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1 (1)  Terima kasih,  Saudara  Neville,  Tuhan memberkati  anda.  Sungguh sebuah
keistimewaan berada di sini pada malam ini; saya senang sekali Allah memperbolehkan
kita untuk melakukan itu. Saya sedikit malu dengan kamera. Saya suka . . .Terus saja,
jepret saja. Itu tidak apa-apa. Saya hanya memperhatikannya. Saya sadar akan hal itu.
Dan  itu  tidak  apa-apa.  Itu  tidak  apa-apa.  Sekarang,  ini  agak  hangat.  Kita  sudah
memperoleh dua pesan yang dahsyat dari Tuhan. Dan sekarang saya berpikir, malam
ini, demi melihat . . .

2 (2) Banyak dari sahabat-sahabat saya yang hadir di sini harus berkendara jauh,
sebagian  dari  mereka  berasal  dari  Kentucky.  Lihat  Saudara  Welch  Evans  dan
keluarganya di sini dari Tifton, Georgia. Saya bertemu dengan orang-orang yang datang
dari California. Ada beberapa orang di sini yang dari Jerman dan tempat-tempat yang
lain, yang datang ke tempat kecil ini, untuk berbakti kepada Tuhan. Dan saya melihat
Saudari Nellie Cox. Saya yakin bahwa ibu mertuanya dan mereka hadir di sini. Di mana,
mungkin akan pulang malam ini melintasi bermil-mil jauhnya ke Kentucky, Georgia,
turun ke Tennessee, naik ke Ohio, sahabat-sahabat saya di sini. Seorang sahabat di sini,
Saudara Ted Dudley, jauh-jauh dari Phoenix, Arizona. Ada banyak dari mereka yang
hadir di sini, yang lainnya, kalau saja saya bisa menyebut namanya, datang ke sini
untuk mengunjungi kita pada hari ini. Sembilan puluh persen dari mereka belum saya
jabat tangannya. Saya melihat sahabat-sahabat saya dari Chicago, dan di sekeliling ini.
Berapa banyak orang di sini yang datang dari luar kota, angkat tangan anda. Sembilan
puluh persen dari  hadirin,  nah, itu menjadikan sahabat-sahabat yang berbeda dari
gereja-gereja yang berbeda dari seluruh negeri.

3 (3) Dan tadi  pagi  saya sudah khotbah panjang, mendoakan yang sakit  sampai
setengah dua, jadi saya agak sedikit serak. Dan saya harus khotbah sedikit lagi untuk
memperoleh semacam apayang kita sebut gigi dua, sebelum saya . . .

(4) Di situ ada Saudara Lee Vayle, saya belum menjabat tangannya, salah seorang
rekan sekerja saya: gereja Baptis, Ohio.

(5)  Apakah  itu  anda,  Ben?  [Saudara  Ben  berkata,  “Amin”—Ed.]  Saya  belum
mendengar  suara  “amin”  anda,  atau saya sudah mengenal  anda.  Semuanya kenal
dengan Saudara Ben. Dan saya tahu dia datang dari luar kota, jadi saya hanya tidak
tahu . . . Dari mana anda sekarang, Saudara Ben? [“Yah, kami baru dari Borden Utara,
Indiana, saudara.”—Ed.] Borden, Indiana.

4 (6) Kami senang sekali setiap orang hadir di sini. Dan sekarang saya tidak akan
menahan  anda  lama-lama,  karena  anda  harus  berkendara  bermil-mil  jauhnya.
Seandainya saya bisa mengajak anda masing-masing pulang ke rumah saya malam ini.
Saya sungguh-sungguh dengan itu. Saya harus berangkat sekitar pukul tiga, antara
pukul tiga dan empat pagi, dan andai saja saya—saya bisa mengajak anda ikut. Saya
melihat sahabat saya di sini dari Arkansas, isterinya. Bukankah anda orangnya yang
kami . . . di mana Tuhan berbicara kepada anda dan memberitahukan hal-hal ini di sini
pada malam yang lalu? Saya rasa itu anda. Sambil saya memandang ke sekeliling, anda
melihat sahabat-sahabat lama dan baru. Jadi, Allah mengetahui maksud-maksud hati
saya,  bahwa  saya  suka  menemui  anda,  dan  mengajak  anda  ke  rumah  saya  dan
berbincang-bincang. Tetapi suatu hari kelak kita akan melakukan itu, di mana kita tidak
akan lagi berkata, “Kita harus bergegas. Bawa anak-anak. Ada yang sakit.” Nanti itu
sudah selesai, pada Hari yang besar itu. Saya berharap kita akan berjumpa lagi dan lagi.
5 (7) Nah, itulah maksud saya, sementara saya sedang menantikan Tuhan sekarang,
untuk menemukan arah saya. Sekarang, hari Selasa, saya akan sangat membutuhkan
doa lebih daripada yang pernah saya butuhkan di sepanjang hidup saya. Saya akan
meminta kepada anda jika anda mau berdoa untuk saya. [Jemaat berkata,“Amin.”—Ed.]
Saya—saya akan membutuhkan doa-doa anda. Pastikan untuk mendoakansaya. Ke
mana angin berbelok, pada hari Selasa, mungkin memberikan arti yang besar bagi saya,
dan bagi gereja dan bagi perkara Kristus. Jadi pastikan untuk mendoakan saya.
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6 (8) Nah, kemudian, sampai saya menemukan ke arah mana harus pergi dan apa
yang harus dilakukan, saya sedang menantikan Tuhan. Selama waktu itu, saya akan
berada di sekitar Tabernakel ini, masuk dan keluar, berkhotbah, mendoakan yang sakit,
melakukan apa saja yang bisa saya lakukan. Kita ingin, suatu hari nanti, jika pemerintah
tidak menghentikan kita, kita ingin membangun sebuah gereja di sini, sebuah gereja
yang bagus di  mana kita bisa memiliki  daya muat kursi,  sebuah lantai  utama, dan
balkon, dan seterusnya, jadi itu akan merupakan sebuah gereja yang sangat bagus, ada
AC-nya, sehingga orang-orang bisa duduk dengan nyaman, mendengarkan kebaktian-
kebaktian, jika mereka memperbolehkan kita melakukanitu. Kita berharap demikian.
Sekarang, doakan kami.

7 (9) Dan sekarang, malam ini,  kita akan menghampiri  subyek yang sudah saya
janjikan tadi pagi, oleh kehendak Tuhan, untuk disampaikan, pada malam ini. Dan akan
disampaikan, lebih atau kurang, mengajarkannya, karena suara. Malam ini saya ingin
berbicara tentang: “Lima Identifikasi Pasti Dari Gereja Sejati Allah Yang Hidup,” lima
pembuktian pasti dari Gereja yang sejati, atau identifikasi, tepatnya, dari Gereja yang
sejati!
8 (10) Sekarang, sebelum kita menghampiri subyek yang besar dan hebat ini, saya
akan meminta seseorang untuk berdoa. Saya akan meminta gembala kita, Saudara
Neville, jika dia mau datang dan menaikkan doa untuk Firman Allah. Sementara kita
membuka, kita semua, di Matius pasal 16, ayat 18 mulai, Matius 16:18, sementara
Saudara Neville akan menaikkan doa penghiburan.

[Saudara Neville berdoa—Ed.] Sungguh, Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan. Kabulkan
itu, Tuhan. Lakukan, Tuhan. Kabulkan itu, Tuhan. Ya, Tuhan.Ya. Ya, Tuhan. Ya, Tuhan.
O Tuhan. Ya, Tuhan. Amin.

(11) Sudahkah semua volumenya menyala? Sudah menyala semuanya? Semuanya
sudah nyala? [Seseorang berkata, “Semuanya sudah nyala.”—Ed.] Inikah miknya, mik
yang benar? [“Dua-duanya.”] Bisakah anda mendengar saya dengan baik? Yang jauh di
belakang, bisa dengar saya? [“Amin.”] Baiklah, bagus.

9 (12) Saya ingin membaca sekarang dari Kitab Matius, pasal 16 dan ayat 18. Saya
akan mulai dengan ayat 17.

Kata  Yesus  kepadanya:  “Berbahagialah  engkau  Simon  bin  Yunus  .  .  .
bukan darah dan daging yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-
Ku yang di sorga.

. . . Aku pun berkata . . . kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas
batu karang ini Aku akan mendirikan gereja-Ku dan gerbang-gerbang neraka
tidak akan mengalahkannya.

Kiranya Allah menambahkan berkat-berkatNya atas FirmanNya.

10 (13) Kata “Gereja,” pada tiap-tiap subyek ini  yang sudah saya coba pilih pada
malam ini, untuk disampaikan kepada anda, salah satunya adalah: “Apakah Gereja?
Siapakah  Yang  Mendirikannya?  Apakah  PesanNya?  Bagaimana  Kita  Menjadi
AnggotaNya? Dan Bisakah Kita Masuk Ke Surga Tanpa Menjadi AnggotaNya?”

Nah,  masing-masing  teks  tersebut  bisa  menghabiskan  waktu  berjam-jam,
menelusuri  bolak-balik.  Tetapi  saya  ingin  menyentuh  saja  beberapa  poin  yang
fundamental, untuk memperlihatkan apakah Gereja yang sejati. Dan, sekarang, saya
ingin anda memegang Alkitab anda.

