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Kenapa Saya Menentang
Keagamaan yang Diorganisasikan

Jeffersonville, IN, Amerika Serikat

1 (1) Terima kasih, Saudara . . . ? . . . Anda boleh duduk. Pertama-tama; pada hari
ini saya sudah begitu sibuk sampai saya melewatkan panggilan untuk orang sakit. Ada
beberapa  orang  dengan  kasus-kasus  pribadi  yang  harus  didoakan,  di  mana  saya
diharapkan untuk bertemu. Tetapi sekarang,—beberapa dari—salah satu kelompok, saya
yakin Billy katakan dari Kanada, dua atau tiga tempat yang berbeda. Sekarang, mereka
datang ke sini, anda tahu, dan tinggal di hotel-hotel dan motel-motel terus-menerus
sepanjang waktu. Dan saya pergi menemui mereka, menemui mereka dan berdoa bagi
mereka yang datang darimana-mana dari  seluruh dunia,  dan Asia,  dan Eropa,  dan
darimana-mana. Hari demi hari, ketika kami berada di sini, orang-orang berdatangan.
Ada enam ratus orang lebih di dalam daftar, menantikan untuk wawancara pribadi, jadi
itu menjadi agak berat. Tetapi orang-orang yang benar-benar sakit dan sangat genting
untuk didoakan, yah, saya berusaha menemui mereka.

2 (2) Dan baru saja, baiklah, sejak saya berada di sana bersama dewan pengawas,
pada pertemuan kecil bersama dewan pengawas saya di gereja ini, kami harus bertemu
beberapa saat yang lalu. Dan selama waktu itu sudah menghabiskan waktu saya kira-
kira satu setengah jam, dan ada beberapa orang yang diharapkan berada di sini pada
waktu itu untuk didoakan. Jika mereka ada di sini, saya mau mendoakan mereka pada
saat ini. Jika mereka mau, orang-orang itu yang diharapkan untuk didoakan, baiklah,
kalau mereka mau datang saja sekarang sementara pemain piano, siapapun dia, mau
datang dan—dan memberikan kunci nada untuk “Tabib Yang Agung Sekarang Dekat,
Simpati Yesus.” Nah, mereka yang akan didoakan, jika mereka mau, seberapa banyak
saya tadi tidak tahu. Dan kalian saudara-saudara, saya harapkan.

Saudara-saudara, saya sudah menderita begitu banyak pada tubuh saya. Yesus
yang dilubangi pada TubuhNya, menderita, sehingga Dia akan menjadi seorang Mediator
yang benar, karena Dia adalah Allah yang dijadikan daging supaya Dia dapat menderita,
Dia dapat merasakan rasa sakit  kelemahan. Dan itulah sebabnya Dia datang untuk
mengadakan  pendamaian.  Dan  dalam  hal  ini  Dia  menugaskan  gerejaNya  untuk
melanjutkan pekerjaanNya.
3 (3) Dan saya memiliki—saya ada penghormatan yang tinggi bagi pekerjaan medis,
ilmu bedah dan seterusnya, yang—yang dengan talenta-talenta yang sudah diberikan
Allah kepada mereka untuk melakukan hal-hal tertentu bagi tubuh, untuk mengoperasi
dan membuang gigi  yang sudah rusak, dan—dan sebagainya. Saya menghargai itu.
Tetapi ada waktunya ketika mereka berada di luar pengetahuan mereka; mereka—
mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Paham? Dan saya pikir, maka, kita punya
hak yang sempurna, sebagaimana yang kita miliki pada yang alami/naturalnya, jika kita
pergi ke dokter keluarga kita, mungkin seorang dokter di pedesaan, seorang dokter tua
yang baik yang membawa sebuah lentera dan berjalan melintasi ladang pada malam
hari untuk menemukan anda, untuk mengobati anda. Dan jika dia gagal mengetahui, dia
akan pergi ke seseorang yang sedikit lebih hebat dari dirinya. Dia akan mengirimkan
anda ke seorang spesialis. Dan sekarang jika spesialis itu tidak tahu, saya—saya senang
kita memiliki Sumber yang lain, Tabib yang agung. Dan Dia tidak gagal, yang Satu ini
tidak gagal, karena Dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Dan Dia sudah membuat jalan
bagi kita.

4 (4) Sekarang, jika di dalam diri saya ada kuasa kesembuhan untuk melakukan itu,
saya—saya  akan  datang  ke  sana  dan  melakukannya.  Saya—saya  akan  senang
melakukannya. Tetapi sebagaimana kuasa kesembuhan itu, saya tidak memilikinya;
tidak  ada  manusia  lain  yang  memiliki  kuasa  kesembuhan.  Tetapi  kita  ditugaskan
(Paham?) oleh Kristus untuk berdoa bagi orang sakit, Yang sudah menempatkan pada
deposito  kuasa  kesembuhan  itu.  Paham?  Dan  kita  hanya  datang,  seperti  dulu,
menuliskan sebuah cek di situ. “Dan apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam
NamaKu,” itu adalah cek kosong. “Apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam
NamaKu, itu yang akan Aku lakukan.” Sungguh sebuah janji, yang tidak bisa gagal. Dan
saya  sudah  menolong  saudara-saudara  dan  saudari-saudari  saya  di  seluruh  dunia
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membuat  deposito-deposito  ini—atau  mengadakan  penarikan-penarikan  ini  pada
catatan-catatan di  Banknya Allah, pada Darah Yesus Kristus.  Dan itu sudah sangat
berhasil.  Dia  selalu  membayar,  dan  karena  depositonya  sudah  ada  di  sana.  Anda
paham? “Dia—Dia—Dia terluka karena pelanggaran-pelanggaran kita, oleh bilur-bilurnya
kita disembuhkan.” Nah, itu sudah berakhir. Dan kita senang malam ini atas iman anda.

5 (5) Saya percaya Billy yang sudah memberitahu saya, satu orang saudara datang
jauh-jauh dari Kanada atau suatu tempat. Dan apakah itu benar? Anda saudara dari
Kanada itu? Dan—dan darimana asal anda, saudara? Kendallville, Indiana, dari Fort
Wayne. Saya menikah di  Fort  Wayne. Saya ingat dengan baik.  Sudah mengadakan
banyak pertemuan di sana di Tabernakel Redigar. Saya rasa anda tahu di mana itu
berada.  Dan  saya  ingat,  sebagai  seorang  anak  kecil,  duduk  di  kaki  Paul  Rader  di
Tabernakel Redigar, sebagai seorang pelayan pelajar muda. Dia adalah manusia besar,
Saudara Paul dulunya, dan demikian juga Saudara Redigar, manusia iman. Jiwa mereka
beristirahat  malam ini.  Dan  sekarang,  ketika  saya  masih  anak  kecil,  saya  sedang
berusaha membawakan apa yang sudah mereka tinggalkan,  apa yang sepenuhnya
sudah ditinggalkan Yesus bagi gerejaNya.

6 (6) Nah, dengan segenap iman yang saya miliki, saya datang untuk berdoa bagi
anda.  Dan  saya—saya  tidak  datang  dengan  sembrono.  Kita  tidak  pernah  ingin
menghampiri itu dengan cara itu. Tidak, itu tidak benar. Kita datang dengan percaya
bahwa kita akan menerima apa yang sudah kita minta (Paham?), tahu bahwa Allah
sudah menjanjikannya. Dan kita datang dengan kepastian di hati kita bahwa Kristus
sudah membuat janji itu, dan kalian saudara-saudara sudah berusaha meletakkan iman
kalian di atas mezbah, sudah melakukan semua yang bisa kalian lakukan, saya datang
untuk meletakkan iman saya bersama anda pada malam ini. Paham?

Dan sekarang,  kita  memiliki  sebuah mezbah yang besar  yang membentang di
angkasa, dan di atas mezbah itu terbaring Korban Anak Allah kita. Paham? Itu adalah
Korban yang berlumuran darah. Allah tidak dapat melihat melampaui  hal  itu tanpa
menghormatiNya (Paham?), sebab itu adalah FirmanNya. “Inilah AnakKu yang Kukasihi;
Dengarkanlah Dia.”

7 (8) Saya mau meminta Saudara Neville, penatua kita, jika dia mau maju ke depan
sekarang  bersama  saya  sementara  kita  berjalan.  Saya  ingin  semua  jemaat  .  .  .
Bagaimana jika ini adalah saudara anda, suami anda, anak anda, ayah anda? Ini orang
penting,  ingat.  Mari,  dengan  segenap  kesungguhan  yang  kita  miliki,  sekarang  ini
menghampiri Allah bagi saudara-saudara ini. Mari kita tundukkan kepala kita.

Bapa surgawi yang mulia, sekarang kami sedang membawa ke HadiratMu, ke dekat
mezbah kasih karunia, meskipun kami berdiri di dekat sebuah bangku kayu kecil, seperti
dulu,  di  sini  di  bumi,  tetapi  iman kami  sudah naik  ke  mezbah agung yang sedang
menyala di sana itu, di mana Yesus, Penyelamat yang berbau harum di hadapan Allah,
Darah Korban dari Kalvari, yang sudah menang atas setiap penyakit, setiap penyakit,
maut, neraka, dan kubur, dan bangkit lagi, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan
yang Mulia . . . Dan kami oleh iman datang, menaikkan diri kami ke sana di dalam kasih
karunia Allah untuk mengatakan di atas mezbah ini kepada Pencipta langit dan bumi
yang agung. “Terimalah kami, Tuhan, sebagaimana kami menghampiri di dalam Nama
Tuhan Yesus.”

8 (10) Di sinilah saudara-saudara kami, salah satu dari mereka dari Fort Wayne sana,
di negara-negara bagian ini, dan yang lain jauh dari Kanada ke sini, datang untuk saat
yang paling khidmat ini. Itu adalah antara hidup dan mati, Tuhan. Di sini ada dua orang,
masih muda, banyak pelayanan yang ditinggalkan pada mereka bagi Engkau, Tuhan,
dua  orang  prajurit,  orang-orang  Kristen  yang  percaya  padaMu.  Dan  musuh  telah
menembakkan sebuah anak panah, dan anak panah beracun itu sudah menusuk di
suatu tempat di dalam tubuh mereka, dan mereka sudah kembali, mundur kembali ke
rumah sakit kasih karunianya Allah bagi pendamaian, bagi kesembuhan, supaya mereka
akan  menghampiri  garis  depan  lagi  dengan  perisai  terangkat,  dan  masuk  ke
pertempuran.  Mereka sudah datang untuk menggabungkan kekuatan doa bersama
kami, Tuhan. Dan kami pergi menghadapi musuh itu.

Di dalam Nama Yesus Kristus, lepaskan mereka. Kami hardik engkau di  dalam
Nama Yesus Kristus, biarkan mereka pergi.

Mereka adalah prajurit-prajurit perang. Dan sebagai hambaMu, sekarang saya maju
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untuk menumpangkan tangan ke atas mereka, dengan iman, percaya bahwa tanda-
tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya, yang dikatakan Tuhan kita, Panglima
perang kita yang agung. “Jika mereka menumpangkan tangan ke atas orang sakit,
mereka akan sembuh.”

Ini saya lakukan di dalam Nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa sakit penyakit yang
mengikat tubuh saudara ini melepaskan dia, di dalam Nama Yesus Kristus. Kuasa sakit
penyakit yang mengikat tubuh saudara ini, meninggalkan dia, di dalam Nama Yesus
Kristus. Kiranya itu menjadi . . . ? . . .

9 (14) Allah yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, penulis Kehidupan yang
Kekal,  dan Pemberi  semua karunia  yang baik,  datangkan berkat-berkatMu ke atas
orang-orang ini yang sudah kami berkati. Dan ada tertulis di dalam Kitab Suci bahwa,
“Jika kamu berkata kepada gunung ini  'Berpindahlah,'  dan tidak bimbang di  dalam
hatimu, tetapi percaya bahwa apa yang sudah kamu katakan akan terjadi, kamu akan
mendapatkan  apa  yang  kamu  minta.”  Saya  percaya  bahwa  sakit  penyakit  sudah
meninggalkan tubuh mereka. Nah, itu sudah diucapkan. Sekarang, biarlah itu terjadi.
Amin.

Di dalam Nama Tuhan Yesus saya percaya . . . ? . . . Di dalam Nama Yesus Kristus
saya percaya anda bebas. Amin. Apakah jemaat percaya seperti itu? Maka biarlah itu
terjadi.

10 (16) Sekarang, adakah yang lain di sini yang akan suka untuk diingat di dalam doa,
yang  mau  mengangkat  tangan  anda.  Baiklah,  sekarang  mari  menghampiri  Dia
sementara  anda  saling  menumpangkan  tangan  satu  sama  lain  yang  di  luar  sana.
“Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya.”

Allah yang maha kudus, dengan iman kami memandang Yesus; kami percaya Dia
sedang berdiri  saat ini.  Dia mengawasi FirmanNya. Dan Dia berkata, “Di mana dua
orang atau lebih berkumpul di dalam NamaKu, Aku ada di tengah-tengah mereka.” Nah,
Bapa surgawi, biarlah kuasa Allah yang maha kuasa menjamah orang-orang ini, Tuhan,
sebagaimana  tangan  mereka  sudah  saling  menyatu  satu  dengan  yang  lain,  saling
menumpangkan tangan. Penugasan terakhir yang sudah Engkau katakan kepada gereja,
“Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Jika mereka menumpangkan
tangan mereka ke atas orang sakit, mereka akan . . .” Mereka akan sembuh. Engkau
sudah menjanjikan itu, dan kami percaya itu. Jadi sekarang, itu sudah dilakukan, dan
kami memuji Engkau karena hal itu, di dalam Nama Yesus Kristus. Amin.

Dan di dalam Nama Yesus Kristus kiranya kuasa Allah mengurapi saputangan-
saputangan ini bagi yang sakit dan bagi yang membutuhkan. Dan ketika semuanya itu
dikirimkan dan diletakkan ke atas orang sakit,  kiranya terjadi  bahwa mereka akan
disembuhkan. Kami membaca di dalam Alkitab bahwa mereka mengambil dari Santo
Paulus, saputangan-saputangan, kain-kain; roh-roh najis meninggalkan orang-orang,
dan sakit penyakit disembuhkan. Dan, Bapa, kami tahu kami bukan Santo Paulus, tetapi
kami  tahu  bahwa  Engkau  tetap  Yesus.  Dan  kami  berdoa  kiranya  Engkau  akan
mengabulkan permohonan ini untuk kemuliaanMu. Amin.

11 (19)  Saya  tidak  tahu  apakah  kaset-kaset  masih  menyala  atau  tidak.  Apakah
mereka menyala? Jika tidak, saya mau supaya mereka menyalakan itu pada saat ini.
Saya percaya tombolnya sudah menyala. Nah, saya berharap saya tidak membuat anda
lelah pada malam ini. Saya memulai kira-kira setengah jam atau tiga puluh lima menit
lebih awal. Dan sekarang, ini adalah sebuah pelajaran sekolah Minggu, dan saya sudah
berpikir bahwa mungkin akan bagus kalau saya rekam ini yaitu yang ada di hati saya.
Dan kita sedang bersiap untuk masuk ke dalam sebuah tahapan yang baru, tabernakel
yang baru, semuanya baru.

12 (20) Dan sekarang, saya mau membacakan sebagian ayat Kitab Suci. Jika kalian
mau membaca bersama saya, saya mau bacakan dari I Samuel pasal 8, dan kita ingin
mulai dengan ayat 4 sampai 10, dan kemudian untuk menghemat waktu, 19 sampai 20.
Dan saya ada beberapa lembar ayat Alkitab dan referensi yang tertulis di sini, bahwa
jika anda ada pena atau pensil, atau sesuatu, kertas, di mana anda mau mengarahkan
kepada ayat-ayat ini atau mencatatnya, anda bisa, atau, Tuan Maguire akan memiliki
kasetnya.

Dan saya ingin kaset ini dipersembahkan kepada hamba-hamba Tuhan, saudara-
saudara  saya,  hamba-hamba  Tuhan  yang  sudah  salah  mengerti  tentang  saya,
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khususnya saudara-saudara  yang dari  gereja-gereja  denominasi.  Dan kebanyakan
semuanya orang-orang denominasi.

13 (22) Dan subyek saya malam ini  adalah: “Kenapa Saya Menentang Keagamaan
yang Diorganisasikan.” Dan sekarang akan saya bacakan untuk melatar belakangi, atau
pembacaan Kitab Suci untuk membuatnya pasti Alkitabiah; saya ingin membacakan dari
I Samuel 8:4-10, kemudian 19-20. Bagi hadirin saya yang di sini, saya percaya bahwa
ketika  anda  pulang  anda  akan  menuliskan  ayat-ayat  Firman  ini  dan  membacanya
dengan seksama. Dan bagi saudara-saudara yang akan mendengarkan kaset ini, saya
percaya anda juga tidak  akan mematikan kaset  ini  ketika  sesuatu  yang dikatakan
mungkin  anda  tidak  setuju  dengannya,  tetapi  akan  mencari  Allah  di  dalamnya,
memeriksa apakah itu Alkitabiah. Saya rasa kita mempertanggungjawabkan itu bagi diri
kita sendiri dan bagi Pesan di zaman ini.

Saya percaya bahwa semua gereja memiliki orang-orang Kristen di dalamnya, dan
tentu saja saya tidak berbicara menentang orang-orang Kristen. Tetapi alasan kenapa
saya sudah melakukan apa yang sudah saya lakukan, dan mengatakan apa yang sudah
saya katakan, adalah karena ilham Roh Kudus pada Firman.

14 (24) Sekarang,  mari  kita  baca di  I  Samuel  pasal  8,  mulai  dengan ayat  4,  dan
membaca ayat 10, termasuk, lebih dulu.

Sebab itu  berkumpullah  semua tua-tua Israel;  mereka datang kepada
Samuel di Rama,

Dan  berkata  kepadanya,  engkau  sudah  tua  dan  anak-anakmu  tidak
berjalan—tidak berjalan/hidup seperti  engkau; maka angkatlah sekarang
seorang  raja  atas  kami  untuk  memerintah  kami;  seperti  pada  segala
bangsa-bangsa lain.

Waktu  mereka  berkata,  “berikanlah  kepada  kami  seorang  raja  untuk
memerintah kami,”  perkataan itu mengesalkan Samuel,  maka berdoalah
Samuel kepada Tuhan.

Tuhan berfirman kepada Samuel,  “dengarkanlah perkataan bangsa itu
dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau
yang mereka tolak, Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi
raja atas mereka.

Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaKu sejak hari Aku menuntun
mereka dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan Aku dan beribadah
kepada allah lain, demikian juga dilakukan mereka kepadamu,

Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah
mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa
yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka.

Dan Samuel menyampaikan segala Firman Tuhan kepada bangsa itu, yang
meminta seorang raja kepadanya.

Sekarang, ayat 19 dan 20 untuk kesimpulan . . .

Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan Samuel; dan mereka berkata,
“Tidak, harus ada raja atas kami.”

Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain; raja kami
akan menghakimi kami dan pergi .  .  .  di  hadapan kami, memimpin kami
dalam perang.“

Tuhan menambahkan berkatNya kepada pembacaan FirmanNya. Sekarang, seperti
sebuah kelas  sekolah Minggu,  saya mau katakan bahwa kita  ingin  berusaha untuk
menjadi seperti—benar-benar menaruh perhatian kepada Firman.

15 (27)  Dan  kita  tahu  bahwa—bahwa  kadang-kadang  hal-hal  disampaikan  (Dan
gereja-gereja tertentu),  yang membuat seseorang tersandung karena sudah diajar
dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah mereka pegang—dengar.
Sebagai  contoh,  seorang  pria  memberitahu  saya  di  waktu  yang  lalu,  yang  adalah
sahabat saya yang sedang duduk di sini sekarang ini, dia katakan, “Ketika anda berkata,
Saudara Branham, sebesar iman yang saya miliki pada diri anda, dan percaya, ketika
anda  berkata  tidak  ada  neraka  yang  kekal,”  dikatakan,  “Rasanya  saya  mau
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meninggalkan kursi saya. Dan saya katakan, 'Tentunya orang itu salah.'” Dan kemudian
dikatakan, “Anda membiarkan kami berdiri  dengan khidmat sejenak. Dan kemudian
anda berkata, 'Hanya ada satu bentuk Kehidupan Kekal, dan itu berasal dari Allah'” dan
itulah yang kita semua cari. Paham?

16 (28) Dan tidak ada Alkitab yang mengatakan bahwa ada neraka yang kekal. Karena
kekal tidak pernah memiliki awal, tidak juga ada akhirnya. Jadi Alkitab katakan, neraka
diciptakan bagi Iblis dan malaikat-malaikatnya, jadi itu tidak kekal. Ada waktunya ketika
dulunya itu tidak ada, dan akan ada waktunya ketika itu tidak ada lagi. Tetapi supaya
mereka dihukum di sana, dengan api dan belerang, dan lubang-lubang api,  selama
jangka waktu yang panjang, tetapi yang akhirnya akan berakhir karena neraka tidak
kekal. Dan jika ada neraka yang kekal, anda harus memiliki Hidup Kekal untuk tinggal di
suatu neraka yang Kekal. Dan jika dulunya kekal, itu dulunya sudah selalu ada, dan
dulunya anda sudah selalu berada di neraka dan anda akan selalu berada di neraka.
Nah, jadi tidak ada hal yang seperti itu.

Jadi,  anda lihat,  “kekal”  adalah “tidak pernah ada permulaan atau akhir.”  Dan
hanya ada satu bentuk Hidup Kekal, dan itu ada di dalam Allah, berasal dari kata Yunani
“Zoe,” yang artinya “Hidupnya Allah sendiri.” Dan ketika kita dilahirkan kembali dari Roh
Allah, kita menjadi kekal bersama Allah, karena kita memiliki bagian dari HidupNya,
yang menjadikan kita anak-anak laki-laki dan perempuan bagi Allah, kemudian kita
memiliki Hidup Kekal. Dan Kehidupan yang ada pada kita, Allah akan membangkitkan
tubuh itu dengan Kehidupan itu di akhir zaman; tetapi itu adalah Roh Allah yang ada di
dalam kita yang membangkitkan, karena itu adalah Roh Kristus yang dulunya ada di
dalam Kristus, yang menghidupkan tubuh kita dan membangkitkan kita juga bersama
Dia untuk duduk di—di—di dalam kemuliaan dan memerintah bersama Dia.

17 (30) Sekarang, ke subyek ini.  Nah, saya sudah melewati  sekian tahun ini,  dan
Tabernakel ini  sudah berdiri,  walaupun saya ditahbiskan di  sebuah gereja Misionari
Baptis  oleh  Doktor  Roy  E.  Davis,  sekitar  tiga  puluh  tiga  tahun yang lalu  di  sini  di
Jeffersonville . . . Sekarang, saya . . . Sejak itu, saya berada di dalam organisasi itu
untuk  waktu  yang  singkat,  beberapa  bulan,  sampai  sesuatu  yang  tidak  Alkitabiah
muncul melalui gereja itu, dan saya beritahu dia bahwa saya tidak bisa melakukan hal
itu. Dan begitulah saya dulunya, tentu saja diminta untuk melakukan itu atau kalau
tidak, dan saya pilih tidak. Jadi itu adalah satu hal yang saya percayai, bahwa ini adalah
Firman Allah. Dan saya katakan kepada orang itu yang adalah seorang master pengajar,
“Jika anda mau menunjukkan itu kepada saya di dalam Firman Allah.”

“Tetapi itu ada,” dia katakan, “Itu adalah pengajaran kita.”

Saya katakan, “Tetapi saya ingin itu dari Firman (Paham?), Firman Allah.”

18 (31) Dan bukan karena itu saya tidak menjadi anggota sebuah organisasi di mana
saya sudah menentang organisasi itu, karena saya bersyukur kepada saudara-saudara
saya yang kepada siapa saya sedang berbicara pada hari ini, bahwa saya ada undangan-
undangan, saya rasa, sangat dekat dengan setiap denominasi, khususnya di kalangan
Injil sepenuh, dan bahkan di banyak gereja yang lain. Saya sudah diminta untuk datang
ke persekutuan mereka dan bergabung dengan mereka, tetapi saya sudah independen.
Karena pengaruh apa yang saya miliki,  saya tidak ingin tempatkan itu ke atas satu
kelompok orang. Saya berharap menempatkan apa yang sudah diberikan Allah kepada
saya, sebuah doa bagi yang sakit untuk dimanfaatkan oleh semua anak-anak Allah di
setiap organisasi. Dia tidak pernah mempertanyakan saya supaya tidak berdoa, atau
untuk  yang  satu  ini  karena  mereka  anggota  dari  anu-anu;  Allah  menghakimi  hati
manusia.

19 (32)  Dan sekarang,  pertama-tama,  alasan bahwa saya tidak menjadi  anggota
mereka dan sudah berbicara menentangnya, adalah pertama-tama, adalah karena saya
sungguh tidak percaya bahwa organisasi KeKristenan itu Alkitabiah. Saya percaya itu
tidak Alkitabiah. Dan itulah yang akan saya coba malam ini, berusaha keras dengan
kasih karunia Allah untuk membuktikan kepada anda bahwa itu tidak alkitabiah, tidak
sesuai dengan kebiasaan dengan memiliki organisasi apapun.

