimpinan RohKudus,
memimpin Gereja-Nya.
161 Kita bisa tinggal di situ untuk waktu yang lama, tapi mari
bergerak, terus bergerak.
162 Pilihan tingkah laku Anda. Anda bisa…Anda tidak dapat
mencampurnya sekarang. Entah Anda berpihak kepada Allah
atau melawan Allah, dan ekspresi luar menunjukkan dengan
tepat apa yang ada di dalam. Paham? Cocklebur…Banyak dari
Anda berpikir, “Saya sudah mendapat baptisan Roh Kudus,
saya akan ke Sorga.” Itu tidak berarti bahwa Anda akan ke
Sorga. Tidak, pak. Anda bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus
setiap jam dalam hidup Anda, dan tetap saja terhilang dan pergi
ke neraka. Alkitab berkata demikian. Ah-hah, itu benar sekali.
163 Lihat di sini, Anda seorang pribadi di bagian luar. Anda
memiliki panca indera yang kontak dengan tubuh luar itu. Allah
memberi Anda panca indera; bukan untuk kontak dengan Dia,
rumah Anda dibumi: melihat, mencicip, meraba, mencium, dan
mendengar.
164 Lalu Anda memiliki roh di dalam itu, dan ia memiliki lima
jalan keluar: hati nurani, dan kasih, dan sebagainya. Lima jalan
keluar di manaAnda kontak dengan dunia roh dengan itu, tetapi
dengan roh Anda.
165 Fisik Anda kontak dengan fisik. Batin Anda kontak dengan
batin. Tetapi di dalam itu Anda memiliki jiwa, dan jiwa itu
adalah gen yang berasal dari Allah.
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166 Dan seperti bayi kecil yang dibentuk dalam rahim ibunya.
Ketika bayi itu masuk ke—ke rahim ibu melalui benih kecil itu,
ia merangkak masuk ke dalam telur. Itu tidak membentuk satu
sel manusia, berikutnya sel seekor anjing, dan berikutnya sel
seekor kucing, dan berikutnya sel seekor kuda. Itu seluruhnya
adalah sel-sel manusia karena itu sedang membangun sel
seorang manusia yang asli.

167 Dan ketika seseorang dilahirkan kembali oleh Firman Allah,
telah ditentukan untuk Hidup Kekal, yang disebut “Pilihan,”
itu akan menjadi Firman Allah di atas Firman, Firman demi
Firman! Bukan kredo denominasi dan kemudian Firman, dan
kredo; dan itu tidak akan berhasil. Anda tidak dapat memiliki
ragi itu di dalam-Nya! Hanya satu Hidup Kekal, Yesus Kristus
sang Firman:

Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu
bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah.

Dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di
antara kita,…

168 Teman-teman, Anda memberi makan anak-anak saya.
Anda mengirim saya melintasi ladang misi ke dunia, untuk
membawa Pesan. Saya harus bersungguh-sungh dengan Anda.
Apa yang sedang saya lihat, mungkin tidak Anda lihat. Itulah
sebabnya saya di sini untuk mencoba memberitahu Anda. Ini
bukan karena saya tidak mengasihi orang-orang, ini adalah
karena saya mengasihi orang-orang. Korektif. Saat saya melihat
tergelincirnya gereja, menyimpang, katakanlah, “Yah, kami
melakukan ini dan kami melakukan itu,” dan melihat sekeliling
gereja danmelihat…Itu tidak akan berhasil.

169 Kemudian perhatikan di sini dalam Alkitab dan lihat
itu harus seperti itu pada akhirnya, Zaman Gereja Laodikia
yang suam-suam kuku, menaruh Yesus di luar (Firman). Ia
tidak pernah memanggil…Ia tidak akan memanggil gereja. Ia
berkata, “Barang siapa Kukasihi, Kutegor. Aku hajar mereka.”
Mengambil Firman dan memukulkan-Nya, dan berkata “Kamu
salah di situ!” Itulah alasanAkumengasihimu. “Jika kamu akan
membuka pintu dan membiarkan Aku masuk, Aku akan masuk
dan makan denganmu.” Bukan sebuah gereja, ia telah menaruh
itu di luar.

170 Gereja menuju ke Dewan Oikumene. Ke situlah ia pergi,
kembali ke Roma dari mana ia berasal. Dan itu tepat sekali.
Saya sudah menuliskan itu di atas kertas dua puluh-lima
tahun yang lalu, atau tiga puluh-tiga tahun yang lalu, dan di
situlah dia. Bukan hanya itu, itu sudah ditulis dalam Alkitab,
dari sebuah penglihatan. Ia sudah kembali. Tidak ada cara
menyelamatkannya, ia lenyap! Itu akan seperti itu.
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171 Allah memanggil pribadi-pribadi. “Aku berdiri di muka
pintu danmengetok. Jika ada orang, siapa pun…”Satu pribadi
dari ribuan, itu mungkin satu dari sejuta.
172 Seperti yang saya katakan beberapa malam yang lalu.
Ketika Israel keluar dari Mesir, hanya ada dua juta orang
datang, dan hanya dua juta; hanya satu…hanya dua orang
yang masuk. Satu dari sejuta. Apakah Anda tahu itu? Kaleb
dan Yosua.
173 Dan Yesus, ketika Ia ada di bumi, mereka berkata, “Nenek
moyang kami makan manna di padang gurun. Kami menjaga
tradisi. Dan kami melakukan ini. Kami tahu di mana kami
berdiri!”
174 Ia berkata, “Aku tahu nenek moyangmu makan manna
di padang gurun, dan mereka semua terpisah secara kekal.
Mereka mati!”
175 Ketika sperma berasal dari pria atau wanita, ada satu juta
telur datang, ada satu juta benih datang. Dan dari semua benih
kecil itu, sejenis…Jika itu—jika itu berasal dari sapi jantan,
atau manusia, atau apa pun itu, ada jutaan benih, sejuta benih
bekerja. Di sana hanya ada satu dari benih-benih itu yang
ditentukan untuk hidup, sebab ada satu telur di sana, subur,
untuk menemui itu. Itu benar. Hanya satu telur yang akan
bertemu. Sama seperti tubuh ini ada di sini, dan benih berasal
dari Allah. Paham? Dan perhatikan benih kecil itu muncul dari
tengah-tengah semua benih yang lain ini, dan bergoyang di
sekeliling mereka, terus melewati mereka, pergi ke sini dan
menemukan telur yang subur itu dan—dan merangkak masuk ke
dalamnya; dan mereka yang lain mati.
176 Bagaimana jika seperti itu dengan gereja saat ini, satu dari
sejuta? Lihat ke manakah itu akan pergi? “Sesaklah pintu dan
sempitlah Jalan, dan sedikit orang yang mendapati-Nya; karena
luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak
orang yang akan masuk melaluinya.”

“Apakah itu benar, Saudara Branham?” Saya tidak tahu,
tetapi saya hanyamengutip Kitab Suci. Paham?
177 Nah, Anda sudah ditetapkan kepada Hidup. Anda melihat-
Nya jika Anda sudah ditetapkan untuk melihat-Nya. Jika
Anda tidak ditetapkan untuk melihat-Nya, Anda tidak akan
melihat-Nya. Berkata, “Mereka memiliki mata tetapi mereka
tidak bisa melihat, memiliki telinga dan tidak bisa mendengar.”
Betapa Anda seharusnya bersyukur, jemaat! Bagaimana Anda
seharusnya meluruskan diri Anda dari hal-hal ini! Betapa Anda
seharusnya berkobar-kobar bagi Allah! Di mana mata Anda
memandang apa yang Anda lihat, telinga Anda mendengar hal-
hal yang Anda lihat. Kepemimpinan! Mengapa Anda datang ke
mari malam ini untuk mendengar Pesan seperti ini? Di seluruh
dunia saya dicap, oleh gereja-gereja, sebagai seorang “fanatik.”
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Mengapa Anda datang? Roh Kudus memimpin Anda ke sini
(paham? paham?) untuk mendengarkan. Sunat! Buanglah hal-
hal dari dunia, terimalah kepemimpinan Yesus Kristus, atau
Anda akan binasa sepasti dunia binasa.
178 Anda punya pilihan untuk bertingkah laku. Bagaimana
Anda bersikap, itu terserah Anda.
179 Anda punya pilihan untuk istri. Anda pergi dan mengambil
istri Anda. Anda ingin mengambil seorang istri, Anda ingin
mengambil seorang yang melengkapi…bagaimana Anda
inginkan…rencana rumah masa depan Anda. Dapatkah
Anda bayangkan seorang pria, seorang pria Kristen, pergi
keluar dan mengambil salah satu perempuan Ricky modern
ini untuk seorang istri? Hah? Dapatkah Anda bayangkan? Apa
yang dipikirkan pria itu? Rumah macam apa yang akan ia
dapatkan jika ia mengambil seorang striptis, seorang penari
burlesque di luar sini, seorang pelacur jalanan? “Oh,” Anda
berkata, “nah, tunggu sebentar.” Bagaimana ia berpakaian?
Paham? Paham? Memakai celana pendek dan sebagainya, ia
adalah pelacur jalanan. “Oh,” Anda berkata, “nah, Saudara
Branham!” Oh, rok-rok mini yang ketat itu, tampak sepertinya
Anda dimasukkan ke dalamnya, pelacur jalanan.
180 Yesus berkata, “Setiap orang yang memandang perempuan
serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam
hatinya.”Maka pria itu harusmenjawab untuk itu. Dan apa yang
akan dilakukan perempuan itu? Ia mempertontonkan dirinya.
Siapa yang bersalah? Renungkan itu.
181 Anda berkata, “Mereka tidak membuat pakaian lain.”
Mereka punya bakal dan mesin jahit. Tidak ada alasan. Hah-
ah. Tepat sekali.
182 Nah, saya tidak ingin melukai Anda. Dan ini bukan lelucon,
ini adalah DEMIKIANLAH FIRMAN dari Kitab Suci. Ini
benar sekali, teman. Saya seorang lelaki tua, saya tidak punya
banyak waktu untuk tinggal, tetapi saya harus menyampaikan
Kebenaran kepada Anda. Jika ini adalah pesan saya yang
terakhir, itu Kebenaran. Paham? Jangan, Saudari. Jangan,
Saudara
183 Dan Anda, orang-orang yang berpegang pada se—sebuah
kredo, dan tahu bahwa Firman Allah sedang dibuktikan benar
di hadapan Anda. Baptisan Roh Kudus dan realitas ini yang kita
miliki saat ini, dan kemudian, karena kredo Anda, berpaling
dari Itu? Bagaimana Anda bisa menjadi seorang anak Allah dan
menyangkal Firman Allah yang telah diprediksi untuk hari-hari
terakhir di mana kita hidup di dalamnya? Bagaimana Anda bisa
melakukannya? Bagaimana bisa Alkitabmenyebut ini…
184 Seperti yang saya katakan tadi malam tentang seorang—
seorang raja suatu kali, di Selatan, ketika mereka mendapati
orang-orang berkulit berwarna di sana dijual sebagai budak.
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Wah, mereka tidak lebih dari sekedar se—sebuah pasar mobil
bekas, Anda mendapatkan nota pembelian mereka. Dan saya
teringat, di suatu tempat kecil…Saya membaca suatu hari
di mana se—seorang makelar datang untuk membeli beberapa
budak, dan ia berkata, “Yah, sekarang, saya mau…” Mereka
sedih, Anda harus mencambuk mereka, membuat mereka
bekerja karena mereka jauh dari rumah. Mereka dijual,
budak. Dan mereka ada di negeri asing yang tidak mereka
kenal sama sekali, dan mereka tidak akan pernah kembali
ke rumah lagi, dan mereka sedih. Anda harus mencambuk
mereka, membuatnya bekerja. Tapi makelar ini datang ke satu
perkebunan tertentu.
185 Seorang lelaki muda di sana dengan dadanya yang busung,
dagunya terangkat, Anda tidak perlumencambuk dia. Ia berdiri,
dan iamenjaga agarmoralmereka yang lain tetap tegak.