11 (14)  Sekarang,  bagian yang pertama,  kata  “Gereja”  itu  sendiri,  artinya “yang
dipanggil keluar.”

Nah, Israel dulu bukanlah gereja Allah sepanjang mereka berada di Mesir. Mereka
adalah umatnya Allah. Dan kemudian ketika Allah memanggil mereka keluar dari Mesir,
mereka  menjadi  gereja  Allah,  karena  mereka  adalah  “orang-orang  yang  dipanggil
keluar.”

Sekarang, itu masih tetap sama di zaman ini. Kata “Gereja” artinya “orang-orang
yang dipanggil  keluar,”  mereka yang sudah dipanggil  keluar,  dipisahkan,  dijadikan
berbeda.

12 (15) Nah, di Perjanjian Lama diketahui bahwa Gereja dulu disebut “Kerajaan Allah,”
Kerajaan Allah. Sekarang, saya ambil ini dari kronologi Alkitab. Perjanjian Lama, Gereja
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disebut “Kerajaan Allah.”  Dengan kata lain,  Allah adalah seorang Raja,  dan Gereja
adalah domainNya. “Kerajaan Allah,” Perjanjian Lama.

(16)  Di  Perjanjian  Baru,  Ia  disebut  “Kekaisaran  Mesianik.”  Oh,  saya  suka  itu,
Mesianik.  Dengan  kata  lain,  “Kekaisaran  Mesias,”  di  mana  Mesias  berkuasa  dan
memerintah. Tidak ada penghalang denominasi atau apa pun, Mesias berkuasa di dalam
kekaisaranNya. Bukankah itu pemikiran yang mengagumkan? Kekaisaran Mesianik. Oleh
karena itu, Gereja bukanlah sebuah organisasi, Gereja bukanlah suatu kumpulan orang-
orang. Gereja adalah umatnya Allah yang sudah dipanggil  keluar dari  dunia,  untuk
berbakti di sebuah Kerajaan yang lain.

13 (17) Hal ini akan terus diulangi. Beberapa bulan yang lalu, isteri dan saya hendak
pergi ke pusat perbelanjaan. Dan kami mendapati suatu hal yang aneh, ada seorang
perempuan di jalan, yang mengenakan rok. Hampir, anda tidak akan mempercayainya,
tetapi sebenarnya kami menemukan satu orang. Dan isteri berkata kepada saya, “Yah,
lihat itu.”

(18) Saya katakan, “Dia pasti seorang Kristen. Dia beda sekali.” Itu adalah suatu
hal yang memalukan.

(19) Lantas timbul pertanyaan, “Kenapa ya, Bill, kita itu, sebagai orang Kristen,
dan  Iman  yang  kita  anut  ini,  kenapa  ya  kita  memaksa  wanita-wanita  kita,  untuk
berdandan seperti itu? Bukankah orang-orang dari gereja yang lain tidak melakukan itu?
Mereka mengenakan pakaian-pakaian yang seperti  itu,  pakaian-pakaian yang tidak
bermoral, dan kenapa ya? Kamu tidak bisa lho mengatakan mereka tidak bermoral.”

(20) Saya katakan, “Itu benar.  Saya tidak bisa menghakimi siapa pun. Tetapi,
dengan melihat mereka, 'Dari buahnyalah mereka dikenal.' Mungkin mereka sebenarnya
tidak berbuat kriminal,  tetapi  ada suatu roh pada diri  mereka yang mengendalikan
mereka untuk menjadi tidak bermoral.”

14 (21)  Nah,  Yesus  berkata,  “Barangsiapa  memandang seorang  wanita  sehingga
menginginkannya, sudah bercabul dengannya di dalam hatinya.” Sekarang, ketika ada
orang berdosa yang harus memberi jawab atas perbuatan cabul itu, siapa yang salah?
Wanita yang mendandani dirinya seperti itu. Mungkin anda semurni bunga bakung, dan
perempuan yang terhormat, tetapi jika anda berpenampilan dengan cara yang tidak
bermoral di hadapan orang-orang, meskipun anda merasa tidak bersalah atas tindakan
tersebut, anda telah menyebabkan seorang pria berpikiran yang jahat terhadap anda,
padahal itu adalah kesalahan anda. Yesus berkata anda akan bersalah atas “perbuatan
cabul” tersebut. Dan, “Seorang pecabul tidak akan pernah masuk ke Surga.”

15 (22) Tetapi, karena saya sudah keliling dunia, saya mendapati setiap bangsa punya
rohnya sendiri. Dan semua bangsa dikendalikan oleh iblis. Semua pemerintah dikuasai
oleh iblis. Alkitab berkata demikian. Mereka bertempur, mereka berperang, dan mereka
akan melakukannya sampai Yesus datang, dan kemudian Dia akan mendirikan sebuah
Kerajaan di mana tidak akan terjadi perang. Tetapi Setan dulu berkata bahwa semua
kerajaan dunia adalah miliknya, dan dia akan berbuat sesuka hatinya terhadap mereka,
tepat di hadapan Yesus Kristus. Dan mereka semua adalah instrumen-instrumennya
Setan, kerajaan-kerajaan Setan. Setan memberitahu Yesus, “Aku akan memberikan
mereka kepadaMu jika kamu mau tersungkur dan menyembahaku.”

(23) Yesus tahu Dia akan menjadi Ahli Waris atas semuanya itu, di Milenium, jadi
Dia berkata, “Enyah engkau, Setan.” Dia tahu bahwa Allah akan memberikan semua
kerajaan itu kepada Dia, dan mereka akan menjadi milikNya, dan mereka semua akan
menjadi satu Kerajaan.

16 (24) Ketika anda pergi ke Jerman, anda menemukan roh Jerman. Anda pergi ke
Inggris, anda menemukan roh Inggris. Anda pergi ke Swedia, anda menemukan roh
Swedia. Anda pergi ke Prancis, anda menemukan roh Prancis. Anda datang ke Amerika,
anda menemukan roh Amerika.

(25)  Suatu  ketika  saya  berhenti  di  San  Angelo,  di  Roma,  dan  ingin  melihat
katakomba [Tempat pemakaman bawah tanah di Roma—Ed]. Dan saya terkejut, dan
ada suatu hardikan, sebagai seorang Amerika, yang berdiri  di  depan pintu gerbang
katakomba tersebut di mana anda masuk, dikatakan, “Kepada wanita Amerika: mohon
mengenakan pakaian dan hormati orang-orang mati ini sebelum masuk ke sini.” Ketika
sebuah bangsa tenggelam serendah itu, itu mengerikan, ketika kita sampai ke tempat
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itu. Jadi anda lihat, karena . . .

17 Saya bertanya kepada seorang wanita suatu kali, “Apakah anda seorang Kristen?”

(26) Dia berkata, “Saya orang Amerika. Tentu saja.” Itu tidak ada hubungannya
dengan itu.

(27)  Saudara  Bosworth  bertanya  kepada  seseorang,  suatu  malam,  dikatakan,
“Apakah anda seorang Kristen, saudari?”

(28) Dikatakan, “Saya akan membuat anda mengerti, saya menyalakan lilin setiap
malam.” Yang seperti itu tidak ada hubungannya dengan Kekristenan, menyalakan lilin.
Kekristenan itu tidak terdiri dari hal-hal yang seperti itu. Dan Gereja Allah tidak terdiri
dari aturan yang seperti itu.

18 (29) Sekarang, apa yang membuat kaum wanita . . . Kita tidak pernah memaksa
kaum wanita untuk melakukan itu. Kita tidak pernah memaksa kaum pria kita untuk
tidak minum-minum, untuk tidak bersumpah. Kita hanya mengkhotbahkan Injil, dan
meletakkan pola Alkitab. Banyak pria yang datang untuk menerima iman Pentakosta
dan iman kekudusan, datang dan mengakuinya, padahal tidak mengakuinya, di dalam
hati  mereka.  Banyak  wanita  juga  melakukan hal  yang sama.  Kita  tidak  menyuruh
mereka untuk harus melakukan itu. Kita hanya memberikan mereka pola. Memberitahu
mereka apa yang Alkitab katakan, dan jika mereka dilahirkan dari Roh Surgawi, maka
roh mereka tidak lagi  di-Amerikanisasi,  itu tidak lagi  di-Jermanisasi.  Itu sudah di-
surganisasi, yaitu, Kerajaan Allah. Karena, kita berada di sebuah Kerajaan yang lain,
Kerajaan Allah, di mana terdapat sopan santun, kekudusan, dan kuasa.

19 (30) Kita punya akses kepada Raja kita. Kita bisa berbincang-bincang dengan Dia
kapan saja kita ingin memanggil Dia. Kita tidak punya pengantara yang lain, tidak ada
pengantara yang lain antara Raja dan kita, selain satu orang Manusia itu, Kristus Yesus.
Jadi kita sedang hidup di dalam sebuah Kerajaan. Dan itu disebut, di dalam kronologi
Alkitab, “Mesianik, Kerajaan Mesianik.” Dengan kata lain, di mana Mesias berkuasa di
dalam setiap kehidupan di wilayah kekuasaanNya, berkuasa atas hidup umatNya, suatu
umat yang dipanggil  keluar  dari  setiap jalan kehidupan,  mengumpulkan mereka di
dalam sebuah kelompok, dan menyebutNya,  “GerejaNya,”  atau “Orang-orang yang
dipanggilNya keluar.” Bukankah itu adalah hal yang indah? [Jemaat berkata, “Amin.”—
Ed.]