Sekarang, yang pertama, kita menyebutnya agama. Kata “agama” adalah sebuah
“penutup,”  artinya  “untuk  menutupi  sesuatu.”  Nah,  Adam memiliki  agama,  tetapi
tentunya dia sendiri yang membuatnya dari daun pohon ara, dan itu tidak jalan. Dia
membuat  teorinya  sendiri  dan  mencoba  membuat  jalan  untuk  terluput  untuk
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menemukan keselamatan pada sesuatu yang sudah dia kerjakan sendiri,  dan Allah
menolak itu dari Adam sampai kepada aturan dari organisasi yang terakhir itu. Tidak
pernah, dan dengan kasih karunia Allah kita akan buktikan itu pada hari ini melalui
Alkitab. Agama adalah sebuah penutup. Adam membuat bagi dirinya sendiri sebuah
penutup dari daun-daun pohon ara, membuatnya sendiri, mencoba melakukan sesuatu
bagi dirinya sendiri. Tetapi Allah menuntut kematian, sebuah pendamaian.

20 (34)  Nah,  ada  sebuah  perbedaan  yang  sangat  besar  antara  agama  dan
keselamatan  (Paham?),  keselamatan.  Agama  adalah  sebuah  penutup.  Paham?
Keselamatan  adalah  sebuah  kelahiran,  sebuah  karunia/pemberian  dari  Allah.
Keselamatan adalah sebuah kelahiran, sebuah pemberian dari Allah, dan itu tidak bisa
dicapai oleh manusia manapun atau kelompok manusia manapun. Itu adalah individu di
mana Allah memberikan karunia ini kepadanya. Dan karunia-karunia Kehidupan Kekal
ini sudah ditetapkan Allah bagi setiap individu bahkan sebelum kita memiliki sebuah
dunia, menurut Kitab Suci. Alkitab katakan di Wahyu, bahwa antikris yang akan datang
ke bumi, akan menipu semua orang yang diam di bumi, yang nama-namanya tidak
tertulis di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dasar dunia. Paham? Allah oleh
penetapanNya sudah melihat siapa yang mau datang dan siapa yang tidak mau datang;
Kristus turun untuk membuat sebuah jalan bagi mereka yang mau datang. Nah, tahu
orang-orang yang lain . . .
21 (35)  Jika  Dia  Allah  sepenuhnya,  Dia  pasti  tidak  terbatas.  Dan  jika  Dia  tidak
terbatas, Dia tidak bisa menjadi tidak terbatas tanpa menjadi maha kuasa. Dia tidak
bisa menjadi maha kuasa tanpa menjadi maha hadir. Dia tidak bisa menjadi maha hadir
tanpa menjadi maha tahu. Jadi, anda lihat, semua itu menjadikan Dia Allah.

Jadi Dia tahu akhir dari permulaan. Dia tahu siapa yang mau datang dan yang tidak
mau datang, dan Dia tahu ada banyak yang mau datang, jadi Dia mengutus Kristus
untuk membuat sebuah pendamaian bagi mereka yang mau datang itu. Nah, tidak ada
apapun yang bisa kita perbuat untuk itu. Yesus katakan, “Semua yang sudah diberikan
Bapa  kepadaKu,  (sudah,  bentuk  lampau),  akan  datang  kepadaKu.  Dan  tidak  ada
seorangpun yang dapat datang kalau tidak ditarik oleh BapaKu.” Paham? Sekarang,
lihat, semuanya itu ada di dalam pengetahuan Allah.

22 (37) Anda berkata, “Saudara Branham, apakah saya ada di dalam?” Saya tidak
tahu. Saya berharap saya ada di dalam. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut
dan gentar. Nah, Gereja ditentukan untuk bertemu dengan Allah tanpa noda atau kerut.
Nah, jika kita ada di dalam Gereja itu, kita ditentukan dengan Gereja itu. Sekarang,
ujilah diri anda sendiri dengan Firman, maka anda dapat memeriksa sudah seberapa
jauh kita.

Nah, sekarang, organisasi KeKristenan tidak pernah bisa memberikan kepastian itu.
Tidak. Sebagian dari mereka berkata, “Anda datang dan mengaku bahwa Yesus adalah
Kristus, dibaptis di gereja.” Iblis melakukan hal yang sama. Dia sendiri percaya, bahwa
Yesus adalah Kristus dan gemetar. Nah, itu benar.

23 (39) Allah tidak pernah memerintahkan, tidak ada di manapun di dalam Alkitab,
supaya ada suatu organisasi. Tidak ada tempatnya di dalam Alkitab untuk hal itu. Adam
memulai yang satu itu dan itu gagal.

Dan kemudian Nimrod mencoba membuat sebuah organisasi. Jika anda seorang
sejarawan, dan anda tahu sejarah Babel, bacalah buku Hislop “Two Babylons,” [Dua
Babel—Ed.] anda akan menemukan penjelasan yang terang, bahwa Nimrod, manusia
pendosa ini menguasai Babel dan semua gereja saudari-saudari kecilnya, atau tempat-
tempat  di  sekitarnya,  yang  adalah  sebuah  pralambang  dari—dari  kemurtadan
KeKristenan di akhir zaman ini, dan sudah membuat satu tempat yang sangat besar dan
mereka  semua  memainkan—membayar  upeti  ke  situ.  Dan  di  situ  dia  membangun
sebuah menara dan mencoba mengorganisir manusia untuk berkumpul bersama, tetapi
itu gagal. Itu gagal. Itu gagal.

24 (41) Korah, di Bilangan 16:1, jika anda mau membaca, Korah mencoba hal yang
sama  itu  juga.  Dia  mengumpulkan  semua  orang  Lewi,  dan  dia  mengumpulkan—
beberapa orang selebritis,  orang-orang besar, orang-orang kenamaan, orang-orang
kudus, dan dia dan Datan berkumpul bersama-sama dan berkata, “Itu tidak benar, satu
orang mencoba berkuasa atas kita semua.” Dan demikianlah mereka mencoba memulai
sebuah organisasi bersama-sama, dan mereka datang ke hadapan Musa dan Harun,
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yang sudah dipilih Allah bagi pekerjaan itu, dan memberitahu mereka bahwa mereka
terlalu  meninggikan diri  mereka sendiri,  bahwa seluruh jemaat  adalah  kudus,  dan
mereka punya hak untuk . . . “Jikalau penasehat banyak keselamatan ada,” tentu saja,
mereka  katakan.  Itu  tidak  berlaku  bagi  KeKristenan.  Itu  di  dalam  peperangan.
Perhatikan, sebuah perbedaan yang besar.

Anda  bisa  saja  ambil  satu  ayat  Firman,  dan  berkata,  “Yudas  pergi  dan
menggantung dirinya,” dan, “kamu lakukan hal yang sama,” jika anda mau, tetapi itu
tidak menjadikannya benar.

25 (43) Allah sudah memilih Musa dan Allah sudah memilih Harun, dan itu adalah
pesan  di  zamannya.  Dan  tidak  peduli  sebaik  apa  sisi  yang  lain  itu  terlihat,  itu
bertentangan dengan pikiran Allah. Dan kita harus membiarkan pikiran Allah menjadi
pikiran  kita.  Biarlah  pikiran  yang  ada  pada  Kristus  ada  padamu.  Dan  Alkitab  ini
menyingkapkan pikiran  Kristus.  Dan seluruh Kitab  Wahyu,  dinamakan Apocalypse,
adalah Pewahyuan Yesus Kristus. Dan kita dapat melihat bagaimana Dia menghukum
hal itu, bagaimana Dia membawanya ke satu sisi, dan kita akan membahasnya sebentar
lagi. Baiklah.

26 (44) Korah, saya yakin orangnya sungguh-sungguh di dalam tindakannya. Saya
percaya orang itu tidak—tidak berniat melakukan kesalahan. Saya yakin itu adalah
kebodohan orang itu yang tidak melihat tangan Allah bergerak dan tahu Kitab Suci, dan
itulah alasannya dia membawanya kepada penalaran.

Dan sekitar sembilan puluh persen dari permasalahan itulah yang ada di zaman ini,
bahwa kita mencoba menyuntikkan pikiran kita ke dalam programnya Allah. Dan kita
diharapkan  untuk  tidak  berpikir  sama  sekali.  Dia  mengerjakan  pikiran  kita.  Kita
diharapkan  untuk  menyerahkan  pikiran  kita  kepada  kehendakNya.  Paham?  Anda
mengerti sekarang?

Korah, dengan maksud yang baik berkeliling dengan sebuah doktrin yang palsu,
memberitahu saudara-saudara ini, dan menunjukkan kepada mereka dengan penalaran,
bahwa Allah tidak hanya memberkati Musa, nabi itu, utusan itu, dan hanya memberkati
dia, tetapi, “Seluruh jemaat adalah kudus,” Dia katakan, “dan sekarang, seluruh jemaat
berhak  melakukan  hal  ini,  dan  seluruh  jemaat  berhak  melakukan  hal  itu.”  Dan
demikianlah mereka mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang Lewi. Nah, itu
adalah pilihannya Allah, yang nantinya di masa ini dinamakan dengan hamba-hamba
Tuhan; dulu Lewi adalah pelayan di bait suci. Bukankah Musa memanggil mereka untuk
hal itu?

Dan di sini dia tidak pernah pergi ke situ—tidak sopan. Dia menyuruh mereka untuk
mengambil perbaraan, dan membubuhkan api suci ke dalamnya, dan membubuhkan
kemenyan ke  atasnya,  dan mengayun-ngayunkan kemenyan yang kudus  ini,  yang
adalah perintah Allah. Dan mereka tampil untuk menjadikan sekelompok orang untuk
mengendalikan  gereja,  sedangkan  Allah  telah  memerintahkan  satu  orang  untuk
melakukan yang demikian.
27 (47) Dan ketika mereka melakukan hal itu, Musa tersungkur sebab dia tahu bahwa
Allah sudah menugaskan dia untuk pekerjaan itu. Dan Allah berkata, “Suruh mereka
membawa perbaraan  itu  ke  mari  di  hadapan  tabernakel.”  Dan  demikianlah  ketika
mereka mulai mengayun-ngayunkan perbaraan mereka yang penuh dengan api, dan
kemenyan keluar, Allah berkata kepada Musa dan Harun, “Pisahkan dirimu dari mereka.
Keluarlah dari antara mereka.” Sebab kemudian Dia menyebut mereka orang-orang
berdosa, orang-orang yang tidak percaya.

Dan dosa adalah ketidakpercayaan kepada Firman Allah. Anda mencuri  karena
anda tidak percaya; anda berbohong karena anda tidak percaya. Anda berbuat cabul
karena anda tidak percaya. Jika anda adalah orang percaya, anda tidak akan melakukan
yang  seperti  itu.  Hanya  ada  dua  jalan,  yaitu  iman  atau  ketidakpercayaan;  anda
dikendalikan oleh yang satu atau yang satunya.

Nah, pada mulanya Allah adalah Firman, dan Dia dijadikan daging dan diam di
antara kita. Dulu Dia adalah Firman; sekarang pun Dia adalah Firman. Dan ketika Allah
diam di dalam anda, itu adalah Firman Allah yang diam di dalam anda, di mana anda
dapat menyela segala sesuatu yang Dia katakan dengan “Amin.” Itu adalah Allah yang
diam di dalam anda.
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28 (50) Sekarang, jika anda perhatikan orang-orang yang tidak bersalah ini dengan
perbaraan di tangan mereka, api kudus di tangan mereka, Allah membuka bumi dan
menelan mereka, dan memisahkan mereka dari Musa, karena Musa memisahkan dirinya
dari mereka. Dan Musa memperingatkan jemaat itu, “Jangan bermain-main dengan
kelompok itu. Menjauhlah dari mereka.” Nah, anda tahu ayat Firman itu; baca 16, 17,
18, yaitu, pasal, dan anda akan temukan itu. “Pisahkan dirimu dari orang-orang berdosa
ini.  Orang-orang berdosa yang tidak percaya. Keluarlah dari  antara mereka, sebab
mereka menuju kehancuran, dan semua yang mereka miliki.” Dan ketika mereka—bumi
mengikuti dan jatuh bersama orang-orang ini yang sedang memegang api kudus ini:
orang-orang yang tidak bersalah yang ditipu oleh seorang manusia.

Sama dengan zaman ini.  Ada banyak orang yang tidak bersalah yang jatuh ke
dalam jebakan tradisi, memegang Firman yang kudus di tangannya, dan mengharapkan
khotbah dariNya. Saya sudah melihat suatu ekspresi yang muncul dari wajah seorang
hamba  Tuhan  baru-baru  ini,  seorang  pelayan  Methodis,  adalah  seorang  pelayan
Methodis sampai Minggu malam yang lalu. Dan ketika dia memandang, saya berharap
itu berarti banyak bagi anda, saudara, dikeluarkan.
29 (52) Sekarang, lihat,  memegang api,  api  yang menyala yang berbau harum di
hadapan Allah, dan tangan-tangan itu memegang itu, namun binasa dengan perbaraan
yang  di  tangan  mereka  itu,  karena  mereka  mencoba  melakukan  sesuatu  dengan
kesungguhan,  namun,  yang  menentang  Firman  Allah,  mencoba  membuat  suatu
organisasi. Berkata, “Engkau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Siapakah engkau yang
berkata bahwa engkau sudah memperoleh semua Firman Allah?”

Mereka gagal untuk melihat bahwa Musa adalah utusan di zaman itu. Nah, dia
memiliki DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Tidak ada seorangpun di bumi yang seperti dia.
Dia memiliki pesan, dan orang-orang gagal melihatnya. Dan Musa berada tepat bersama
dengan DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Tentu. Baiklah.

30 (54) Sekarang, kita menemukan hal yang sama di zaman ini, orang-orang yang
baik,  orang-orang  kenamaan,  orang-orang  yang  mulia  yang  mencoba  untuk
memberitakan Firman Allah di tangan mereka melalui suatu tradisi buatan manusia:
memotong di sini, memotong di sini, dan menjadikannya ini, dan “Mari bergabunglah
dengan gereja itu dan ubahlah keanggotaan anda,” dan secara rohaninya mati dengan
Firman di tangan mereka. Paham?

Mereka tidak dapat  percaya kepada utusan Allah atau pesanNya di  zaman itu.
Mereka tidak dapat memahami kenapa seorang Allah yang agung tidak mau bekerja
bersama seluruh kelompok orang-orang itu, dan hanya menempatkannya kepada satu
orang saja.

Berapa banyak dari mereka yang sudah berbicara dengan saya hari ini. “Apa yang
akan kami perbuat, Saudara Branham? Kami tahu anda benar, tetapi apa yang akan
kami lakukan? Organisasi akan mengeluarkan kami, kami tidak akan punya tempat yang
lain untuk pergi.” Saya merasa kasihan kepada mereka; tetapi ada satu tempat. Anda
berkata, “Yah, kami akan mati kelaparan.”

Daud berkata, “Sewaktu aku muda, dan sekarang aku sudah tua, dan aku tidak
pernah melihat orang benar ditinggalkan tidak juga keturunannya akan meminta-minta
roti.”

31 (58)  Tepat  dengan dasar  yang sama di  mana mereka menolak Yesus.  Mereka
begitu  terbungkus  di  dalam denominasi  mereka,  dan imam-imam yang kudus  dan
gedung-gedung yang suci,  dan gereja-gereja yang kudus dan bait-bait yang kudus,
mereka  gagal  melihat  Allah  di  dalam bait  manusiaNya.  Uh-huh.  “Engkau,  seorang
manusia,  menjadikan  dirimu  Allah.”  Nah,  mereka  begitu  terbungkus  di  dalamnya.
Orang-orang ini begitu terbungkus bahwa Datan dan mereka dulunya benar. Nimrod
begitu terbungkus bahwa dia bisa mencapai sesuatu yang akan membawa orang-orang
terluput dari murka Allah. Adam yakin bahwa jika dia menutupi ketelanjangannya, Allah
tidak dapat melihatnya. Anda tidak bisa menutupinya; Allah yang harus menutupnya.
Nah, paham? Programnya Allah yang menutupnya, bukan anda. Itu sudah selalu seperti
itu. Mereka gagal melihat Yesus di dalam baitNya, Allah yang dimanifestasikan di dalam
daging.

Di masa ini membuat saya merasa agak tidak enak ketika saya melihat bahwa
Perkataan-perkataan di Alkitab sudah begitu dipotong-potong oleh tradisi-tradisi. Dan
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orang-orang yang berhati jujur yang berdiri di sana dan mendengar Firman itu, dan
mereka  tahu  Itu  adalah  Kebenaran,  tetapi  mereka  tidak  berani  membuat  suatu
tindakan, karena tradisi mereka mengajarkan yang berbeda kepada mereka. Mencuci
pot-pot dan panci-panci, saudara-saudara; jalan terus. Tetapi bagi kita, dan bagi saya
dan rumah saya, kami menerima Kristus Firman itu. Paham?

32 (60) Mari ambil Yohanes 3 sebentar, Nikodemus, seorang guru dan pemimpin dari
sebuah denominasi besar yang disebut Sanhedrin [Mahkamah Agama—Ed.]. Mereka
sudah menyatukan diri  mereka bersama-sama, dan mereka membuat tradisi-tradisi
mereka.  Yang satu  dari  Farisi  dan yang satu  dari  Saduki,  dan mereka mempunyai
denominasi mereka pada waktu itu, perbedaan-perbedaan mereka, dan demikianlah
mereka . . . Orang ini adalah seorang guru, seorang pemimpin dari Sanhedrin yang
besar ini,  seorang yang mengagumkan dalam pengajaran. Dia tahu ayat-ayat Kitab
Suci; dia pikir. Dia mengetahuinya melalui tradisi mereka. Bukankah Yesus berkata,
“Kamu, oleh tradisimu, menjadikan perintah-perintah Allah tidak berdampak”? Lihat,
karena tradisi-tradisi mereka . . .

Apakah itu? Menaruh penafsiran mereka sendiri  ke atas Firman dan bukannya
membiarkanNya saja seperti yang Ia katakan. Mereka katakan itu artinya bukan begini.
Apakah anda memperhatikan,  itu  adalah  suara  yang sama yang dulu  dipakai  Iblis
kepada Hawa untuk memulai organisasi yang pertama itu. Paham? “Tentunya itu akan
seperti ini. Allah tidak akan melakukan itu, kamu tahu kan.” Nah, itu adalah hal yang
sama. Itu adalah hal yang sama di zaman ini.
33 (62) Nah, kita perhatikan pemimpin ini datang kepada Yesus. Hal yang pertama . .
.  Nah,  dia  datang  untuk  mencari  Hidup  yang  Kekal;  dia  datang  untuk  mencari
keselamatan. Namun, seorang manusia dengan posisinya, seorang pengajar di Israel,
tetapi seorang pengajar di Israel datang kepada seorang Manusia yang mana kita tidak
mempunyai catatan bahwa Dia pernah sehari saja berada di sekolah. Seorang manusia
tua, imam tua, orang bijaksana, datang kepada Seorang muda. Mereka bangsawan,
orang kaya datang kepada seorang Pengemis yang tidak memiliki sebuah tempat untuk
menyandarkan kepalaNya, dan bertanya kepadaNya jalan kepada keselamatan dan
Hidup.

Pertama-tama, mereka dari  Sanhedrin itu, demikianlah pengakuan Nikodemus,
mereka sudah melihat sesuatu di dalam diri Yesus yang tidak dimiliki orang-orang yang
lain  dari  denominasi  mereka.  Mereka  sudah  melihat  bahwa  ada  sesuatu  di  dalam
diriNya, karena dia berkata, “Rabi, kami tahu Engkau . . .” “Kami,” Yah, mereka tidak
mau mengakui itu, karena mereka akan ditendang keluar. Paham? “Kami tahu Engkau
adalah  seorang  Guru  yang  diutus  Allah,  sebab  tidak  ada  seorangpun  yang  dapat
melakukan hal-hal ini yang sudah Engkau lakukan jikalau Allah tidak menyertai Dia.
Kami tahu itu.” oh, bukan main. Organisasi . . .

34 (63) Sekarang, kita perhatikan bahwa Yesus adalah manifestasi Allah. Nah, “Tidak
seorangpun yang dapat melakukan hal-hal ini jikalau Allah tidak menyertai Dia.” Mereka
tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Orang tersebut. Dia adalah Terang di
zamannya. Dia adalah Saksi Allah.

Demikian juga Korah melihat hal yang sama pada diri Musa. Di zaman itu mereka
tidak memiliki seorang manusia yang sama seperti Musa. Musa adalah saksi Ilahinya
Allah atas kuasa Allah di zaman itu. Korah dan kelompoknya melihat itu di dalam diri
Musa. Mereka mengerti bahwa itu tidak mungkin Musa. Musa tidak dapat membelah
Laut Merah. Musa tidak dapat mengirimkan malapetaka-malapetaka ke atas bumi. Itu
adalah Allah di dalam Musa, dan karena Allah yang merepresentasikan diriNya pada diri
seorang  saksi  atau  terang  di  zaman  itu,  mereka  gagal  melihatNya.  Korah  ingin
menjadikan seluruh kelompok orang-orang itu, mendatangkan apa saja.

35 (65) Untuk yang itulah organisasi bagus: mendatangkan setiap orang hina yang
ada dan menyebut itu KeKristenan. Mengirim seorang anak yang tidak tahu-menahu
tentang Allah untuk disekolahkan tidak lebih daripada seorang yang tidak memiliki
pengertian akan Allah, mengirim dia ke sana dan memberikan pendidikan kepadanya
dan mengajarinya psikologi, dan memberinya Ph.D, dan sebuah gelar doktor dari—atau
sarjana muda, atau yang seperti itu dan yang lain yang seperti itu, dan mengutus dia
untuk  memberitakan  Injil,  yang  bahkan  tidak  pernah  diselamatkan,  yang  akan
menyangkali kelahiran dari perawan dan kebangkitan, menyangkal kesembuhan Ilahi,
menyangkal kuasa Allah, menyangkal prinsip-prinsip di  mana Yesus mati  untuk itu,
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menyangkal Markus 16 untuk diilhami, menyangkal “tanda-tanda ini akan mengikuti
mereka yang percaya” padahal Yesus sendiri mengucapkan Perkataan-perkataan itu,
menyangkal Kisah Para Rasul 2:38, menyangkal setiap ayat Kitab Suci yang lain yang
diilhami; dan mencoba mengambil suatu tradisi manusia yang tidak mereka ketahui dan
menunjuk  itu  berulang-ulang  sehingga  menjengkelkan.  Dan  ketika  anda
memberitahukan  Kebenaran  kepada  mereka  dan  menunjukkan  Kebenaran  kepada
mereka, mereka malu untuk bergerak, karena organisasi mereka.

36 (66) Korah melakukan hal yang sama; dia melihat Allah di dalam Musa; dia melihat
bahwa itu adalah Agennya Allah yang bekerja melalui dia. Dan Nikodemus melihat Allah
di dalam diri Kristus, “Tidak seorangpun yang dapat melakukan hal-hal ini jikalau Allah
tidak menyertai Dia.” Nikodemus sudah ada di dalam organisasi mencoba untuk keluar.
Korah  dulunya  keluar  untuk  mencoba  membuat  yang  satu  itu  untuk  masuk  ke
dalamnya. Itulah perbedaannya. Nikodemus berusaha menemukan keselamatan untuk
keluar dari hal itu; dia sudah ada di dalamnya sejak dia masih anak kecil; dia sudah
lelah  karena  hal  itu.  Dia  ingin  memperoleh  keselamatan.  Tetapi  Korah  mencoba
membuat bagi dirinya sebuah tempat di mana dia bisa menjadi orang besar.

37 (67)  Begitulah  dengan  orang-orang  di  zaman  ini.  Itulah  masalahnya  dengan
KeKristenan; kita mendapatkan begitu banyak peniruan yang palsu. Dan orang-orang
kita  dari  Karismatik/Pentakosta,  maafkan  ekspresi  itu,  menjijikkan  dengannya,
persamaan duniawi.  Katakanlah Allah  membangkitkan seseorang dan memberi  dia
sesuatu, dan setiap orang di daerah itu akan berusaha meniru orang itu. Tidakkah anda
menyadari anda sedang membunuh tim anda sendiri?

Ketika anda sedang bermain sepakbola . . . [Sepakbola ala Amerika Serikat—Ed.]
“Dan perlombaan,” seperti  yang sudah ditempatkan Paulus,  “Marilah kita berlomba
dengan tekun.” Orang yang menguasai bola itu, jangan mengambilnya dari tangannya;
berusahalah mengawal dia. Tetapi sebagai gantinya, karena dia bukan milik organisasi
anda, anda mencoba merampasnya dari tangan dia. Seseorang yang begitu kaku, dia
tidak bisa, dia akan tersandung di atas bunga-bunga yang ada pada permadani, dan
kemudian mencoba merampasnya dari tangan anda. Itu benar. Nah, berbicara secara
rohaninya, saya maksudkan. Maafkan saya, saya . . . Baiklah, dia akan tersandung pada
suatu hal kecil yang sudah lama seperti Kisah Para Rasul 2:38; dia pasti jatuh. Dan bagi
mereka yang tersandung pada Markus 16, bagaimana dia akan mencapainya? Paham?
Pelajaran-pelajaran murahan tentang Kristus itu juga. Dan hal itu juga yang dibahas di
Konsili Nicea, mereka masih tersandung pada hal itu setelah sekian tahun ini.

38 (68) Mencoba . . . Korah mencoba membuat sebuah organisasi untuk masuk ke
situ. Dan Nikodemus sudah ada di situ, berusaha keluar dari situ. Nikodemus diterima
dan keluar. Korah binasa di situ dengan usahanya, dia binasa pada usahanya sendiri.
Oh, astaga.

Organisasi di mana Nikodemus ada di dalamnya tahu bahwa Kristus diutus Allah;
demikian dikatakan. Nikodemus, di pasal tiga ini, mengakui itu, “Rabi, kami tahu bahwa
Engkau adalah Guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorangpun dapat melakukan
mukjizat-mukjizat yang sudah Engkau lakukan ini jikalau Allah tidak menyertaiNya.”
Dan kelompok yang sama itu,  karena organisasi  mereka, menyebut Dia Beelzebub,
karena kuasaNya mengusir setan-setan, dan dikatakan, “Dia menipu umat kita dengan
ajaranNya.” Itu adalah hal yang sama di zaman ini. Menipu apa?