Makelar itu berkata, “Saya akanmembeli dia.”
186 Ia berkata, “Ia tidak dijual. Tidak akan. Anda tidak boleh
membeli dia, karena ia tidak dijual.”
187 Ia berkata, “Yah, apa yang membuatnya sangat jauh
berbeda?” Berkata, “Diakah bos mereka semua?”

Berkata, “Tidak.”
Berkata, “Apakah Anda memberinya makan makanan

berbeda?”
188 Berkata, “Tidak. Ia seorang budak, ia makan di luar sana di
dapur dengan mereka yang lain.”

Berkata, “Apa yangmembuatnya begitu jauh berbeda?”
189 Ia berkata, “Saya sendiri heran, sampai saya tahu. Di Afrika
(dari mana mereka berasal, dari mana bangsa Boer membeli
mereka, dan membawa mereka ke sini dan menjual mereka
sebagai budak), di sana ayahnya adalah seorang raja suku. Dan
meski pun demikian, seorang asing, jauh dari rumah, ia tahu ia
adalah anak seorang raja. Jadi ia berperilaku seperti itu.”
190 Betapa teguran yang keras bagi Kekristenan! Kita
seharusnya mewakili Allah dan Hidup Kekal. Hanya ada satu
bentukHidupKekal, dan itu adalah Allah. Ia saja yangmemiliki
Hidup Kekal. Dan kita adalah produk dari Dia, karena kita
adalah gen dari Roh-Nya. Maka kita harus berperilaku, para
wanita dan pria, seperti yang dikatakan Alkitab untuk kita
lakukan. Bukan Izebel-izebel di jalan, dan Ricky dari organisasi;
tetapi orang Kristen yang terhormat, anak laki-laki dan anak
perempuan Allah, dilahirkan dari Roh Allah, memanifestasikan
Terang di zaman kita danmenyebarkan-Nya. Benar sekali.
191 Betapa jauh kita telah hanyut dari Itu! Mengapa? Hal yang
sama dilakukan anak ini di sini. Ia menolak, menolak Hidup
Kekal, karena Itu akan membuatnya kehilangan kedudukan
sosialnya, Itu akan mengorbankan dia—dia—kemewahan
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uangnya, itu akan mengorbankan persekutuannya di gereja,
itu akan membuatnya kehilangan banyak hal. Ia tahu Itu akan
membuat dia kehilangan apa, ia seorang anak yang cermat, dan
ia merasa bahwa ia tidak bisa membayar harga itu. Namun ia
pikir, “Aku akan percaya saja pada agamaku dan jalan terus.”
Tetapi di lubuk hatinya ia tahu ada sesuatu mengenai Yesus
Kristus yang berbeda dari imam-imam itu yang ada di zaman
tersebut.
192 Dan setiap Pesan yang masuk, Pesan yang asli, yang lahir
dari Allah, berbeda dari gaya lama. Ketika kesembuhan Ilahi
muncul, beberapa waktu yang lalu, apakah Anda perhatikan
bagaimana para peniru mengikutinya? Paham? Dan tiap-tiap
orang dari mereka ada di organisasi mereka, tetap tinggal di
sana. Apakah ada yang tahu bahwa harus ada sebuah Pesan yang
muncul setelah itu? Wah, Allah tidak sedang menghibur kita! Ia
menarik perhatian kita dengan sesuatu, dan ketika Ia menarik
perhatian kita, maka Iamenyampaikan Pesan-Nya.
193 Lihatlah ketika Ia pertama kali datang ke bumi, dan
memulai pelayanan-Nya, “O Rabi muda, kami ingin Engkau di
sini di gereja kami. Kami…Datanglah ke sini.” Nabi muda itu.
“Oh, kami ingin Engkau di sini. Kemarilah.”
194 Tetapi suatu hari Ia berdiri dan berkata, “Aku dan Bapa-Ku
adalah Satu.”
195 “Oh, astaga! Ia menjadikanDiri-Nya Allah.”
196 “Jikalau kamu tidak makan daging Anak manusia dan
minum Darah-Nya, kamu tidak mempunyai Hidup di dalam
dirimu.”
197 “Ia seorang penghisap darah! Kita tidak mau berhubungan
dengan itu.”
198 Rasul-rasul itu ada di sana; ribuan orang meninggalkan Dia,
tetapi rasul-rasul itu telah ditetapkan untuk Hidup. Ia berkata
demikian. Mereka tidak bisa menjelaskan Itu; mereka percaya
Itu. Mereka tetap tinggal dengan Itu karena, berkata, “Tidak
seorang pun bisamelakukan pekerjaan-pekerjaan ini.”
199 Bahkan imam-imam tahu itu. Nikodemus berkata, “Kami
tahu” (dewan Sanhedrin) “sebab tidak ada seorang pun
dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ini kecuali dari Tuhan.”
Paham?
200 Petrus, pada Hari Pentakosta, berkata, “Yesus dari Nazaret,
Seorang yang telah ditentukan Allah di tengah-tengah kamu.
Allah menyertai Dia.”
201 Lihatlah dalam Kitab Suci, apa yang dikatakan Kitab Suci
akan dilakukan. Yesus berkata, “Selidikilah Kitab Suci, kamu
menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai Hidup yang
Kekal. Kitab-Kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku.
Jika kamu mengenal Musa, kamu akan mengenal Aku, sebab
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Musa menulis bahwa Aku akan datang, dalam wujud di waktu
manaAku akan datang.” Ia datang sebagai AnakManusia.
202 Ia datang dalam tiga nama, sebagai Allah. Tiga (seperti
Bapa, Anak, dan Roh Kudus), Allah yang sama, itu adalah tiga
atribut.
203 Nah kemudian, juga, pembenaran, pengudusan…; Luther,
Martin, dan—dan—dan Pentakosta; hal yang sama: tiga atribut,
tiga pos, tiga zaman gereja.
204 Hal yang sama: air, darah, dan roh. Oh, saat Anda
menelusuri, tiga unsur yang membawa Anda kembali masuk
ke dalam tubuh. Sama seperti itu membawa Anda dari
kelahiran alami Anda, mengiaskan kelahiran rohani Anda. Bayi
dilahirkan, yang pertama air, berikutnya darah, dan kemudian
kehidupan. Begitulah cara Anda masuk dalam Kerajaan Allah,
cara yang sama. Paham? Begitulah cara Gereja masuk, cara yang
sama. Hal yang sama. Sekarang perhatikan ketiga hal ini, Allah
telah membentuk…membentuk tubuh-Nya.
205 Sekarang kita temukan itu di sini, bahwa Anda mempunyai
hak atas pilihan Anda. Anda memilih gadis yang ingin Anda
nikahi; ia menerima Anda, baiklah.
206 Kemudian hal lain, Anda punya pilihan apakah Anda ingin
hidup atau Anda tidak ingin hidup. Sekarang Anda pilih antara
Hidup dan mati. Anda bisa hidup.
207 Anak lelaki tersebut punya pilihan itu. Ia berhasil dalam
segala hal yang lain, seorang yang agamais, tetapi ia tahu
bahwa ketika itu…Ia sendiri mengucapkannya, “Aku telah
menuruti semua perintah ini sejak masa mudaku,” tetapi
ia tahu ia belum memiliki Hidup yang Kekal, Paham? Dan
ia memiliki pilihan untuk menerima-Nya atau menolak-Nya.
Itulah kesalahan paling fatal yang pernah ia buat. Sisanya yang
lain tidak akan sama. Tidak, itu tidak sama, kecuali kalau Anda
menerima pilihan Itu.
208 Sekarang mari kita ikuti dia dalam pilihannya, dan melihat
ke mana itu membawa dia. Nah, lihat ke mana ia memilih.
Nah, lihat, ia—ia orang kaya, ia seorang pengusaha, ia seorang
pemimpin, dan ia seorang pria yang agamais. Semua itu!
209 Hari ini kita akan berkata, “Wah, ia seorang Methodist
sejati, atau Baptis, atau seorang Pentakosta. Ia—ia seorang
pria sejati, anak yang baik. Bagus!” tidak ada yang bisa Anda
katakan tentang dia; ramah, baik, suka bergaul, dan semuanya.
Tidak ada yang tidak sopan akan dia. Iamungkin tidakmerokok,
minum, atau keluyuran ke bioskop dan tempat dansa, dan
apa pun yang kita sebutkan hari ini, saat kita menggolongkan
seorang Kristen. Tetapi itu masih bukan Hidup yang Kekal!
Itu bukan yang sedang kita bicarakan. Ia mungkin setia pada
gerejanya, yang mana ia mungkin begitu. Tetapi, Anda lihat,
dan kepada apa itu memimpin dia? Popularitas yang besar.
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Katakanlah, jika ia seorang pengkhotbah, ia bisa…mempunyai
gereja yang lebih baik. Ia bisa menjadi pendeta negara atau
uskup. Paham? Itu memimpin Anda pada popularitas, dan itu
memimpin dia pada kekayaan dan ketenaran.
210 Itu mungkin melakukan hal yang sama hari ini, Anda punya
bakat yang besar untuk bernyanyi. Saya mengingat anak muda
itu beberapa saat yang lalu yang menyanyikan lagu itu di sini;
bagaimana ia telah memberikan itu kepada iblis, dan sekarang
ia mendapatkannya kembali…Dan betapa berbeda antara dia
dan Elvis Presley dan beberapa orang ini. Pat Boone, dan satu
grup yang seperti itu, Ernie Ford, orang-orang itu, penyanyi-
penyanyi yang hebat; dan memakai bakat mereka, bakat yang
diberikan-Allah, dan menggunakan itu untuk mengilhami—
pekerjaan-pekerjaan setan. Benar. Beberapa penyanyi hebat
menjual bakat mereka yang diberikan-Allah demi kemasyuran
di dunia ini, untuk menjadi orang besar. Bagaimana Anda bisa
menjadi lebih dari “seorang” yang melebihi diri Anda, untuk
menjadi orang besar, kecuali menjadi seorang anakAllah?
211 Saya tidak peduli jika Anda punya seluruh kota, seluruh
dunia, dan Anda belum menerima kepemimpinan Hidup Kekal
oleh Roh Kudus (Kristus), bagaimana Anda akan…Toh, siapa
Anda? Anda makhluk fana yang mati, mati dalam dosa dan
pelanggaran! Agamais sebisa yang Anda mau; setia sebisa yang
Anda ingin kepada gereja; pengkhotbah, jika Anda ingin ada di
mimbar; tetapi untukmenolak, Andamati!
212 Ia seorang yang sangat sukses. Ia seorang yang sangat
berhasil di sini dalam hidup ini. Tentu saja. Kita temukan dia
di mana kita perhatikan…Lalu kita dapati orang ini, bahwa
ia pergi…Kita ikuti dia sedikit, dan kita lihat ia mendapatkan
keberhasilan yang besar. Dan kita ikuti dia melalui Alkitab.
Kita perhatikan bahwa ia—ia…Kita temukan dia seorang yang
kaya. Ia membangun lumbung-lumbung yang sangat besar, ia
menghibur hakim dan walikota di kota itu, atau entah apa-lagi.
Ia naik ke atas atapnya, dan ia mengadakan pesta yang besar;
dan banyak pelayan, dan perempuan, gadis-gadis, dan semua
yang lain, di sekeliling dia. Dan ada seorang pengemis berbaring
di pintu gerbang, namanya Lazarus. Ia membuang remah-remah
padanya. Kita tahu ceritanya. Hal berikutnya, ia terus berhasil,
sama seperti yang diraih gereja-gereja di zaman ini.
213 Seorang pengusaha sedang duduk di sini, memberi tahu
saya, “Di sini di California, bahwa gereja harus memberi tahu
serikat pekerja apa yang harus dilakukan.” Lihat, itu menuju
gereja dan negara lagi. Itu tepat ada pada Anda. Anda lihat,
Anda ada di sana, dan Anda memakai tanda binatang tanpa
menyadarinya.
214 Jika Anda pernah membeli salah satu kaset saya, dapatkan
ini, saat saya sampai—saat saya sampai di rumah, Jejak Si Ular;
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dan Anda akan melihat di mana itu berada, lihat di mana ini
berakhir. Pulang sekarang untukmenyampaikannya, jika Tuhan
menghendaki. Itu kira-kira empat jam, jadi saya tidak bisa
menyimpannya dalam salah satu pertemuan yang seperti ini.
Saya harus pergi ke sana di mana gereja mau mendengar saya
begitu lama, dengan sabar. Perhatikan. Tetapi sekarang Anda
dapatmendengarkan di kaset kapan saja di rumahAnda.
215 Perhatikan ini, sekarang kita tahu bahwa ia seorang yang
sangat sukses. Lalu kita tahu kelak ia menjadi semakin sukses,
sampai ia berkata, “Aku punya banyak sekali!” Wah, ia akan
sama seperti seorang pria sejati di zaman ini. Bukankah
demikian? “Bahkan lumbung-lumbungku sudah penuh, itu
tidak muat lagi. Dan aku punya banyak sekali hingga aku
berkata, ‘Oh, jiwaku, beristirahatlah.’”
216 Tetapi, apa yang ia lakukan pada mulanya, ia menolak
kepemimpinan Yesus Kristus. Gerejanya, kecerdasannya,
pendidikannya, dan semua, telah memimpin dia kepada
sebuah keberhasilan. Semua orang Yahudi mengasihinya. Ia
memberi kepada mereka, ia menolong mereka, ia mungkin telah
melakukan ini, itu atau yang lain. Tetapi, Anda lihat, ia telah
menolak ke—ke—kepemimpinan Yesus Kristus, Hidup Kekal.
Dan itu…Alkitab berkata, Ia berkata, “Hai kamu orang bodoh,
padamalam ini juga jiwamu akan diambil.”
217 Dan sekarang kita dapati dia (tempat berikutnya) di neraka;
ia memandang ke atas dan melihat pengemis itu, yang ia tolak
di jalan, ada di pangkuan Abraham. Betapa sebuah kesalahan
yang fatal! Bagaimana gereja-gereja telah—telah—telah—telah—
telah baik-baik saja di jalan yang mereka lewati, tetapi mereka
masih belummempunyai Hidup yang Kekal.
218 Mengingatkan saya pada sebuah khotbah yang saya
khotbahkan di sini belum lama ini, Sebuah Filter Laki-laki
Yang Berpikir. Anda mungkin sudah mendapatkannya. Saya
pergi, berjalan di hutan, saya sedang berburu tupai (musim
gugur ini) dan saya melihat ke bawah. Dan, tentu saja, saya
tidak dapat menyebut perusahaan rokok itu. Anda tahu itu.
Dan di sana terletak sa—satu bungkus rokok terletak di sana.
Dan saya lewati saja itu, mencari…di hutan. Dan saya lihat
bungkus itu terletak di sana, dan saya menoleh lagi ke belakang,
dikatakan, “Filter Laki-laki Yang Berpikir, Cita Rasa Seorang
Perokok.” Sayamulai saja berjalan terusmelewati hutan.
219 DanRohKudus berkata, “Berbaliklah dan ambil itu.”
220 Saya meraih dan mengambilnya, “Filter laki-laki yang
berpikir, cita rasa seorang perokok.” Saya berpikir, “Perusahaan
Amerika di sini, menjual kematian dengan disamarkan, kepada
warga negara Amerika mereka sendiri.” Filter laki-laki yang
berpikir? Anda…Dan cita rasa seorang perokok?
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221 Saya ada di Pameran Dunia, dengan Yul Bryan…Brynner,
dan mereka di sana, ketika ia memberikan semua pengujian itu.
Dan bagaimana ia meletakkan sebatang rokok dan menarik…
melewati kelereng dan mengambil…Menyeka nikotin dan
menaruhnya di punggung tikus, tikus putih, dan dalam tujuh
hari ia begitu penuh dengan kanker hingga ia tidak bisa
berjalan. Dan mereka berkata, “Anda tahu, mereka katakan
‘filter,’” berkata, “itu gimik, untuk menjual lebih banyak
rokok.”