20 (31) Nah, Israel adalah umatnya Allah sampai (kita temukan di Kisah Para Rasul 7:
38, jika anda sedang mencatatnya) di mana kemudian mereka disebut gereja Allah,
karena mereka dipanggil oleh Allah, keluar dari Mesir, keluar dari dunia, keluar dari
gereja-gereja yang lain, keluar dari agama-agama yang lain, untuk berjalan sendirian
dengan Allah.

(32) Dan, sekarang, Gereja Allah di zaman ini  pun sama, dipanggil  keluar dari
segala sesuatu yang dunia, dipanggil keluar dari setiap sekte agamawi, dipanggil keluar
dari setiap denominasi agamawi, dipanggil keluar dari setiap organisasi agamawi, untuk
berjalan dengan Allah. Bukan diperintah oleh seorang bishop, melainkan diperintah oleh
Kristus,  di  dalam Kerajaan  Mesianik  yang  kita  hidupi  ini.  Kristus  adalah  Rajanya.
Kristuslah Oknumnya.
21 (33) Nah, Kristus adalah Kepalanya. Kristus adalah Kepala dari Kerajaan Mesianik
ini. Dan anda tidak bisa mengorganisasikan sebuah Kerajaan di mana Kristus adalah
Kepalanya. Anda tidak bisa mendenominasikan sebuah Kerajaan di mana Kristus adalah
Kepalanya. Karena, Kristus adalah Raja, dan anda tidak bisa mengambil  intelektual
seorang manusia dan menjadikan sebuah organisasi terhadapnya di mana Kristus yang
akan memerintah di  situ.  Oleh karena itu,  kumpulan mana pun, bangsa mana pun,
kelompok  mana  pun,  yang  mencoba  mengorganisasikan  Kerajaan  Allah,  akan
bertentangan dengan Raja.  Dan jika mereka bertentangan dengan Raja,  itu adalah
melawan Raja. Jadi jika itu melawan Raja, itu akan merupakan antikristus. Itu cukup
kasar. Andai saja saya punya sedikit lebih banyak suara, kita akan membuat itu lebih
jelas. Itu adalah antikristus. Dan jika anda mau bersabar dengan saya selama beberapa
menit, saya akan buktikan itu. Suatu roh antikristus berusaha membawa orang-orang
dan memanggil mereka dari organisasi ke organisasi, mengorganisasi mereka bersama-
sama, di  mana itu tidak pernah menjadi kehendak Allah. Orang-orang sudah selalu
mendebat saya karena saya menghantam organisasi-organisasi dengan sangat keras.
Bukan orang-orang yang didalamnya yang saya hantam. Itu adalah roh dominasi yang
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membuat orang-orang mengira bahwa, “Kitalah umat itu.”

22 (34)  Umatnya  Allah  adalah  orang-orang  yang  dipanggil  keluar  olehNya.  Saya
percaya  mereka  ada  di  dalam  setiap  denominasi.  Mungkin  saja  mereka  Katholik.
Mungkin saja mereka Protestan. Mungkin saja mereka Yahudi. Mungkin saja mereka ada
di  jenis  gereja  yang lainnya.  Tetapi  Gereja  yang sejati  adalah Tubuh mistik  Yesus
Kristus.

(35) Nah,  anda tidak bisa mengorganisasikan Tubuh mistik  Kristus.  Sekarang,
setiap orang yang datang kepada Kristus, keluar dari  dunia, masuk kepada Kristus,
masuk ke dalam Tubuh mistikNya. Dan anda adalah seorang anggota dari Tubuh itu
ketika anda dibawa masuk ke dalam Gereja ini, yang dipanggil keluar dan dibaptis ke
dalam Tubuh mistik  ini.  Anda mengerti  itu?  Bukan Methodis,  bukan Baptis,  bukan
Pentakosta, bukan Nazarene, bukan Peziarah Kekudusan, bukan Katholik; melainkan
Tubuh Yesus Kristus.  Kita akan bawa itu sedikit  lebih dalam di  dalam pertanyaan-
pertanyaan yang berikutnya, dalam beberapa menit, sebagaimana kita masuk terus
kepada bagian-bagian yang lebih dalam darinya. Tetapi, Tubuh Kristus adalah Gereja.

23 (36) Nah, Dia menyerupakan Itu di dalam banyak perumpamaan, seperti suami
dan isteri. Dia menyebut Gereja, “Mempelai Wanita.” Dan mempelai wanita tidak ada
lagi, dan mempelai pria pun tidak, dua orang; mereka sudah satu. “Dia adalah daging
dari  dagingnya dan tulang dari  tulangnya.” Dan kemudian ketika seorang pria atau
wanita dipanggil kepada Tubuh mistik Kristus, oleh Roh Kudus, mereka menjadi anggota
penuh  dari  Tubuh  ini  ketika  mereka  dipenuhi  dengan  Roh  Kudus.  Karena,  Allah
mengambil  Roh  dari  Kristus,  membangkitkan  tubuhNya  dan  menempatkannya  di
TakhtaNya,  dan mengirimkan kembali  Roh Kudus untuk membangun Tubuh mistik
Kristus, yang akan menyatu pada Perjamuan Malam Kawin di Kedatangan Tuhan. Anda
tidak bisa mengorganisasikannya. Itu adalah sebuah misteri.

24 (37) Yesus berkata kepada Nikodemus, “Angin bertiup ke mana ia mau. Engkau
tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-
tiap orang yang lahir dari Roh.” Anda tidak bisa memahamiNya. Itu datang dari suatu
tempat. Dan itu bukan Methodis. Itu bukan Baptis. Itu bukan Pentakosta. Itu bukan
organisasi mana pun. Itu adalah sebuah Kelahiran, dilahirkan ke dalam Kerajaan Allah.

(38) Nah, coba saja organisasikan Itu, maka itu menjadi antikristus, karena apa
pun yang menentang Pengajaran Kristus adalah antikristus.

25 (39) Sekarang, kalau begitu di manakah dulu organisasi ini dimulai? Yesus, ketika
dia dulu di bumi, tidak pernah mengorganisasikan gereja apa pun. Dia dulu berbicara
tentang sebuah Gereja yang akan datang, tetapi Dia tidak pernah mengorganisasikan
gereja apa pun. Tidak pernah ada satu gereja pun yang diorganisasikan, selama ratusan
tahun sesudah kematian rasul yang terakhir. Dan gereja yang pertama diorganisasikan
yang pernah ada di bumi, adalah gereja Katholik Roma. Nah, saya punya buku Bapa-
Bapa Pra-Nicaea,  Buku Foxe Tentang Para Martir,  tulisan-tulisan Josephus, bukunya
Pemberman tentang Zaman-Zaman Awal, dan banyak dari para penulis kuno itu. Dan
tidak ada di mana pun, tidak ada di mana pun pernah dituliskan di halaman sejarah
mana pun, di  mana pernah ada sebuah gereja yang diorganisasikan sampai  gereja
Katholik  Roma  diorganisasikan.  Dan  itu  menjadi  sebuah  organisasi,  di  mana  itu
bertentangan dengan Allah.

Sekarang,  jika  hal  yang demikian akan datang .  .  .  Oh,  seandainya saya bisa
menyampaikan  ini  kepada  anda.  Jika  hal  yang  demikian  akan  datang,  dan  akan
merupakan  seorang  antikristus  yang  sedemikian  besarnya,  tidakkah  Allah  sudah
mengetahuinya sebelumnya, jika Dia adalah Allah yang tak terbatas? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Jika Dia tidak terbatas, tidakkah Dia tahu bahwa hal-hal ini akan datang?
Dan  jika  itu  merupakan  hal  yang  sebegitu  menakutkannya,  tidakkah  Dia  akan
memperingatkan GerejaNya sebelum itu terjadi? [“Amin.”] Sekarang, saya harap anda
memperoleh sebuah pengertian yang lebih baik perihal kenapa saya menghantam itu,
bukan orang-orang yang ada  di  dalam organisasi,  melainkan organisasi  di  tempat
mereka berada. Itu tidak bisa hal yang lain selain antikristus, di dalam setiap orang dari
mereka.

26 (40)  Sekarang  anda  berkata,“Tunggu  sebentar,  saya  pikir  anda  tidak
mengkhotbahkan apa pun selain Alkitab.”

(41) Kalau begitu, mari biarkan saja Alkitab yang mengatakannya. Mari kita buka



Lima Identifikasi Pasti Dari Gereja Sejati Allah Yang Hidup 6

sekarang dan membaca sebentar. Buka bersama saya di Wahyu, pasal 17. Ini adalah
wahyu Yesus Kristus, bagi GerejaNya, Gereja yang dipanggil keluar. Wahyu 17. Dan kita
akan mencoba membuat ini secepat mungkin. Tetapi sekarang perhatikan sementara
kita membaca.