39 (70) Yesus berkata, “Aku hanya melakukan apa yang menyenangkan Bapa. Aku
hanya menuruti Perkataan-perkataan Firman Allah,” karena Dia adalah Firman. Dia tidak
dapat berbuat sesuatu yang lain selain Firman.

Tetapi karena organisasi mereka, karena cara mereka sudah membuat orang-orang
terikat . . . Di dalam hati mereka, mereka tahu itu, tetapi organisasi mereka tidak akan
membiarkan  mereka  menurutinya.  Kemudian  membuat  suatu  cara  untuk
menghindarkan untuk mencegah orang-orang itu meninggalkan organisasi  tersebut
(“semua orang mengikuti Dia”), untuk mencegah orang-orang meninggalkan organisasi
dan mengikuti Kebenaran Allah (Sedangkan Dia adalah Kebenaran: “Akulah Kebenaran,
Terang”), untuk mencegah mereka mengikuti Itu, mereka katakan bahwa Dia menipu
orang-orang. Renungkan itu. Seorang manusia, yang di dalam hatinya tahu bahwa Dia
adalah  Allah,  bahwa  Allah  ada  di  dalam  Dia  (Tidak  ada  seorangpun  yang  dapat
mengatakan hal-hal ini atau melakukan hal-hal ini jikalau Allah tidak menyertai Dia.“),
tahu itu dan mengatakan itu dan mengakui itu, dan kemudian berbalik dan menyebut
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Dia Beelzebub, dan seorang penipu orang-orang, bangsa mereka, dengan ajaranNya . . .
Oh, astaga.

40 (72) Nikodemus tahu Dia adalah seorang Nabi. Nah, itu adalah orang yang ada di
dalam organisasi yang—yang cukup mengasihi Allah dan cukup takut kepada Allah, dan
mengenali melalui Perjanjian Lama bahwa Manusia ini memiliki persyaratan-persyaratan
itu dan sudah dibuktikan dan yang terbukti  adalah seorang Nabi yang diutus Allah.
Orang itu, saya menghormati dia jika dia datang malam-malam, dia berada di sana. Dia
jauh lebih baik dari kebanyakan pengajar kita di zaman ini; mereka sama sekali tidak
mau datang. Nikodemus akhirnya datang. Jadi jangan menyalahkan dia, jika anda masih
belum datang.

Nikodemus tahu bahwa Dia adalah seorang Nabi, jadi dia takut kepada Allah. Dia
tidak akan membiarkan Manusia itu jauh darinya, Terang di zaman itu. Tidak peduli
sebesar apa Itu bertentangan, sehebat apa organisasinya sudah berkata bahwa Itu
bertentangan, dia sudah melihat  Allah membuktikan Manusia itu,  dan dia tahu Dia
adalah seorang Nabi. Dan jika Dia adalah seorang Nabi, Firman Tuhan datang kepada
Nabi, dan Dia tahu apa yang sedang Dia bicarakan. Paham? Jadi dia pergi kepada Yesus;
dia ingin tahu bagaimana memperoleh keselamatan. Dan Manusia ini adalah seorang
Nabi, Firman Allah ada bersama Dia dan Dia akan tahu jalan keselamatan itu.

41 (73) Tetapi apa yang harus dipelajari Nikodemus adalah apa yang harus dipelajari
oleh orang-orang di zaman ini yang berasal dari denominasi-denominasi di zaman ini.
Apa  yang  sudah  seharusnya  diketahui  oleh  Nikodemus  adalah  apa  yang  sudah
seharusnya diketahui oleh orang-orang dari denominasi-denominasi ini di zaman ini. Dia
lebih  dari  seorang  Nabi.  Dia  datang  kepadaNya  untuk  mencari  tahu,  bertanya
kepadaNya supaya memberitahukan kepada dirinya mana jalan kepada Kehidupan, dan
Yesus sendiri adalah Kehidupan. Dia yang memiliki Anak memiliki Hidup. Jadi dia tidak—
jangan datang untuk mencoba mempelajari suatu pengajaran; dia harus datang untuk
menerima Pribadi  itu.  Begitulah malam ini.  Batu Penjuru itu  ditolak lagi.  Apa Batu
Penjuru itu? Itu adalah Firman, tentu. Kristus, Dia adalah Firman.

Dia  harus  mempelajari  sesuatu.  Dia  pikir,  “Baiklah,  nah,  Manusia  Ini  adalah
seorang Nabi; Dia hanya seorang Nabi.”

42 (75)  Jadi  apakah  anda  memperhatikan,  Yesus  tidak  pernah  menjawab
pertanyaannya; Dia memarahinya karena kebutaannya. Paham? Lebih dari  seorang
Nabi, Dia adalah Firman dan Terang Firman yang bercahaya. Dia adalah Allah yang
sedang bercahaya melalui suatu Perantara, membuktikan bahwa itu adalah Allah di
dalam Manusia. Dia adalah Firman. I Yohanes pasal 1 . . . Yohanes pasal 1, tepatnya,
dikatakan, “Pada mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan
Firman adalah Allah. Dan Firman menjadi daging dan tinggal di antara kita.” Dan di
sinilah Firman Allah memancar melalui  tubuh Manusia kecil  yang lemah ini,  dan itu
membutakan organisasi. Tetapi Dia datang untuk mendapatkan pribadi-pribadi/individu-
individu. Lebih dari seorang Nabi, Dia adalah Firman. Dia adalah Kehidupan. Bukan . . .
Dia  tidak  perlu  mengajari  anda  tentang  suatu  Kehidupan  yang  akan  datang;  Dia
sendirilah  Kehidupan  itu.  Dia  adalah  Kehidupan.  Dia  adalah  Terang.  Dia  adalah
Kehidupan. Dia adalah Kehidupan Kekal, ada di dalam Dia, dan Dia sendirilah Pemberi
Kehidupan Kekal. Dia yang memiliki Anak memiliki Hidup. Jadi anda—anda tidak bisa
hanya memiliki pengajaran Firman tentang Dia; anda harus memiliki Dia.

43 (76) Anda berkata, “Oh, orang-orang duduk dan mempelajari Alkitab itu dan semua
kata-kata Yunani, dan apa definisinya, dan tanda-tanda baca dan seterusnya.” Dan tidak
tahu  apa-apa  tentang  Allah.  Paham? Tidak.  Dia  yang  memiliki—dia  yang  memiliki
bentuk, dia yang memiliki rencana? Adalah dia yang memiliki Anak, yang memiliki Dia,
Pribadi itu, dialah seorang yang memiliki Kehidupan.

Nikodemus tahu bahwa Dia tahu tentang Kehidupan, tetapi dia tidak pernah tahu
bahwa Dia adalah Kehidupan Kekal itu. Itulah Manusia yang kepada siapa dia sedang
berbicara, sang Utusan, Terang di zaman itu, Terang dunia, “Terang bercahaya di dalam
kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Dia diutus kepada milik kepunyaanNya
dan milik kepunyaanNya tidak menerima Dia.” Kenapa? Kenapa? Karena mereka begitu
diorganisasikan, tertata dengan mencuci pot-pot dan panci-panci, dan tradisi-tradisi,
sehingga mereka gagal melihat Firman itu menjadi daging.

44 (78) Itu terulang. Itu terulang lagi. Sejarah seringkali mengulangi dirinya sendiri.
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Ya, Dia tahu bahwa Dia memiliki—Dia tahu tentang Kehidupan, tetapi Nikodemus tidak
tahu bahwa Dialah Kehidupan. Begitulah di zaman ini. Begitu banyak orang mencoba
menjadikan Yesus,  oh,  seorang Guru besar;  bahkan mereka mencoba mengatakan
bahwa Dia adalah seorang Nabi. Tetapi ketika anda mencoba mengatakan bahwa Dia
adalah Allah, itu terlalu tinggi. Paham? Tetapi dulu Dia adalah Allah, dan sekarang Dia
adalah Allah, dan Dia akan selalu Allah. Itu saja. Itu benar.

Perhatikan,  Dia  tidak  pernah  memberitahu  Nikodemus,  sekarang,  ketika  dia
mendatangiNya, Dia tidak pernah berkata, “Nah, Nikodemus, Aku sangat menghormati
engkau, bahwa engkau adalah seorang pengajar di Israel. Aku mau beritahu engkau;
engkau sedang mencari Kehidupan Kekal, mungkin engkau seharusnya mengkilapkan
kesarjanaanmu.  Engkau  tidak  mengucapkan  kata-katamu  dengan  benar”  (Omong
kosong.),  “atau  mungkin  engkau  seharusnya  mencari  jabatan  yang  lebih  tinggi  di
denominasimu untuk memiliki Kehidupan Kekal.”

Itulah  yang  coba  dilakukan  oleh  banyak  orang  di  zaman ini  (Uh-huh.),  suatu
jabatan  yang  lebih  tinggi,  mereka  ingin  menjadi  dari  seorang—seorang  gembala
sidang/pastor menjadi seorang penatua negara, atau—seorang uskup atau yang seperti
itu. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah.

45 (81)  Lihatlah  apa  yang  Dia  lakukan  di  hadapan  orang  yang  seperti  itu.  Dia
memarahinya sebab dia tidak tahu zaman yang sedang dia hidupi; “Engkau bermaksud
memberitahuKu bahwa engkau seorang pengajar Israel dan tidak bisa memahami hal-
hal ini,” ketika Dia mengatakan bahwa seorang harus dilahirkan kembali?

“Wah,” dia berkata, “Aku seorang yang sudah tua, masuk ke dalam rahim ibuku?”

Dia berkata, “Dan kamu adalah seorang uskup, seorang kardinal, seorang penatua
negara  di  gereja  Karismatik/Pentakosta,”  atau  orang  penting  yang  lain,  “orang
kenamaan di organisasi itu, dan engkau tidak tahu Kitab Suci?”

“Oh, kami memiliki Musa.”

“Jika kamu mengenal Musa, kamu akan mengenal Aku, karena dialah seorang yang
berbicara tentang Aku.”  Paham? Tetapi  tidak sesuai  dengan tradisi-tradisi  mereka,
organisasi mereka, itulah bedanya. Tetapi Musa sudah berbicara tentang Dia, dan Dialah
Seorang  yang  dikatakan  Musa  itu,  namun  demikian  mereka  tidak  mengenalinya.
Kenapa? Mereka sudah mendapati  diri  mereka begitu terikat dengan tradisi-tradisi;
mereka tidak mengetahuinya.
46 (85) Dan saudara-saudaraku yang membaca, yang memutar kaset khotbah ini,
jangan matikan itu.  Sebentar  saja.  Coba pandang hal  ini  tepat  di  depannya.  Saya
mengasihi anda; anda adalah seorang gembala. Dan saya tidak berusaha untuk tahu
semua. Jika saya sedang membuat kesan yang seperti itu, maka anda matikan saja
kaset itu dan berdoalah untuk saya. Saya hanya sedang mencoba untuk membawakan
sesuatu yang benar kepada anda. Jangan biarkan anda melewatkannya.

Nah,  saya  menghormati  aturan  manusia,  dan  seterusnya;  tetapi  ketika  anda
membuat organisasi-organisasi ini . . . Lihatlah orang-orang Farisi, sudah tidak ada
kaitannya  dengan orang-orang  Saduki,  karena  Saduki  tidak  percaya  kepada—baik
malaikat, atau—atau roh, atau kebangkitan, atau apapun, dan Farisi percaya keduanya,
dan mereka berperang satu sama lain. Nah, keesaan [Oneness—Ed.] percaya yang ini;
trinitas percaya yang lain, dan Methodis yang lain, dan Presbiterian yang lain, dan anda
menarik  garis-garis  kecil.  Dan  apa  yang  sudah  anda  dapatkan?  Pemisahan
persaudaraan. Omong-omong, kita akan temukan tempat itu di dalam Alkitab sebentar
lagi, apakah itu, dan apa yang dikatakan Allah tentang itu.

47 (87) Sekarang. Tidak, Dia tidak pernah menyuruhnya supaya mengkilapkan. Dia
memarahinya sebab tidak mengetahui hal yang sebenarnya. “Engkau seorang pengajar
Israel dan tidak mengetahui hal-hal ini? Jika Aku memberitahu engkau hal-hal duniawi
dan kamu tidak dapat memahaminya .  .  .”  Renungkan. “Seorang pengajar,  sebuah
jabatan yang tinggi di suatu gereja ortodok, bishop/uskup, kardinal, dan engkau bahkan
tidak  dapat  memahami  tentang  bentuk  bayi  yang  natural/alamiahnya  yang  Aku
beritahukan kepadamu, bagaimana kamu akan memahami hal-hal yang rohaniah yang
dari surga?”

Tetapi  seorang  nelayan  tua  yang  bodoh  yang  bahkan  tidak  bisa  menuliskan
namanya sendiri  memahamiNya (Paham?),  dan dijadikan sebagai  kepala  gereja  di
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Yerusalem: Petrus. Paham? Oh, “Semua yang sudah diberikan Bapa kepadaKu, Dia akan
datang.” Paham? Mereka melihatnya. Mereka percaya itu. Mereka bertindak atas hal itu,
tahu bahwa tidak ada apapun yang bisa menahan mereka.

48 (89) Sama seperti petani itu . . . Tidak baik mengucapkan suatu guyonan, tetapi
untuk membuat sebuah ilustrasi. Mereka berkata seorang petani menempatkan seekor
ayam betina, dan dia tidak memiliki cukup telur, dia menaruh telur seekor bebek di
bawah eramannya. Ketika bebek kecil itu menetas, dia terlihat paling lucu yang pernah
dilihat ayam-ayam itu. Dia memiliki wajah lonjong yang lucu, dan dia berjalan dengan
mengeluarkan suara kwek-kwek dan bukannya berkotek-kotek, dan—dan semua ayam
makan dan mematuk-matuk di pekarangan. Dan itu bukan makanannya, tepat. Jadi
suatu hari si ayam betina tua itu membawa dia keluar ke belakang pekarangan untuk
menangkap belalang, dan di atas bukit itu ada sebuah danau. Dan kebetulan angin
berhembus dari danau itu, dan dia mencium air. Itu adalah sifatnya. Si ayam betina tua
itu berkata, “Cluck, cluck, cluck, ayo pulang.”

Dia berkata, “Kwek, kwek, kwek,” langsung ke air itu. Kenapa? Dia adalah seekor
bebek dari mulanya. Tidak peduli sehebat apa induk ayam itu berkotek, dia tetap bebek.

49 (91) Dan begitulah perihal seorang yang sudah ditentukan kepada Hidup Kekal.
Ketika dia melihat Terang Allah, tidak ada organisasi-organisasi yang cukup di dunia ini
untuk bisa berkotek-kotek kepadanya supaya dia pulang. Tidak. Kenapa? Itu adalah
sifatnya. Boleh saja dia sudah makan bersama mereka untuk waktu yang lama, dan
makan  sampah  dan  kumpulan  sosial,  tetapi  dia  datang  ke  suatu  tempat  yang  dia
temukan sesuatu yang berbeda, jadi dia tahu itu. “DombaKu mengenal suaraKu,” kata
Yesus, “orang asing tidak akan mereka ikuti.” Boleh saja mereka mengikuti sesuatu
yang aneh, tetapi jauh di dalam diri mereka ada sesuatu yang berbeda. Coba sekali
waktu  mereka  mendengar  Kebenaran  dan  lihatlah  mereka.  “Semua  yang  sudah
diberikan Bapa kepadaKu akan datang.”

50 (92) Yeah, Dia memarahinya karena tidak tahu. “Engkau seorang pengajar Israel
dan tidak mengetahui hal-hal ini? Kamu harus dilahirkan kembali.”

Nah, manusia jasmani, saya ingin anda memperhatikan sesuatu di sini,  “Kamu
harus dilahirkan kembali.” Nah, kehidupan natural/alami, jika kita memiliki kehidupan
natural supaya menjadi aktif di kehidupan yang natural ini, dalam hal-hal natural/alami,
kita harus mengalami kelahiran naturalnya. Mereka tidak menarik anda dari sebuah
pohon di  suatu  tempat  (Paham?),  mengeluarkan anda dengan suatu  cara.  Mereka
mencobanya, tetapi itu tidak jalan. Itu harus merupakan kelahiran yang nyata, kelahiran
natural, untuk membuat anda aktif sehingga anda dapat memiliki lima panca indera,
berjalan,  berbicara,  melihat,  mencicip,  mencium,  mendengar,  berkeliling,  dan
sebagainya, karena pada waktu itu anda adalah seorang manusia,  dan anda—anda
tunduk kepada semua hal ini, karena mereka masuk ke dalam kehidupan natural.

51 (94) Dan pada kelahiran yang seperti itu, kadang-kadang kita menjadi sangat bijak
dalam hikmat duniawi, atau urusan-urusan dunia, menjadi Presiden, dan—dan sarjana-
sarjana yang hebat, dan ahli-ahli mekanik, para ilmuwan, dan sebagainya. Dan anda
selalu tahu, dari sejak semula, adalah anak-anak Kain yang memiliki jenis hikmat yang
seperti itu, bukan anak-anak Set; kalau mereka adalah para gembala yang sederhana.
Tetapi anak-anak Set adalah orang-orang yang saleh. Tetapi anak-anak Kain selalu
pintar,  hebat,  sains,  para  dokter,  dan  orang-orang  kenamaan.  Itu  benar.  Alkitab
mengatakan demikian, anda tahu, Itu mengajarkan hal itu. Dan sangat relijius, tetapi
yang akhirnya binasa.

Kita  menjadi  bijak  dengan  pergi  ke  sekolah,  mengambil  kesarjanaan,  dan
sebagainya,  kita  menjadi  sangat  bijak,  pintar,  dan dapat  melakukan sesuatu,  dan
mengatakan sesuatu, dan kadang-kadang berbicara lebih baik dari orang yang dipenuhi
Roh Kudus. Bukankah Yesus berkata, “Anak-anak dunia ini lebih bijak daripada anak-
anak Kerajaan”? Tentu, karena mereka, dengan intelektual mereka sehingga mereka
bisa—bisa berbicara, lebih pintar, dan bicara lebih baik, dan mengutip ayat-ayat Kitab
Suci dan memutar-balikkanNya untuk membuatNya mengatakan sesuatu yang tidak
dikatakanNya.

52 (95)  “Oh,  bukan  seperti  itu  maksud  yang  sebenarNya.”  Ketika  seseorang
mengatakan itu, menjauhlah darinya. Paham? Allah mengawasi FirmanNya, anda tahu,
Alkitab  katakan.  Itu  tertulis  tepat  seperti  Itu  yang  seharusnya.  Paham?  Nah,  Itu
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ditempatkan dengan suatu cara yang seperti itu untuk menipu, atau untuk membuat
orang  bijak  tersandung  olehNya.  Itu  begitu  sederhana;  itulah  sebabnya  mereka
tersandung olehNya. Paham? Baiklah.

Semua hikmat ini dan hal-hal yang dapat mereka kumpulkan, namun, tetapi itu
berasal dari . . . Kelahiran itu berasal dari bawah, bumi ini. Itu berasal dari bumi, dan itu
menentang Roh Allah. Kelahiran pertama membuat kita aktif di sini, menjadikan kita
manusia yang fana. Karena dosa itu bekerja di taman itu, membuat manusia datang ke
bumi ini melalui seorang wanita. Dan manusia yang lahir dari seorang wanita singkat
umurnya,  tetapi  manusia  yang dilahirkan  dari  Kristus  adalah  kekal.  Ayub berkata,
“Manusia yang dilahirkan dari wanita singkat umurnya dan penuh dengan kesusahan.”
Perhatikan, tetapi manusia yang dilahirkan dari Kristus, pasti dilahirkan dari atas. Nah,
tetapi manusia yang dilahirkan dari bumi, menjadi bijak dan hampir bisa menjadi lebih
pintar . . .

53 (97) Perhatikanlah betapa liciknya Iblis, dia membodohi setiap imam yang muncul
di  bumi.  Dia  sudah  melakukannya.  Dia  membodohi  .  .  .  Dia  masih  sedang
melakukannya. Yah, tentu. Dia pintar, tetapi dia muncul menentang lawannya pada
suatu hari Yang sudah mengalahkan dia. Dan satu-satunya yang harus kita lakukan
adalah bersandar kepadaNya; Dia sudah mengalahkannya. Paham?

Tetapi itu berasal dari bawah, dan itu—hikmat ini yang sudah dikumpulkan manusia
untuk membuktikan dan memperlihatkan semua hal ini kenapa manusia seharusnya
melakukan  ini  dan  seharusnya  manusia  melakukan  itu,  itu  bertentangan  dan
bermusuhan (pikiran daging) dengan Allah. Kitab Suci mengatakan demikian. Benar.
Tidak peduli sepintar apa, mereka dapat memutar-balikkannya. Saya ingin seseorang
menunjukkan  kepada  saya  di  mana  Allah  pernah  punya  organisasi  atau  pernah
memerintahkan untuk memilikinya, malah sungguh menentangnya di dalam Alkitab ini.
Tidak peduli sepintar apa mereka berusaha, itu bertentangan. Sungguh hikmat bisa
bertahan dan mengalahkan anda dalam berargumentasi, dan membuat anda merasa
kecil dengan memberitahu anda tentang hal itu, tetapi itu bertentangan dengan ayat-
ayat Kitab Suci.

54 (99) Seseorang berkata kepada saya, “Saudara Branham, ada satu hal yang saya
tentang  dar i  anda.”  Dikatakan,  “Anda  adalah  Yesus  Saja.”  [Kelompok
Karismatik/Pentakosta Perserikatan “Yesus Only”—Ed.]

Saya katakan, “Tidak. Saya bukan milik organisasi manapun.

Seorang penilik  dari  suatu negara bagian belum lama ini  datang, dan berkata,
“Seseorang memberitahu saya anda adalah Yesus Saja, Saudara Branham.”

Saya katakan, “Itu bertentangan. Itu salah.”

Dikatakan, “Mereka memberitahu saya bahwa anda percaya dengan ”cinta bebas,“
bahwa suami  seharusnya meninggalkan isterinya dan mencari  .  .  .”  Nah,  lihat,  itu
hanyalah dusta si Iblis. Anda tahu itu.

Saya katakan, “Saya mutlak menentang hal-hal yang tidak Alkitabiah yang seperti
itu. Saya percaya kepada kekudusan dan kemurnian. Saya percaya suami terikat kepada
isterinya selama mereka hidup.” Seharusnya anda tidak mengambil dia tanpa berdoa
terlebih dahulu.

55 (103)  Dan  Yesus  Saja,  kelompok  Yesus  Saja,  tidak  ada  maksud  menentang
mereka, bagi saya mereka sama baiknya seperti kelompok manapun. Tetapi mereka
salah dalam membaptis; mereka membaptis untuk kelahiran kembali. Saya percaya kita
dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, bukan oleh air. Saya memakai Nama Yesus Kristus
di dalam pembaptisan, dan tidak ada ayat Kitab Suci yang lain di dalam Alkitab untuk—
membuatnya bertentangan. Tidak ada seorangpun di dalam Alkitab yang pernah dibaptis
di  dalam Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya mau seseorang datang menunjukkan
kepada saya satu tempat di mana satu orang pernah dibaptis seperti itu. Maka jika itu
tidak Alkitabiah, berhentilah melakukan itu.

Anda berkata, “Itu tidak ada bedanya kok.”

Itu berbeda bagi Paulus. Dia memerintahkan mereka untuk dibaptis lagi di dalam
Nama Yesus Kristus dan kemudian menerima Roh Kudus. Dan Paulus berkata, “Jika
seorang malaikat dari surga (Galatia 1:8) datang, mengajarkan Injil yang lain dari yang
sudah dia ajarkan, terkutuklah dia,” Lihat, itu adalah tradisi.
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56 (105) Belum lama lalu saya berbicara kepada seorang manusia besar. Dikatakan,
“Saudara Branham, saya tidak bisa. Saya tahu itu benar,” dia katakan, “Tetapi apa yang
bisa saya lakukan dengan hal itu?”

Saya katakan, “Taati itu.”

Dia katakan, “Wah, saya—saya punya kehormatan di antara orang-orang kami.”

Saya  katakan,  “Tetapi  saya  ingin  kehormatan  bersama  Allah;  jadi  patuhi
FirmanNya. Anda harus menentukan pilihan anda, apakah anda mau melayani Allah atau
manusia?”

Tetapi mereka mendapatkan organisasi mereka, menset deklarasi-deklarasi ini di
dalam diri  mereka,  mengikuti  terus.  Pertama kalinya  itu  pernah  dipakai  di  gereja
Katholik Roma. Itu benar. Saya ingin seseorang yang mau menunjukkan sesuatu yang
berbeda kepada saya. Saya juga membaca sejarah, anda tahu. Jadi ingat, itu adalah
baptisan Katholik, dan setiap orang yang dibaptis dengan cara itu dibaptis ke dalam
persekutuan Katholik.  Saya akan buktikan itu sebelum malam berakhir,  jika Tuhan
menghendaki. Uh-huh. Itu benar. Itulah alasannya anda harus kembali. Bukan kepada
Yesus Saja . . .

Nah, ada banyak orang yang baik di gereja Yesus Saja, banyak orang yang baik di
Sidang Jemaat Allah, Gereja Allah, Methodis, Baptis, Presbiterian, dan Katholik. Tetapi
tidak  ada  satupun  di  antara  mereka  yang  adalah  Gereja,  tidak  satupun.  Terdapat
pribadi-pribadi  yang  ada  di  sana  yang  merupakan  milik  Gereja.  Tetapi  itu  bukan
denominasi yang mereka miliki yang menjadikan mereka Gereja, seperti orang-orang
yang mencoba menjadikannya seperti  itu. Itu salah. Tunggu sebentar kami berikan
kepada anda beberapa ayat Kitab Suci dalam beberapa saat.