222 Dibutuhkan sekian banyak nikotin untuk memuaskan
iblis itu. Benar. Dan ketika Anda mengambil rokok yang
memakai filter, dibutuhkan sekitar empat batang rokok untuk
menggantikan satu batang. Ini gimik untuk menjual lebih
banyak rokok kepada Anda. Anda tidak bisa merokok kecuali
Anda memiliki tar; dan tar, Anda mendapat kanker. Lihat
bagaimana ini? Dan orang-orang Amerika yang buta, mencari
kelinci yang keluar dari topi di suatu tempat, mereka terjebak
untuk itu. Anda tidak dapat memilikinya; itu kematian, saya
tidak peduli ke mana Anda pergi, itu kematian ke mana pun
Anda pergi. “Filter laki-laki yang berpikir,” laki-laki yang
berpikir sama sekali tidak akan merokok, itu benar, jika ia ada
pikiran sama sekali.

223 Yah, saya pikir itu bisa diterapkan pada gereja-gereja.
Paham? Saya pikir, apakah Allah punya filter? Iya.

224 Dan setiap gereja punya filter. Benar. Mereka menyaring
orang-orang yang masuk, dan mereka juga membiarkan banyak
kematian masuk.

225 Bagaimana Anda bisa menarik sebuah denominasi melewati
Filternya Allah? Bagaimana Anda bisa melakukannya?
Bagaimana Anda bisa menarik seorang wanita berambut-
pendekmelewati Filter itu? Beritahu saya. BagaimanaAnda bisa
menarik seorang wanita yang memakai celana-celana panjang
lewat dari Sana, ketika “Itu adalah suatu kekejian baginya
untuk mengenakan pakaian laki-laki”? Lihat, Filternya Allah
akan menangkap dia di luar sana, Itu tidak akan membiarkan
dia masuk. (Tetapi gereja sudah punya filter mereka sendiri.)
Jadi saya katakan bahwa ada Filter laki-laki yang berpikir,
yaitu Firman Allah, dan Itu cocok dengan cita rasa laki-laki
yang kudus. Itu benar, seorang pria kudus; bukan anggota
gereja, tetapi cita rasa seorang laki-laki kudus. Karena itu
murni, kekudusan, Firman Allah yang tidak tercemar! Ada
Filter laki-laki yang berpikir. Dan anggota gereja, saya
menasehati Anda untukmemakai yang Itu.

226 Karena itu membawa masuk dunia, dan satu bongkah
darinya adalah kematian. Satu bongkah ragi, sedikit ragi
mengkhamirkan seluruh adonan. “Barangsiapa mengurangi



34 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

satu Firman dari Ini, atau menambahkan satu kata pada-Nya,
bagiannya akan diambil dari Kitab Kehidupan.”
227 Di Taman Eden, apa yang menyebabkan kematian, dan
semua kesedihan ini, setiap rasa pilu, setiap bayi kecil yang
sekarat, setiap suara ngorok di tenggorokan, setiap raungan
ambulans, setiap rumah sakit, setiap kuburan? Adalah karena
Hawa meragukan satu Firman (bukan semua Itu), ia hanya
menyelewengkan Itu. Nah, Allah berkata, “Manusia” di sana,
“ia harus memegang setiap Firman Allah.” Nah, itu di
permulaan Alkitab.
228 Di pertengahan Alkitab, Yesus datang, dan ia berkata,
“Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap Firman
yang keluar dari mulut Allah.” Bukan hanya sebagian dari-
Nya, semua.
229 Di akhir Alkitab, Wahyu 22, Yesus memberi kesaksian akan
Diri-Nya. Wahyu dari—dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Dan
Ia berkata, “Barang siapa mengurangi satu Kata dari sini, atau
menambahkan satu kata kepada-Nya, bagiannya akan diambil
dari Kitab Kehidupan.”
230 Nah, Anda telusuri Filter laki-laki yang berpikir itu, Anda
akan mendapatkan cita rasa laki-laki yang kudus ketika Anda
keluar dari Sana. Benar. Anda akanmendapatkan cita rasa laki-
laki yang kudus.
231 Saudari, Anda yang mengenakan pakaian itu, renungkan
itu. Anda akan…Anda berkata, “Saya bersih kepada kepada
suami saya.” “Saya bersih kepada pacar saya.” “saya gadis
yang suci.” Tetapi bagaimana dengan orang berdosa yang
memandang Anda? Ketika ia bersalah karena zinah, siapa yang
melakukannya? Lihat, Anda akan bersalah. Lihat itu tertulis
dalam Firman, jadi itu…Paham? Oh, jadilah seorang wanita
yang berpikir. Menjadi pemikir…
232 Anda mungkin berkata, “Itu mungkin…” Yah, bagaimana
kalau itu terjadi demikian? Ia berkata begitu, dan satu Firman
tidak bisa gagal. Paham?
233 Orang yang hebat memberitahu saya baru-baru ini,
memanggil saya ke ruangannya, berkata, “Saya akan
menumpangkan tangan atas Anda, Saudara Branham. Anda
sedang merusak pelayanan Anda, mengkhotbahkan hal-hal
semacam itu.”
234 Saya berkata, “Pelayanan apa pun yang Firman Allah akan
hancurkan, seharusnya dihancurkan.” Paham?
235 Ia berkata, “Saya akan menumpangkan tangan atas Anda.”
Berkata, “Anda diutus untuk berdoa bagi yang sakit.”
236 Saya berkata, “ApakahAnda percaya hal-hal itu, Saudara?”