.  .  .  datanglah seorang dari  ketujuh malaikat,  yang membawa ketujuh
cawan  itu  dan  berkata  .  .  .  “Naiklah  ke  sini,  aku  akan  menunjukkan
kepadamu penghakiman atas pelacur besar,  yang duduk di  tempat yang
banyak airnya.

(42)  Sekarang,  semuanya  ini  adalah  symbol,  karena  ini  adalah  wahyu  Yesus
Kristus,  yang  dimeteraikan.  Apakah  anda  tahu  itu?  Ini  adalah  sesuatu  yang
disembunyikan, dan hanya bisa disingkapkan, bukan oleh pikiran intelektual, tetapi
disingkapkan oleh Roh Kudus melalui karunia-karunia Roh. “Barangsiapa yang memiliki
hikmat biarlah ia menghitung bilangan binatang tersebut. Barangsiapa yang memiliki
hikmat, karunia hikmat, biarlah ia melakukan ini dan biarlah ia melakukan itu.” Dan Ini
adalah pewahyuan.

27 (43)  Nah,  siapa  pun  tahu  bahwa ketika  seorang  wanita  disimbolkan  di  dalam
Alkitab, itu berkaitan dengan sebuah gereja. Gereja Kristus disebut “Mempelai Wanita.”
Paulus berkata, “Aku telah mempertunangkan kamu kepada Kristus sebagai seorang
perawan yang suci.”

(44) Nah di sini kita sedang berbicara tentang seorang wanita besar yang adalah
seorang wanita pelacur. “Naiklah ke sini dan Aku akan menunjukkan kepadamu,” kata
Malaikat itu kepada Yohanes, “penghakiman atas pelacur besar, yang duduk di tempat
yang banyak airnya.” Sekarang, “wanita yang duduk di tempat yang banyak airnya,”
terdengar sangat mistik, tetapi itu semua ada di sini. Alkitab menjelaskannya.

Sekarang mari kita buka pasal 15, jadi kita bisa . . . atau ayat 15, tepatnya, di
pasal yang sama, jadi anda bisa melihat apa artinya “air yang banyak” itu.

Lalu ia berkata kepadaku: “Semua air yang telah kaulihat, di mana wanita
pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa . . . rakyat banyak . . . kaum dan
bahasa.

28 (45) Oleh karena itu, air yang banyak itu di mana wanita itu duduk di atasnya, di
atasnya, dia memegang kendali atas “negara-negara, bangsa-bangsa, orang banyak,
dan  bahasa-bahasa.”  Dia  mengendalikan  semuanya  itu;  seorang  wanita,  seorang
pelacur.

Nah, jika seorang wanita adalah pelacur, jika kita tahu seorang wanita yang disebut
demikian secara alamiahnya, bagi seorang wanita, maka kita tahu bahwa dia tidak setia
dengan suaminya. Demikianlah dia akan disebut. Maka dia akan berpura-pura hidup
setia dengan seorang pria, dan hidup tidak setia dengannya. Apakah itu benar? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.]

Yah, maka, ini adalah gereja yang mengatakan bahwa Kristus adalah Suaminya,
dan doktrinnya bertentangan dengan PengajaranNya. Dia adalah seorang sundal. Dan
dia  memegang kendali  atas  bangsa-bangsa  dan orang banyak dan negara-negara.
“Naiklah  ke  sini  dan  Aku  akan  menunjukkan  kepadamu  penghakiman  atas  dia.”
Sekarang kita mendapatkan gambarnya.

29 .  .  .  dia raja-raja di  bumi telah berbuat cabul,  dan penghuni-penghuni
bumi . . . mabuk oleh anggur percabulannya.

(46) Apakah percabulan? “Kenajisan; menjadi najis.” Dia adalah seorang sundal.
Dia didapati najis pada dirinya, dan semua orang kaya di dunia, raja-raja dan para
pembesar negara-negara dan rakyat banyak, sudah berbuat cabul dengannya, sudah
menerima kejahatannya. Anda lihat ke mana itu akan datang, bukan begitu? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.] Paham?

30 (47)  Nah,  saya  tidak  bertanggung  jawab  karena  menulis  Ini,  tetapi  saya
bertanggung jawab jika saya tidak mengajarkan Ini. Uh-huh. Kita sedang berbicara
tentang gereja sekarang. Sekarang, jika anda mau memperhatikan, sementara kita
bergerak sedikit lebih jauh.

Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun.  Dan aku melihat  seorang
perempuan duduk di atas seekor binatang yang berwarna kirmizi, . . .
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(48) Coba saya ambil  simbol-simbol  ini  sementara kita lanjutkan. Nah, kirmizi
adalah “merah.” Merah, satu sisi,  adalah warna yang baik. Merah, di  sisi  yang lain,
adalah  warna  pelacuran,  lampu merah,  warna  bahaya.  “Berwarna  kirmizi  .  .  .  Dia
didandani dengan warna kirmizi,” merah, pelacur.

(49)  “Dan duduk di  atas  seekor  binatang.”  Seekor  binatang,  di  dalam Alkitab,
artinya  “kuasa.”  Jika  anda  perhatikan,  banyak  minister,  saya  melihat  mereka
menganggukkan kepala mereka, benar, karena mereka adalah para pengajar Alkitab.
Seekor  binatang artinya  sebuah “kuasa.”  Kita  melihat  binatang-binatang ini  di—di
Alkitab, di Wahyu 13, dan di Daniel, keluar dari air; binatang-binatang, kuasa-kuasa,
yang muncul dari antara orang banyak.
31 (50) Tetapi apakah anda perhatikan? Di Wahyu 13, ketika Amerika Serikat muncul,
yang merupakan satu-satunya binatang di  dalam Alkitab,  yang muncul,  yang tidak
muncul dari air yang banyak itu. Alkitab berkata ia muncul dari dalam bumi, di mana di
situ tidak ada orang banyak. Itu adalah kerajaan baru ini. Dan rupanya bagaikan seekor
anak domba, tetapi beberapa saat kemudian ia berbicara seperti naga. Itulah negara ini.
Itu  harus  terjadi.  Suatu  hari  kelak  mereka  akan  membuat  sebuah  kesalahan  dan
memilih  orang  yang salah.  Mereka  akan  membangkitkan  seorang  Yusuf,  atau  .  .  .
“seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf.” Mereka telah mencoba itu sebelumnya,
dan mereka akan melakukannya lagi, jika mereka gagal di masa ini. Pada akhirnya itu
akan tiba. Alkitab berkata demikian. Nah, saya bukan seorang politisi. Mereka di kedua
pihak sudah bengkok. Saya menaruh pilihan saya pada Yesus Kristus. Hanya kepada Dia
Seorang saya tertarik.Tetapi, saya beritahu anda, anda sebaiknya menggosok kacamata
anda sekarang, anda harapkan kebebasan apa pun bagi anak-anak anda. Saya tidak
tahu seberapa dekatnya itu sekarang. Berdoalah. Baiklah. Sesudah . . . Perhatikan.

32 Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun.  Dan aku melihat  seorang
perempuan (gereja) duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang
penuh tertulis  dengan nama-nama hujat.  Binatang itu mempunyai  tujuh
kepala dan sepuluh tanduk.

(51) “Tujuh kepala.” Terus ke bawah, dikatakan, “Tujuh kepala,” yang ada pada
binatang itu, “adalah tujuh bukit yang di atasnya kota itu duduk.” Sekarang kota apakah
yang dibangun di atas tujuh bukit? [Jemaat berkata, “Roma.”—Ed.] Roma, tepat, sebuah
kota yang duduk di atas tujuh bukit; sebuah gereja, seorang wanita, seorang pelacur
yang akan mengendalikan dunia dengan kuasa-kuasanya. Wah, itu jelas sekali seperti
membaca surat kabar. Paham? Tentu saja.
33 Sekarang.

Dan  perempuan  itu  memakai  kain  ungu  dan  kain  kirmizi  (wanita  itu,
gereja, kaya) yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, . . .

(52)  Beritahu  saya  di  mana  salah  satu  dari  mereka  pernah  membayar  pajak
penghasilan. Beritahu saya di mana mereka dikenai pajak atas apa pun. Mereka bisa
berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Namun demikian, Allah punya anak-anak di
dalam sana. Tentu Dia punya.

(53) Hal yang sama, periuk tidak bisa menyebut ceret hitam. Kerapkali, Protestan
berkata,  “Yah,  Katholik,  mereka membunuh ini,  itu,  dan lainnya.”  Siapa yang dulu
membunuh Joseph Smith? Saya tidak setuju dengannya. Tetapi dia memiliki banyak
yang benar  bagi  pengajarannya  seperti  yang  saya  miliki  bagi  pengajaran  saya,  di
Amerika ini. Dan gereja Methodis membunuh Joseph Smith. Ketika anda datang ke Kota
Danau Asin, ada sebuah tanda besar di situ, “Kalian Methodis, perhatikan jangkrik-
jangkrik Mormon itu.” Benar. Gereja Methodis menembak Joseph Smith. Protestan! Jadi,
jangan teriaki Katholik. Perhatikan, sebentar lagi, Alkitab juga akan berkata demikian.