57 (109) Ya, untuk menjadi aktif di bumi, anda harus dilahirkan secara fisik supaya
menjadi aktif, dan kelahiran yang seperti itu menjadikan kita bijak seperti yang sudah
saya katakan. Paham? Dan kita menjadi pintar, cerdas, intelektual kita memberikan hal
itu kepada kita. Tetapi ingat bahwa kelahiran itu, sejak mulanya, bertentangan. Itu bumi
dan bertentangan dengan Firman Allah, kebodohan bagi Allah dan bagi rencanaNya,
kebodohan bagi rencana Allah. Jika tidak demikian, Nikodemus sudah lebih tahu tentang
Hal itu daripada Yesus. Paham? “Engkau pengajar Israel?” Paham? Lihatlah ke mana
perginya denominasi-denominasi anda, ke mana orang-orang anda yang pintar-pintar
dan yang hebat itu yang berkumpul bersama-sama dan menggambar rencana-rencana
mereka, dan menset?

58 (110) Biarlah saya beritahukan hal ini kepada anda. Setiap kali Allah mengirimkan
Terang ke bumi, ke sesuatu yang di  Alkitab, mereka langsung berjalan dengannya.
Namun segera sesudah manusia itu mati, mereka membuat sebuah organisasi dari yang
itu tadi. Dan segera sesudah mereka mengorganisasikannya, saya mau bertanya kepada
sejarawan manapun yang hadir di sini sekarang ini, atau yang memutar kaset-kaset
khotbah ini  supaya datang dan menunjukkan kepada saya.  Setiap kali  manusia itu
pernah mengorganisasikan sebuah gereja, ia langsung mati di situ dan tidak pernah
bangkit lagi. Itu bertentangan dengan Allah. Itu bertentangan dengan Kitab-kitab Suci.
Oleh karena itu, saya menentangnya, apapun yang ditentang Allah. Jika Allah ada di
dalam saya, maka saya menentang apa yang ditentang Allah. MusuhNya adalah musuh
saya. GerejaNya adalah gereja saya; HidupNya adalah Hidup saya. Dia memberikan
HidupNya; Dia menjadi saya supaya melalui kasih karuniaNya saya akan menjadi seperti
Dia. Paham? Kita bertukar tempat. Dia menjadi seorang berdosa seperti saya dan mati
bagi saya di tempat saya, supaya saya bisa menjadi seorang anak Allah seperti Dia dulu.

59 (111) Nah, anda lihat di mana denominasi-denominasi anda sudah mendapatkan
(Kita belum mulai), bijak dalam hikmat duniawi tetapi mati bagi rencana Allah. Nah,
mari melihat ke belakang, berhenti di sini sebentar.

Adam bertentangan dengan rencana Allah,  karena dia tidak mematuhi  Firman,
mencoba membuat sebuah penutup bagi dirinya, sebuah agama. Itu gagal,  dan itu
selalu gagal, apa yang coba dilakukan manusia. Nimrod salah. Korah binasa. Apa yang
dulu sedang mereka coba lakukan? Membuat sebuah organisasi.

Dan sesudah itu, ketika pada akhirnya mereka mengorganisasikan diri  mereka,
Yesus mendapati mereka mati. Dikatakan, “Kamu memiliki mata namun kamu tidak
dapat melihat. Kamu memiliki  telinga namun kamu tidak bisa mendengar.” Paham?



Kenapa Saya Menentang Keagamaan yang Diorganisasikan 16

Dikatakan, “Kamu buta, memimpin orang buta. Dan jika orang buta memimpin orang
buta, tidakkah keduanya jatuh ke lubang?” Dia berkata, “Engkau seorang pengajar
Israel,  dan bahkan tidak dapat memahami apa itu kelahiran baru? Sedangkan, jika
engkau mau menjauh dari tradisi-tradisi mereka, dan berpegang pada Firman, engkau
pasti  akan  tahu  bahwa  Aku  datang  untuk  memberikan  kelahiran  kembali  kepada
manusia.  Kamu  akan  mengenali  hariKu.  Jika  kamu  mengenal  Musa,  kamu  akan
mengenal Aku. Musa berbicara tentang Aku, dan dia berkata Aku akan datang, dan
inilah Aku. Dan jika Aku tidak melakukan hal-hal yang sudah dikatakan Musa dan nabi-
nabi untuk Aku lakukan, maka jangan percaya kepadaKu. Jika Aku tidak melakukan
pekerjaan-pekerjaan Allah, maka jangan percaya kepadaKu. Tetapi jika engkau tidak
bisa percaya kepadaKu, seorang Manusia, dan jika engkau tidak bisa percaya kepadaKu
karena Aku seorang Manusia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, percayalah
kepada pekerjaan-pekerjaan itu, karena mereka bersaksi tentang hal-hal yang sedang
Aku lakukan.” Paham?

60 (114) Tetapi pada waktu itu, seperti zaman ini, seandainya Dia hidup di bumi pada
hari ini, Sidang Jemaat Allah akan memiliki itu, Keesaan akan memiliki itu, dan setiap
orang akan memiliki seorang Yesus. Tentu, denominasi mereka harus membawa bola
itu. Paham? Jika tidak, maka mereka bukan. Memisahkan persaudaraan . . .

Saya ingat seorang anak kecil yang bernama Little David. Dia seorang pria, sudah
menikah sekarang, saya rasa sudah punya keluarga. Saya ingat ketika dia pertama kali
mulai.  Saya  pergi  ke  St.  Louis.  Saya  sudah  mendengar  tentang  pengkhotbah-
pengkhotbah anak kecil, bahwa dia akan pergi ke sana dan berkata, “Yesus, seorang
anak kecil, yang lahir di palungan. Mama, apa yang selebihnya itu?” Tetapi anak kecil
tadi tidak. Dia melepaskan jaketnya mengambil teks dan berkhotbah. Tapi siapakah dia?
Kebetulan dia adalah seorang Yesus Saja. Ayahnya, Tuan Walker, anggota kelompok
Yesus Saja.  Wah, kelompok Sidang Jemaat [The Assemblies—Ed.] tidak mau kalah
dengan hal  itu. Mereka harus mendapatkan seorang little David bagi mereka. Wah,
mereka yang lain harus mendapatkan seorang little David.

Dan suatu kali  ketika anak kecil  itu sedang mengadakan sebuah pertemuan di
Florida, dia memanggil saya supaya datang dan menolong dia. Dan Saudara Moore dan
saya membacakan dua halaman bagian depan dari surat kabar, yang bukan lain berisi
tentang little David-little David; setiap gereja memiliki seorang little David. Oh, astaga.
Wah, seandainya sebuah kumpulan para tua-tua Allah sudah mengenali karunia yang
ada di dalam diri anak kecil itu, dia pasti sudah akan menyapu ribuan jiwa masuk ke
dalam Kerajaan itu (Paham?), hingga dia melupakan tradisinya tentang manusia dan
yang seperti itu. Allah punya karunia dalam hidup dia yang dipakainya.

61 (116) Ketika untuk pertama kalinya kesembuhan Ilahi dimunculkan, setiap orang
punya suatu perasaan di tangan mereka dan dapat mencium penyakit-penyakit. Oh,
astaga. Kenapa? Mereka harus melakukan itu; organisasi mereka berada di belakang
itu. Nah, anda sudah mendapatkan organisasi anda berada di depan dari rencana Allah;
anda pikir begitu. Tetapi Allah memiliki GerejaNya sedang pergi dengan cara yang sama,
Tubuh mistik. Anda tidak bergabung dengan itu; anda dilahirkan di dalamnya.

Bijak dalam hikmat dunia, tetapi mati di dalam rencana Allah . . . Lantas beritahu
saya. Lantas beritahu saya. Anda bisa memberitahu mereka dan membuktikan kepada
mereka bahwa mereka salah, melalui Firman Allah dan janji, namun tetap saja mereka
tidak akan melihatnya. Saya duduk saja, dan mengambil Firman, dan memperlihatkan
kepada anda bahwa denominasi salah. Saya bisa memperlihatkan kepada anda bahwa
kredo-kredo yang anda miliki  di  zaman ini  salah (Paham?),  kredo-kredo gereja ini.
Memperlihatkan bahwa itu salah, dan mereka akan berkata, “Yah, kami sudah diajar
untuk percaya yang ini.” Anda lihat? Menurut pendapat saya, itu adalah—itu adalah
kebinasaan, jika anda tahu apa yang sedang saya bicarakan, kehancuran. Yeah, itu
benar. Mereka tidak dapat melihat. Yesus berkata, “Kamu—kamu—kamu tidak dapat
melihat, sehingga kamu mau datang kepadaKu dan memiliki Hidup.”

62 (118) Di sanalah Nikodemus, seorang manusia terhormat, seorang manusia yang
hebat,  seorang bishop di  gerejanya, orang yang terkenal,  yang dicintai  oleh setiap
orang, dan datang kepada Yesus dan tidak tahu apa-apa tentang hidup dibandingkan—
dibandingkan yang lain. Dia sangat bodoh tentang Hal itu ketika Yesus memarahi dia
karena hal itu; tetapi dia cukup tulus dengan mau datang. Mereka yang lain sama sekali
tidak  mau  datang.  Mereka  berpihak  kepada  imam-imam  besar,  dan  kepada
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Bishop/Uskup anu-anu, dan anu-anu. Paham? Mereka berpihak kepada itu, lebih baik
mengambil tradisi-tradisi mereka dari tua-tua mereka daripada mendengarkan Firman
Allah.

63 (119)  Nah,  anda  bisa  saja  memberitahu  mereka;  mereka  tidak  akan  mau
mendengarkannya. Anda bisa dengan tepat . . . Dapatkah anda bayangkan . . . Saya
mau menanyakan sesuatu kepada anda. Saya tidak maksudkan hal ini untuk tidak suci.
Nah, saudara-saudara yang mendengarkan kaset, saya tidak maksudkan ini untuk tidak
suci. Dapatkah anda bayangkan saya pergi ke sini, dan—dan sebuah mata kayu yang
ada  pada  pohon  dapat  bertanya  kepada  saya,  “Kok  bisa  di  dunia  ini  kamu  dapat
berjalan-jalan seperti yang kamu lakukan? Aku punya kehidupan; aku adalah mata kayu
di pohon ini”? Dia bisa membuktikan dia memiliki kehidupan, tetapi itu jenis yang salah.
Jika dia ingin berjalan-jalan, satu-satunya cara dia bisa jalan-jalan, melihat, mencicip,
meraba, mencium, dan mendengar, jika dia dapat berbicara dan berkata kepada saya
dan menanyakan hal itu, satu-satunya cara, dia harus dilahirkan dengan cara yang
sama saya dilahirkan. Amin. Dia tidak akan pernah memahaminya dengan cara yang
lain. Tetapi jika ia dilahirkan dengan cara yang sama seperti saya dilahirkan, maka dia
akan tahu hal-hal yang saya tahu. Amin. Oh, bukan main. Benar, tuan. Anda tidak bisa
memberitahu mata kayu yang ada di pohon bagaimana kita bergerak dan menjadi aktif,
ia harus menerima jenis kehidupan yang kita miliki untuk memahami itu. Sama dengan
Roh.  Hal  yang  sama dengan  Roh,  atau  anda  tidak  bisa  memahamiNya.  Tidak  ada
perlunya mencoba membayang-bayangkan semuaNya itu; datang saja kepadaNya lebih
dulu. Sebab, “Jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia bahkan tidak bisa melihat
Kerajaan itu,” Dia katakan, itu adalah memahaminya. Anda harus dilahirkan kembali
supaya memahamiNya.

64 (120) Baiklah, anda berkata, “Saya dilahirkan kembali.” Dan menyangkali Firman?
Bagaimana mungkin? Kehidupan anda sendiri memberikan pembuktian tentang hal itu;
kelompok anda sendiri  di  mana anda bergabung di  dalamnya, burung-burung yang
berbulu sama . . . Paham? Tunggu hingga kita sampai ke hal-hal itu dalam beberapa
menit. Paham?

Datang oleh Roh. Bagaimana anda bisa memberitahukan hal-hal yang berasal dari
Roh kepada orang-orang yang tidak dilahirkan dari Roh? Anda harus dilahirkan dari Roh
untuk memahami hal-hal yang dari Roh . . . Yesus berkata, “Angin bertiup ke mana dia
mau; engkau tidak dapat memberitahu darimana itu datang atau ke mana itu pergi?”
Paham?  Demikian  juga  setiap  orang  yang  dilahirkan  dari  Roh;  mereka  tidak  bisa
memberitahu anda. Seseorang yang dilahirkan dari Roh tidak mengambil pemikiran
siapapun; dia membiarkan Allah mengerjakan pikiran itu.

65 (122)  Apakah  anda  pikir  saya  bisa  berdiri  di  podium  sini,  mengambil  suatu
pemikiran dan memberitahu seseorang yang di belakang sana, “Namanya adalah John
Doe dan dia  datang dari  suatu tempat anu-anu; dia  sudah melakukan ini.  Dan dia
menikah dengan wanita lain dulunya, dan dua puluh tahun yang lalu, dan dia punya
anak dari wanita ini. Dia harus mengambil hal ini kembali, dan melakukan itu,” anda
pikir, dengan mengambil suatu pemikiran maka saya bisa melakukan hal itu? Tidak ada
hikmat yang seperti  itu di  dalam kelahiran di  bumi ini  untuk hal itu. Itu di  luar hal
tersebut. Itu harus datang dari atas. Maka ketika anda dilahirkan dari Roh yang dari
atas, Kehidupan yang dulunya ada di  dalam Dia Yang sudah melakukan hal-hal itu,
dikatakan, “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, akan kamu lakukan juga.”

66 (123)  Kelahiran  anda  harus  diubah.  Anda  sudah  ditipu.  Anda  mungkin  sudah
berbahasa roh; mungkin anda sudah melompat-lompat. Mungkin anda sudah bersorak;
mungkin anda sudah melakukan semua ini, itu, yang lain, mungkin anda sudah menjadi
seorang—seorang anggota yang setia. Demikian juga Nikodemus (Paham?), tetapi dia
tidak  memiliki  kelahiran  itu.  Dan  ketika  anda  menyangkali  Firman,  mencoba
menempatkanNya di suatu tempat yang lain, dan melakukan sesuatu untukNya, dan
memencarkanNya seperti  itu  .  .  .  Kemudian Yesus  berkata,  “Tanda-tanda ini  akan
mengikuti mereka yang percaya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada
setiap mahkluk.” Sepanjang Injil sedang diberitakan, tanda-tanda ini akan mengikuti.
Beritahu saya di mana tempatnya Dia pernah membuang itu dari gereja. Tunjukkan
kepada saya ayat  Kitab Suci  di  mana Dia berkata,  pernah berkata,  “hanya sampai
selama itu.” Dia berkata, “Ke seluruh dunia dan kepada setiap mahkluk.”

67 (124)  Ya,  anda  harus  menerima  jenis  Kehidupan  yang  dulu  Dia  miliki  untuk
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menghidupi KehidupanNya. Dan ketika anda melihat HidupNya, maka anda akan tahu
FirmanNya. Itu benar. “Ketika Dia,” kata ganti orang pertama, bukan suatu pemikiran,
bukan suatu khayalan, bukan suatu sensasi, tetapi “Ketika Dia Roh Kudus datang, Dia
akan mengingatkan hal-hal  yang sudah Kukatakan kepadamu, dan menyatakannya
kepadamu,  dan  akan  menunjukkan  kepadamu  hal-hal  yang  akan  datang.”  Itulah
kelahiran. Itulah pembuktian bahwa Itu adalah Firman. Dan ketika seseorang berkata
dia  sudah  memperoleh  Roh  Kudus,  namun  menyangkali  Firman  Allah  dan
menempatkanNya di suatu tempat yang lain, mana mungkin Roh Kudus menyangkali
FirmanNya  sendiri?  Sekarang,  tunjukkan  kepada  saya  sebuah  organisasi  di  dalam
Firman. Jadi begitulah. Paham? Baiklah.

68 (125)  Menurut  anda dapatkah seorang pengusaha .  .  .  Nah,  di  sinilah  betapa
jauhnya  gereja  kita  ketinggalan.  Anda  pikir  seorang  pengusaha  yang  mengawali
usahanya di sini bisa . . . Itu benar-benar suatu bisnis yang sedang berkembang dengan
baik, dan dia harus mendapatkan bantuan secepatnya, dan dia pergi ke sekumpulan
orang mati, mayat-mayat, dan berkata, “Maukah kalian bekerja untukku?” Mereka tidak
akan berguna bagi dia.

Itulah sebabnya organisasi tidak pernah bangkit lagi. Paham? Sekumpulan orang
mati yang tidak percaya yang menghimpunkan dirinya bersama-sama seperti Nimrod,
seperti Korah, seperti yang ada di sepanjang zaman. Mana bisa . . . Dia tidak pernah
memakainya, tidak pernah memakai sebuah organisasi. Dia tidak bisa memakainya. Itu
sudah di luar kehendak Allah; itu sudah di luar hal itu. Itu di luar jangkauan; itu di luar
pencarian.
69 (127) Mana mungkin anda pergi  kepada seseorang yang tidak dapat bergerak,
kepala lumpuh, tangan dan kaki, memberitahu dia bahwa anda ingin melakukan lomba
lari  untuk anda,  berlombalah dalam perlombaan ini  dengan sabar,  tanggalkan .  .  .
Paham? Mana bisa dia melakukan itu sedangkan orang itu tidak bisa bergerak; dia
lumpuh? Anda harus singkirkan lebih dulu kelumpuhan itu darinya, maka dia bisa lari.

Itulah yang dibutuhkan organisasi yaitu kesembuhan Ilahi. Oh, bukan main. Saya
harap  saya  tidak  menemukan—terdengar  mengkritik.  Paham? Saya  bukan  sedang
mengkritiknya, tetapi  jika paku tidak menancap maka itu mudah tercabut.  Paham?
Itulah sebabnya Roh Kudus tidak dapat memakai denominasi. Segera sesudah itu . . .

70 (129) Ingat, saya percaya Martin Luther mempunyai Roh Kudus. Mutlak. Mungkin
porsiNya  tidak  seperti  yang  di  zaman ini,  karena  Itu  belum diberikan.  Kita  sudah
menjelaskan hal ini, kalian orang-orang dari Tabernakel, di sini di papan tulis. Tetapi dia
sungguh percaya kepada Allah, “dan dia yang percaya memiliki Hidup yang Kekal.” Dulu
saya tidak pernah berpikir kalau ada seorang yang percaya itu seperti saya sampai pagi
ini,  saya mendengar Charles  Fuller  ketika saya sedang berjalan.  Dia  juga percaya,
bahwa lahir baru bukan baptisan Roh Kudus. Lahir baru adalah dilahirkan. Roh Kudus
adalah baptisan. Paham? Uh-huh. Baiklah.

71 (130)  Nah,  kita  mendapati  bahwa  orang  ini  harus  dilahirkan  kembali  supaya
menjadi aktif. Baiklah. Dengan dilahirkan dari daging, maka anda memiliki hikmat dari
dunia. Dan hikmat dari dunia mematuhi guru kedagingannya. Benar. Itulah tepatnya
kenapa seseorang yang tidak mengalami kelahiran baru, dan memberitahukan Firman
Allah kepada mereka, mereka akan mematuhi bishop/uskup mereka, penatua mereka,
atau organisasi mereka, bukannya Firman Kehidupan. Kenapa? Ia tidak mengetahui
yang lain selain bahwa, “Yah, anda tahu, mungkin suatu hari nanti saya akan menjadi
seorang pendeta.” Wah, Nikodemus adalah seorang pengajar. Itu lebih dari seorang
pendeta, itu melebihi seorang—seorang gembala sidang; melampaui itu, dia adalah
seorang pengajar di Israel. Paham? Ya, dan dia adalah seorang manusia besar; dia
anggota kelompok ini namun tidak tahu apa-apa tentang Allah. Paham? Yang dia tahu
hanya sejarah saja.

72 (131) Apa bagusnya seorang Allah yang di masa lampau jika Dia tidak sama pada
hari ini? Apa bagusnya Allahnya Musa jika Dia bukanlah Allah yang sama pada hari ini?
Apa bagusnya seorang Allah yang bisa menyelamatkan seseorang di atas kayu salib
namun tidak bisa menyelamatkan seorang dalam keadaan yang sama di zaman ini?
Seperti yang sudah selalu saya katakan, “Apa bagusnya memberikan kepada burung
kenari anda biji-biji yang bagus dan vitamin-vitamin untuk membuat dia memiliki sayap-
sayap yang kuat  dan  bulu-bulu  yang bagus,  namun menaruhnya  di  dalam sebuah
sangkar?” Saya tidak ngerti itu. Berusaha memberitahu dia tentang kuasa seorang Allah
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dan yang lainnya,  namun memasukkan dia  ke suatu organisasi  yang bahkan tidak
percaya kepada hal yang seperti itu. Paham? Itu sepenuhnya di luar. Itulah alasannya
itu gagal; dia mati. Anda tidak bisa memakainya. Allah tidak pernah memakainya.

Renungkan saja, Tidak pernah sekalipun Roh Kudus memakai organisasi, tidak ada
di dalam Kitab Suci atau di manapun di dalam sejarah. Jika seseorang yang di kaset ini,
atau  yang  hadir,  dapat  menunjukkan  kepada  saya  di  mana  Roh  Kudus  pernah
mengambil sebuah organisasi dan membuat sebuah kegerakan di bumi, datang dan
beritahu saya. Saya ingin anda memberitahu saya dari buku sejarah yang mana itu.
Anda tahu itu tidak ada di dalam Kitab Suci, jadi saya ingin anda menunjukkan kepada
saya sejarahnya darimana. Allah tidak pernah memakai apapun yang seperti itu. Dia
memakai individu/pribadi, selalu.

73 (133) Baiklah. Dilahirkan dari Roh . . . Nah, dilahirkan dari daging, dan memiliki
hikmat dunia,  hikmat itu  akan mematuhi  guru kedagingannya.  Dilahirkan dari  Roh
adalah dengan percaya dan mematuhi pengajaran dari Alkitab oleh Roh Kudus. Dan
seorang yang dilahirkan dari Roh akan mematuhi Firman Allah dengan mengabaikan apa
yang  dikatakan  kepadanya  oleh  tradisi  manapun.  Hanya  Itu  saja.  Anda  dilahirkan
kembali. Itulah alasannya (Anda paham?) dengan menjadi milik dari sebuah organisasi,
menaruh semua harapan anda di dalam itu . . .

Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang ada di organisasi tidak
dilahirkan kembali. Saya akan bahas itu dalam beberapa menit, Tuhan menghendaki.
Tentu,  mereka  dilahirkan  kembali,  tetapi  mereka  adalah  individu-individu.  Bukan
organisasi  itu  yang  dilahirkan  kembali;  individu-individu  yang  ada  di  sana  yang
dilahirkan kembali. Tetapi organisasi hanya menjauhkan dia dari Allah; itu saja yang
dilakukannya: memisahkan anda. Baiklah. Tanpa terkecuali dari daging, denominasi
mengajarkan daging, itu selalu bertentangan dengan kehendak Allah.

74 (135) Dilahirkan kembali artinya dilahirkan dari atas. “Kembali” artinya “dari atas.”
Saya  rasa  anda  tahu  itu.  Paham?  Dilahirkan  kembali  artinya  dilahirkan  dari  atas.
Sekarang, anda akan melihat, dan anda dapat mempelajarinya di dalam leksikon jika
anda mau. Nah, artinya “suatu kelahiran yang dari atas.” Karena anda sudah dilahirkan
di sini, sekarang untuk dilahirkan kembali anda harus dilahirkan dari atas sini, untuk
dilahirkan kembali. Maka Kerajaan itu jauh lebih tinggi daripada kerajaan ini, jauh lebih
besar daripada kerajaan ini, hingga kerajaan ini adalah kebodohan bagi yang itu, dan itu
adalah kebodohan bagi yang ini.

75 (136) Seperti yang sudah sering saya katakan, beberapa waktu yang lalu saya dan
isteri saya pergi untuk membeli bahan-bahan makanan kira-kira beberapa bulan yang
lalu, dan kami melihat seorang wanita yang memakai rok. Dan itu adalah hal  yang
paling aneh yang pernah kami lihat selama ini.

Baiklah, pagi ini, saya bukan mengatakan ini dengan maksud untuk tidak suci; saya
mendengar salah satu dari organisasi-organisasi besar yang terkenal. Dan putri saya
dan  saya  sedang  mendengarkan  radio  sementara  kami  pergi  untuk  mengadakan
penyerahan gereja. Dan lagu yang mereka nyanyikan, sesuatu yang lain yang semacam
tentang anu-anu,  kedengarannya seperti  sebuah nyanyian klasik  bagi  saya seperti
wanita-wanita yang menahan nafas mereka sampai wajah mereka menjadi biru, dan
kemudian mengira bahwa itu adalah menyanyi. Itu adalah bunyi mencicit. Saya senang
nyanyian Karismatik/Pentakosta lama yang bagus, langsung dari hati anda. Dulu anda
tidak bisa mengambil sebuah nada pada sebuah tong batubara, namun demikian anda
bernyanyi, membuat suara gaduh sukacita bagi Tuhan. Saya rasa itulah yang rohaniah.
Saya suka itu. Tetapi yang menahan nafas sampai wajah anda membiru, dan mati dan
kemudian kembali, yang . . . bahkan anda sendiri tidak tahu apa yang sedang anda
nyanyikan.  Bagaimana anda bisa mengharapkan orang lain  tahu? Begitulah.  Yesus
berkata, “Kami mengucapkan hal-hal yang kami tahu.” Itu benar. Itu benar. Apa yang
seharusnya kita lakukan adalah menyanyikan apa yang kita tahu di dalam hati kita, apa
yang kita rasakan.