Ia berkata, “Tidak. Tapi itu bukan urusan kita.”
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Saya berkata, “Kalau begitu, urusan siapa itu?” Paham?
“Yah,” ia berkata, “itu urusan gembala.”

237 Saya berkata, “Lihatlah jemaat itu.”Ah-hah. Benar. Paham?
238 Setiap tahun saya lewat mengkhotbahkan hal-hal ini, dan
saya pikir, “Pasti mereka akan memahami-Nya,” tahun depan
saya kembali, ada lebih dari sebelumnya. Paham? Benar. Itu
menunjukkan bahwa “Banyak yang dipanggil tetapi sedikit
yang dipilih.”
239 Kepemimpinan adalah Roh Kudus, sahabat. Itu memimpin
Anda dan menuntun Anda ke dalam seluruh Kebenaran, ketika
Ia Roh Kudus datang. Sekarang renungkan itu. Pakailah Filter
laki-laki yang berpikir, yaitu Alkitab. Bukan kredo Anda, bukan
gereja Anda; Anda akan binasa. Pakailah Filter laki-laki yang
berpikir.
240 Di situlah dimana anak itu tidak berpikir. Iamenerima filter
gereja. Ia menjadi populer, seorang laki-laki yang hebat, “Tetapi
iamemandang ke atas, sementara iamenderita di alammaut.”
241 Sekarang Anda ambil Filter laki-laki yang berpikir, Yesus
Kristus, Firman, danAnda akanmenginginkan cita rasa seorang
yang kudus, karena Itu akan memuaskan hal itu. Jika Anda,
sudahmemiliki RohKudus di dalamAnda, Inimemuaskannya.
242 Jika Roh Kudus tidak ada di sana, Anda berkata, “Oh,
baiklah, saya pikir itu tidak ada bedanya.” Lihatlah apa yang
telah Anda lakukan di sana! Hal yang sama yang Hawa lakukan.
Anda kembali ada di tempat yang sama.
243 Sekarang mari kita pergi sedikit lebih jauh. Sekarang mari
kita ambil…tinggalkan orang itu di sana, yang tidak memakai
Filter laki-laki yang berpikir itu. Ia menolak untuk menerima
kepemimpinan Yesus Kristus, untukHidupKekal.
244 Sekarang mari kita lihat orang kaya yang lain, usahawan
muda, seorang pemimpin dengan kesempatan yang sama
dengan yang dimiliki pria ini. Dan menerima Itu, ia menerima
kepemimpinan Kristus. Nah, ada dua dari mereka dalam
Alkitab yang akan kita bicarakan. Yang satu itu kita lihat
menolak-Nya, sekarang mari kita lihat laki-laki ini: seorang
pemimpin lain, usahawan muda, seorang yang kaya. Dan ia
menerima Kepemimpinan itu.
245 Kitab Suci memberi tahu kita tentang orang ini, jika Anda
maumenandainya, di Ibrani 11:23 sampai 29.

…Musa, dengan iman, menolak disebut anak putri
Firaun;
Karena ia lebih sukamenderita sengsara dengan umat