34 . . . permata . . . mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh
dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya, doktrin-doktrinnya,
apa yang dia berikan, raja-raja di bumi meminumnya.

(54) Siapa pun bisa percaya itu, bisa percaya pil vitaminnya Saudara Jagger, yaitu,
“Anda  bisa  memercikkan  air  ke  atas  seorang  wanita  yang  sudah  menikah  dengan
seorang pria selama 30 tahun, dan punya banyak anak, dan mengembalikan dia menjadi
seorang perawan dan menyuruh dia masuk ke kasur pelaminan pada malam itu dengan
suaminya.” Siapa pun bisa percaya air kudus itu bisa melakukan yang demikian, bisa
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percaya apa pun. Itu benar.

Tetapi raja-raja di bumi berbuat hal yang demikian seperti itu. Itu adalah supaya
mereka bisa hidup dan memiliki perasaan tenteram. Jauh di dalam hati anda, anda tahu
anda sudah busuk. Dibutuhkan Darah Yesus Kristus untuk menyucikan anda. Tetapi
sekarang  perhatikan,  dia  adalah  gereja  organisasi  yang  pertama,  Alkitab
mengucapkannya di sini.

35 Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu RAHASIA: “BABEL BESAR,
IBU DARI WANITA-WANITA PELACUR DAN DARI KEKEJIAN BUMI.”

(55) Sekarang perhatikan. Kita semua akan setuju. Dan buku-buku Roma sendiri,
buku-buku Katholik sendiri, setuju bahwa itu adalah gereja Roma. Buku-buku mereka
sendiri  setuju dengan itu. Saya punya buku yang berjudul “Fakta-Fakta Iman Kita,”
hanya dimiliki  oleh seorang imam. Seorang Katholik bertobat kepada . .  .  Di mana,
anaknya laki-laki adalah seorang imam, dan dia memberikan saya buku itu. Kemudian si
imam menyuruh si ibu mengembalikan itu ke gereja; dia datang untuk itu, dan saya
tidak mau dia membawanya. Saya menyimpannya sebagai bukti, ingin mengetahui apa
yang sedang saya bicarakan. Ketika saya mengucapkan sesuatu, saya harus tahu itu.
Allah akan meminta pertanggungjawaban saya untuk itu.

36 (56) Dan ingat, dia disebut “RAHASIA, BABEL.” Kita tahu itu adalah gereja Katholik.
Tetapi, perhatikan, dia adalah “IBU DARI WANITA-WANITA PELACUR.” Apakah pelacur?
Dia sama dengan wanita  sundal.  Sekarang,  dari  manakah organisasi-organisasi  ini
berasal? Di situlah ibunya. Itulah siapa mereka, sejak mulanya. Kemudian anda berkata,
“Itulah  antikristus.”  Itu  benar.  Maka  jika  itu  adalah  antikristus,  lantas  bagaimana
dengan  organisasi-organisasi  kita?  Sama  dengan  pelacur  dan  sundal,  sama  saja,
“berbuat  zinah,  berbuat  cabul,”  menerima  hal-hal  yang  palsu  karena  pikiran  dan
intelektual manusia. Seperti  yang Alkitab katakan, “Mengajarkan Doktrin perintah-
perintah manusia.” Itulah yang disebut gereja di masa ini, di mana itu bertentangan
dengan Kerajaan Allah.

37 (57) Seperti di Perjanjian Lama. Allah dulu ingin menjadi Raja atas Israel, sebelum
ia menjadi sebuah gereja, dan Dia adalah Raja. Dan meskipun mereka memiliki seorang
nabi, Samuel, seorang manusia yang baik, dan ketika dia memberitahu mereka hal itu,
jika mereka menginginkan seorang raja. Tetapi mereka ingin seperti bangsa yang lain.
Mereka ingin seperti Filistin.

(58) Itulah yang menjadi masalah dengan orang-orang Protestan. Mereka tidak
akan membiarkan cukup sendirian saja. Mereka hanya . . . Ketika Roh Kudus turun ke
atas mereka dulu, 40 tahun lalu, dan kuasa mulai dicurahkan, dan mereka mulai menari
dan  bersorak,  dan  berbahasa  lidah,  mereka  tidak  akan  membiarkan  itu  sendirian.
Mereka harus mengorganisasikannya.  Kemudian datanglah yang satu,  dan mereka
menyebutnya sebuah Dewan Umum. Kemudian datang yang berikutnya, dengan sedikit
Terang pada Nama itu, Yesus Kristus, dan mereka menyebutnya “Terbitan Baru” dan
mengeluarkan  mereka.  Kemudian  mereka  menjadikannya  sebuah  organisasi  yang
disebut P.A. of J.C., Pentacostal Assemblies of Jesus Christ [Sidang Jemaat Pentakosta
Yesus Kristus—Ed.].  Sebuah keretakan kecil  muncul  di  antara mereka,  apakah Dia
datang menunggang seekor kuda putih atau bagaimana Dia akan datang, dan mereka
mengorganisasikan yang satunya lagi, yang disebut P.A. of W., Pentecostal Assemblies
of the World [Sidang Jemaat Pentakosta Dunia—Ed.] Oh, astaga, astaga! Selanjutnya
datanglah Gereja Allah. Kemudian mereka pecah oleh nubuatan, berorganisasi  lagi.
Setiap kali anda melakukan itu, anda keluar dari kehendak Allah. Suatu roh antikristus!

38 (59) Gereja Allah itu bebas. Gereja Allah itu tidak diikat oleh batas-batas apa pun,
karena, dari laut ke laut adalah miliknya Allah, setiap manusia yang ada di bumi ini
adalah milikNya. Apakah dia ada di Katholik, Protestan, atau apa pun dia, Allah mencari
mereka yang hatinya jujur. Dan kita diselamatkan oleh iman, percaya kepada Dia. Itulah
Gereja. Sekarang, anda lihat, Gereja bukanlah sebuah organisasi.

(60)  Dan  setiap  kali  anda  melihat  organisasi,  ingat  saja,  “antikristus”  sudah
dituliskan  di  situ.  Di  sinilah  itu  di  Alkitab.  Itu  sejelas  yang  saya  tahu  bagaimana
membacaNya. Saya—saya punya banyak sahabat yang mulia yang duduk di sini, yang
adalah milik organisasi, saya tidak katakan anda antikristus. Saya tidak menyebut anda
demikian. Tetapi di balik itu secara keseluruhan, dan itu terlihat seperti iblis yang sudah
memelintirnya dengan sedemikian rupa sehingga anda harus memiliki sesuatu yang
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seperti itu atau mereka bahkan tidak akan memperkenankan anda berkhotbah.

Itu adalah hal yang sama yang ada pada bangsa-bangsa. Anda tidak bisa menjadi
seorang manusia tanpa sebuah bangsa. Anda harus memiliki sebuah bangsa di suatu
tempat. Entah anda menjadi Amerika, Jerman, atau yang lainnya. Lihat, semuanya itu
sudah dipelintir.

39 (61) Jadi, sungguh, seorang Kristen yang dilahirkan kembali hampir merupakan
seorang pengembara. Di dalam pandangan dunia dia adalah seorang pembelot. Tetapi di
dalam pandangan Allah dia mulia. Seandainya kita punya waktu untuk masuk ke Ibrani
11,  dan  melihat  (bagaimana)  para  prajurit  iman  itu.  Bagaimana  Abraham  dulu
melangkah  keluar  dan  menyebut  dirinya  seorang  pengembara  dan  seorang  asing,
berkata bahwa dunia ini adalah rumahnya, tetapi dia dulu mengembara, mencari sebuah
Kota di mana si pembangun dan pembuatnya adalah Allah. “Dan jika kita, sudah mati di
dalam Kristus, kita menerima Benih Abraham, dan menjadi ahli-ahli waris bagi Dia, oleh
janji.” Dan menjadi apakah kita dibuatnya? Para pengembara dan pengelana.

40 (62) Ketika Israel dulu keluar dari Mesir. Di situ ada Moab, negara organisasi besar.
Di  situ  juga  ada  Esau,  negara  organisasi  besar.  Dan  di  sini  ada  Israel,  tidak
berdenominasi, muncul. Keduanya, secara fundamental, ada di dalam Firman. Ingat,
Bileam dulu  mempersembahkan  korban  yang  sama  dengan  Israel,  tujuh  mezbah,
persyaratannya Allah. Tujuh korban yang bersih, tujuh domba jantan, yang berbicara
tentang kedatangan Orang Benar.  Secara fundamental,  keduanya benar,  berbicara
secara fundamental. Tetapi Bileam gagal melihat, dia gagal melihat yang Supranatural
itu ada di tengah-tengah umat Israel, kelompok interdenominasi itu. Tiada tempat untuk
dituju, mereka mengembara, tetapi mereka dulu sedang dalam perjalanan menuju suatu
tempat.

(63) Demikianlah halnya dengan Gereja Allah yang hidup di  masa ini.  Ia tidak
berorganisasi, sejauh yang dunia perhatikan. Tetapi ia diikat menjadi satu, bukan oleh
ikatan-ikatan organisasi, melainkan oleh kuasa dan Roh Yesus Kristus, oleh ikatan-
ikatan kasih.