76 (138) Dan ketika mereka sudah selesai, putri saya belajar musik, dan dia berkata,
“Saudara,” dia berkata, “Itu benar-benar sebuah musik klasik.”

Saya  katakan,  “Ya,  menurut  anda  berapa  banyak  dari  paduan  suara  itu  yang
berjumlah kira-kira lima puluh orang yang ada rokok di nafas mereka? Menurut anda
berapa banyak dari  paduan suara itu,  tadi  malam adalah Sabtu malam, yang tidak
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melakukan sedikit pun minuman sosial? Berapa banyak wanita yang ada di situ yang
berambut pendek? Berapa banyak yang memakai rias wajah, ketika gembala dari gereja
itu berkata beberapa hari yang lalu, 'Allah menjadikan dunia lebih cantik ketika Dia
menemukan cat rias'”? Sedangkan kita tahu bahwa ada satu orang perempuan di dalam
Alkitab yang merias wajahnya, dan Allah menyerahkan dia ke anjing-anjing. Dan kita,
siapa saja yang tahu tentang gereja dan tentang penyembahan berhala, tahu bahwa cat
rias adalah ciri  khas seorang penyembah berhala, sudah selalu begitu. Dan, namun
demikian, kaum wanita melakukannya. Dan para pria merokok, minum-minuman, dan
bertingkah yang tidak pantas, dan berdiri di sana dan bernyanyi, suara-suara seperti itu.
Kita  akan  membahasnya  dalam beberapa  menit  di  sini.  Baiklah.  Milik  dari  sebuah
pemikiran organisasi, ketika, menurut pendapat saya akan ada kekecewaan pada saat
penghakiman.

77 (140) Untuk dilahirkan dari Roh adalah percaya dan menindaki diri anda di dalam
Roh, adalah mengerti dan percaya dengan hati anda bahwa Yesus adalah Kristus dan Ini
adalah  FirmanNya,  bahwa  tidak  ada  kata-kata  yang  lain  yang  bisa  ditambahkan
kepadaNya atau dikurangkan dariNya tanpa nama anda diambil dari Kitab Kehidupan,
Whew. Itu adalah sesuatu yang keras. Jika anda menambah satu hal kepadaNya pada
tradisi anda, atau mengurangi satu hal dariNya, baiklah, Kristus sendiri mengatakan,
“Namamu akan  dihapuskan  dari  Kitab  Kehidupan.”  Sekarang,  temukan organisasi,
denominasi di dalam Alkitab. Anda akan lari darinya. Baiklah.

Tanpa terkecuali dari daging, pengajaran denominasi bertentangan dengan Alkitab.
Yeah. Dilahirkan kembali artinya sebuah kelahiran baru yang dari atas, kelahiran dari
atas. Maka kita aktif dalam hal-hal yang dari atas. Oh, bukan main. Sebab Itu adalah
diriNya sendiri yang bertindak di dalam FirmanNya melalui anda, rantingNya, bagi Pokok
itu.

Dia berkata, “Kata orang siapakah Anak manusia?”

“Beberapa orang berkata, yah, 'Dia adalah Anak Daud.'”

Dia  berkata,  “Lantas  kenapa  Daud di  dalam Roh menyebut  Dia  Tuan,  dengan
berkata, 'Tuhan berkata kepada Tuanku, ”Duduklah di sebelah kananKu sampai Kubuat
musuh-musuhMu menjadi tumpuan kakiMu'“?” Sungguh Dia adalah Akar dan Keturunan
Daud; Dia sudah ada sebelum Daud; Dia adalah Daud, dan sesudah Daud. Paham? Dia
adalah Akar dan Keturunan Daud. Alkitab berkata demikian, keduanya baik Akar dan
Keturunan  Daud.  Paham?  Bagaimana  Dia  bisa  menjadi  Anaknya  kalau  begitu?
Bagaimana Dia bisa menjadi TuanNya? Alkitab berkata, “Dari sejak itu mereka tidak
menanyakan apapun kepadaNya.” Saya rasa itu adalah suatu hal  yang bagus juga.
Benar, tuan. Baiklah.

78 (141)  Itulah alasannya Yesus  berkata,  “Jika  Aku tidak melakukan pekerjaan-
pekerjaan BapaKu,  jangan percaya kepadaKu.”  Oh,  tentu.  Dia  berkata,  “Tidak ada
seorangpun  yang  naik  ke  surga  selain  Dia  yang  turun  dari  surga.”  Lihat  Dia
menancapkan Nikodemus di sini, ketika Nikodemus . . . Anda tahu, mereka berpikir, Dia
sebagai seorang Manusia, Dia tidak bisa menjadi Allah. Dan Dia berkata, dan—dan di
situ Dia berkata, “Tidak ada seorangpun yang telah naik ke surga selain Dia yang turun
dari surga, yaitu Anak manusia yang sekarang ada di surga.” Itu terlalu sukar baginya.
Bagaimana mungkin Dia Anak manusia turun dari surga, turun dari surga, adalah yang
sama yang sudah naik ke surga, dan Orang yang sama yang sedang berdiri di sini di
atap rumah ini sedang berbicara kepada Nikodemus, sekarang ada di surga? Yah, dia
seharusnya sudah melihat  bahwa itu adalah Allah.  Dia maha hadir,  di  mana-mana.
Paham? Tetapi dia dengan tradisi-tradisinya tidak tahu hal itu. Dia tidak berpikiran
rohani. Berpikiran duniawi, dan tidak bisa menangkap hal itu . . .
79 (143) Dilahirkan kembali dari atas, kemudian kita aktif, aktif dalam hal-hal yang
dari atas, dan—sebab KehidupanNya ada di dalam kita, yang adalah FirmanNya yang
sedang membuktikan Firman itu sendiri. Roh yang ada di dalam anda adalah Firman
yang menjadi  daging  di  dalam anda.  Roh itu  memelihara  Firman,  dan  aktif  dalam
membuktikan Firman.

Nah,  Roh  tidak  aktif  di  dalam  denominasi  manapun.  Ia  tidak  tertarik  dalam
membuat organisasi, karena Roh itu sendiri bertentangan dengan organisasi. Organisasi
mencari hal-hal duniawi, pikiran dunia, dan mereka membuat bait-bait suci yang besar
dan hal-hal  yang mengkilap,  dan organisasi-organisasi  besar  yang mengkilap,  dan
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pengkhotbah-pengkhotbah  yang  mengkilap,  dan  sebagainya  yang  seperti  itu,  dan
golongan terbaik yang ada di kota. Di mana Roh berusaha menemukan hati yang jujur
di  mana Roh ingin memanifestasikan dan membuktikan bahwa setiap Firman Allah
adalah Benar. Bagaimana anda bisa . . . Bagaimana Roh bisa bekerja di dalam suatu
organisasi sementara ia menyangkali, mengambil kredo-kredo sebagai gantinya Firman?
Tidak bisa melakukannya. Jadi, anda lihat, itu mati. Allah tidak pergi ke tempat-tempat
seperti  itu  untuk  menemukan milikNya,  sebuah—sekelompok  orang  untuk  bekerja
bagiNya, karena mereka sudah mati. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya
kepada Firman atau mereka tidak mau ada di situ. Paham?

Nah, kita aktif dalam hal-hal yang dari atas. Nah, Roh memelihara Firman. Nah, itu
benar, karena Roh memberikan Firman Kehidupan. Paham? “Tulisan mematikan, tetapi
Roh memberikan Hidup.”

80 (145) Nah, saya sudah tiba hari ini, memandang pohon-pohon besar yang indah
yang  ada  di  hutan,  bukit-bukit  yang  besar,  coklat,  kuning,  berbintik-bintik  hijau
padanya. Saya berkata, “Anda tahu apa itu?” Saya katakan, “Kita baru saja mati, dan
Allah menaruh karangan bungaNya, dan menempelkannya pada bukit-bukit  itu.  Itu
adalah bunga-bunga untuk penguburan. Kehidupan sudah kembali menjadi debu. Allah
baru  saja  menguburkan  semua  benihNya  yang  berasal  dari  bunga-bunga  dan
sebagainya, menguburkan mereka kembali, dan Dia baru saja memekarkan karangan
bungaNya. Dia sedang memandang ke atas bumi karena itu adalah bunga-bunga untuk
penguburan. Tetapi ketika matahari terbit lagi, benih itu akan memperoleh kehidupan
lagi.”Amin. Baiklah.

Roh tertarik dalam membuktikan Firman. Dan jika anda menerima tradisi-tradisi
sebagai gantinya Firman . . . Nah, anda berkata, “Baiklah, kami percaya semuanya Itu,
tetapi, Saudara Branham, saya tahu kami tidak percaya ini.” Maka tepat di situlah anda
berhenti.

81 (147) Pada suatu kali seorang pendeta tentara memberitahu saya bahwa dia—
bahwa seorang—seorang kapten berkata, atau saya yakin itu seorang mayor, berkata,
“Pendeta, pergilah ke sana; ada seorang kapten yang sedang sekarat. Dia tertembak
senapan mesin.”

Dia pergi ke sana, dan kapten itu sedang susah payah berusaha hidup. Mereka
membawa dia ke sebuah tenda Palang Merah, dan dia berkata, “Kapten.”

Dia melihat melalui degukan-degukan darah, dan dia berkata, “Benar, tuan.” Dan
dia bertanya, “Anda adalah pendeta.”

“Ya,” Dia berkata, “Anda sedang sekarat, Kapten.”

Dia berkata, “Saya tahu itu.”

Dia berkata, “Apakah anda seorang Kristen?”

Dia berkata, “Dulu.”

Dikatakan, “Di mana anda meninggalkan Dia, Kapten?” Dia katakan, “Anda akan
menemukan Dia persis di mana anda sudah meninggalkan Dia.” Benar.

Kapten itu berkata, “Saya tidak dapat berpikir.”

Pendeta itu berkata, “Lebih baik anda pikirkan, anda tidak punya waktu selain
hanya beberapa menit lagi, mengingat susah payahmu.” Mulut terbuka, darah keluar
dari  mulut  dan  telinga,  dan  peluru  dari  senapan  mesin  menembusnya.  Katanya,
“Sebaiknya anda bergegas, paru-paru anda akan penuh.”

Dan Kapten itu mulai  bertanya-tanya, terbaring di  sana sementara dia sedang
berjuang. Sebuah senyuman muncul di wajahnya, katanya, “Sekarang saya tahu.”

Dikatakan, “Di mana anda sudah meninggalkan Dia? Mulailah di situ.”

Dia  berkata,  “Sekarang  saya  baringkan  diri  saya  untuk  tidur.”  Di  situlah  dia
meninggalkan Dia, di situlah dia menemukanNya.

Ketika organisasi anda mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Firman,
anda meninggalkan Dia di situ. Kembalilah, karena Dia sedang aktif dalam membuktikan
dan membuat Firman itu benar. Begitulah dulunya Yesus, selalu melakukan kehendak
Bapa. Paham? Baiklah.
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82 (155) Jadi, lihat, pengertian organisasinya Nikodemus tidak berarti apa-apa bagi
Allah.  Nah,  tidak  peduli  apakah  dia  orang  penting,  seperti  kita  menyebutnya  di
organisasi, seorang pengajar di Israel, semua pelajaran dan pengertiannya tidak berarti
[Saudara Branham membunyikan jarinya—Ed.] ketika dia berdiri di hadapan Kristus,
hanya templakan bagi dirinya. Nah, saya membayangkan semua orang berkata, “Bapa
suci, Nikodemus, bapa suci, Nikodemus, kami tunduk kepadamu, tuan.” Tetapi ketika
Yesus, dia berdiri di hadapan Allah, Dia memarahinya karena kebodohannya. Jadi anda
lihat apa yang semua orang tuju, lupakan itu. Mari, mari pergi kepada Allah. Itu benar.
Baiklah.

Juga pengertian Korah yang hebat itu tidak berarti apapun, ataupun pengertiannya
Adam, masing-masing menyangkali  Pesan Allah yang sudah dibuktikan.  Nah,  coba
sekarang dengarkan dengan seksama; kita akan memasuki air yang berombak sebentar
lagi. Uh-huh. Lihat, mereka masing-masing, alasan kenapa mereka mendapat masalah,
Nikodemus, Korah, Nimrod, dan seterusnya, adalah karena mereka tidak mengenali
utusan Allah dengan Firman yang sudah dibuktikan di zaman itu. Nah, siapapun tahu
itu. Nah, saya .  .  .  Kita bisa tinggal lama di  situ. Tetapi  Allah memprediksikan dan
mengatakan suatu hal tertentu akan terjadi; manusia membuat organisasi-organisasi,
membuat orang-orang menset. Mereka percaya akan kedatangan seorang Mesias. Oh,
mereka orang Yahudi, oh, bukan main, tentu. Tetapi ketika, Yesus datang dengan cara
Dia datang, mereka berkata, “Tidak mungkin Dia.” Mereka gagal untuk mengerti Firman.
Nah, Yesus tidak datang bertentangan dengan Firman (Apakah Dia bertentangan?),
tetapi Dia datang bertentangan dengan penafsiran organisasi atas Firman. Musa tidak
datang bertentangan dengan Firman; dia datang tepat sesuai dengan Firman; tetapi
Korah gagal melihat itu. Dan di sepanjang waktu sudah selalu begitu.

83 (157) Sekarang, lihat. Pesan di zaman ini tidak bisa hanya mengatakan sesuatu,
“Kami  mendapatkan  Kebenaran,  dan  kami  mendapatkan  ini,  itu”;  itu  pasti,  sudah
dinubuatkan di dalam FirmanNya. Dan kemudian sesudah Firman dimunculkan, itu pasti
dibuktikan dengan benar oleh Firman.

Yesus  dengan  benar  dibuktikan  Allah  oleh  Firman.  Dia  berkata,  “Jika  kamu
mengenal Musa, kamu pasti mengenal hariKu.” Bukankah nabi-nabi berbicara tentang
Dia, bukankah semua nabi mengatakan siapakah Dia. Namun demikian itu membutakan
mereka; mereka tidak dapat memahaminya. Paham? Tetapi Yesus . . . Nah, jangan . . .

Saya ingin mengatakan hal  ini  bagi  yang di  kaset dan bagi  anda juga, paham.
Utusan itu dengan Pesan di zamannya . . .

84 (160)  Nah,  jika  anda  pergi,  Advent  Hari  Ketujuh  berkata,  “Kami  sudah
mendapatkannya, pelihara saja Sabat.” Anda tunjukkan itu kepada saya di dalam Kitab
Suci. Nyonya Eddie Baker mengatakan dia sudah memilikinya. Tunjukkan itu kepada
saya. Saksi Yehova mengatakan mereka sudah memilikinya. Tunjukkan itu kepada saya.
Paham? Methodis berkata mereka sudah mendapatkan itu. Tunjukkan itu kepada saya.
Baptis berkata mereka sudah mendapatkannya. Tunjukkan itu kepada saya. Tunjukkan
kepada saya organisasi-organisasi yang manapun. Saya sedang membuktikan kepada
anda bahwa mereka masing-masing, di luar kehendak Allah, mereka masing-masing
bertentangan, mengajarkan tradisi-tradisi manusia menggantikan Firman Allah. Saya
tidak tahu salah satu dari mereka yang mau menerima hal-hal yang benar-benar tertulis
di dalam Alkitab seperti apa adanya Itu. Itu benar. Tetapi ketika seseorang datang dan
berkata, “Saya mendapatkan pesan di zaman ini,” dia harus dengan tepat dilihat terlebih
dahulu dan sudah dinubuatkan akan datang.

Ketika  Yohanes  Pembaptis  ke  luar  ke  sana,  mereka  berkata,  “Apakah engkau
Kristus?”

Dia berkata, “Bukan.”

Dikatakan, “Apakah—apakah engkau Elia?”

Dan dia katakan, “Bukan.”

Dia berkata, “Siapakah engkau?”

Dia  dapat  mengidentifikasikan  dirinya,  dia  memiliki  pesan  di  zaman  itu.  Dia
berkata, “Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, seperti yang dikatakan nabi
Yesaya. Nah, jika kelahiran dan kehidupanku tidak sama dengan itu, jangan—jangan
terima aku.”
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85 (163) Ketika dulu Yesus datang, hal yang sama, hal yang sama. Utusan itu dengan
membawa pesan, harus merupakan sebuah pesan yang sudah dinubuatkan oleh Allah.
Dan kemudian Allah, berbicara melalui utusan ini, sebuah pembuktian bahwa itu benar.
Apakah anda mendengarnya? Apakah anda memahaminya? Memahaminya. Itu sudah
harus  terlebih  dahulu  dinubuatkan  sebagai  DEMIKIANLAH  FIRMAN  TUHAN.  Dan
kemudian utusan tersebut dengan pesannya harus tepat seperti yang sudah dikatakan
Allah akan terjadi pada masa itu.

Begitulah Musa dulunya. Itulah sebabnya dia tersungkur di  hadapan Allah dan
berkata, “Tuhan, engkau mengutus aku.”

Dia berkata, “Pisahkan dirimu dari kumpulan itu.”

Mengerti  yang saya maksud? Itu sudah selalu membingungkan pikiran orang-
orang,  membuat  mereka  keluar  dari  kehendak  Allah.  Sekarang,  ingat,  sudah
dinubuatkan oleh FirmanNya dan dengan benar dibuktikan oleh FirmanNya. Nah, Yesus
berkata, “Jika Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang—dari Allah, maka jangan
percaya kepadaKu. Lihat, jika Aku melewatkan . . . Katakan, siapa di antara kamu yang
dapat  menuduhKu  berbuat  dosa?  Siapa  di  antara  kamu yang  dapat  menunjukkan
kepadaKu bahwa Aku seorang yang tidak percaya?”

86 (166) Nikodemus berkata, “Kami tahu Engkau adalah . . . Rabi, Engkau berasal dari
Allah,  karena  tidak  seorangpun  dapat  melakukan  hal-hal  itu  jika  Allah  tidak
menyertaiNya.” Paham? Jadi itu menunjukkan Dia adalah orang percaya . . .

Sekarang, kita yang tahu sejarah gereja . . . Sekarang, kenakan penutup pikiran
anda. Masih belum terlambat (Paham?), jadi sekarang dengarkan saja dengan seksama
dan saya akan berusaha untuk secepat yang saya bisa. Nah, saya ingin . . . Dengarkan
dengan seksama di kaset itu.

Sekarang, siapapun yang pernah membaca sejarah gereja tahu bahwa pertama
kalinya KeKristenan pernah diorganisasikan adalah gereja Katholik Roma. Sekarang,
kalau memang sudah ada yang sebelum itu, saya ingin seseorang membawa sejarah
tersebut  dan menunjukkan kepada saya.  Saya adalah sahabat  karibnya Paul  Boyd,
banyak sejarawan besar. Saya sudah mendapatkan di dalam pelajaran saya di sana,
“Tonggak Konsili  Nicea,” [The Post Nicene Council—Ed.] “Konsili  Nicea,” “Bapa-bapa
Nicea,” [The Nicene Fathers—Ed.] semua tulisan-tulisan suci mengenai gereja, yang
saya tahu. Saya sudah mempelajari itu selama tiga puluh tiga tahun, memperhatikan
itu. Tidak pernah ada sebuah organisasi . . . Gereja Katholik adalah induk/ibu organisasi.
Kita  tahu  bahwa  itu  benar.  Tidak  pernah  ada  gereja  yang  diorganisasikan,  punya
denominasi, sebelum gereja Katholik. Dan kata “katholik” artinya “universal/sedunia.”
Dan mereka sudah membuat sebuah agama gereja negara, dan menjadikan itu semua
di daerah kekuasaan Roma, dan dulu itu sudah memiliki kira-kira—bagian yang terbesar
dari dunia ditaklukkan pada masa itu. Itu adalah gereja negara, dan mereka yang tidak
mau mematuhinya dibunuh. Konsili Nicea, perang berdarah lima belas hari, ketika nabi-
nabi Allah yang sejati, ketika mereka berdiri di sana pada mereka . . .

87 (168) Gereja Katholik, kenapa itu dimulai pertama kalinya, yah, kita semua tahu
itu; saya sudah mengajarkannya di sini. Bagaimana, sesungguhnya, dulu Akwila dan
Priskila  adalah gembala sidangnya, Akwila adalah gembala dari—dari  gereja Roma.
Ketika Roh Kudus tercurah pada Pentakosta, itu tercurah pada orang-orang Yahudi di
seluruh negara yang ada di  bawah kolong langit.  Tetapi beberapa hari  sesudah itu,
Petrus mendapatkan penglihatan di atas rumah supaya pergi ke Kornelius, seorang
Romawi, seorang manusia yang benar, dan dia berdoa dan Roh Kudus tercurah ke atas
dia. Sesaat kemudian orang-orang terhormat itu mulai menerimanya. Akwila dan Priskila
pergi ke—ke Roma dan mereka berorganisasi, atau, tidak pernah diorganisasikan, tetapi
menempatkan gereja Roma yang pertama itu pada tempatnya.  Dan ketika mereka
melakukan itu, mereka memiliki saudara-saudara dan saudari-saudari mereka.

88 (169) Dan Claudius pada masa pemerintahannya mengusir semua orang Yahudi
dari Roma. Dan pada waktu itu jugalah gereja Katholik Roma mengatakan Petrus berada
di Roma. Tunjukkan kepada saya satu ayat Firman di mana Petrus pernah berada di
Roma, atau sejarah manapun yang mengatakan bahwa dia dulu ada di sana. Dia tidak
berada  di  sana  menurut  Firman  Allah,  dan  Itulah  yang  saya  percayai.  Dan  mana
mungkin Petrus, seorang Yahudi, pernah menawarkan penyembahan berhala dan hal
yang mereka miliki, tentang penyembahan patung-patung dan yang lainnya? Di mana . .
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. Paham? Mana mungkin dia pergi ke sana untuk menentang pengajarannya sendiri
yang di sini? Omong kosong. Tidak lebih daripada Protestan juga. Tunggu, kita akan
mendapatkan  itu  sesaat  lagi,  segera,  Tuhan menghendaki.  Perhatikan.  Perhatikan
sekarang, kita mendapati bahwa tepat pada waktu itu juga gereja mengatakan bahwa
Petrus  berada  di  Roma,  sejarah  mengatakan  bahwa  Claudius  (dan  Alkitab  juga
mengatakan) telah memerintahkan semua orang Yahudi keluar dari Roma.

89 (170) Dan Paulus melintasi Efesus dan datang ke pantai yang di atas sana, dia
mendapati murid-murid ini, dan di sana dia sudah mengunjungi Akwila dan Priskila.
Sesudah mereka pergi, kemudian saudara-saudara orang Romawi di gereja ini mulai
membentuk ide-ide mereka sendiri, dan mereka menambahkan penyembahan berhala.
Dan kemudian di masanya Konstantin, di mana ibunya adalah seorang Kristen sejati dan
berharap nanti anaknya begitu juga, tetapi dia adalah seorang politikus. Dan dia melihat
sebagian besar Roma, atau bagian terbesar darinya, atau, golongan orang miskin itu
sudah menerima keselamatan melalui Kristus. Dan kemudian mereka mulai menjadi
sangat  terkenal,  karena  mereka  menurunkan  Venus  dan  menaikkan  Maria,  dan
menurunkan Yupiter dan menempatkan Petrus, dan seterusnya yang seperti itu, dan—
dan murid-murid, dan dulunya itu adalah sebuah agama yang sangat terkenal. Dan
mereka pemberani. Mereka—orang-orang Kristen itu rela mati.

90 (171) Dan gereja Katholik berkata, “Kita adalah yang mula-mula.” Itu tepat sekali;
gereja katholik dimulai di hari Pentakosta itu. Tetapi di sinilah yang membuat dia keluar,
dia mengorganisasikan dan menyuntikkan (dari  Firman) dokma-dokma. Dan dokma
yang terakhir, kalian orang-orang yang di atas usia sepuluh tahun dapat mengingat
dokma yang terakhir itu, kenaikan Maria, kira-kira sepuluh tahun yang lalu. Dokma yang
lain yang ditambahkan ke gereja. Sebagai gantinya Alkitab, itulah dokma. Dan mereka
akan memberikan pengertian kepada anda saat ini juga, mereka tidak peduli apa yang
dikatakan Alkitab, itulah yang dikatakan gereja.

Mereka, imam itu memberitahu saya, dikatakan, “Allah ada di dalam gerejaNya.”

Saya katakan, “Allah ada di dalam FirmanNya.”

Dia berkata, “Baiklah, Alkitab itu hanyalah sebuah sejarah gereja Katholik yang
mula-mula.”

Saya  katakan,  “Kalau  begitu  saya  adalah  seorang  Katholik  mula-mula.”  Saya
katakan, “Itu menjadikan saya lebih Katholik daripada anda, sebagai seorang imam.”
Paham? Saya katakan, “Jika itu demikian, maka itulah saya.” Saya katakan, “Anda lihat,
saya percaya dengan sepenuhnya apa yang sudah diajarkan rasul-rasul. Anda percaya
apa yang sudah disuntikkan orang ke dalamnya.” Dan begitulah tepatnya itu berjalan.
Tentu, begitulah dulunya. Itu berjalan seperti itu, tepat seperti itu.
91 (174)  Sekarang,  perhatikan  sejarah.  Kemudian  mereka  mulai  menambahkan
dokma-dokma, dokma. Dan ketika Paulus datang, kita tahu, menurut sejarah, bahkan
dia tidak mengunjungi gereja yang pertama itu, karena dia tidak bisa berada di dalam
penyembahan berhala. Dan dia mengunjungi gereja yang kedua yang sudah mereka
dirikan, gereja Roma yang kedua.