Allah…
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai

kekayaan yang lebih besar dari semua hartaMesir:…
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246 Lihat, iamenerimaHidupKekal.Musamenganggap pe—pe—
penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar
dari semua harta dunia.Musamenganggap Itu yang paling besar.
Nah, orang kaya yang ini tidak demikian.
247 Dan Musa adalah seorang pemimpin muda, yang kaya,
untuk menjadi Firaun. Ia adalah anak lelaki Firaun, dan
merupakan pewaris takhta. Dan ia memandang kepada yang
mustahil, sekelompok penginjak-lumpur, sekelompok budak-
budak. Tetapi dengan iman ia melihat janji Allah, melalui
Firman, “Bahwa umat-Nya akan tinggal di negeri asing selama
empat ratus tahun, tetapi akan dibawa keluar oleh tangan yang
perkasa.” Dan ia menganggap Itu (haleluya) sebagai kekayaan
yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab ia meninggalkan
Mesir tidak tahu ke mana ia dulu akan pergi. Ia dipimpin oleh
Kristus. Ia melupakan!
248 Dan kakinya sudah ada di takhta, dan ia bisa menjadi—
menjadi Firaun yang selanjutnya di Mesir. Tetapi ia menganggap
penghinaan karena Kristus. Celaan itu! Untuk dipanggil “orang
aneh,” disebut sebagai “fanatik”, mengambil tempatnya dengan
orang-orang yang menginjak-lumpur dan fanatik; karena ia
melihat zaman itu, bahwa Kitab Suci itu telah dijanjikan untuk
digenapi, di sana pada saat itu.
249 Dan Oh gereja, bangun! Tidakkah Anda dapat melihat
hal yang sama malam ini? Waktu yang telah dijanjikan ada
pada kita. Menganggap penghinaan karena Kristus sebagai
kekayaan yang lebih besar dari semua persekutuan apa pun;
jika itu mengambil ayah dan ibu, gereja, apa pun. Ikuti
kepemimpinan Roh!
250 Mari kita ikuti Kristus ini untuk beberapa, Musa ini,
untuk sebentar saja, yang melakukan itu; mari kita perhatikan
hidupnya. Hal pertama, ketika ia menerima untuk menanggung
kehinaan karena Kristus dan melupakan pendidikannya,
melupakan semua hikmatnya…Ia dulu diajar dalam segala
hikmat orang Mesir. Dan semua ketenarannya, tahtanya,
tongkat kerajaannya, jabatannya sebagai raja, mahkotanya,
semua yang ia miliki, ia menolaknya!
251 Dan orang yang lain ini menginginkannya, dan menolak
Kristus; dan orang ini menolaknya, dan menerima Kristus. Dan
dengan cepat apa yang terjadi? Ia harusmemisahkan diri.
252 Haleluya! Kata itu artinya “Terpujilah Allah kita!” Sayang
sekali kita melupakannya.
253 Ia menolak tahta dan popularitas. Ia bisamemperoleh gadis-
gadis muda dengan…ratusan istri, dan ia bisa mendapatkan
kuburan di bawah…Wah, Mesir menguasai dunia. Dunia ada
tepat di kakinya, dan ia ahli waris untuk semua itu. Tetapi
dengan melihat dalam Kitab Suci dan melihat zaman di mana ia
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hidup di dalamnya, dan tahu bahwa Sesuatu ada di dalam dia,
benih yang telah ditentukan Allah itumulai bekerja!
254 Saya tidak peduli betapa populer Anda bisa, atau betapa
ininya Anda bisa, Anda bisa menjadi pendeta, Anda bisa
menjadi gembala, Anda bisa menjadi ini, itu, atau yang lain,
tetapi jika Firman Hidup Kekal oleh Firman Allah itu telah
ditetapkan masuk dalam Anda, dan Anda melihat hal itu
sudah dekat, dan itu mulai bekerja, bergerak seperti itu.
[Saudara Branham membunyikan jarinya beberapa kali—Ed.]
Mulai keluar! Mulai mendapatkan Itu!
255 Dan ia menolak untuk disebut anak putri Firaun, karena ia
menganggap kehinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang
lebih besar dari semua harta Mesir atau dunia. Ia menganggap
Itu lebih besar. Perhatikan apa yang ia lakukan, ia mengikuti-
Nya. Naik, dengan cepat, ia diusir dari rakyatnya, orang-orang
yang dulu mencintainya.
256 Itu mungkin mengorbankan semua yang Anda punya.
Itu mungkin mengorbankan rumah Anda, Itu mungkin
mengorbankan pertemanan Anda, Itu mungkin mengorbankan
pesta merajut-dan-menjahit Anda, Itu mungkin mengorbankan
tempat Anda di Kiwanis. Mungkin. Saya tidak tahu Itu akan
membuat Anda kehilangan apa, tetapi Itu akan mengambil
semua yang duniawi atau yang merupakan milik dunia. Anda
harus memisahkan diri Anda dari segala sesuatu yang duniawi.
Anda harus melakukan itu.
257 Musa mengesampingkan semua dan pergi ke padang gurun
dengan sebatang tongkat di tangannya. Amin! Hari demi hari
berlalu. Dan saya bertanya-tanya apakah ia berpikir ia telah
melakukan kesalahan? Tidak.
258 Sering kali orang memulai, dan mereka berkata, “Oh, saya
akan melakukannya. Kemuliaan bagi Tuhan, saya melihat Itu!”
Biarkan seseorang menertawai Anda dan mengolok-olok Anda,
“Mungkin saya salah.”
259 Ia berkata, “Mereka yang tidak tahan terhadap hardikan
adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak Allah.” Lihat,
mereka sedang terbawa emosi. Lihat, benih yang saya bicarakan
beberapa waktu lalu, jiwa itu tidak ada di sana pada mulanya.
Itu diurapi dengan Roh, dan ia melakukan segala macam. Oh,
Anda, mereka…Ketika roh Anda diurapi, Anda dapat…Ini
adalah Roh Kudus yang asli, dan sejati, dan Anda tetap saja bisa
menjadi seorang iblis.
260 “Oh,” Anda berkata, “Saudara Branham!”
261 Nabi-nabi palsu! Alkitab katakan, “Di hari-hari terakhir
akan ada nabi-nabi palsu.” Yesus berkata, “Akan bangkit
kristus-kristus palsu.” Bukan “Yesus-yesus palsu,” sekarang,
tidak ada orang yang menerima itu; tetapi “kristus-kristus
palsu.” Kristus artinya “orang-orang yang diurapi.” Diurapi
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dengan palsu; mereka diurapi, tetapi mereka palsu di dalamnya,
dan melakukan tanda-tanda dan keajaiban yang hebat,
berbahasa roh, menari dalamRoh,memberitakan Injil.
262 Yudas Iskariot melakukannya! Simeon…atau bukan,
saya mohon Anda…Kayafas bernubuat! Bileam, si munafik
itu! Tentu, melakukan semua tanda-tanda, semuanya, semua
gerakan agamais.
263 Tetapi, Anda lihat, Anda taruh biji cocklebur dan biji
gandum di tempat yang sama dan tuang air ke atas mereka
dan urapi mereka, keduanya akan bersukacita. Keduanya akan
tumbuh dengan itu, air yang sama. “Matahari yang bersinar atas
orang benar dan orang yang tidak benar, dan hujan turun ke atas
orang benar dan orang yang tidak benar, tetapi dari buahnya
kamu akan mengenal mereka.” Bagaimana Anda bisa menjauh
dari segaris dengan Firman? Amin. Mengerti yang saya maksud?
“Air itu turun ke atas orang benar dan orang yang tidak benar,”
urapan itu.
264 Yesus berkata, “Mereka akan datang kepada-Ku pada hari
itu, berkata, ‘Tuhan! Tuhan! Bukankah aku telah mengusir
setan-setan? Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah
aku telah melakukan hal-hal besar dalam nama-Mu?’” Ia
akan mengatakan, “Enyahlah dari pada-Ku, Kamu pembuat
kejahatan, Aku bahkan tidak mengenal kamu. Pergilah ke
neraka yang kekal yang telah disediakan bagi iblis dan
malaikat-malaikatnya.” Anda mengerti? Firman yang luar
biasa! Salah. Menyembah dengan sia-sia, berjuang dengan
sia-sia. Mengapa Anda melakukan itu ketika Anda tidak harus
melakukannya? Mengapa mengambil pengganti ketika Sorga
penuh dengan yang asli? Paham? Anda tidak harus melakukan
itu.
265 Sekarang kita ketahui Musa diurapi, tidak ada yang bisa
memalingkan dia. Saudara-saudaranya sendiri menolaknya; itu
tidak membuatnya berhenti. Ia berjalan terus masuk ke padang
belantara. Dan suatu hari di luar sana, ia bertemu Allah muka
dengan muka, dengan Tiang Api tergantung di sebuah semak-
semak. Berkata, “Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah di
mana engkau berdiri adalahKudus. SebabAku telahmendengar
seruan umat-Ku, dan Aku telah mendengar keluh kesahmereka,
dan Aku ingat janji Firman-Ku. Dan Aku turun, Aku akan
mengutus engkau ke sana untuk membawa mereka keluar.”
Tentu saja. Ia bertemu Allah muka dengan muka, ia berbicara
dengan-Nya. Ia ditugaskan oleh Allah.
266 Allah datang kembali, Tiang Api yang sama, dan
membuktikan benar nabi itu yang berdiri di sana di gunung
itu; untuk membuktikan bahwa itu demikian, ketika Ia
memegang tangannya dan melakukan segala macam mujizat
dan sebagainya. Oh, mereka memiliki peniru. Oh tentu. Ada
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Yanes dan Yambres, berdiri di sekeliling, melakukan hal yang
sama yang mereka lakukan. Tetapi siapakah yang asli? Paham?
Dari mana itu mulai? Apakah itu datang dari Firman? Apakah
itu waktunya?
267 Dan tahukah Anda bahwa hal yang sama dijanjikan
lagi di hari-hari terakhir? “Sama seperti Yanes dan Yambres
menentang Musa, demikianlah orang-orang ini, dengan pikiran
yang terkutuk akan Kebenaran.” Lihat, di hari-hari terakhir.
Dan melakukan hal yang sama, (meniru semuanya), tepat di
celah yang sama, “Babi masuk ke kubangannya, dan anjing ke
muntahnya.”
268 Anda orang-orang Pentakosta yang keluar dari organisasi
itu bertahun-tahun yang lalu dan mengutuk mereka, ayah
dan ibumu; dan Anda kembali lagi dan melakukan hal yang
sama seperti yang mereka lakukan, dan sekarang kubangan
dan muntah yang sama. Paham? Jika itu membuat Gereja
memuntahkannya di zaman awal Pentakosta, itu akan membuat
Itu memuntahkannya lagi hari ini. Paham? Itu harus, bagaimana
pun juga, itu adalah kulit sekam, harus datang. Jumbai tidak
bisa menjadi satu-satunya; kulit sekam harus datang, lihat,
pembawa. Sekarang kita hidup di hari-hari terakhir, perhatikan
hal-hal yang dijanjikan untuk zaman ini.
269 Perhatikan Musa ini telah diteguhkan. Mengerti! Ketika
ia ada di luar sana, beberapa orang dari saudaranya sendiri
berbalik menentang dia, ingin membuat organisasi. Mereka
berkata, “Engkau berbuat seolah-olah hanya engkau saja
manusia yang kudus di tengah-tengah kita.” “Seluruh jemaat ini
kudus,” kata Korah, Dathan. “Mari kita pilih orang-orang dan
melakukan sesuatu.”
270 Musa, ia…Sayamerasa kasihan padanya. Ia turun, berkata,
“Tuhan…”Bersujud di depanmezbah dan berkata, “Tuhan!”
271 Allah berkata, “Pisahkan dirimu dari mereka. Aku sudah
muak dengan itu.” Benar-benar membelah tanah dan menelan
mereka semua. Itu saja. Lihat, ia tahu penugasannya.
272 Allah tidak berhubungan dengan organisasi, Ia tidak
berhubungan dengan kelompok. Ia berhubungan dengan
pribadi. Benar. Selalu. Bukan dalam kelompok; pribadi, satu
orang. Di hari-hari terakhir, Ia berkata, “Aku berdiri di muka
pintu dan mengetok, dan jika ada orang…” (bukan “satu
kelompok”) “…ada orang mendengarkan Suara-Ku, Aku
akan…danmendengarAku, Aku akanmasukmendapatkannya
danmakan.” Lihat, “Jika ada orang bisamendengar.”
273 Sekarang bagaimana bisa—bagaimana bisa mikropon ini
menghasilkan suara saya di luar sana kecuali ia dibuat
demikian? Saya bisa berteriak di papan itu, sekuat tenaga saya,
dan itu tidak akan ada apa-apa. Karena ini sudah ditetapkan,
dan dibuat, diciptakan, sebuah mikropon. Dan jika Firman
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Allah ada di dalam diri Anda sejak penetapan sebelumnya
oleh Allah, di dalam Anda, “Domba-Ku mendengar Suara-Ku.
Mereka tahuwaktu-Ku. Seorang asing tidak akanmereka ikuti.”
Paham? Harus begitu pertama. “Semua yang telah diberikan
Bapa kepada-Ku,mereka akan datang.”Mereka semua, lihat.
274 Sekarang ia jalan terus, di penghujung hidupnya di sini. Ia
hanya lewat…Perhatikan ketika ia sampai ke ujung jalan itu.
275 Dan kita sedang menutup sekarang karena ini sudah larut,
jam sepuluh kurang dua puluh-lima menit. Perhatikan. Nah, di
rumah sudah dini hari. Kira-kira jam dua atau jam tiga kita
mulai berkata, “Nah, ini sudah sedikit larut.” Paham? Paham?
Tetapi sekarang, saya sudah banyak berkhotbah di malam hari,
sepanjang malam.
276 Paulus memberitakan Injil yang sama ini di zamannya,
dan seorang pemuda jatuh dari te—tembok dan membunuh
dirinya. Dan Paulus, dengan urapan yang sama itu, dengan
Injil yang sama, membaringkan tubuhnya ke atas dia, ia hidup
kembali. Mereka tertarik. Gereja sedang dibentuk. Sesuatu
sedang terjadi. Perhatikan apa yang terjadi di sini.
277 Musa, ketika ia turun…
278 Orang kaya ini, ketika ia turun, atau, pemimpin muda
yang kita bicarakan, semuanya agamais, dan anggota gereja
dan segalanya, baik, berpendidikan, pengusaha yang baik,
dan semuanya, ketika ia sampai di ujung jalan itu, ia mulai
menjerit, “Tidak ada tempat untuk melangkah!” Di manakah
pemimpinnya? Ia telah dipimpin oleh gerejanya, yang mati. Ia
telah dipimpin oleh dunia yang mati, dan tidak ada apa pun
baginya untuk dituju selain apa yang telah dipersiapkan dunia
untuk itu: neraka.
279 Tetapi di sini datanglah Musa, seorang hamba yang setia
yang menganggap kehinaan karena Kristus sebagai kekayaan
yang lebih besar dari semua harta Mesir. Ia sampai ke ujung
jalan itu, seorang lelaki tua, seratus dua puluh tahun. Berjalan
di atas gunung, dan ia tahu bahwa kematian ada di hadapannya,
dan ia memandang ke tanah yang dijanjikan. Dan dia melihat;
ada di sana di sisinya, di situlah Pemimpinnya, Gunung Batu
itu. Ia melangkah ke atas Gunung Batu, dan Malaikat-malaikat
Allah membawa dia ke dalam Kemuliaan—Kemuliaan Allah, ke
pangkuan Allah. Mengapa? Delapan ratus tahun kemudian, ia
masih tetap dipimpin oleh Pemimpinnya.
280 Kita ketahui dia ada di Gunung Transfigurasi, berdiri di
sana dengan Elia, berbicara kepada Yesus sebelum Ia pergi
ke kayu salib, delapan ratus tahun setelah mati. Se—Seorang
yang ia anggap lebih besar, kehinaan karena pelayanannya,
sebagai harta yang lebih besar dari semua popularitas dunia
dan semua uang di dunia, Pemimpinnya masih memimpin
dia. Oh, luar biasa! Ia dipimpin! Pemimpinnya, Ia memimpin
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melewati kematian, bayang-bayang kematian. Ia dipimpin ke
kubur. Ratusan tahun kemudian, di sanalah ia berdiri lagi
karena, saat mudanya, ia telah memilih kepemimpinan Roh
Kudus. Namanya akan besar ketika tidak ada lagi Mesir
atau harta. Ketika piramida menjadi debu, dan ketika Mesir
bukan lagi Mesir, Musa akan abadi di antara manusia karena
ia menerima kepemimpinan Kristus sebagai ganti berjalan
mengikuti gerejanya.
281 Ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Lihatlah
Henokh. Ia berjalan dengan Allah selama lima ratus tahun,
dan kemudian ia memiliki kesaksian bahwa “Ia menyenangkan
Allah.” Allah telah membuktikannya, dan berkata, “Tidak ada
gunanya engkaumati, naik saja Pulang sore ini.”Dan ia naik.
282 Dan Elia. Setelah meneriaki wanita-wanita berambut
pendek itu dan semuanya, seperti yang ia lakukan pada
zamannya, Izebel dengan riasan pada mereka, setelah ia begitu
penuh dengan itu, dan—dan telah melakukan semua yang ia
bisa, dan semua imam-imam itu mengolok-olok dia, dan yang
lainnya, ia berjalan ke sungai pada suatu hari. Dan tepat di
seberang sungai itu ada kuda-kuda yang tertambat ke semak-
semak di sana, kereta dan kuda berapi. Ia melangkah naik,
dan melemparkan jubahnya kepada nabi yang selanjutnya
untuk mengikuti dia, dan naik masuk ke Sorga. Ia menerima
kepemimpinanHidupKekal, karena itu adalahKristus yang ada
di dalam Elia. Oh! Ya, pak!
283 Apakah itu? “Ikutlah Aku!” Sekarang Anda harus memilih
pemimpin Anda. Anda harus memilihnya, teman. Lihatlah
dalam kaca mata Allah, Alkitab, dan lihat di mana Anda berada
malam ini.
284 Sebuah cerita pendek. Seorang anak kecil, suatu kali, tinggal
di pedesaan. Ia belum pernah melihat cermin, dan ia datang
ke kota untuk melihat saudari ibunya. Dan ia punya rumah…
dan rumah model kuno biasanya punya cermin di pintu; Saya
tidak tahu apakah Anda ingat itu atau tidak. Tetapi anak lelaki
kecil ini, ia belum pernah melihat cermin. Jadi ia bermain-
main di rumah, dan ia melihat di…“Hah?” Ia menatap anak
lelaki kecil itu. Dan ia melambaikan tangan, dan anak lelaki
kecil itu melambai. Dan ia menjewer telinganya, dan anak lelaki
kecil itu menjewer telinganya. Dan terus seperti itu. Ia terus
berjalan, mendekat, dan ia berbalik dan berkata, “Mama! Itu
aku!” Itu aku.
285 Seperti apa penampilan Anda? Apa yang Anda ikuti? Apa
yang telah kita lakukan? Anda harus memilih pemimpin Anda.
Pilih hari ini. Anda pilih Hidup atau mati. Pilihan Anda
akan menentukan destinasi Kekal Anda, apa yang Anda pilih.
Ingat, Yesus berkata, “Ikutlah Aku.” Dan Anda telah diundang
malam ini untuk melakukannya. Dan untuk mengikuti Dia
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ke Kehidupan Kekal Anda harus datang memenuhi syarat-
syarat-Nya, itu benar, Firman. Bukan pada kredo, bukan pada
opini orang banyak, bukan pada apa yang orang lain pikirkan
mengenai Itu, tetapi pada apa yangAllah katakan tentang Itu.
286 Anda berkata, “Baiklah, Saudara Branham, saya kenal
seorang wanita sebaik yang ia bisa, ia melakukan ini. Saya kenal
seorang pria yang mengalami ini.”
287 Saya tidak bisa mencegah apa yang telah mereka lakukan.
Firman Tuhan, Ia berkata, “Biarlah setiap perkataan manusia
bohong, dan Perkataan-Ku adalah Kebenaran.” Anda harus
datang sesuai dengan syarat-syarat-Nya, datanglah sesuai
dengan syarat-syarat-Nya, Firman. Anda tidak bisa datang
melalui kredo. Anda tidak dapat datang melalui denominasi.
Anda tidak bisa mencampur-Nya seperti itu. Hanya ada satu hal
yang dapat Anda lakukan: Menerima Itu sesuai dengan syarat-
syarat-Nya, bahwa Anda siap mati bagi diri Anda sendiri dan
semua pemikiran Anda, dan mengikuti Dia. “Singkirkan semua
hal-hal dari dunia, dan ikutlah Aku.”
288 Saya tahu itu Pesan yang keras, dan memotong, saudara.
Tetapi saya tidak datang ke sini dan memilih se—sebuah
pesan kepada orang-orang hanya untuk mencoba membuat
mereka bernyanyi, bersorak, berteriak. Saya pernah menghadiri
pertemuan orang yang tidak mengenal Tuhan di mana mereka
melakukan hal yang sama. Saya tertarik dengan hidup Anda.
Saya seorang hamba Allah yang harus bertanggung jawab
kepada Allah suatu hari nanti, dan pelayanan yang telah
diberikan Tuhan kepada saya telah membuktikan dirinya benar
ribuan kali di hadapan Anda.
289 Ingat, Yesus berkata, “Ikutlah Aku. Ikutlah Aku. Singkirkan
apa yang kamu miliki, dan ikutlah Aku.” Dan itulah satu-
satunya cara untuk memiliki Hidup Kekal. Itulah satu-satunya
obat yang Ia berikan kepada orang ini, itulah satu-satunya obat
yang Ia berikan kepada pengusaha ini, itulah satu-satunya obat
yang Ia berikan kepada siapa pun. Pilihan-Nya, Ia membuat
keputusan-Nya, itu sempurna setiap waktu. Dan kita harus
mengikuti Dia, satu-satunya cara untuk memiliki Hidup Kekal.
Jadi kepemimpinan Allah adalah: ikuti Firman yang dibuktikan
benar di zamannya oleh Roh Kudus.