41 (64)  Menjadikan  seorang  Methodis  dan  Baptis  saling  menepuk  pundak,  dan
berkata, “Saudaraku yang mulia,” ketika mereka melihat mereka tidak bisa berjalan
bersama-sama jika mereka tidak saling sepakat.

Orang-orang berkata, “Apakah anda Kristen?”

(65) “Saya Baptis.” Itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. “Apakah saya
Kristen? Saya Pentakosta.” Itu tidak menjawab pertanyaan itu.

(66)  Jika  anda  adalah  seorang  Kristen,  anda  adalah  seorang  makhluk  yang
dilahirkan kembali. Anda berada di—di dalam sebuah Kerajaan mistiknya Allah. Mata
anda tidak tertuju pada perkara-perkara dunia ini, melainkan pada perkara-perkara
yang di atas. Dan itu adalah ketika anda berada di dalam Gereja tersebut. Itulah Gereja.
Itu bukan organisasi. Itu tidak akan pernah menjadi organisasi. Rekam perkataan saya.
Gereja Allah yang hidup tidak akan pernah menjadi kelompok tertentu mana pun. Ia
tidak akan bisa menjadi organisasi. Ia harus menjadi Tubuh mistik, Roh Kudus. Lebih
jauh lagi, jika kita punya waktu, kita akan segera masuk ke situ.

42 (67)  Nah,  sekarang  anda  mengerti  apa  artinya  Gereja?  Gereja  artinya  suatu
kumpulan “yang dipanggil keluar,” suatu umat yang dipanggil keluar yang diperintah
hanya oleh Raja dari Kerajaan Mesianik ini. Oh, tidakkah itu mengagumkan? [Jemaat
berkata,“Amin.”—Ed.] Saya suka itu. Ketika saya baca itu di . . . hari ini. Dan ketika
dikatakan di situ, “Kerajaan, Kekaisaran Mesianik.” Si penulis menaruhnya, “Kekaisaran
Mesianik.” Si penulis juga berkata, “Tidak pernah ada namanya Gereja Allah yang hidup
diorganisasikan. Sebuah organisasi  adalah sesuatu yang disadur,  diadopsi,  sebagai
pengganti.”

43 (68) Demikianlah tepatnya bagaimana semua doktrin palsu ini dulu dibawa masuk,
untuk menggantikan yang aslinya. Itulah alasannya di tangannya wanita itu memegang
sebuah  cawan  kenajisan  dari  kekejiannya.  Nah,  anda  lihat,  saya  tidak  sedang
mengatakan . . . Pentakosta sama saja bersalahnya dengan Katholik, atau Peziarah
Kekudusan, atau Nazarene, atau Baptis, atau Methodis. Tetapi, di semua gereja-gereja
denominasi itu, Allah punya anak-anak. Mereka adalah milik Kerajaan mistik ini. Satu-
satunya hal yang sedang mereka nantikan adalah untuk melihat sesuatu terjadi,  di
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mana itu akan menarik hati mereka masuk ke dalamnya. Saya sangat senang demi
mengetahui, pada malam ini, bahwa mereka datang dari timur dan barat, utara dan
selatan, menarik mereka keluar, menyembah, menantikan Kedatangan Tuhan. Alkitab
berkata mereka akan melakukan itu pada hari-hari terakhir. Itu tepat sekali benar. Dan
dikatakan, “Mereka akan berlari dari timur ke barat, utara dan selatan, mencari Firman
Allah  yang  benar;  suatu  kelaparan  bukan  karena  roti  dan  air,  melainkan  karena
mendengar Firman Allah.”

(69) Mereka ingin anda, “Mari bergabung di sini. Mari bergabung di sini.” Anda
tidak bergabung dengan apa pun. Di dalam Kerajaan Allah, anda sama sekali tidak bisa
bergabung dengan apa pun. Itu adalah sebuah pengalaman dilahirkan ke dalam Gereja
itu, bukan bergabung ke dalamNya. Sekarang, saya mungkin mendapatkan sedikit lebih
banyak  daripada  itu,  sebentar.  Saya  ada  beberapa  nas-nas  Kitab  Suci  lagi  yang
dituliskan di sini.
44 (70) Tetapi sekarang mari kita bergerak ke pemikiran yang kedua, supaya kita bisa
mencoba mendapatkan keseluruhannya. Siapakah yang mendirikanNya, yaitu, Tubuh
mistik ini? Siapakah yang memulai Ini? Yesus Kristus. Dan itu . . . Dia adalah Kepala
dari Tubuh mistik ini. Dia adalah Raja atasNya, yang mengerjakan kehendakNya sendiri
di  dalam Wilayah KekuasaanNya. Bukan kendali  bishop atau kendali  majelis gereja;
tetapi  Raja,  yang adalah Mesias  sendiri  yang bekerja  di  dalam Wilayah Kekuasaan
MilikNya.  Kapankah itu  dulu  dimulai?  Di  Pentakosta.  Bukan organisasi  Pentakosta;
pengalaman pentakosta. Di situlah ketika itu dimulai dengan anda. Dia dulu berbicara
tentang  datangnya  Itu.  Dia  dulu  mengatakan  apa  yang  akan  terjadi.  Dia  dulu
memberitahu bahwa Itu sedang datang.

45 (71) Sekarang, jika kita mau, kita bisa membuka di Lukas, pasal 24, ayat 49, dan
kita  bisa  melihat  di  sini,  mulai  membaca  beberapa  Nas  supaya  orang-orang  bisa
mencatatnya. Lukas 24:49, kita akan melihat apa yang Dia katakan.

Dan, lihatlah, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku.
Tetapi  kamu harus tinggal  di  dalam kota ini  sampai  kamu diperlengkapi
dengan kekuasaan dari tempat tinggi.“

(72) Nah, Dia dulu berjanji akan datangnya sebuah Gereja, sebuah Kerajaan yang
akan  datang.  Sekarang  buka  di  Kisah  Para  Rasul  1:8.  Sekarang,  ingat,  Dia  juga
berbicara di  Matius 16:18, tentang, “Di atas batu karang ini,”  Dia akan mendirikan
GerejaNya, “dan gerbang-gerbang neraka tidak akan menguasaiNya.” Kita akan masuk
ke situ beberapa menit lagi, sementara kita lanjutkan ke subyek yang lain. Kisah Para
Rasul 1:8.

Tetapi kamu akan menerima kuasa, sesudah . . . Roh Kudus turun ke atas
kamu,  dan  kamu  akan  menjadi  saksi-Ku  di  Yerusalem  .  .  .  Yudea  .  .  .
Samaria dan sampai ke ujung bumi.“

(73)  Akan  datangnya  sebuah  Kerajaan  dari  saksi-saksi:  saksi-saksi  atas
kebangkitanNya, saksi-saksi atas kuasaNya, saksi-saksi kepunyaanNya, yang hidup.
“Kamu adalah saksi-saksiKu,” sekarang, Kisah Para Rasul 1:8.

46 (74) Kemudian kita juga menemukan itu di Efesus, pasal 1, ayat 22, anda yang
sedang mencatatnya. Sungguh, ada banyak nas yang perlu dicatat,  tetapi  sungguh
untuk menancapkannya, untuk memastikan bahwa anda . . . anda mengerti itu. Baiklah.
Ayat 22 dari Efesus, pasal 1.

Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di  bawah kakinya (itu adalah
Kristus),  dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari
segala yang ada.

Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia,  yang memenuhi
semua di dalam semua.

(75)  Siapakah dulu  yang mendirikan Gereja  ini?  Yesus  Kristus.  Bukan bishop,
bukan sekelompok orang, bukan paus, bukan kuasa buatan manusia, tidak sama sekali.
Tetapi  Yesus  Kristus  dulu  mengucapkan bahwa Itu  adalah KerajaanNya yang akan
datang di dalam kuasa. “Ada yang berdiri di sini . . .” Matius pasal 16, “Sesungguhnya,
Aku katakan kepadamu, ada yang berdiri  di  sini  yang tidak akan melihat kematian
sebelum mereka melihat Kerajaan Allah datang di dalam kuasa.” Tepat beberapa hari
sesudah itu, Dia disalibkan, dan Roh Kudus tercurah. “Ada yang berdiri di sini, tidak
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akan melihat kematian sebelum mereka melihat Kerajaan Allah.”

47 (76) “Maukah Engkau memulihkan Kerajaan itu pada masa ini?” tanya orang-orang
Yahudi itu kepadaNya.

(77)  Dia  berkata,  “Itu  bukan  diperuntukkan  bagimu  untuk  mengetahui  masa
ataupun musimnya, apa yang sudah Bapa taruhkan di dalam pikiranNya sendiri. Tetapi
kamu akan menerima kuasa.” Kisah Para Rasul 1, “Kamu akan menerima kuasa sesudah
Roh Kudus turun ke atas kamu.” Anda akan menerima kuasa sesudah anda dijadikan
bishop, sesudah anda dijadikan seorang pengkhotbah, sesudah anda dijadikan seorang
paus, sesudah anda dijadikan seorang imam? “Kamu akan menerima kuasa sesudah Roh
Kudus turun ke atas kamu.” Itulah saksi yang dicari Allah, seorang saksi sesudah Roh
Kudus datang. Bukan seorang saksi di mana saya adalah bishop, bukan seorang saksi di
mana saya adalah pastor. Tetapi seorang saksi (atas apa?) atas Raja yang dibangkitkan
itu. Itulah Gereja sejati dari Allah yang hidup. Baiklah.