Dan ketika Konsili  Nicea itu tiba, di mana Konstantin menemukan ide itu untuk
menyatukan kerajaannya: hal yang sama itu juga yang dilakukan Ahab dengan Izebel,
menikah di sana . . . Paham? Dan ketika dia melihat kesempatan untuk menyatukan
rakyatnya dan membuat sebuah bangsa yang punya kekuasaan yang besar dari situ, dia
berpikir mereka akan mendapatkan agama mereka, jadi dia menjadikan mereka sebuah
gereja-agama  negara.  Dan  ketika  mereka  mengadakan  Konsili  Nicea  itu,  dan
pertanyaan-pertanyaan ini muncul apakah ada satu Allah atau tiga; apakah mereka
seharusnya membaptis di dalam Nama Yesus Kristus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus;
semua pertanyaan yang lain ini menghasilkan sebuah pertikaian di sana. Dan ketika itu
terjadi, beberapa orang dari nabi-nabi tua itu datang ke sana dengan tidak mengenakan
apa-apa selain kulit  domba yang membungkus tubuh mereka dan makan tumbuh-
tumbuhan. Benar. Tetapi orang-orang terhormat yang agung tadi sudah mengerjakan
cara mereka di gereja itu, menghentikan mereka dengan hikmat duniawi. Tetapi mereka
memiliki DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Ia masuk ke dalam kegelapan penyembahan
berhala selama kira-kira seribu tahun.

Tetapi  ia  mengeluarkan  lagi  untuk  mekar.  Itu  benar.  Anda  tidak  dapat
membunuhnya. “Aku akan memulihkan, firman Tuhan, semua tahun-tahun yang sudah
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dimakan serangga-serangga ini.”

92 (177) Denominasi-denominasi itu menambahkan dokma. Dan untuk melakukan hal
ini, untuk menambahkan dokma, satu-satunya cara di mana gereja manapun, satu-
satunya cara di mana denominasi manapun bisa menjauh dari Firman Allah, adalah
dengan menambahkan dokma menggantikan ayat-ayat Alkitab yang suci, adalah dengan
mencoba  membuat  tradisi  anda  atau  doktrin  dari  gereja  anda,  walaupun  itu
bertentangan dengan Kitab Suci.  Lantas bagaimana anda bisa menyalahkan gereja
Katholik, sedangkan anda melakukan hal yang sama seperti yang dulu mereka lakukan?
Apakah anda mengerti? Baiklah. Ketika . . . Sekarang, renungkan saja, Kitab Suci tidak
dapat  gagal.  Dokma-dokma  adalah  dusta  dari  sejak  mulanya.  Dan  ketika  anda
menerima sebuah denominasi, anda sudah menerima sebuah dokma, karena itu adalah
sesuatu yang ditambahkan.  Itu  tidak ada di  dalam Alkitab.  Itu  tidak ada di  dalam
Alkitab.

93 (178) Tidak ada yang disebut dengan organisasi. Yesus tidak pernah berkata, “Aku
menugaskan kamu supaya pergi ke seluruh dunia dan jadikan organisasi-organisasi.”
Tidak, tuan, tidak ada yang seperti itu. Dengan melakukan ini, berarti menolak Alkitab
yang suci. Ketika ini dilakukan, itu diubah dari gereja oleh kelahiran kepada gereja oleh
dokma dan kredo.  Bukan gereja,  mohon maaf;  pondok.  Anda  dilahirkan  ke  dalam
Gereja, tetapi anda bergabung dengan sebuah pondok. Itu bukan gereja Baptis, gereja
Methodis,  gereja  Karismatik/Pentakosta.  Itu  adalah  pondok  Baptis,  pondok
Karismatik/Pentakosta, dan pondok Methodis, anda bergabung dengan mereka. Anda
tidak dapat bergabung dengan Gereja. Tidak ada hal yang seperti itu. Anda dilahirkan di
dalamNya. Nikodemus sudah diberitahu tentang hal itu. Jadi anda lihat di mana anda
berada? Oh, astaga.

Itulah alasannya saya menentang itu. Bukan menentang orang-orang yang ada di
dalamnya, sistim itu yang saya tentang. Karena mereka tidak bisa . . . Salah seorang
dari tua-tua atau yang seperti itu, salah satu dari gereja-gereja itu mengkhotbahkan
sesuatu yang ada di dalam Alkitab yang bertentangan dengan doktrin itu, piagam itu
yang mereka  miliki  di  gereja  itu,  dia  langsung dikucilkan  seperti  itu.  Benar,  tuan.
Beberapa  dari  mereka  begitu  buruk  sebagaimana  mereka  tidak  mau  membiarkan
kebangunan rohani datang ke gereja yang lain jikalau itu bukan salah seorang dari
orang-orang mereka. Wah, mereka begitu . . .

94 (180) Pada suatu kali  seseorang mau memberi  seorang pengkhotbah .  .  .  Dan
persis  di  sini  di  daerah ini,  seorang pengkhotbah tua kecil  sedang berdiri  di  sini  di
jalanan,  menangis  dan memohonkan pertobatan,  dan berkata,  “Datanglah,  terima
Kristus; dipenuhi dengan Roh Kudus,” dan hal-hal yang seperti itu. Dan seseorang dari
suatu organisasi Karismatik/Pentakosta datang dan memberi seseorang dengan uang
dolar di tangannya, dan harus pergi bertobat karena dia sudah melakukan percabulan
menentang gerejanya. Berbicara tentang Katholik? Itu benar. Dan anda juga tahu yang
sedang saya bicarakan; atau gereja ini toh melakukan. Baiklah.

95 (181) Lakukan ini . . . Menolak Kitab Suci . . . Ketika hal ini dilakukan, itu berubah;
kemudian ketika anda menambahkan dokma dan bergabung dengan sebuah organisasi,
secara otomatis anda sudah menerima dokma anda yang pertama, karena itu tidak
Alkitabiah, jadi itu adalah sesuatu yang ditambahkan. Dan suatu dokma adalah sesuatu
yang ditambahkan, “menggantikan tempat”; itu menggantikan tempat dari kelahiran
tersebut. Ketika anda menerima sebuah denominasi, anda sudah menambahkan dokma.
Baiklah. Ketika hal ini dilakukan, maka itu berubah dari gereja oleh kelahiran menjadi
pondok  oleh  dokma  atau  kredo.  Sebab,  lihat,  di  dalamnya  adalah  dokma,  tidak
Alkitabiah.

Nah,  Yesus  tidak  pernah  berkata,  “Pergilah  ke  seluruh  dunia  dan  jadikan
denominasi-denominasi,  pergi  organisasikan  orang-orang.”  Dia  berkata,  “Pergilah
jadikan mereka murid-murid.” Anda percaya itu? Amin. Jadi  anda lihat anda sudah
benar-benar keluar.

96 (183) Dengarkan, perhatikan di sini. Mari mengakhirinya pada sesuatu yang lain di
sini, memakukannya dengan kuat pada saat ini. Berapa banyak yang punya leksikon
Yunani,  “Emphatic  Diaglott”  dari  naskah  tua,  Yunani?  Baiklah.  Baca  itu,  dapatkan
sarjana mana saja yang anda mau. Pergilah ke perpustakaan dan dapatkan leksikon itu,
leksikon Yunani. Baca Wahyu 17, dan ketika anda membaca di situ, versi King James di
sini  berkata,  dan  ini,  “Dia  membawa aku  di  dalam Roh;  dan  Aku  melihat  seorang
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perempuan duduk di atas seekor binatang yang berpakaian merah ungu, penuh dengan
nama-nama hujat.” [names of blasphemy—Ed.] Nah, itulah yang dikatakan King James.
Tetapi penafsiran yang asli berkata,

. . . membawa aku di dalam Roh . . . Dan aku melihat seorang Perempuan
. . . Penuh dengan Nama-nama yang bersifat menghujat . . .

97 (184) Ada banyak perbedaan antara “nama-nama hujat” [names of blasphemy—
Ed.] dan “nama-nama yang bersifat menghujat.” [blasphemous names—Ed.] Sekarang,
perhatikan. Kita semua mengerti dan tahu bahwa itu adalah Gereja Roma, duduk di atas
tujuh bukit yang mengendalikan kekuatan-kekuatan dunia. Dan dia disebut seorang
sundal, dan dia adalah ibu dari para pelacur. Apa? Apakah pelacur? Bisakah itu seorang
laki-laki? Itu pasti seorang perempuan. Jadi jika itu adalah seorang perempuan, itu pasti
sebuah gereja; dia adalah ibu dari para pelacur, sama seperti dia dulunya. Dan lihat,
perhatikan, “Padanya . . .” Biarlah itu meresap. “Padanya ada nama-nama yang bersifat
menghujat.”  Apakah itu?  Nah,  hamba-hamba Tuhan yang ada di  sini  dan di  kaset,
sekarang pelihara damai sejahtera anda. Apakah nama-nama yang bersifat menghujat
itu? Methodis, Baptis, Presbiterian, Lutheran, Karismatik/Pentakosta, dan seterusnya.
Nama-nama yang bersifat menghujat, karena itu adalah organisasi-organisasi, sundal
terhadap Allah, sama seperti dia dulunya.
98 (185) Dan mereka di dalam kelompok-kelompok itu, orang-orang berkata, “Wah,
dia seorang Methodis dan melakukan ini. Dia Karismatik/Pentakosta dan melakukan ini.
Dia Presbiterian dan melakukan ini.” Mereka melakukan segala sesuatu yang ada di
kalender,  anda tahu itu.  Dan apakah itu? Itu  adalah nama-nama yang seharusnya
menjadi seperti Kristus dan disebut dengan nama Kristen, namun itu adalah nama-nama
yang bersifat menghujat. Mereka bukan gereja-gereja. Keliru kalau mereka disebut
gereja.  Mereka  adalah  pondok-pondok.  Sekarang,  anda  mengerti  kenapa  saya
menentang organisasi?  Bukan orang-orangnya,  sistim organisasinya  itu  (Paham?),
nama-nama  yang  bersifat  menghujat  (Perhatikan.)  pondok-pondok,  keliru  kalau
dinamakan gereja-gereja. Gereja Methodis, gereja Baptis, gereja Presbiterian, gereja
Karismatik/Pentakosta, gereja Lutheran, gereja Perserikatan Saudara-saudara, tidak ada
yang seperti itu. Itu tidak alkitabiah.

Hanya ada satu Gereja, dan anda tidak bisa bergabung denganNya. Anda dilahirkan
ke dalamNya. Anda ditentukan kepadaNya. Tubuh mitos Yesus Kristus—Tubuh mistik
Yesus Kristus di bumi ini, tepatnya, dengan Firman yang dimanifestasikan. Anak-anak
laki-laki dan perempuan Allah, mereka bukan anggota dari salah satu dari yang tadi.
“Keluarlah dari antara mereka,” Dia katakan. Yeah.

Perhatikan, dengan cepat sekarang. Saya tidak ingin membuat anda lelah, tetapi
jika  anda  mau  memberikan  beberapa  menit  lagi  untuk  saya,  saya  akan  lakukan
secepatnya yang saya bisa, tetapi saya ingin memastikan bahwa anda memahaminya
supaya anda tidak akan melewatkannya. Paham?

99 (188) Ingat, ibu Roma, terdapat padanya, penuh dengan nama-nama yang bersifat
menghujat,  seorang ibu dari  para pelacur.  Kemudian, jika mereka adalah pelacur-
pelacur, apakah pelacur? Apakah sundal? Sama seperti  pelacur. Itu adalah seorang
perempuan yang hidup tidak setia terhadap janji nikahnya. Dan gereja manapun yang
mengklaim sebagai  Gereja Kristus,  namun menyangkal  Firman Allah,  ia  tidak setia
terhadap janji nikahnya. Maka dia berbuat cabul dengan menambahkan dokma-dokma,
bersundal dengan dunia dan hikmatnya, sebagai ganti  menerima Kristus dan kuasa
kebangkitanNya oleh Roh Kudus.  Dan dia adalah ibu dari  para pelacur yang sudah
melakukan hal yang sama. Kuali jangan menuding teko/ceret berminyak, anda tahu;
(Paham?) keduanya sama saja. Sebagian dari orang-orang ini mengolok-olok Katholik,
namun menjadi anggota dari salah satu dari mereka sendiri. Dia adalah ibu dari baptisan
air yang palsu. Dia adalah ibu dari bukti Roh Kudus yang palsu, dan anda ikut bersama-
sama dengan dia terus.

Sekarang, coba lihat. “Apakah itu benar, Saudara Branham?” Peliharalah damai
sejahtera anda sejenak.

100 (190) Lihat, dia adalah ibu dari nama-nama yang bersifat menghujat, dari pondok-
pondok itu di mana orang-orang sudah bergabung, dan mendatangkan celaan, hidup
seenaknya, mengenakan celana pendek, para wanita memotong rambut, merias wajah,
menyanyi  di  paduan suara,  mengisap  rokok,  mengikuti  perjamuan,  segala  macam
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kenajisan dunia, dan itu adalah suatu batu sandungan bagi orang-orang yang tidak
percaya. Bukankah Timotius sudah mengatakan tentang hal itu, Roh Kudus? Perhatikan.
Lihat, dia, Roma, adalah ibu dari mereka semua. Paham? Anda melakukan dengan sama
persis di dalam organisasi anda seperti yang sudah dia lakukan: menyuntikkan dokma-
dokma menggantikan Firman,  karena sekelompok orang sudah mengaturnya,  para
pendeta dan para uskup dan sebagainya sudah berkata harus begini caranya, dan tepat
itulah yang dulu terjadi di Roma. Dan anda coba, saudaraku gembala sidang, terima
Firman Allah yang sepenuhnya, dan lihatlah ke mana anda akan pergi: persis di pintu
itu. Sekarang, kita akan lihat dalam beberapa menit apakah Allah sudah memberitahu
anda atau belum. Paham? Baiklah.

101 (191) Lihat, dia adalah ibu dari semuanya itu, karena dia adalah yang pertama
yang  membuang  tulisan-tulisan  Kitab  Suci  dan  menambahkan  dokma,  karena  dia
menolak nabi-nabi yang diurapi yang memiliki terang yang sudah dibuktikan dengan
Firman.  Sebab  intelektual  mereka,  orang-orang  pintar,  Kekaisaran  Romawi,  dan
sebagainya, yang sudah menerima KeKristenan, tetapi ingin menerimanya dengan cara
mereka  sendiri.  Paham? Itu  benar.  Mereka  menginginkan itu  dengan cara  mereka
sendiri.

Naaman ingin menghilangkan kustanya di dalam air yang berasal dari negerinya
sendiri;  dia  tidak  suka  dengan  air  berlumpur  yang  di  Yordan.  Tetapi  jika  dia  mau
menghilangkan kustanya, dia harus berjalan ke sana ke lumpur itu tepat seperti yang
sudah disuruhkan nabi itu. Paham? Allah tidak memandang muka.

102 (193) Perhatikan, dia adalah denominasi yang pertama. Lihatlah putri-putrinya
yang sudah melakukan hal yang sama, menambahkan kredo-kredo dan dokma-dokma
menggantikan Firman. Tidak perlu memberitahu saya; tunjukkan salah satu kepada
saya dari antara mereka yang tidak keluar dariNya. Tunjukkan satu gembala sidang
kepada saya yang mau menerima Kebenaran, di  mana mereka tidak akan menolak
anda, kecuali kalau anda sangat terkenal, anda tahu, mereka harus berpegang pada
anda karena kepopuleran anda atau sesuatu yang seperti itu dan itu baik-baik saja.

103 (194) Sekarang, lihat di Wahyu 18 untuk beberapa menit, ayat yang berikutnya
selesai,  pasal  berikutnya,  sesudah  Wahyu  17  sudah  menyelidiki  dan—sudah
memperlihatkan rahasia  dari  Ibu Babel  ini.  Wahyu Pasal  17 menjelaskan bahwa ia
adalah sebuah gereja yang duduk di atas tujuh bukit, kota Vatikan, yang memerintah
atas semua raja-raja di bumi (Tepat itulah yang benar.), dan Presiden-presiden juga,
dan sebagainya. Uh-huh. Sebab . . . Tetapi ia ada di sana, memegang kekayaan dunia di
tangannya. Itu tepat. “Siapa yang sanggup berperang dengan dia?” Itu benar. Kita
semua  tahu  itu.  Tetapi  kenapa  anda  mau  menjadi  bagian  dari  sesuatu  yang  ada
kaitannya dengan dia? Sekarang, perhatikan di pasal 18, pasal yang berikutnya itu juga
sesudah rahasianya disingkapkan. “Duduk di Bait Allah.”

104 (195) Nah, di sini belum lama ini . . . Zella Braitman, apakah anda ada di sini,
Zella? Dia sudah bawakan; itu ada di ruangan sana sekarang, “Our Sunday Visitor,”
[Pengunjung  Kita  Di  Hari  Minggu—Ed.]  surat  kabarnya  Katholik.  Dan  surat  kabar
Katholik  itu  menjawab  seorang  hamba  Tuhan.  Dikatakan,  “Apakah  anda  berkata,
pendeta, bahwa . . . Pada angka Romawi yang ada di Vatikan itu, atau yang ada di atas
takhtanya  Paus  itu  tertulis,  Vicarius  Filii  Dei,  yang  artinya,  bahwa  itu  ada  pada
keuskupan Katholik sana, bahwa itu adalah bilangan binatang di Apocalypse itu?”

“Wah,” dia berkata, “Tentu saja. Itu tepat sekali, membentuk bilangan enam ratus
enam  puluh  enam;  itu  tepat  sekali.”  Dan  keuskupan  Roma  mengakui  bahwa  itu
demikian. Tetapi di sinilah jawaban mereka, pintar, penuh hikmat, dikatakan, “Tetapi,
anda tahu, nama anda pada suatu bahasa tertentu mungkin membentuk yang sama.”

Orang ini berkata, “Nama saya, hampir sama di satu bahasa.” Dia mengejanya.
Dikatakan, “Nah, saya hampir enam ratus enam puluh enam juga.” Dikatakan, “Sudah
ada ratusan di  antara mereka.”  Dikatakan, “Setiap kali  sesuatu muncul,  seseorang
sudah mendapatkan enam ratus enam puluh enam.” Dan dikatakan, “Pendeta, apakah
anda  tahu  di  dalam  satu  bahasa  nama  anda  sendiri  akan  membentuk  antikris?”
Dikatakan, “Kenapa anda memandang hal-hal yang seperti itu?” Nah lihat hikmat itu.
105 (198) Tetapi Roh Kudus tahu yang lebih baik. Perhatikan. Mungkin saja, nama saya
mungkin  membentuk  enam ratus  enam puluh  enam,  tetapi  saya  tidak  memenuhi
persyaratan-persyaratan yang lainnya. Saya tidak duduk di atas sebuah bukit. Saya
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tidak mengucapkan hal-hal  ini.  Saya bukan seorang gubernur.  Anda mengerti?  Itu
benar. Itulah satu yang sedang Dia bicarakan. Jadi hikmat duniawi anda menjadi tidak
berarti, tuan (Itu benar.), di dalam Hadirat Roh Kudus. Saya tidak memenuhi yang lain-
lainnya  itu,  tetapi  kalau  dia  memenuhi  semuanya  itu.  “Duduk  di  bait  Allah,
memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah Allah, dan duduk di atas tujuh bukit.” Saya
tidak duduk di atas tujuh bukit, seandainya itu membentuk enam ratus enam puluh
enam. Saya tidak memenuhi persyaratan yang lainnya, tetapi dia memenuhi. Nah, jadi
begitulah. Paham? Jadi bersandarlah kepada Roh Kudus, “Jangan engkau berpikir apa
yang akan kamu katakan, karena bukan kamu yang berbicara; itu adalah Bapa.”

106 (199) Jadi bagaimana mungkin hikmat anda dan kelahiran baru anda yang dari
atas itu bisa dibandingkan dengan hal-hal yang ada di bumi ini, dengan tukang-tukang
sihir yang hebat di dalamnya ini? Wah, mereka tahu setiap lekukan dan sudut kecil.
Bagaimana Musa bisa berdiri ketika dia menuruti perintah Allah dengan melemparkan
tongkatnya dan itu berubah menjadi seekor ular, dan di sini datanglah tukang-tukang
sihir  itu dan melakukan hal  yang sama? Tetapi  Musa tetap berdiri,  tahu bahwa dia
menuruti Firman Allah, dan ularnya memakan ular-ular yang lainnya itu. Paham? Jadi
ketika anda mematuhi dan mendapatkan . .  .  Apa yang bisa dia lakukan ketika dia
memimpin mereka ke tanah perjanjian, dan di sana ada Laut Merah yang menahan
mereka, tetapi jalan Allah pergi menembusnya. Amin. Dikatakan, “Berdirilah tetap dan
lihatlah Kemuliaan Allah.”

Ketika itu berada di dalam jalur tugasnya mengikuti Firman, berdiri di sana dan
melihat itu terbuka. Amin. Saya berusia lima puluh tiga tahun, sudah melayani Dia
selama kira-kira tiga puluh tiga tahun, berharap saya punya sepuluh juta tahun untuk
melayani Dia. Saya masih belum pernah melihat Dia gagal, ketika Firmannya dipegang.
Itu benar.

107 (201) Sekarang lihat, segera sesudah dosanya, rahasianya terbongkar. Kita sudah
mendapatkan hal itu sejak lama; kita tahu itu.

Sekarang, pasal berikutnya, lihatlah di Wahyu 18. Perkenankan saya membukanya
sebentar. Akan bagus kalau kita buka; itu tidak akan menyita kita, hanya beberapa
menit lebih lama, dan itu akan sedikit berarti bagi anda. Saya berharap begitu.

Sekarang, kita melihat di sini di pasal 17, ayat 5.

. . . pada dahinya tertulis suatu nama, RAHASIA, BABEL BESAR, IBU DARI
WANITA-WANITA PELACUR, DAN DARI KEKEJIAN BUMI.

Dan perhatikan.

Dan aku melihat perempuan itu . . . (gereja)  .  . . mabuk dengan darah
orang-orang kudus, dan dengan darah para martir Yesus; . . . ketika aku
melihat dia, aku sangat heran.

Nah, lihat dia, dia adalah suatu hal yang indah yang hebat. Dan dia adalah ibu dari
para pelacur, agama pelacur, denominasi-denominasi, tepat sekali apa yang sudah dia
lakukan (Paham?), karena mereka menyuntikkan dokma-dokma sama seperti yang dia
lakukan. Sekarang lihat, lihatlah Wahyu sekarang, itu adalah pasal 17, berakhir dengan
ayat 18.

108 (204) Sekarang, perhatikan.

. . . sesudah hal-hal ini, . . . (sesudah rahasianya dibongkar) . . . sesudah
hal-hal  ini  aku melihat malaikat lain turun dari  surga, mempunyai kuasa
yang besar, . . .

Nah,  di  sini  datang  utusan  yang  lain,  turun,  pasal  berikutnya,  rahasianya
terbongkar. Nah, sekarang ini adalah penemuan akan misterinya dan misteri anak-
anaknya. Nah, sekarang kita memahami dengan tepat apa yang sudah menjadinya
seorang pelacur: karena dia melakukan percabulan menentang Firman Allah. Dan itulah
yang menjadikannya sebuah organisasi. Ia tidak bisa bertahan dengan menjadi sebuah
gereja Alkitab dan menerima hal itu. Dan juga tidak ada organisasi manapun yang bisa
menerima setiap Kata dariNya (sebagaimana Itu tertulis) pernah menjadi sebuah gereja
Alkitab. Dan tidak ada satu pun dari mereka yang seperti itu, yang saya tahu, tidak ada
satu pun. Jadi di situ (Paham?), segera sesudah ia mengorganisasikan hal-hal yang ia
lakukan (Baik dengan Alkitab dan dengan pembuktian), ia langsung mati di situ; ia
menerima dokma itu. Sekarang, lihat, sekarang itulah yang sudah terjadi.
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109 (206) Allah mengutus (di pasal 18 ini) seorang malaikat yang perkasa sesudah
rahasia  itu  diberitahukan,  seorang  malaikat  yang  perkasa,  atau,  seorang  utusan.
Perhatikan di sini.

. . . sesudah hal-hal ini aku melihat seorang malaikat yang lain turun dari
surga,  dengan  kekuasaan  besar,  dan  bumi  menjadi  terang  oleh
kemuliaannya.

Dan ia berseru . . . dengan suara nyaring . . . sudah rubuh, sudah rubuh .
. . Babilon . . . (kebingungan) . . . kota besar itu, . . . dan ia telah menjadi
kediaman roh-roh jahat, . . . dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan
sangkar bagi segala burung najis dan yang dibenci.

Dan semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan
raja-raja  di  bumi  .  .  .  telah  berbuat  cabul  dengan  dia,  dan  pedagang-
pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.

110 (207) Lihat, segera sesudah rahasianya dinyatakan, siapa dia, apakah dia, siapakah
putri-putrinya, dan misteri itu sudah diberitahukan, kemudian Allah mengirim seorang
malaikat,  seorang utusan untuk apa?  Memanggil  keluar.  “Keluarlah  .  .  .”  Pesan di
zamannya.

Keluarlah  darinya,  hai  umatku,  supaya  kamu  jangan  turut  ditimpa
malapetaka-malapetakanya . . .

Dia hendak mengutuk dia. Perhatikan.