Mari kita menundukkan kepala kita.
290 Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan
saya ingin agar Anda benar-benar tulus. Saya ingin saudari
itu memainkan ini untuk saya, Aku Dapat Mendengar Juru
Selamatku Memanggil. Saya tahu ini adalah panggilan altar
model-kuno. Dan Saudara, Saudari, seperti yang kita lihat,
lihatlah apa yang sedang berlangsung hari ini. Sekarang dengan
kepala Anda yang tertunduk, renungkan saja sebentar, lihat apa
yang sedang terjadi.
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291 Apakah Anda membaca surat kabar minggu lalu apa yang
dikatakan pria itu di Inggris? Bahwa “Penyaliban Yesus Kristus
hanya sebuah kepalsuan, itu hanya antaraDia dan Pilatus.”

292 Apakah Anda lihat apa yang dikatakan teolog Amerika
ini? Ia katakan bahwa “Yesus hanya dibuat tidur dengan
lalang beracun.” Banyak di antara Anda para teolog tahu, di
sana di Kitab Kejadian di mana ia berbicara tentang lalang
beracun. Itu akan membuat Anda tidur seolah-olah Anda mati,
jantung Anda hampir tidak berdetak selama dua atau tiga
hari sekali waktu. “Dan ketika mereka memberi-Nya cuka dan
empedu,” kata mereka, “itu adalah lalang beracun. Dan mereka
meletakkan Dia di sana di dalam kubur, dan Ia tidur di sana
selama tiga hari. Dan, tentu saja, ketika mereka pergi ke sana,
mereka menemukan Ia berjalan berkeliling.” Bisakah Anda
bayangkan itu? Para teolog, seminari, pura-pura percaya. Lalu
bagaimana…Pertama-tama, Alkitab katakan Ia menolaknya,
ketikamerekamenaruh cuka dan empedu dimulut-Nya.

293 Dan hal yang lain, jika demikian, lalu mengapa murid-
murid itu “yang datang dan mencuri Dia,” mengapa mereka
menyerahkan nyawa mereka dalam kemartiran bagi Dia? Dan
tersungkur, menganggap diri mereka tidak layak mati seperti
Ia mati; membalikkan mereka dan menyamping di salib itu dan
sebagainya. Dan jika mereka…tahu bahwa Ia adalah seorang
munafik dan mereka sendiri orang-orang munafik, bagaimana
merekamaumenyerahkan nyawamereka bagiDia seperti itu?

294 Oh, Anda lihat, ini adalah zaman intelektual di mana kita
hidup di dalamnya. Pendidikan, peradaban, dan tren modern
di zaman ini, semuanya berasal dari iblis. “Peradaban berasal
dari Iblis?” Ya, pak! Alkitab katakan demikian. Peradaban
ini memiliki kematian. “Akankah kita memiliki peradaban
seperti ini di dunia yang lain?” Tidak, pak! Kita akan memiliki
peradaban yang berbeda. Pendidikan, semua hal ini, berasal dari
iblis; sains menyelewengkan hal-hal natural, membuat sesuatu
yang lain.

295 Lihatlah apa yang telah mereka lakukan kepada Anda
sekarang. Ketika wanita-wanita muda…Reader’s Digest
katakan, minggu setelah…dua bulan yang lalu, saya yakin
itu. Reader’s Digest mengatakan bahwa “Laki-laki muda dan
peremuan muda melewati usia paruh baya, wanita mati haid
antara dua puluh dan dua puluh-lima tahun.” Satu generasi
lagi, mereka tidak akan menjadi apa-apa selain…Itu akan
terlihat-mengerikan. Paham? Seperti apa orang-orang nantinya,
lembek, kotor. Lihatlah pada—lihatlah roh itu, lihatlah sudah
bagaimana roh di gereja, hibrida, kawin dengan dunia. Oh,
zaman yang mengerikan! Larilah, anak-anak! Larilah! Larilah
ke Salib!Datang kepadaKristus, biarkan IamemimpinAnda.
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296 Sementara kepala kita tertunduk, mata kita terpejam, dan
tolong tundukkan hati Anda, pada saat yang sama. Maukah
Anda? Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda.
Apakah Anda benar-benar memandang diri sendiri, kepada
Allah? Dan apakah Anda merasa bahwa Anda tidak berada di
mana Anda—Anda seharusnya berada pada saat ini? Karena
Pengangkatan bisa datang kapan saja. Lihat, itu akan datang.
297 Hanya akan ada, jika—jika pernyataan yang saya sampaikan
beberapa waktu lalu benar, hanya akan ada sekitar lima
ratus orang dalam Pengangkatan, yang hidup, mereka akan
diubah. Wah, mengumpulkan seluruh Kekristenan, Katolik dan
semuanya, hanya ada lima ratus juta orang, lihat, mengaku
Kekristenan. Dan satu dari sejuta, menjadi lima ratus orang.
Ada sebanyak itu orang yang hilang setiap hari, di seluruh
dunia, di mana kita bahkan tidak bisa menjelaskan keberadaan
mereka. Lihat, itu akan terjadi, dan Anda bahkan tidak
mengetahuinya. Orang-orang akan terus berkhotbah, dan
berkata…Lihat, dan itu semua akan berlalu.
298 Seperti Yesus katakan. Mereka berkata, murid-murid
berkata, “Mengapa ahli-ahli taurat berkata, mengatakan, ‘Elia
harus datang dahulu’?”
299 Ia berkata, “Ia sudah datang dan kamu tidak mengenal dia,
tetapi mereka melakukan kepadanya apa yang mereka katakan
akan mereka lakukan.”
300 Anda tahu bahwaAnda tidak benar dengan Allah, dan Anda
ingin diingat dalam…kepada Allah, agar Allah membuat hati
Anda benar dengan Allah. Maukah Anda dengan rendah hati
sekarang, di saat yang tenang ini, mengangkat tangan Anda?
Saya tidak peduli siapa Anda, maukah Anda melakukannya?
Anda berkata, “Saya akan mengangkat tangan saya kepada
Allah.” Allahmemberkati Anda. Allahmemberkati Anda.
301 Apakah Anda sedang memandang dalam Cermin? Saya
bertanya kepada Anda dalam Nama Kristus, apakah Anda
sedang memandang dalam Cermin Allah? [Seorang saudara
berbicara dalam bahasa lain. Seorang saudara memberikan
penafsiran—Ed.] Amin.
302 Saya ingin meminta satu hal. Berapa orang di sini yang
adalah orang Pentakosta? Angkat tangan Anda, orang-orang
Pentakosta. Hampir Anda semua. Nah, berapa banyak di sini
yang mengaku sebagai orang Kristen? Angkat tangan Anda,
di mana pun Anda, mengaku sebagai seorang Kristen. Apakah
Anda tahu Alkitab berbicara tentang ini, bahwa ini akan
terjadi?
303 Ini bahkan terjadi di Perjanjian Lama ketika mereka
bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan, bagaimana
mereka bisa lolos dari pengepungan yang dulu sedang datang.
Roh turun ke atas seorang laki-laki dan ia bernubuat dan
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memberi tahu mereka di mana harus menemui musuh, dan
bagaimana, bagaimana mengalahkan musuh. Itu di Perjanjian
Lama, sama seperti di Perjanjian Baru.
304 Nah, seseorang di antara Anda mungkin berkata, “Orang
itu, oh, itu tidak begitu.” Tetapi bagaimana jika demikian?
Anda berkata, “Oh, saya sudah pernah mendengar itu
sebelumnya.” Tetapi bagaimana jika ini demikian? Anda lihat,
maka itu membuktikan bahwa di sini ada banyak orang yang
membutuhkan pengubahan hati, jika itu RohKudus yang sedang
berbicara. Ada hal-hal yang perlu dilakukan, jadi sekarang itu
ada pada Anda.