48 (78)  Dan juga di  Kolose 1:17 dan 18,  mungkin  kita  baca saja  sementara kita
berada di situ. Kolose 1:17 dan ayat 18.

Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan oleh Dia segala sesuatu
menjadi ada.

Ialah  kepala  tubuh,  yaitu  jemaat.  Ialah  yang  sulung,  yang  pertama
bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala
sesuatu.

(79) Siapakah Kepala dari Gereja ini? Yesus Kristus. Kerajaan apakah itu? Kerajaan
Mesianik, Gereja, bukan sebuah organisasi; sebuah Gereja, sebuah Tubuh mistik di
mana Kristus adalah Kepalanya. Oh, saya suka itu, berjalan di dalam Roh, menaati sang
Raja. Bodoh bagi dunia; mulia di dalam pandangan Allah. Berjalan di dalam Roh; salah
dimengerti, ditertawai, diolok-olok. “Semua yang hidup saleh di dalam Kristus Yesus
akan menderita penganiayaan. Jika mereka dulu menganiaya para nabi yang sudah ada
sebelum anda,  menyebut sang Tuan—Tuan atas bangunan itu,  'Beelzebub,'  betapa
lebihnya lagi mereka akan menyebut murid-muridNya?” Tetapi anda berjalan di dalam
Roh, memalingkan punggung anda terhadap hal-hal yang dari dunia, tidak diikat oleh
belenggu apa pun. “Barangsiapa yang telah dimerdekakan sang Anak, sungguh dia telah
merdeka.” Amin. Itulah Gereja Allah yang hidup. Itulah yang mendirikanNya.

49 (80) Sekarang kita lihat, di dalam saksi-saksi, di Kisah Para Rasul 1:8, Dia berkata,
“Kamu akan menjadi saksi-saksiKu sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu.”

(81) Apakah Gereja? Tubuh mistik Kristus. Siapakah yang mendirikanNya? Tuhan
Yesus sendiri. Itu tidak didirikan di Roma. Juga tidak didirikan di Inggris, oleh John
Wesley. Juga tidak didirikan oleh Calvin, atau di Amerika, Baptis, oleh John Smith. Juga
tidak didirikan di California, oleh Pentakosta. Itu didirikan oleh Yesus Kristus, Raja dari
Kerajaan Mesianik. Dialah yang mendirikanNya. Dialah Rajanya. Dia ingin menjadi Raja.
Dia ingin memerintah kita. Dia ingin menjadi Tuhan.
50 (82) Orang-orang membiarkan Dia masuk, berkata, “Aku akan membiarkan Dia
menjadi  Juru Selamat,”  tetapi  mereka tidak akan membiarkan Dia  menjadi  Tuhan.
Tuhan  artinya  “kepemilikan,  kepenguasaan.”  “Masuklah  ke  dalam  hatiku,  Tuhan,
selamatkanlah aku dari neraka, tetapi jangan beritahu aku apa yang harus dilakukan.”
Begitulah sikap orang-orang. Itulah alasannya. Tidak heran Alkitab berkata, “Seluruh
meja telah menjadi  penuh dengan muntahan.” Anda tahu apakah muntah. “Seperti
anjing kembali ke muntahnya.” Jika organisasi ini tidak bekerja, sejak awalnya, dan
Allah harus memuntahkan mereka; kembalilah kepada mereka, mereka akan membuat
anda muntah lagi. Dia berkata, “Aku mau supaya kamu panas atau dingin. Karena kamu
suam-suam kuku, Aku akan memuntahkanmu dari mulutKu.” Anda membuat perut Allah
sakit, dan Dia memuntahkan kita.

51 (83) Beritahu saya sebuah organisasi yang pernah jatuh, yang pernah bangkit lagi.
Tunjukkan kepada saya melalui sejarah di mana pernah ada satu yang bangkit. Seorang
manusia akan bangkit dengan sebuah pelayanan, Allah akan memberkati manusia itu.
Hal pertama yang anda tahu, dia akan berpaling dan mengumpulkan orang-orang dan
menjadikan sebuah organisasi darinya, dan itu membunuhnya tepat di situ. Telusuri saja
sejarah-sejarah itu dan cari satu yang pernah bangkit. Tidak ada satu pun, karena itu
semua adalah suatu roh antikristus di antara orang-orang.
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52 (84) Seperti Musa, dan mereka menginginkan sesuatu yang bisa mereka lakukan
bagi diri mereka sendiri. “Tuhan, kami punya begitu banyak anggota tahun ini.” Peduli
apa dengan berapa banyak anggota jemaat yang anda miliki? Kita tidak sedang mencari
anggota gereja. Kita sedang mencari anggota Tubuh Kristus, yang dilahirkan ke dalam
Kerajaan Allah, “bukan oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Allah,” bukan
oleh roh manusia ataupun kepandaian manusia.

(85) Paulus berkata, “Aku tidak pernah datang kepadamu dengan hikmat manusia.
Aku datang kepadamu dengan Roh Allah dan kuasa kebangkitanNya, sehingga imanmu
tidak akan bersandar pada hikmat ataupun perkataan manusia yang meyakinkan, tetapi
di  dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus.”  Begitulah bagaimana dia datang. Allah
menolong kita, sehingga kita melakukan hal yang sama.

53 (86) Nah, kita tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu membahasnya satu
per satu. Sekarang saya ingin mencari tahu: Apakah Pesan dari Gereja ini? Apakah yang
seharusnya diajarkan Gereja ini? Apakah PesanNya?

Pesan yang pertama menurut saya, yang akan diajarkan Gereja (Tubuh mistik) ini,
adalah pertobatan. Mari kita buka Lukas 24 lagi, sebentar saja. Lukas, pasal 24. Hal
pertama yang harus  dilakukan Gereja,  adalah bertobat,  dan Ia  akan mengajarkan
pertobatan. Nah, Yesus, akan segera pergi, ini adalah pasal terakhir, ketika Dia akan
segera meninggalkan bumi. Lukas24:46, mari mulai dengan ayat 46.

Kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita
dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,

dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan
dosa . . .

Oh, saya ingin itu meresap, karena sebentar lagi saya akan masuk kepada sesuatu,
mengenai hal itu, “pengampunan dosa.”

. . . pertobatan kepada Allah dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.

Kamu adalah saksi dari semuanya ini.

54 (87)  Itulah  pesannya  gereja,saksi  dari  pesan  tersebut.  Pertobatan  dan
pengampunan dosa harus dikhotbahkan kepada segala bangsa,  itu akan dimulai  di
Yerusalem. Oh, glory! Di manakah dulu organisasi dimulai? Yerusalem? Tidak, tuan, dari
Roma. Apakah dulu yang dimulai di Yerusalem? Baptisan Roh Kudus; baptisan di dalam
Nama  Yesus  untuk  pengampunan  dosa;  pertobatan  kepada  Allah.  Itu  dimulai  di
Yerusalem dan harus  pergi  ke  segala  bangsa.  Haleluya!  Apakah anda melihat  itu?
“Kristus perlu menderita,” kata Nas. Dialah Oknum yang dulu diucapkan nabi. Dialah
Oknum di mana seluruh Alkitab menunjuk kepada Dia, meliputi Dia. Tentunya Dia akan
mengetahui apa yang semestinya diajarkan. Dia tahu apa yang semestinya dilakukan.
Dan Dia  berkata,  “Pertobatan dan pengampunan dosa harus  dikhotbahkan kepada
segala bangsa bagi seorang saksi, yang dimulai di Yerusalem.”

Nah, organisasi dulu dimulai di Roma. Gereja organisasi dimulai di Roma; berlanjut
ke Jerman, untuk Martin Luther; terus ke Inggris,  untuk Wesley; terus ke Amerika
Serikat, untuk John Smith; California, untukPentakosta.

Tetapi Gereja dimulai  di  Yerusalem. “Pertobatan kepada Allah, dan baptisan di
dalam  Nama  Yesus  Kristus  untuk  pengampunan  dosa,  dimulai  di  Yerusalem.  Dan
seharusnya . . .” “Seharusnya,” kataNya. Tidak dikatakan mereka akan menjangkau
semuanya.  “Itu  seharusnya  dimulai.  Itu  seharusnya  pergi  ke  seluruh  dunia.  Itu
seharusnya dikhotbahkan.” Tetapi di situlah bagian yang sangat kecil itu. Tetapi itulah
yang dulu Dia katakan, PesanNya, itulah Pesan Gereja. Tunjukkan kepada saya gereja
yang mengajarkan Itu. Beritahu saya di manakah itu. Anda tidak menemukannya.