“Keluarlah darinya.” Allah mengutus banyak—malaikat yang perkasa, atau, seorang
utusan. Dan Terangnya bukan berada di suatu sudut; Itu menyebar ke seluruh bumi.
“Keluarlah daripadanya.” Apa? Ia [Perempuan itu “her”—Ed.], dan saudari-saudarinya
juga . . . Untuk menerangi bumi, dan memanggil umatNya keluar darinya . . . Sekarang,
anda tahu itu adalah Kebenaran. Seorang utusan diutus dari surga untuk memanggil
umat Allah keluar dari Babel. Dan Terangnya menerangi bumi, Roh Kudus yang agung.
111 (209) Perhatikan, Alkitab katakan ia adalah sebuah sangkar, dan sudah menangkap
burung-burung najis, yang dibenci, bukan rajawali-rajawali, nah: bukan, bukan, bukan,
bukan: burung-burung nazar. Najis, burung-burung yang dibenci, itulah yang ia kurung
di sekeliling dia. Ia adalah sebuah sangkar yang penuh dengan itu, seluruh sangkar
penuh dengan apa?  “Nama-nama yang bersifat  menghujat,”  bertentangan dengan
Alkitab. II Timotius 3 berkata, Roh Kudus berbicara, “Di hari-hari terakhir mereka akan
menjauh dari iman dan memberi perhatian kepada roh-roh penyesat.” Juga dikatakan,
Roh Kudus sudah mengatakan hal itu bahwa di hari-hari terakhir mereka akan keras
kepala, sombong, penuh kebencian: “Terpujilah Tuhan, anda milik kami, atau nama
anda tidak ada di dalam buku kami, anda binasa.” Penuh kebencian, najis . . . Saya
berharap  saya  tidak  menyakiti;  saya  berharap  saya  sedang melakukan yang  baik.
Sangat dibenci, burung-burung najis, dia mengurung mereka.

112 (210) Ingat, Allah adalah seekor Rajawali. Dia menyebut diriNya seekor rajawali.
Dan Dia menyebut Yakub seekor rajawali. Dan kita adalah anak-anak rajawaliNya. Amin.
Dia menyebut nabi-nabiNya rajawali-rajawali. Dan malaikat ini turun untuk menyingkap
dan memanggil keluar.

Seperti pesan kecil saya tentang “Rajawali Menggoyangbangkitkan Sarangnya . . .”
Si rajawali kecil itu sudah mengikuti si ayam betina tua itu berkeliling di pekarangan itu
sepanjang waktu,  berkotek-kotek ke sana ke mari,  tetapi  dia  tidak bisa  memakan
makanan-makanan yang dimakan ayam itu:  sosial-sosial,  dan wanita-wanita  yang
merias wajah, berambut pendek, dan rok-rok pendek. Dia tidak bisa melakukan hal itu.
Tetapi dia tidak tahu apapun yang lain selain suara kotekan ayam betina tua itu. Tetapi
suatu hari  si  mama rajawali  menemukan dia.  Dia  berteriak,  memanggilnya keluar,
berkata, “Nak, kamu bukan salah satu dari antara mereka. Keluarlah daripadanya.”

Dikatakan, “Mama, apa yang bisa kulakukan?”

Dikatakan, “Kepakkan sayapmu dan mulailah.” Lompatan pertama, dia mengenai
sebuah tiang, persis di pertengahan sebuah organisasi. Dikatakan, “Nak, kamu harus
naik lebih tinggi dari itu atau aku tidak bisa menangkapmu. Kamu harus melepaskan
kakimu dari  tanah.”  Dia  hendak membawanya ke dalam sebuah penerbangan.  Dia
mendapati bahwa dirinya bisa terbang. Dia datang untuk memanggilnya keluar. Itu
benar.
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113 (213) Tetapi Ibu Babel ini telah mengurung bagi dirinya sekumpulan ayam-ayam:
gadis-gadis yang cantik, yang merias wajah, berambut pendek, menamakan diri mereka
orang-orang  Kristen.  Dia  punya  sangkar  yang  penuh  dengan  mereka.  Kalian  para
pengkhotbah yang berdiri di mimbar dan membiarkan wanita-wanita itu hidup dengan
hal itu, memalukan kalian dengan menjadikan denominasi anda lebih lagi. Allah akan
menuntut  itu  dari  tangan  anda.  Keluarlah  daripadanya.  “Dombaku  mendengarkan
suaraKu.” Sebuah sangkar yang sangat dibenci, keras kepala, sombong, lebih mengasihi
hal-hal duniawi daripada mengasihi Allah, lebih suka menjadi seperti dunia daripada
menjadi seperti Kristus. Ketika anda melihat seorang wanita dengan memakai make-up
yang tebal, itu langsung memperlihatkan bahwa di dalamnya dia kosong. Di dalamnya
dia palsu. Itu tepat sekali. Jika wanita . . . Saya melihat belum lama ini seorang dengan
rambut hijau (Itu benar.), ada warna-warna hijaunya di matanya itu.

114 (214) Sekarang, jika anda—jika—jika—jika anda tidak punya rambut, dan—dan
anda mau memakai rambut, itu tidak apa-apa, tetapi pakailah yang terlihat seperti
manusia. Dan jika anda tidak punya kuku, dan—dan anda ingin memakai kuku, jangan
ambil kuku yang seperti kulit kacang armada perang, ambillah—dapatkan kuku-kuku
yang asli. Jika anda tidak punya hal-hal yang seperti ini, itu tidak apa-apa. Jika anda
tidak punya gigi, dapatkan gigi jika mereka membuat gigi untuk anda, dapatkan itu.
Tetapi jangan cabut gigi anda yang sudah diberikan Allah hanya karena gigi-gigi itu
sedikit tidak lurus, dan itu adalah gigi-gigi yang bagus. Jangan matikan rambut anda,
atau yang seperti itu, dan menjadi terlihat seperti sesuatu yang keluar dari lumpur di
suatu tempat. Jangan . . . Jika anda pucat, dan anda ingin membuat diri anda terlihat
sedikit cerah, itu baik-baik saja, saya bayangkan. Tetapi jangan jadikan diri anda seperti
Izebel, seperti sebuah gudang di suatu tempat yang dicat.

115 (215) Dan kalian saudara-saudara Karismatik/Pentakosta, membiarkan wanita-
wanita  itu  memotong  rambut  mereka,  sementara  Alkitab  katakan  itu  adalah
kemuliaannya. Dan bahkan tidak pantas baginya untuk berdoa dengan rambutnya yang
seperti itu. Namun demikian membiarkan dia naik ke podium dan mengkhotbahkan Injil,
menyanyi di dalam paduan suara, mengajar di sekolah Minggu. Memalukan. Seharusnya
anda malu pada diri anda sendiri.

Kenapa saya menentang organisasi? Anda pikir saya pernah bisa melayani untuk
sesuatu yang seperti itu? Saya tahu alasan anda melakukan itu, saudara. Anda tahu
yang lebih baik, tetapi jika anda mau mengajarkan yang menentang itu, anda akan
dibawa ke kantor pusat, dan mereka akan mengucilkan anda. Terpujilah Allah untuk
keberanian anda jika anda mau melakukan itu.  Itu benar.  Benar,  tuan.  Allah akan
menghormati anda.
116 (216)  Apa yang dikatakan malaikat  ini,  “Keluarlah daripadanya.”  Benar,  tuan.
Malaikat ini datang ke bumi, dan dia datang membawa Terang, dan dia menyinarkan
Terang ke seluruh dunia. Dia adalah seorang malaikat yang perkasa. Dan dia datang
untuk  memproklamirkan  pesan  “Keluarlah  dari  Babel.  Jangan  menjamah  barang-
barangnya yang najis.”

Mendapatkan sangkar yang penuh dengan mereka, dikatakan, “Ia adalah sangkar
dari semua burung yang dibenci.” Yeah, ia punya sangkar yang penuh dengan mereka
sekarang, Dewan Gereja-gereja Sedunia, atau pondok-pondok. Ia sudah mendapatkan
seluruh kumpulan itu dikurung pada saat ini; mereka semua berkumpul bersama-sama.
Ia menjadi sebuah sangkar, baiklah, penuh dengan burung-burung yang dibenci. Itu
benar. Coba bicara kepada salah satu dari mereka suatu waktu; mencoba saja, nak,
pintar dalam hikmat dunia, tetapi tidak tahu apa-apa tentang Allah tidak lebih baik
daripada seekor kelinci yang tahu tentang sepatu salju. Itu benar. Hanya, hanya itu saja
(Paham?),  semua yang mereka tahu hanyalah suatu hikmat sehingga mereka bisa
menempatkan ini dan melakukan itu di situ. Tetapi ketika sampai untuk mengenal Dia?
Huh, Yeah, sudah tertangkap di sangkarnya dengan dokma-dokmanya. Gereja-gereja
Protestan  memulai  dengan  cara  yang  sama  dan  datanglah  putri-putrinya,  yang
disebabkan  oleh  penyangkalan  akan  Firman  Allah  ini.  Itu  yang  dia  lakukan.  Ia
menyangkal  Firman.  Dan  ketika  anda  menerima  sesuatu  yang  lain  menggantikan
Firman, anda menyangkalNya sendiri. Dan ketika anda bergabung dengan salah satu
dari mereka, anda juga sudah menyangkali Firman. Allah tidak ingin anda seperti itu, itu
tidak ada tempatnya bagi Alkitab.

117 (218) Perhatikan, Malaikat Terang ini, ingat, Malaikat terakhir, itu adalah Malaikat
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di zaman gereja bagi Laodikia. Itu adalah utusan Laodikia, itu adalah yang terakhir . . .
Karena pasal  yang berikutnya adalah pasal  19,  yang adalah kedatangan Mempelai
Wanita. Dan ini ada di dalam Alkitab, Malaikat terakhir yang datang untuk membawa
Terang sebelum kedatangan Mempelai Wanita untuk pergi bertemu Kristus. Itu adalah
zaman gereja  Laodikia  pada waktu itu.  Apakah utusan zaman gereja  Laodikia  itu?
Memanggil mereka keluar dari Babel. Lihat. Gereja-gereja yang tertangkap di dalam
sarangnya bersama dia, dengan dokma-dokmanya, menyangkali Firman dan menerima
dokma-dokma. Ini adalah Malaikat Terang bagi gereja Laodikia yang sudah menolak
Kristus dan FirmanNya bagi dokma dan sudah mengeluarkan Dia. Dan Dia berdiri di
muka pintu, mengetuk, mencoba untuk masuk. Melihatkah itu? Zaman gereja itu sudah
menolak Kristus, dan Kristus ialah Firman, dan sudah menolakNya, dan Dia berada di
luar.  Satu-satunya  zaman  gereja  yang  kita  miliki  di  mana  Kristus  berada  di  luar,
mengetuk, mencoba untuk masuk. Dan Pesan malaikat ini, utusan datang dari Allah,
sedang  menggemakan  pesannya  di  bumi  supaya  keluar  dari  Babel;  keluar  dari
organisasi-organisasi.“  Roh Kudus di  zaman ini,  manifestasi  dari  Roh Kudus adalah
Malaikat itu sedang berusaha untuk mendapatkan umat itu kembali ke Firman, karena
Roh Kudus hanya akan membuktikan Firman. Ia tidak bisa membuktikan dokma-dokma;
tidak ada kehidupan di dalam mereka. Dia adalah Kehidupan. Perhatikan, zaman gereja
Laodikia sudah menyangkal Dia, menolak Dia, dan sudah mengeluarkan Dia.

118 (219) Perhatikan, Malaikat ini adalah utusan terakhir sebelum kedatangan Kristus
di  Wahyu pasal  19.  Suara  utusan itu,  jika  kita  perhatikan,  ketika  dia  memberikan
suaranya di bumi, ada suatu suara yang menggema lagi di surga: ayat 4, jika anda mau
membacanya (Baiklah.),  ayat 4,  pasal  19.  Utusan yang di  bumi ini  begitu condong
kepada Allah hingga, ketika dia mengucapkan itu di bumi, Allah menggemakan yang
sama dari surga. Apakah terjemahan dari ayat 4 itu? Apakah maksudnya? Suara Allah
berbicara  kepada  orang-orang  yang  sudah  ditentukanNya,  berkata,  “Keluarlah
daripadanya,” sama persis dengan suara itu. Dia sudah mendapatkan semua orang
keluar di sana, semua keluar dari Babel. Keluarlah daripadanya, supaya kamu jangan
mengambil bagian dari dosa-dosanya (Benar, tuan.), keluar dari dokma dan kredo-kredo
kepada Firman yang dijadikan Roh dan Kehidupan. Amin.

119 (220) Perhatikan,  pasal  19 adalah yang berikutnya,  “Sesudah hal-hal  ini  .  .  .”
Apakah anda memperhatikan di pasal 19 ini. “Sesudah hal-hal ini . . .”? Perhatikan apa?
Sesudah  apa?  Sesudah  pesan  itu  supaya  keluar  daripadanya.  Sesudah  hal-hal  ini
(Perhatikan.) adalah seruan dari orang-orang kudus Mempelai Wanita dengan Mempelai
Pria, pergi ke perkawinan Anak Domba. Kalau begitu betapa dekatnya kita, saudara?
Apakah panggilan terakhir itu? Keluarlah dari Babel.

Nah, saudara-saudaraku, itulah alasannya saya menentang itu; itu tidak Alkitabiah.
Itu menyimpang dari ajaran. Itu sudah terbukti palsu. Allah tidak ada di dalamnya; Dia
tidak pernah ada di situ; Dia tidak akan pernah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa
tidak ada orang-orang di  dalam organisasi-organisasi  ini,  begitulah di  mana gereja
terbentuk.  Tetapi  sepanjang  anda  tinggal  di  dalam sistim itu,  anda  adalah  bagian
darinya.
120 (222) Jika saya tinggal di Amerika Serikat, saya adalah orang Amerika. Sepanjang
saya adalah seorang warga negara atau seorang anggota dari Amerika Serikat ini, saya
adalah bagian darinya. Jika saya pergi ke Jerman dan menyangkali keanggotaan saya di
sini atau kewarganegaraan saya, saya mengambil kewarganegaraan di Jerman, saya
bukan lagi  seorang Amerika;  saya adalah seorang Jerman.  Dan jika  saya pergi  ke
Jepang, atau ke manapun, Rusia, saya menjadi seorang warga negara sana.

Dan ketika anda bergabung dengan sebuah sitizem—suatu sistim dan menjadi
seorang warga negara dari sistim itu, anda sedang memperlihatkan siapa diri anda. Dan
di  hari-hari  terakhir,  Allah  sedang memanggil  orang-orang keluar  darinya.  Alkitab
berkata demikian: “Keluarlah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil  bagian
dengannya, dan Aku akan menerima kamu. Jangan jamah barang-barangnya yang najis
(Paham?), dan Aku akan menerima kamu. Dan kamu akan menjadi anak-anak laki-laki
dan perempuan bagiKu, dan Aku akan menjadi Allahmu.” Paham?

121 (224) Itulah alasannya saya sudah berbicara menentang gereja, pondok. Saya
tidak dapat menyebutnya sebuah gereja. Hanya ada satu Gereja; itu adalah Gereja
Tubuh Kristus. Tetapi pondok-pondok ini yang disebut gereja, Alkitab saya memberitahu
saya  bahwa  mereka  adalah  nama-nama yang  bersifat  menghujat,  mereka  semua,
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semua  organisasi.  Apa  yang  sedang  mereka  hujat?  “Hujat”  adalah  “bertentangan
dengan,” atau, “berbicara menentang.” Ketika Allah berkata, “mari, dilahirkan,” dan
mereka berkata “mari, bergabung.” Paham? Ketika baptisan Roh Kudus dengan tidak
benar digantikan dengan roti wafer/hosti di gereja Katholik, dan berjabat tangan kalau
di  gereja  Protestan,  dan  suatu  emosi  kalau  di  gereja  Karismatik/Pentakosta,
menggantikan Pribadi Kristus masuk dengan semua bangunan piramida itu yang kita
dapatkan belum lama ini.

Tambahkan kepada imanmu, kebajikan, dan seterusnya, semua ini di I Petrus 1—
atau II Petrus, saya yakin, pasal pertama, di mana semua itu ditambahkan kepada iman
anda, semua hal ini, kesalehan, dan kemurnian, dan kekudusan, dan semuanya, dan
kemudian anda dimeteraikan oleh Roh Kudus.

122 (226)  Tetapi  itu  sama  seperti  seseorang—orang-orang  mengklaim  punya  ini
padahal mereka tidak punya, karena mereka sudah diajar dengan tidak benar. Methodis
memperoleh suatu perasaan yang aneh, dulu, dan bergoyang sedikit, atau—atau menari
di dalam Roh. Orang-orang Karismatik/Pentakosta berbahasa roh atau—atau melakukan
sesuatu dengan emosional. Saya percaya dengan hal-hal itu, tentu saja, tetapi hal-hal
itu tanpa hal-hal yang ini tidak ada bagusnya.

Seperti  yang saya katakan belum lama ini,  seperti  seekor merak—atau seekor
burung hitam mencoba menaruh bulu-bulu  merak pada dirinya,  atau seekor  nazar
mencoba  mengenakan  bulu-bulu  merpati.  Itu  tidak  pernah  tumbuh  di  situ;  dia
memaksakan itu pada dirinya.  Mereka ditanam; mereka adalah denominasi.  Tetapi
ketika Allah menaruh apa saja di situ, itu alamiah/natural. Anda membuat diri anda
berkata, “Saya sudah bergabung dengan gereja tadi malam. Saya tidak bisa pergi lagi.
Saya  tidak  bisa  minum-minuman lagi.  Saya  tidak  bisa  melakukan ini.  Saya  sudah
bergabung dengan gereja.” Nah, anda sedang mencoba menempelkan bulu-bulu merak
pada nazar pemakan bangkai  anda. Itu benar.  Nah, paham? Anda harus dilahirkan
kembali. Anda harus menerima Kristus. Dan ketika anda menerima Kristus, anda tidak
bisa menerima Kristus tanpa menerima FirmanNya, karena Dia adalah Firman. Dan
ketika anda memiliki suatu bentuk kesalehan, dan menyangkal itu, maka saya bertanya-
tanya. Paham? Dan anda tetap bisa menjadi anggota dari semua organisasi yang anda
inginkan dan memiliki suatu bentuk kesalehan, namun tetap tidak memilikinya.

123 (228)  Nah,  jadi  begitulah,  sahabat-sahabat.  Itulah  semuanya  itu.  Tuhan
memberkati  anda. Allah menolong anda. Saya tidak mengatakan ini  untuk menjadi
berbeda. Saya sedang menjelaskan diri  saya. Ini merupakan hari Gencatan senjata,
saya bukan sedang menandatangani perjanjian damai dengan kalian para hamba Tuhan,
sama sekali tidak; saya rasa anda seharusnya datang menandatangani bersama saya;
bukan dengan saya, tetapi dengan Allah, Firman. Itu benar. Itu benar. Katakan apa
yang Alkitab katakan; ucapkan Itu dengan cara Itu mengucapkanNya. Karena Alkitab
berkata,  “Siapa  yang  akan  mengurangi  atau  menambahkan  .  .  .”  Dan  anda  lihat,
organisasi tidak alkitabiah, dan ketika anda menerima dokma yang pertama anda juga
akan kembali sepenuhnya ke yang dulu, karena anda menyeberangi garis yang di sana
itu. Ketika anda kembali kepada kelahiran baru, maka anda akan berjalan di dalam
Alkitab.

124 (229) Dan anda masuk ke suatu denominasi, mereka berkata, “Saya tahu; kami
tidak percaya dengan Ini. Bishop di gereja kami mengajarkan bahwa kami adalah salah
satu dari gereja-gereja yang tertua. Kami tidak mengajarkan . . .” Saya tidak peduli apa
yang tidak mereka ajarkan. Jika Alkitab mengajarkannya, Roh Kudus ada di dalam anda,
Ia akan memakan Firman. Tidak peduli  sepintar apa seseorang dan bagaimana dia
berusaha  menjelaskannya,  mereka  bisa  menjelaskannya.  Seorang  kafir  bisa  saja
mengambil Alkitab dan menjelaskan Allah menjauh dari anda.

Oleh karena itu, tidak seorangpun yang berhak mengkhotbahkan Injil jikalau dia
tidak seperti Musa, jauh di sana di atas tanah yang suci itu di mana dia dan Allah saja
yang  berdiri  di  situ,  sebelum  seseorang  dilahirkan  kembali  dan  berdiri  di  sana
berhadapan muka dengan muka dengan Allah, dan tahu. Tidak ada kekafiran, tidak ada
psikologi; tidak ada penjelasan; tidak ada sarjana di dunia ini yang dapat mengambil itu
dari anda. Dulunya anda berada di sana ketika itu terjadi. Benar, tuan. Anda tahu apa
yang sudah terjadi.

Kemudian anda berkata, “Saya sudah punya pengalaman yang seperti itu, dan saya
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memiliki  roh  pada  diri  saya.”  Dan  jika  itu  menyangkali  Firman  dengan  cara
bagaimanapun, anda punya roh yang salah. Anda berkata, “Saya—saya tidak bisa pergi
untuk sesuatu yang seperti ini, saya tahu, tetapi gereja kami . . .” Oh, oh, terdapat
suatu roh yang salah. Di situlah tanda pengenal anda. Kain, anda ditandai. Benar, tuan.

Hawa hanya meragukan satu Perkataan kecil, bukan semua yang dikatakan Allah,
satu Perkataan kecil saja, dan itu menyebabkan setiap sakit kepala dan sakit jantung,
dan kematian, dan dosa, dan peperangan, dan semua yang lainnya, setiap kuburan,
setiap ambulan yang pernah berbunyi, setiap rumah sakit yang dibangun bagi orang
sakit.  Satu keraguan kecilnya terhadap satu Firman Allah yang kecil  menyebabkan
semua ini.  Dan dia dikeluarkan, sedangkan hal ini  tidak seharusnya pernah terjadi.
Bagaimana anda akan masuk, meragukan satu Kata dariNya? Berkata, “Saya tahu Itu
berkata begitu . . .” Itu artinya seperti itu.

125 (233) Sekarang, lihat, Allah harus menghakimi dunia dengan sesuatu. Anda tidak
dapat mengadakan penghakiman jika anda tidak punya suatu—jika anda tidak punya
hukum lebih dulu. Harus ada sesuatu, anda harus melanggar sesuatu supaya dihakimi.
Paham? Dan selanjutnya tidak bisa ada penghakiman, secara benar, tanpa hukuman.
Sekarang, lihat, anda tidak dapat memiliki hukum di kota yang berkata, “Denda lima
dolar karena menerobos lampu merah,” dan kemudian, hukum berkata, “Tidak, dia bisa
bebas.” Nah, anda tidak bisa melakukan hal itu. Jadi tidak bisa ada dua hukum pada
satu waktu. Dan ada satu hukum, satu Allah, satu Kitab, satu Kristus. Itu saja. Satu
iman, satu pengharapan. Itu saja. Itu adalah Alkitab: Kristus.

Perhatikan, sekarang, di sini, jika ada sesuatu yang ditambahkan kepadaNya, itu
pasti ditambahkan oleh manusia. Itu tidak bisa lebih lagi . . .

126 (235) Dan jika Allah akan menghakimi dunia dengan gereja, seperti yang dikatakan
Katholik, maka gereja Katholik yang mana yang akan Dia pakai untuk menghakiminya?
Ada beberapa dari antara mereka; ada Katholik Roma, Yunani; dan, oh, terdapat jenis
yang  berbeda-beda.  Dengan  gereja  Katholik  yang  mana  yang  Dia  pakai  untuk
menghakiminya? Atau, mungkin Dia akan menghakiminya melalui Lutheran? Baiklah,
maka, dan mungkin Dia akan menghakiminya melalui Presbiterian? Paham? Apa yang
akan  Dia  lakukan?  Dia  tidak  akan  menghakiminya  melalui  gereja.  Dia  akan
menghakiminya melalui FirmanNya. Lantas kemudian, Dia tidak pernah . . .

Nah, Dia tidak bisa menerima satu kelompok orang, seperti penglihatan saudari itu
pada malam yang baru lalu, Roh Kudus menuang, Ia mengalir melalui kotak itu. Tentu,
tidak ada yang dapat menahan Itu. Itu adalah individual/pribadi. Itu diberikan untuk
membersihkan gereja, tetapi ia tidak dapat menahanNya. Tidak ada organisasi yang
dapat  menahanNya.  Itu  saja.  Sungguh tidak  bisa  menahanNya.  Anda memperoleh
semuanya di  situ—di  situ;  anda tidak dapat  melakukannya.  Organisasi  tidak dapat
melakukannya.  Tetapi  itu  adalah  individu  yang  memiliki  Roh  Kudus.  Sekarang,
perhatikan.