Just as I am, without one plea,
But that Thy Blood was shed for me,
And that Thou bids…

Itulah sebabnya, maka Ia memanggil Anda.
…to Thee,
O Lamb of God,…

“Aku akan akanmenjauhkan hati yang keras, danKuberikan
hati yang baru di dalam batinmu, hati yang taat kepada-Ku.”
Paham?

…come!
Just as I am, Thou wilt receive,
Wilt…

Maukah Anda menyatakan pilihan Anda malam ini? Anda
dapat melakukan salah satu yang Andamau.

…cleanse.
Anda berkata, “Saya sudah pernah mendengar itu

sebelumnya.” Tetapi ini mungkin terakhir kalinya Anda
mendengar itu.

Because Thy Promise I believe,
Panggilan altar model-kuno, mereka sudah kehabisan gaya

hari ini, tetapi Allahmasih tetap begerak di dalamnya. Tidakkah
Anda bisamerasakan Itu sedang bergerak padaAnda, jemaat?

…I come!
305 [Saudara Branham mulai bersenandung Sebagaimana Aku
Adanya—Ed.] Oh, renungkan, hari ini, hati sedang mengeras,
dipenuhi dengan dunia, acuh tak acuh, anggota gereja, suam-
suam kuku, sama seperti pemimpin muda, yang kaya itu; dan
tidak tahu bahwa Roh Kudus yang agung sedang berdiri,
mengetok pintu di Zaman Laodikia ini. “Barangsiapa yang
akan mendengar Suara-Ku (Firman), akan membuka hatinya,
Aku akan datang kepadanya dan akan makan bersama-sama
dengan dia.”
306 Dan Roh sedang berbicara melalui saudara ini beberapa
menit yang lalu, berkata, “Aku akan menjauhkan hati yang
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keras itu darimu, dan memberikan hati yang baru, lembut
kepadaTuhan.” Lihatlah bagaimana itu jadinya sekarang, hanya
se—intelektual, emosi. Paham? Bukan hati yang lembut yang
penuh dengan kasih danmanis kepada Kristus.
307 Tidakkah Anda menginginkan hati yang jenis itu?
Bagaimana Anda akan bertemu Kristus dengan satu pengertian
intelektual akanDia? Anda harusmenerimaHidupKekal.

…was shed…

Persiapan dibuat melalui Darah.

And Thou bids…

Apa yang Ia lakukan? Menumpahkan Darah-Nya. Dan
sekarang mengundang Anda, “Datang.”

…to Thee,
O Lamb of God, I come! I come!

308 Mari, tiap orang Kristen, angkat saja tangan kita dengan
tenang sekarang dan berdoa.
309 Ya Allah, tolong, Tuhan, tangkap zaman ini di mana kami
hidup di dalamnya. Oh, ini sangat sulit, Bapa. Iblis sudah
melakukan begitu banyak hal kepada orang-orang. Hati mereka
menjadi keras. Roh-Mu mengucapkannya dengan jelas; Firman-
Mu maju ke depan, membuktikan benar; tetapi pengalaman
kelahiran kembali, model-kuno, mereka…itu masuk menjadi
sebuah pengertian denominasi, yang intelektual, banyak musik,
banyak sorakan, dan banyak tindakan-yang tidak pantas.
Tetapi, sungguh, hati yang lembut itu, Roh itu, Hidup Kekal itu,
Itu tentunya sudahmenjadi sesuatu yang asing bagi gereja.
310 Allah, itu meremukkan hati saya sendiri, dan saya se—
seorang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Itu
membuat saya merasa sangat sedih, Bapa, melihat gereja yang
untuknya Engkau mati, gereja yang Engkau coba tebus. Saya
memikirkan visi yang baru saja Engkau berikan tentang gereja
Amerika Serikat dan negara-negara lain. Betapa itu suatu
pemandangan yang mengerikan dengan tarian telanjang rock-
and-roll. Tetapi di suatu tempat juga saya melihat tampil
seorang yang lain, yang diberkati.
311 Saya berdoa, Bapa, bahwa jika salah satu dari itu ada di
sini malam ini yang telah ditetapkan bagi Hidup, atau mau
menerima Itu, agar ini menjadi waktunya bagi mereka akan
melakukan itu. Kabulkan, Tuhan. pecahkan hati yang keras
sekarang, hati lama yang berasal dari dunia. Dan jika mereka
ingin kedamaian, mereka ingin sesuatu yang memuaskan,
sesuatu yang memberi jaminan, kiranya mereka menerima
kepemimpinan Kristus malam ini untuk memimpin mereka
ke sa—satu Kedamaian yang melampaui segala pengertian,
Sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan, atau
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bahkan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilukai oleh kematian
itu sendiri. Kabulkan itu, Bapa.
312 Sekarang, dengan tangan kita yang terangkat, saya heran
apakah…Berapa banyak di gedung sekarang yang mau
mengatakan, “Saya akan berdiri.” Nah, saya tidak peduli siapa
yang ada di samping Anda; Itu Allah yang berbicara kepada
Anda. Dan Anda ingin menjadi seorang Kristen sejati. Paham?
Apa pun akan…Kecuali kalau itu peniruan; oh, saya lebih
suka pergi keluar dan ada di dunia. Saya percaya Anda akan
begitu, juga.
313 Sekarang, periksalah diri Anda dengan Firman, oleh Pesan.
Periksalah bagaimana seorang Kristen sejati itu seharusnya:
keras, mengasihi, bukan seorang dari Kekristenan modern
ini. Wah, ia lembek, lentur, setengah mati, busuk, kawin
silang. Lihat, itu bukan Kekristenan sejati; menghidupi jenis
jalan apa saja, dan menjadi anggota gereja. Tidakkah Anda
menginginkan persekutuan yang manis itu dengan Kristus, Roh
Kudus, bahwa Anda…kepatuhan hati Anda sendiri kepada
Firman, bergerak maju ke dalam Kristus? Jika Anda ingin itu,
dan akan merindukan Allah untuk melihat pendirian Anda
malam ini tepat di kelompok orang-orang ini, jika Anda mau
melakukannya.
314 Anda berkata, “Akankah itu berarti sesuatu, Saudara
Branham?”
315 Oh, ya. Tentu saja, iya. “Jika kamu malu terhadap Aku di
hadapan manusia, Aku akan malu akan kamu di hadapan Bapa-
Ku danMalaikat-malaikat kudus. Tetapi barangsiapa yang akan
mengakui Aku dan berdiri bagi-Ku di negeri ini, Aku akan
berdiri bagi dia di Negeri itu. Aku akan mengakui dia di
hadapan Bapa-Ku.”
316 Nah, tidak peduli siapaAnda, wanita, pria, pemuda, pemudi,
siapa pun Anda, Kristen atau bukan Kristen, hamba Tuhan,
diaken, apa pun Anda, jika Anda mau percaya saja dengan
sepenuh hati Anda, untuk sesaat, dan melakukan sebanyak
ini malam ini hanya untuk memberi tahu Allah bahwa Anda
bersungguh-sungguh. “Allah…”
317 “Nah lihat, saya Pentakosta,” Anda katakan. “Saya ini,”
atau apa pun Anda. “Saya mengaku menari dalam Roh. Tetapi,
Saudara Branham, saya pikir sepanjang kamimemiliki itu, kami
sudahmendapatkan-Nya.” Anda belum dapat.
318 Jika Anda percaya saya sebagai nabi Allah, Anda dengarkan
Kata-kata saya. Paham? Itu tipuan di zaman ini. Bukankah
Alkitab berkata, “Itu akan sangat begitu mirip sehingga
sekiranya mungkin itu akan menyesatkan orang Pilihan juga”?
Pilihan, “turun ke jiwa.”
319 Tetapi jika Anda menari dalam Roh, masih tetap
dengan hal-hal duniawi, ada sesuatu yang salah. Jika Anda
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berbicara dengan bahasa roh; Paulus berkata, “Aku dapat
berbicara dengan bahasa manusia dan malaikat, dan masih
belum diselamatkan.” Ah-hah, keduanya, lihat. “Saya bisa
bertindak dengan emosi, saya bisa memiliki iman, saya bisa
mengkhotbahkan Injil, saya bisa memberikan semua hartaku
untuk memberi makan orang miskin, saya bisa membawa
Firman di ladang misi melintasi…dan tetap saja saya tidak
berarti.” Paham? Itu adalah bagian yang Terdalam itu, saudara.
Itu…Roh Anda pisah ketika Anda mati, ia terbang, tetapi jiwa
Anda hidup. Paham?

320 Sekarang lihatlah diri Anda. Sungguh, apakah Anda
seorang Kristen Alkitab yang sejati, penuh kasih Allah? Anda
ingat, Alkitab katakan, di hari-hari terakhir ketika waktu
ini terjadi, Ia berkata, “Seorang Malaikat yang memberi
tanda melewati gereja-gereja, melewati kota-kota, dan hanya
memeteraikan orang-orang yang mengeluh dan berkeluh kesah
atas perbuatan keji yang dilakukan di kota itu.” Apakah itu
benar? Yehezkiel 9, kita tahu itu Kebenaran. Malaikat yang
memberi tanda maju dan menaruh sebuahMerek di kepala, dahi
mereka, memeteraikan mereka, “Mereka yang mengeluh dan
berkeluh kesah.”

321 Setelah itu datanglah malaikat-malaikat pembantai dari
keempat penjuru bumi, yang datang segera, kita melihatnya
datang, perang-perang terjadi yang akan membunuh seluruh
bumi. Tidak ada yang tidak bisa mereka sentuh kecuali mereka
yang punya Merek itu.

322 Sekarang pilihlah…Apakah hati Anda begitu peduli
terhadap orang-orang berdosa, dan cara bertindak gereja dan
orang-orang, sampai Anda dapat mengeluh dan berkeluh kesah
akan hal itu siang dan malang? Jika tidak, saya ingin tahu. Itu
Kitab Suci.

323 Maukah Anda berdiri dan berkata, “Allah yang terkasih,
saya tidak berdiri karena Saudara Branham berkata demikian,
tetapi saya mendengar Firman-Nya mengatakan itu, dan saya
akan melakukan ini. Bagi-Mu, Tuhan, saya berdiri. Saya ada
keperluan, Tuhan. Maukah Engkau memenuhi keperluan saya
malam ini di sini di tempat ini? Saya berdiri.” Allah memberkati
Anda. Allah memberkati Anda. “Saya ada keperluan, saya
ingin Engkau berbelas kasihan kepada saya.” Allah memberkati
Anda. “Aku inginmenjadi orangKristen yang…”

324 Nah, ingat, orang yang berdiri di samping Anda adalah sama
seperti Anda. Saya ingin Anda meraih dan memegang tangan
mereka, katakan, “Saudara, Saudari, berdoalah untuk saya
sekarang. Aku ingin Anda mendoakan saya. Saya—saya…”
Katakanlah itu dengan ketulusan Kristen, “Berdoalah untuk
saya. Saya akan…saya—saya—saya ingin benar dengan Allah.
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Anda berdoa untuk saya, saya akan berdoa agar Allah memberi
Anda kesempatan.”
325 Saya—saya tahu bahwa kita…Kita tidak bisa tinggal lebih
lama di sini; Anda lihat itu. Kita—kita ada di akhir zaman.
Semua yang percaya itu, katakan, “Amin.” [Jemaat berkata,
“Amin!”—Ed.] Kita…Tidak ada yang tersisa. Semuanya
lenyap. Gereja-gereja menuju ke dewan Oikumene. Dunia,
itu…
326 Lihat di sini! Apakah Anda tahu apa yang Tuhan katakan
tentang Los Angeles dan tempat-tempat ini di sini? “Ia sudah
lenyap!” Anda ingat apa yang saya katakan pada Anda,
sekitar dua tahun lalu, bagaimana gempa bumi akan terjadi
di Canada di sini, Alaska? Saya juga memberi tahu Anda
bahwa “Hollywood dan Los Angeles meluncur masuk ke
lautan. California, kamu telah dikutuk! Bukan hanya California;
tetapi kamu, dunia, kamu telah dikutuk! Gereja, kecuali Anda
berdamai dengan Allah, Anda telah dikutuk!” DEMIKIANLAH
KATA ROH KUDUS!
327 Pernahkah Anda mendengar saya memakai Nama itu
kecuali hal itu terjadi? Tanya diri Anda! Anda sudah mengenal
saya selama dua puluh tahun. Apakah saya pernah memberi
tahu Anda sesuatu di dalam Nama Tuhan selain apa yang
terjadi? Jika semua yang pernah saya katakan kepada Anda
akan terjadi, telah terjadi, katakan, “Amin.” [Jemaat berkata,
“Amin!”—Ed.] Paham? Saya beritahu Anda, sekaranglah
waktunya, lebih baik Anda hidup benar, kita semua.

Sekarangmari kitamasing-masing berdoa untuk yang lain:
328 Allah Yang terkasih, saat kami berdiri di sini malam ini,
orang-orang yang sedang sekarat, wajah kami menghadap
ke tanah, debu. Kami hanya…Engkau telah memberi kami
khotbah yang memotong ini, Tuhan. Kami melihat contoh dari
dua pria. Seorang dari mereka, sebagai orang yang agamais,
pergi ke gereja tetapi menolak kepemimpinan kepada Hidup
Kekal. Dan yang lain menolak ketenaran duniawi dan berpaling
ke Hidup yang Kekal. Dan kami melihat kedua keadaan mereka
malam ini, menurut Alkitab: orang kaya itu ada dalam siksaan,
dan Musa dalam Kemuliaan.
329 Bapa, kami ingin seperti Musa. Kami ingin dipimpin oleh
Anak-Mu Yang Kudus, Yesus Kristus, ke Hidup yang Kekal.
Berikan Itu ke hati kami malam ini, Tuhan. koyakkan hati
kami yang keras; taruh dalam kami hati yang baru, hati
yang lembut, hati yang dapat berhubungan dan berbicara
dengan Engkau, dan kami tidak akan sombong atau berbeda.
Kiranya Roh Kudus tidak pernah pergi, Tuhan. kiranya Itu
datang dan menetapkan orang-orang ini. Berbicaralah kepada
mereka; koyakkan keinginan mereka yang keras, dan taruh
kehendak Allah. Selamatkan setiap orang, Bapa. Beri kami
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kasih-Mu. Bawalah kami ke suatu tempat, Tuhan, di mana kami
akan menjauh dari semua—bagian emosional, ke bagian yang
benar-benar kokoh dari perasaan…bagian yang sepenuh hati,
kedalaman Roh, kekayaan Allah, Kerajaan Roh di hati kami.
Kabulkan itu, ya Pemimpin Agung, Roh Kudus yang agung,
sebelumEngkau terbang ke angkasa denganGereja-Mu.
330 Ya Allah, biarlah saya pergi, Tuhan. Jangan tinggalkan saya,
Yesus. Biarkan saya pergi dengan-Mu, Bapa. Saya tidak ingin
tinggal di sini di bumi ini untuk menyaksikan kesusahan ini
datang. Saya tidak ingin tinggal di sini dalam kegilaan ini. Saya
tidak ingin berdiri di sini ketika pemandangan-pemandangan
yang mengerikan…orang-orang kehilangan akal. Kami
melihat manusia mencoba bertindak seperti binatang buas
dan terlihat seperti binatang buas; dan para wanita mencoba
terlihat seperti binatang, dengan riasan di wajah mereka. Tahu
bahwa hal-hal ini telah diprediksi akan terjadi, bahwa hal itu
akan terjadi, mereka akan menjadi sangat gila sampai belalang
akan bangkit dengan rambut seperti wanita untuk menghantui
para wanita; dan gigi seperti singa, dan hal-hal yang telah
Engkau katakan, keadaan mental dari orang-orang akan benar-
benar hilang. Kami melihat itu sedang terjadi sekarang, Tuhan.
Tolonglah kami! Pulihkanlah kami ke pikiran yang sehat dari
Kristus Yesus Tuhan kami.
331 Ya Pemimpin Hidup Kekal yang Agung, kami terima janji-
Mu malam ini, Bapa. Saya memohon bagi orang-orang ini. Saya
mememohon bagi setiap orang dari mereka, dalam Nama Yesus
Kristus, Tuhan. Saya berdoa agar Kristus Anak Allah akan
masuk dalam hati kami masing-masing, Tuhan, dan membentuk
kami dan menjadikan kami sebagai ciptaan-ciptaan yang baru
dalamYesus Kristus. Kabulkan itu, Tuhan Allah.
332 Kami mengasihi Engkau. Dan kami ingin disposisi kami…
pengubahan kami masuk dalam kami, agar kami bisa menjadi
anak-anak-Mu, merasakan Roh-Mu bergerak dalam hati kami,
Tuhan, melembutkan kami dan membawa kami ke realisasi
zaman yang gila ini di mana kami hidup di dalamnya.
Kabulkan itu, Allah. Saat kami melihat wanita muda begitu
terjerat dalam jaring si setan, lelaki muda, pikiran yang
menyimpang, anak-anak, pecandu narkoba, merokok, minum,
amoral, Edennya Iblis.
333 Allah, perlu enam ribu tahun bagi-Mu, menurut Alkitab,
untuk membangun sebuah Eden. Dan Engkau menempatkan
anak-Mu dan istrinya di sana (mempelai wanitanya), untuk
berkuasa atasnya. Dan Iblis datang dan menyelewengkan
itu; ia punya enam ribu tahun, dan ia membangun Eden
intelektualnya sendiri melalui sains, dan pendidikan, dan apa
yang disebut kecerdasan, dan ia telah membangunnya menjadi
sebuah kekacauan akan kematian.
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334 Ya Tuhan, bawalah kami kembali ke Eden lagi, Tuhan, di
mana tidak ada kematian, tidak ada kesedihan. Kabulkan itu,
Tuhan. Kami berdiri dengan rendah hati, menantikan Adam
yang kedua datang bagiMempelaiWanita-Nya. Jadikanlah kami
bagian dari Dia, Bapa.Kami berdoa dalamNamaYesus. Amin.
335 Apakah Anda mengasihi Allah? Dapatkah Anda rasakan…
Apakah Anda menyadari apa yang coba saya sampaikan
kepada Anda? Jika Anda bisa mengerti, angkat saja tangan
Anda, katakan, “Saya mengerti apa yang coba Anda katakan.”
Dapatkah Anda melihat kegilaan zaman ini? Lihat bagaimana
itu lenyap, bahkan tidak ada akal di antara orang-orang. Itu
sudah lenyap! Dimana…Bahkan para pemimpin.
336 Lihatlah Presiden kita! “Jika mereka ingin pahamKomunis,
biarkan mereka mendapatkannya. Apa pun yang orang-orang
inginkan, biarkan mereka mendapatkannya.” Di manakah
Patrick Henry kita, George Washington kita? Di manakah para
pemimpin kita yang dapat berdiri demi sebuah prinsip? Kita
tidak mendapatkannya lagi.
337 Di manakah gereja kita, hamba-hamba Tuhan kita? Yang
hanya akan membawa orang masuk ke dalam masa percobaan,
bergabung dengan gereja dan melakukan ini atau memiliki
sedikit sensasi atau sesuatu. Di manakah manusia-manusia
Allah itu, nabi-nabi itu yang tampil dan berani untuk
mencemarkan, menentang semua hal-hal dari dunia?
338 Di manakah orang-orang yang memiliki integritas itu?
Di manakah mereka? Mereka begitu lembek, dan melalui
pengertian intelektual dan sebagainya, sampai mereka tidak ada
lagi di sini. Ya Allah, kasihanilah kami.
339 Pemandangan-pemandang yangmengerikan ini yang datang
menimpa bumi. Anda dapat melihat bagaimana orang-orang
bergerak masuk ke dalamnya. Ini suatu kegilaan. Tetapi ketika
hal itu menerpa, Gereja akan pergi.
340 Allah, biarlah kami ada di sana. Itulah doa saya kepada
Makhluk Supernatural yang agung yang ada dalam gedung ini
malam ini, Kristus yang agung yang masih memiliki Hidup
Kekal. Saya memohon kepada-Mu, Kristus, selagi saya ada
di sini dengan mata yang terbuka, memandang gereja yang
telah Engkau tebus dengan Darah-Mu. Allah, jangan biarkan
seorang pun dari kami hilang. Kami ingin benar dengan-Mu.
Maka bersihkanlah kami, ya, Tuhan, dari segala kesalahan kami.
Buangkah dosa-dosa kami dan sebagainya.
341 Kami melihat Engkau menyembuhkan yang sakit, bahkan
membangkitkan yang mati (hidup kembali melalui doa), dan
kami melihat semua hal ini terjadi, Bapa. Sekarang bawalah
kami kembali Hidup, secara rohani; bawalah kami kembali
ke realisasi Hidup Kekal melalui Kristus Yesus. Kabulkan ini,
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Bapa. Saya serahkan semua ini kepada-Mu. Di dalam Nama
Yesus Kristus.

Till we meet! Till we meet!
Till we meet! At Jesus’ feet;
Till we meet!

PandanglahDia. BiarlahDiamelembutkan kita.
…we meet!
God be with you till we meet again!

342 Angkat tangan kita sekarang:
Till we meet! Till we meet!

Saudara Salano, siapa pun yang mengikuti. [Seseorang
berkata, “Ada yang lain lagi?”—Ed.] Tidak. Allah memberkati
Anda. 
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