127 (237) Lantas jika Allah akan menghakimi dunia dengan FirmanNya, maka tentunya
Dia  sudah  mengawasiNya  dan  menjaga  keadaanNya.  Atau,  jika  semua  Itu
membingungkan, bagaimana Dia akan membawakan penghakiman? Paham? Itu harus
merupakan sesuatu. Dan Dia tidak pernah berkata, “Barangsiapa, oleh gereja . . .” Dia
berkata, “Barangsiapa mengurangi satu kata dari Ini, atau menambahkan satu kata
kepadaNya, maka bagiannya akan diambil dari Kitab Kehidupan.” Jadi bagi saya, itu
adalah  Allah,  FirmanNya,  dan  penghakiman.  Sekarang,  jika  saya  menghakimi  dan
menerima Firman, dan melihat bahwa Kristus sudah mati bagi saya, maka saya akan
memohonkan HidupNya supaya masuk dan menuntun saya. Dan jika HidupNya adalah
Firman, dan Dia menulis Firman, mana mungkin HidupNya bisa ada di dalam saya, dan
saya mengklaim memiliki Roh Kudus, namun menambahkan suatu dokma menggantikan
Firman? Itu tidak akan jalan. Mana mungkin saya menambahkan suatu denominasi
sedangkan  Ia  menentangnya,  dan  sudah  membukt ikannya,  dan  sudah
memperlihatkannya melalui sejarah, bahwa setiap kali mereka berdenominasi mereka
mati, secara rohani? Oh, mereka bertumbuh dalam jumlah anggota, tentu. Itu benar.
Jumlah anggota mereka bertambah. Tetapi secara rohani, mereka tidak pernah pergi ke
manapun. Tunjukkan kepada saya, beritahu saya melalui sejarah di mana ada gereja
yang pernah .  .  .  Sesudah ia  diorganisasikan,  ia  langsung mati  di  situ;  Roh Kudus
meninggalkannya; tidak ada lagi mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda, dan ia langsung
masuk ke dalam kekacauan.
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128 (238) Itulah tepatnya yang sudah terjadi pada gereja-gereja Karismatik/Pentakosta
kita.  Mereka dengan tepat melakukan apa yang sudah dilakukan ibu mereka. Pada
mulanya  mereka  adalah  orang-orang  yang  keluar  yang  menolak  denominasi-
denominasi. Nah, sebagian dari anda saudara-saudara yang mendengarkan kaset ini,
sebagian dari anda orang-orang tua tahu tentang hal itu sekian tahun yang lalu, empat
puluh, lima puluh tahun yang lalu, jika mereka sudah berbicara kepada anda tentang
organisasi,  dulu anda sudah mengatakan itu adalah hujat.  Tetapi  di  masa ini  anda
menjadi anggota darinya yang dulunya anda anggap sebagai hujat. Kalian para wanita
yang  memotong  rambut  kalian  dan  yang  merias  wajah  kalian,  ibu  anda  dulunya
menentang itu, orang-orang kudusnya Karismatik/Pentakosta tempo dulu. Apa yang
sudah terjadi dengan kalian? Paulus berkata, “Kamu sudah berlomba dengan baik, apa
yang sudah menghalangimu?” Nah, paham? Dulu anda sudah bebas dari hal itu, tetapi
anda ingin menjadi seperti mereka yang lain.
129 (239) Tepat sekali yang dikatakan Samuel . . . Israel punya seorang Raja, dan itu
adalah Allah. Dan mereka berkata, “Samuel kamu sudah semakin tua. Berikan kami
seorang raja; kami ingin seperti  mereka yang di dunia. Kami ingin seperti  bangsa-
bangsa yang lain. Kami ingin seorang raja yang memimpin kami berperang; kami ingin
seorang  raja  yang  dapat  berperang  bagi  peperangan  kami.”  Dan  itu  mengesalkan
Samuel.

Dia  berkata,  “Pernahkah  aku  mengambil  sesuatu  dari  kalian?  Pernahkah  aku
memungut uang dari kalian? Pernahkah aku meminta seekor lembu atau apapun dari
kalian? Pernahkah aku meminta apapun kepadamu?”

Mereka berkata, “Tidak, engkau tidak pernah meminta apapun kepada kami.”

Atau berkata, “Pernahkah aku mengatakan apapun di dalam Nama Tuhan tetapi
tidak digenapi?” Apakah itu benar? Dia berkata, “Maka jangan terima raja itu, karena itu
akan mengakibatkan kekacauan bagi kalian.”

130 (242)  Sekarang,  saya  ingin  menanyakan  sesuatu  kepada  kalian,  Tabernakel
Branham. Sekarang kalian sedang mulai bertumbuh menjadi sebuah Tabernakel yang
besar. Mungkin saya pergi untuk beberapa waktu. Saya mungkin pergi ke suatu tempat:
sukar untuk memberitahu ke mana Allah akan memanggil saya; mungkin lenyap dari
permukaan,  mungkin  kembali  ke  ladang;  mungkin  Dia  memanggil  saya ke padang
belantara. Saya tidak tahu ke mana Dia akan memanggil saya sampai Yesus datang.
Saya mau menanyakan sesuatu kepada kalian. Apakah saya pernah meminta apapun
kepada  kalian?  Pernahkah  saya  meminta  uang  kalian?  Apakah  pernah  saya
memberitahu kalian, tentang ribuan hal yang sudah saya beritahukan kepada kalian di
dalam Nama Tuhan, tetapi, tidakkah itu sudah digenapi? Maka jangan pernah bergabung
dengan organisasi. Itu menentang Firman Allah. Keluarlah daripadanya jika anda berada
di dalamnya, dan pisahkan dirimu dan terimalah Firman Tuhan.

Mari menundukkan kepala kita.

131 (243)  Allah  yang  agung  atas  para  nabi,  Allah  Abraham,  Ishak,  dan  Israel,
tambahkan kebajikan, Tuhan, bagi pesan kecil yang menyayat ini yang sudah ada di
dalam hati saya untuk waktu yang lama untuk disampaikan kepada saudara-saudaraku.
Banyak dari mereka yang di luar sana, Tuhan, punya kesan yang salah terhadap saya.
Mereka menyangka bahwa saya ingin menjadi berbeda. Mereka berpikir bahwa saya
berusaha untuk menjadi seorang yang tahu segalanya. Mereka sudah memberitahu
orang-orang bahwa saya sudah menipu orang-orang, khususnya pada subyek-subyek
seperti baptisan air di dalam Nama Tuhan Yesus, dan pada benih ular, pelacur besar,
dan di banyak kaset-kaset itu yang sudah tersebar yang tidak lain adalah Kebenaran
yang murni. Dan saya sudah meminta kepada mereka, “Sebagian dari anda datanglah
dan tunjukkan kepada saya di mana saya berdosa, atau tidak percaya, atau salah dalam
menafsirkan  Firman.”  Dan  tidak  ada  satupun  yang  menunjukkan.  Saya  berdoa
kepadaMu,  Bapa,  biarlah  orang-orang  ini  tahu  bahwa mereka  sedang  melewatkan
masanya. Mereka akan menanti dengan terlambat, jika mereka tidak memperhatikan.
Kiranya mereka, setiap orang . . .

132 (244) Tuhan, saya yakin tentang hal ini. Hati saya akan hancur jika Alkitab ini tidak
nyata bagi saya, ketika Engkau berkata, “Semua yang sudah diberikan Bapa kepadaKu
akan datang. DombaKu mendengarkan SuaraKu.” Kemudian, Tuhan, saya berpendapat
Kerajaan itu benar seperti yang sudah Engkau katakan; saya tahu itu. Itu seumpama
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seorang yang mengambil jala dan pergi ke danau, melemparkan jala itu dan menarik
segala macam. Terdapat, tidak diragukan, ikan pemakan bangkai, terdapat kura-kura,
laba-laba air, ular-ular, semua yang tertangkap pada jala Injil itu. Tetapi pada akhirnya
dengan segera, udang karang kembali ke air itu lagi; kura-kura mundur; ular mendesis-
desis dan kembali ke lubang lumpur itu, seperti anjing kembali ke muntahannya atau
babi ke kubangannya. Tetapi terdapat ikan yang sesungguhnya di situ, Tuhan. Dan saya
memiliki penghiburan ini demi mengetahui, bahwa bahkan sebelum jala itu melingkupi
mereka, mereka adalah ikan pada waktu itu. Mereka dilahirkan, ikan yang ditentukan.

Dan demikianlah jala Injil itu yang menjaring di kebangunan-kebangunan rohani.
Engkau tahu milikMu. Satu-satunya yang menjadi tanggung jawab saya, Bapa, sejauh
yang  saya  tahu,  adalah  tetap  setia  kepada  Firman  ini.  Engkaulah  Seorang  Yang
memutuskan yang ini adalah ini. Dan saya tahu bahwa kura-kura tidak bisa menjadi
seekor ikan trout, demikian juga seseorang atau pribadi yang sudah tuli  telinganya
terhadap Injil, tidak bisa mengerti Kebenaran. Sebab Bapa sudah melihat hal ini, dan
Engkau sudah berjanji bahwa semua yang Dia berikan kepadaMu akan datang.

133 (245) Bapa Surgawi, saya berdoa kepadaMu kiranya setiap orang yang mendengar
pesan kecil ini, kiranya Terang yang sudah dikhotbahkan itu, dan juga maksudnya yang
saya miliki di dalam hati saya bagi orang-orang saya, orang-orang yang untuk siapa
Engkau telah mati. Dan orang-orang, sebagian dari mereka ada di luar sana, Tuhan,
seperti  di  dalam kumpulannya Korah,  orang-orang yang asli,  yang salah dipimpin,
dengan perbaraan kudus di tangan mereka, tetapi binasa. Yah, bahkan mereka tidak
mau membiarkan perbaraan api itu masuk bersama mereka; anak Harun, Eleazar, harus
mengumpulkan itu. Dan mereka membuat sebuah panji bagi mezbah itu dari ceret-ceret
itu, sebuah perisai untuk diperlihatkan, dan akan menjadi sebuah peringatan tentang hal
yang mengerikan itu, bahwa Korah sudah mencoba membentuk sebuah kelompok yang
diorganisasikan yang menentang utusan Allah itu. Jauhlah kiranya itu dari kami, Tuhan.
Kiranya Roh Kudus selalu melindungi kami.

134 (246) Kami berterima kasih kepadaMu, Tuhan, bahwa gereja kecil kami, tempat
suci yang kecil ini . . . Sekian tahun yang lalu, sekitar tiga puluh tahun, saya berlutut di
kolam yang penuh dengan rumput liar dan berembun ini, dan kami menyerahkan tanah
ini  kepadaMu,  bangunan  kecil  ini.  Dan  di  sana  di  sudut  Tabernakel  itu  terletak
penglihatan itu. Itu sudah digenapkan dengan tepat. Masih ada di sana. Mereka tidak
akan meruntuhkannya, Tuhan, mereka hanya akan . . . Itu sudah semakin tua, dan
mereka hanya akan menjaganya dengan meletakkan satu di atas puncaknya. Tuhan,
kabulkan supaya Injil emas yang terekam pada halaman-halaman ini, kiranya Itu tidak
pernah meninggalkan gereja kecil ini sampai Kristus datang. Kiranya setiap anggota,
setiap anggota dari  Tubuh Kristus, mereka datang ke mari dari  seluruh negara dan
seluruh dunia, kiranya mereka masing-masing menerima Terang itu, Injil, dan kemudian
berjalan di dalamNya dan menerima Kristus.

Dan kiranya itu menjadi begitu nyata supaya FirmanMu akan digenapi, “Pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Dia yang mendengar Perkataan-
perkataanKu dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, memiliki Hidup yang Kekal.”
Dan ketika Hidup Kekal masuk, mereka dilahirkan dari atas, dan pekerjaan-pekerjaan
yang dari Allah memanifestasikan dirinya, karena itu adalah Kehidupan yang sama yang
dulu ada di dalam Dia. Itu tidak dapat melakukan sesuatu yang lain.
135 (248) Jadi, Bapa, biarlah gereja ini tidak pernah mengistirahatkan tujuan kekal
mereka pada suatu sensasi, pada suatu organisasi, pada apapun selain Kristus sendiri
yang hidup di dalam mereka, membuktikan FirmanNya melalui mereka dan janjiNya.
Kiranya, dari anak yang paling kecil di sini pada malam ini, sampai orang yang tertua,
menerima pengalaman ini. Dan kiranya setiap pria atau wanita, pemuda atau pemudi,
yang mendengarkan kaset ini, kiranya demikian itu terjadi pada mereka, Tuhan, dan
berikan kepada mereka pengertian bahwa saya hanya berusaha untuk memperingatkan
dan memanggil keluar, sebab masanya ini melampaui apa yang kami pikirkan.

Dan kami melihat Babel, ibu pelacur itu, dan semua putri-putri pelacurnya sedang
berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami menyadari bahwa Alkitab berkata bahwa lalang-
lalang dari ladang gandum itu akan diikat berberkas-berkas terlebih dahulu. Dan mereka
sudah mengikat berberkas-berkas, menyebut diri  mereka nama-nama yang bersifat
menghujat  yang  benar-benar  tidak  mengena  pada  diri  mereka;  bahkan  itu  tidak
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mengena pada Gereja, itu adalah pondok-pondok, bukan gereja-gereja. Hanya ada satu
dari antara mereka, Bapa, dan itu adalah yang untuknya Engkau telah mati.

136 (250) Dan saya berdoa, Bapa, sebagaimana kami melihat mereka semua sedang
diikat sekarang ini  bagi  ledakan atom dengan segera, saya berdoa, Tuhan, kiranya
Engkau akan memperbolehkan gandum itu menjadi  penuh dan berat.  Kabulkan itu,
Tuhan. Kiranya kami bertumbuh dan memancarkan Terang, dan menjadi seperti Yesus,
“Jika Aku tidak melakukan hal-hal yang Allah suruhkan untuk Aku lakukan, maka Aku
tidak  memiliki  Hidup  di  dalamKu.  Tetapi  jika  Allah  berbicara  dan  memperlihatkan
HidupNya, maka itu berbicara bagi diriNya sendiri.” Kabulkan itu, Tuhan. Saya serahkan
pesan ini kepadaMu, dan kiranya Engkau mengawasinya, dan membawa beribu-ribu,
Tuhan, atau, semua anak-anakMu yang sudah ditentukan bagi Injil. Di dalam Yesus
Kristus, Yang adalah Firman, di dalam NamaNya saya berdoa. Amin.

137 Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia
Karena Dia terlebih dahulu mengasihiku
Dan telah membeli keselamatanku
Di pohon kalvari.

(251) Saya ingin mengajukan pertanyaan. Berapa banyak pada malam ini yang
hadir di sini yang berada di gereja besar dari orang-orang yang menyenangkan ini, atau
rumahnya orang-orang, tepatnya, di  tempat menyembah ini,  yang percaya dengan
segenap hati anda, hidup anda diukur dengan persyaratan anda—dari Allah dan Alkitab,
dan anda percaya itu dengan melihat pada kehidupan anda sendiri, dan melihat caranya
Roh bergerak di dalam anda, bahwa Ia percaya pada setiap Firman dengan cara Ia
sudah menuliskanNya dan menurutiNya? Apakah anda percaya Itu? Tuhan memberkati
anda. Kiranya Dia tetap memelihara RohNya atas anda.

Dan bagi sahabat saya yang di kaset, saya berharap anda bisa melihat di sini di
hadirin pada malam ini, saya rasa sedikitnya sembilan puluh persen dari orang-orang itu
mengangkat tangan mereka, bahwa mereka sudah percaya dan memperhatikan Alkitab,
bukan  apa  yang  dikatakan  gereja,  apa  yang  dikatakan  Alkitab,  bukan  apa  yang
dikatakan pondok itu,  apa yang dikatakan Alkitab;  dan mereka melihat  Kehidupan
Kristus memantul di dalamNya.
138 (253) Anda tahu, di zaman dahulu sebelum mereka punya peleburan, kalau dulu
tukang emas biasanya memukul-mukul  emas dengan palu.  Saya rasa anda pernah
mendengar itu.  Sebelum itu masuk ke peleburan,  mereka memukulnya.  Dan emas
adalah material  yang paling berat;  itu lebih berat daripada timah. Dan saya sudah
melakukan penambangan kecil-kecilan, dan anda bisa mengambilnya di pasir-pasir di
pencucian di padang gurun, dan menggosokkan tangan anda ke pasir itu, dan kemudian
(Whoosh) menyembur seperti itu, dan debu dan semua yang lain akan beterbangan,
batu-batu, tetapi emas begitu berat sehingga tinggal di situ. Dan kemudian ketika anda
memungut emas itu, itu sudah berguling-guling melewati begitu banyak kotoran sampai
itu  terkumpul  banyak.  Dan  di  sepanjang  zaman-zaman  vulkanik  sebagaimana  itu
terkumpul,  ia  memiliki  banyak kotoran dan semuanya,  besi  mineral  dan material-
material yang lainnya bercampur dengannya. Dulu penempa emas mengambil gumpalan
emas itu dan memukul-mukulnya, dan membalik-membaliknya, dan memukulnya dan
membaliknya, sampai dia mengeluarkan semua kotoran itu darinya. Dan anda tahu
bagaimana dia tahu bahwa semua kotoran itu sudah lepas darinya? Dia dapat melihat
gambar dirinya terpantul padanya.

139 (254) Dan begitulah caranya Allah memperlakukan Gereja. Dia memukul-mukul
setiap kredo, setiap denominasi, setiap dokma buatan manusia, sampai Dia melihat
HidupNya sendiri memantul pada anda. “Jika Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan
BapaKu,  jangan  percaya  kepadaKu.”  Paham?  Jika  itu  dimaksudkan  untuk  Gereja,
Kehidupan yang dulunya ada pada Kristus tidak terpantul pada anda, jangan tegak
berdiri  jika  anda  belum  memperoleh  kesabaran,  kebajikan,  semua  hal  ini,  dan
penguasaan diri, dan—dan yang lainnya, dan kesalehan, dan kebaikan akan saudara-
saudara, dan semua hal ini yang diminta dari anda. Tidak peduli apa yang sudah anda
lakukan, tidak peduli sudah berapa banyak anda bersorak, sudah berapa banyak gereja-
gereja yang sudah anda gabungi, berapa banyak bulu-bulu yang sudah anda tempelkan
pada diri anda, jangan lakukan itu. Tunggu sampai yang asli dari dalam hati anda anda
bisa mengampuni, sampai di dalam hati anda anda memiliki kebaikan terhadap saudara-
saudara. Tidak peduli apakah mereka menarik segenggam jenggot dari satu sisi, anda
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dapat memalingkan pipi  yang satunya dengan manis (Paham?), sampai kebajikan-
kebajikan itu, tidak peduli apa yang mereka katakan kepada anda . . .

140 (255) Ketika dulu mereka menaruh sehelai kain lap di wajahNya dan memukul
kepalaNya, berkata, “Nah, mereka memberitahuku bahwa Engkau adalah seorang nabi.”
Nah, merenggut kain itu dari wajahNya, dan salah satu dari mereka memegang tongkat
itu, berkata, “Siapa dari antara kami yang memukulmu? Bernubuatlah dan beritahu
kami, sebaliknya, maka kami akan percaya bahwa Engkau adalah seorang nabi.” Dia
tidak pernah membuka mulutNya.

Ketika anda mendengar ada muncul seorang nabi yang sudah memperoleh semua
jawaban untuk setiap tipu muslihat yang bisa anda munculkan, ingat, dia bukan seorang
nabi. Ya. Di zaman ini mereka harus tahu semuanya, ketika anda hendak mengalami
sakit gigi dan ketika anda hendak mengalami sakit perut, dan semua yang lain, dan
memberitahu anda tentang semua itu. Itu bukan sifatnya Allah kita. Perhatikan nabi-
nabi; perhatikan Yesus.
141 (257) Lihat Paulus, ketika dia bisa membutakan seseorang, namun membiarkan si
tukang tembaga itu mengusir  dia dari  daerah itu,  “Saya rasa dia sudah kehilangan
kuasanya untuk membutakan orang.”

Yesus, yang bisa membangkitkan orang mati, namun demikian seorang prajurit
yang mabuk meludahi wajahNya, dan mengeluarkan dahak dan meludahi dan menarik
jenggot wajahNya, dan memukul kepalaNya, dengan sehelai kain lap menutupi Dia,
berkata, “Bernubuat dan beritahu kami siapa yang memukul engkau.” . . . Dan tidak
membuka mulutNya.

Jangan perhatikan semua pelaku tipu muslihat ini.  Tetapi ingat, mereka hanya
berbicara . . . Uang dolar yang palsu hanya memberitahukan bahwa ada dolar yang asli
di suatu tempat. Ketika anda melihat organisasi ini bertumbuh dan berhasil, seperti
dikatakan, “Penipuan yang dilakukannya akan berhasil,” ingat saja, ada satu Gereja
Allah yang kecil  di  suatu tempat, yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus, asli,  yang
sedang menaiki tangga itu. Jangan lihat organisasi yang besar itu.
142 (260) Gereja apa yang diucapkan di dalam Alkitab yang lebih besar dari zamannya
gereja Efesus? Dan ketika Paulus melintasi ujung pantai Efesus, dan datang ke gereja
ini, ada dua belas orang di dalamnya. Itu benar. Dan mereka semua adalah orang-orang
baik,  bersorak dan mengalami saat yang indah, tetapi  masih belum menerima Roh
Kudus. Paulus berkata, “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya?”

Mereka berkata, “Wah, kami tidak tahu bahwa ada Roh Kudus.”

Dia  berkata,  “Kalau  begitu  bagaimana  kalian  dibaptis?”  Kalau  memang  tidak
menjadikan adanya perbedaan, apa yang dia katakan kepada gereja yang ada di sana
itu?

Mereka berkata,  “Kami sudah dibaptis  oleh salah seorang manusia besar yang
pernah ada bumi, Yohanes Pembaptis, yang membaptis Tuhan kita. Bukankah baptisan
itu sudah cukup baik?”

Dia  berkata,  “Tidak,  tuan.  Kalian  harus  dibaptis  lagi,  karena  Kerajaan  itu
dimeteraikan  untuk  sesuatu  yang  lain.”  Dan  ketika  mereka  mendengar  ini  .  .  .
Dikatakan, “Yohanes hanya membaptis kepada pertobatan, bukan untuk pengampunan
dosa-dosa, berkata bahwa kamu harus percaya kepada Dia yang akan datang, yaitu,
Yesus.” Dan ketika mereka mendengar hal ini, mereka dibaptis kembali di dalam Nama
Yesus Kristus. Itu benar, tepat sekali. Mereka mengikuti Alkitab.
143 (264) Anda tahu, pada penyerahan pagi ini, Musa mengikuti pola yang sudah dia
lihat di surga itu dan memasang sebuah tenda untuk menyatakannya. Ketika Salomo
membangun bait itu, dia (Apa yang dia lakukan?) mengikuti pola yang Musa, dekat
kemah itu, menjaga Alkitab pada jalurnya.

Dan ketika Allah datang ke BaitNya bagi hari-hari terakhir, Bait ini, Roh Kudus,
“sebuah tubuh yang sudah Engkau persiapkan bagiKu,” Roh Kudus tercurah pada hari
Pentakosta, pesannya adalah, “Bertobatlah kamu masing-masing, dan berilah dirimu
dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu
akan menerima karunia Roh Kudus, karena bagi kamulah janji  itu,  dan bagi anak-
anakmu, dan bagi  mereka yang masih jauh, bahkan sebanyak yang akan dipanggil
Tuhan Allah kita.” Jika anda mau menyebut hamba Tuhan anda seorang dokter, Dokter
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Simon  Petrus  menuliskan  sebuah  resep,  sebuah  resep  yang  kekal.  Itulah  yang
mengobati orang yang sakit . . . ? . . .

144 (266) Biarkan beberapa orang tukang obat ini, berusaha melalui denominasi untuk
memenuhi itu dengan cara yang lain, itulah alasan mereka mendapatkan . . . Anda tahu,
jika anda tidak menambahkan—anda menambahkan terlalu banyak pada resep itu, anda
akan—terlalu  banyak  racun,  anda  akan  membunuh  pasien  anda.  Jika  anda  tidak
menaruh cukup di dalamnya, anda—bukan untuk penangkal racun, jika tidak, itu tidak
akan bagus bagi pasien anda. Tabib anda tahu bagaimana menuliskan resep.

Dan Kristus,  Roh Kudus,  adalah Penulis  Resep itu,  dan Dia sudah menulisNya.
Jangan  menambahNya  atau  mengurangiNya,  ambil  saja  Obat  itu  sesuai  dengan
takarannya.  Itu  adalah  Obat  bagi  semua penyakit.  Tuhan memberkati  anda.  Anda
mengasihi Dia? Amin.

Aku mengasihi Dia, Aku . . .
[Kosong pada kaset rekaman—Ed.]
Karena Dia terlebih dahulu mengasihiku.
Dan sudah membeli keselamatanku
Di pohon kalvari.

145 (268)  Nah,  sementara  kita  menyenandungkan  itu,  sekarang  berpalinglah  dan
berjabat  tanganlah dengan yang di  samping anda di  sana.  Oh,  dia  adalah seorang
pendatang juga, sedang melintasi.

Aku mengasihi Dia, Aku mengasihi Dia (. . . ? . . .)
Karena Dia terlebih dahulu mengasihiku.
Dan sudah membeli . . . keselamatanku

[Saudara Branham berbicara dengan seseorang—Ed.] Terima kasih, saudara.

Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia
Karena Dia terlebih dahulu mengasihiku
Dan sudah membeli keselamatanku
Di pohon kalvari.

Aku mengasihi Dia, (Mari sekarang menyanyikannya.), Aku
mengasihi Dia

Karena Dia terlebih dahulu mengasihiku
Dan sudah membeli keselamatanku
Di pohon kalvari.

146 (269) Sekarang, mari kita menundukkan kepala, tutup mata kita, angkat tangan
kita dan suara kita kepada Allah, sementara saya menyerahkan anda kepada gembala.
Kami senang anda berada di sini. Kami bukan denominasi. Kami tidak punya hukum
selain kasih, tidak punya kredo selain Kristus, tidak punya buku selain Alkitab: tidak ada
keanggotaan; hanya persekutuan melalui Darah Yesus Kristus yang membersihkan kita
dari semua ketidakpercayaan.

Baiklah, sekarang semua bersama-sama.

Aku mengasihi Dia, aku . . .

Tuhan memberkati anda. Datanglah kembali dan kunjungi kami lagi.

Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihiku . . .

Baiklah, Gembala . . . ? . . ., Tuhan memberkati anda.

Dan sudah membeli . . .
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