55 (88) Sekarang, Yesus adalah Raja, Pesan yang kedua. Yesus adalah Raja, dan
hidup selamanya. Matius 28:20. Yesus adalah Raja, dan hidup selamanya. Itulah yang
seharusnya diajarkan Gereja. Matius 28:20.

dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman.“

(89) Benarkah itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Ibrani 13:8, “Yesus Kristus
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sama kemarin, hari ini, dan selamanya.” Itulah Pesan Gereja: melakukan pekerjaanNya,
membuktikan kebangkitanNya, dan memberikan kesaksian.

Sekarang, Kisah Para Rasul 5:32, di mana kita melihat apakah mereka memilikinya
atau tidak. Sambil kita buka, Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 32.

Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang
dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.“

56 (90) Dia harus menjadi saksi. Yohanes 14:12, Dia memberikan pengajaran, apa
yang seharusnya Gereja lakukan. Di Yohanes, pasal 14, . . . dan ayat 12, kita akan
melihat apa yang dikatakan di situ. Yohanes 14:12, jadi kita baca itu, membuatnya
resmi. Baiklah. Yohanes 14, dan ayat 12.

Aku  berkata  kepadamu:  Sesungguhnya,  sesungguhnya  barangsiapa
percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku
lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab
Aku pergi kepada Bapa;

(91) Itulah Pesan Gereja. “Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya,”
hidup di dalam Gereja, Rajanya Gereja, yang bangkit dari antara orang mati. “Sama
kemarin,  hari  ini,  dan  selamanya,”  mengadakan  pekerjaan-pekerjaan  yang  sama,
melakukan hal-hal yang sama seperti yang Yesus lakukan dulu. Itulah Pesan Gereja.
Jika gereja tidak mengajarkan Itu, ia mengajarkan suatu telogia palsu. Itulah yang
Yesus perintahkan untuk mereka khotbahkan.
57 (92)  Apa  lagi?  Bagaimana  kita  akan  mengetahui  apakah  orang-orang  ini  .  .  .
Mereka berkata, “Ya, saya adalah orang percaya.” Mari lihat apakah penugasanNya yang
terakhir kepada GerejaNya, untuk orang-orang percaya, Markus 16. Buka Markus, pasal
16,  dan  kita  akan  menemukan  apa  yang  menjadi  PesanNya  yang  terakhir  kepada
Gereja, dan kemudian kita akan melihat apakah kita sedang mengikuti penugasanNya.
Markus 16, mari mulai di ayat 14.

Akhirnya Ia menampakkan diri  kepada kesebelas orang itu,  itu  adalah
sesudah kebangkitannya, ketika mereka sedang makan, . . .

(93)  Sekarang  inilah  penugasan  kepada  Gereja,  dengarkan,  penugasan  yang
terakhir. Kita akan memeriksa diri kita, apakah kita orang percaya, atau apakah kita ada
di dalamGereja ini, atau tidak.

Akhirnya Ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka
sedang  makan,  dan  Ia  mencela  ketidakpercayaan  dan  kedegilan  hati
mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah
melihat Dia sesudah kebang- . . . sesudah kebangkitan-Nya.

58 (94)  Seseorang sudah melihat  Dia.  Seseorang berusaha memberitahu mereka
tentang itu, dan mereka tidak percaya itu. Jika itu bukan hal yang sama di masa ini. Kita
tahu  Dia  hidup,  kita  memiliki  saksi  RohNya  di  dalam kita.  Kita  melihat  kuasaNya
bergerak di atas para hadirin, dan puluhan ribu orang, dan menilai hati mereka—pikiran
dan hati mereka tepat sekali seperti yang Dia lakukan dulu ketika Dia ada di sini. Seperti
yang dikatakan Alkitab, “Firman Allah.” Dan Dia adalah Firman Allah. “Pada mulanya
adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu menjadi
daging dan tinggal di antara kita.” “Firman Allah lebih tajam, lebih kuat daripada pedang
bermata dua mana pun, yang memotong bahkan hingga ke sumsum tulang, dan mampu
menilai  pikiran dan maksud hati  manusia.” Kristus, “Pekerjaan-pekerjaan yang aku
lakukan akan kamu lakukan juga.” Lihat Dia melakukan itu. Berapa banyak yang melihat
Dia melakukan itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Tentu. Kami tahu Dia melakukan itu.
Dia hidup di sini. Dia ada di dalam hati kita.
59 (95) Mereka tidak percaya Itu. Mereka tidak percaya Itu dulu. Mereka tidak percaya
Itu sekarang. Mereka percaya, “Dia telah mati, dan itu menyelesaikannya. Dan kami
punya sesuatu yang sejarah, di  mana seseorang tampil  sekian tahun yang lalu dan
mendirikan sebuah gereja, dan menuliskan sebuah katekismus, dan itulah yang kami
pegang.” Itu penyembahan berhala. Benar! Tidak ada kebenaran untuk itu. Oh, saya
tidak mengatakan “kebenaran,” orang itu mungkin sudah melakukannya. Orang itu
mungkin sudah begitu sungguh-sungguh. Tetapi Allah tidak mengendalikan GerejaNya
seperti itu. Dia tidak pernah menginginkan itu.

60 (96) Ketika mereka dulu meminta seorang raja, Samuel memanggil mereka dan
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mengatakan ini. Dia berkata, “Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu sekalian.
Pernahkah  aku  melalaikanmu?  Pernahkah  aku  meminta  uangmu  sepeser  pun?
Pernahkah aku memberitahumu sesuatu di dalam Nama Tuhan selain yang benar? Allah
tidak ingin kamu punya seorang raja. Dialah yang ingin menjadi Rajamu.”

(97) Dia berkata, “O Samuel, tentu, kamu benar. Kamu adalah seorang nabi yang
baik.  Kamu tidak pernah memberitahu kami  selain  Kebenaran.  Kamu tidak pernah
meminta-minta uang kepada kami. Itu semua benar. Tetapi kami ingin seperti mereka
yang lainnya. Bagaimanapun juga, kami menginginkan seorang raja.”

(98)  Samuel  katakan,  “Itu  akan  mengakibatkan  masalah  dan  sakit  kepala
kepadamu. Itu akan . . . Dia akan mengambil anak-anakmu laki-laki dan perempuan.
Dia  akan  mencemari  mereka,  dengan  hal-hal  yang  akan  dia  lakukan.  Dia  akan
melakukan itu.”  Dan dia  melakukannya.  Tetapi,  tetap  saja,  mereka  menginginkan
seorang raja.

61 (99) Begitulah yang mereka lakukan di masa ini. Oh, kita harus punya semacam
nama yang  dilekatkan  pada  diri  kita.  Kita  harus  memberitahu  orang-orang  ketika
mereka  bertanya  kepada  kita,  “Kita  adalah  Methodis,  Baptis.”  Katakan  saja  anda
Kristen, itu benar, “serupa Kristus.” Sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, mereka
tidak mempercayainya.

Lalu  Ia  berkata  kepada  mereka  (perhatikan  penugasan  agung  ini):
“Pergilah ke . . .

Seberapa  banyak  dunia?  [Jemaat  berkata,  “Seluruh.”—Ed.]  “Oh,  saya  pikir,
Yerusalem saja.” Seseorang berkata, “Tanda-tanda ini hanya akan pergi ke Yerusalem.”

. . . seluruh dunia, beritakanlah Injil . . .

62 (100)  Berapa banyak yang tahu apakah Injil?  [Jemaat  berkata,  “Amin.”—Ed.]
Bukan “Perkataan.” [Saudara Branham menepuk Alkitabnya.] Paulus berkata, “Injil
datang  kepada  kita  bukan  hanya  di  dalam  Perkataan,  tetap  melalui  kuasa  dan
manifestasi Roh Kudus.” Injil adalah kuasa Allah untuk membuat Perkataan ini bertindak
seperti yang Ia katakan akan Ia lakukan.

“Khotbahkanlah Injil, ke seluruh dunia.” Khotbahkanlah Injil kepada orang kulit
putih saja, atau coklat saja, kuning, hitam?

. . . kepada segala makhluk.

(101)  Amin.  “Segala  makhluk.”  Anda  percaya  itu  artinya  demikian?  [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.] Saya sudah melihat Allah menenangkan seekor banteng, suatu
hari. Saya sudah melihat Dia membuat lebah-lebah untuk tidak menyengat. Saya sudah
melihat  Dia  membangkitkan  seekor  opossum,  sudah  tergeletak  dengan  sekarat,
sepanjang malam. “Segala makhluk.” Injil akan memberikan dampak ke atas apa saja
yang anda minta.

Anda berkata, “Itu salah, Saudara Branham.” Itu tidak salah.

63 (102) Yesus berkata kepada pohon itu, “Terkutuklah engkau. Mulai dari saat ini
tidak seorang pun yang makan daripadamu.” Dan Injil dulu dikhotbahkan kepada pohon
itu. Amin. Whew! Saya merasa rohaniah, saat ini.

“Kepada setiap makhluk.” Amin. Khotbahkan Itu kepada siapa? “Setiap makhluk.”
Oh, andai saja kita bisa punya waktu untuk hal-hal ini.

Nah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, . . .

“Oh, saya percaya, saya dibaptis.” Baik. Bagus. Bagus-bagus saja.

Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, . . . siapa yang tidak
percaya akan dihukum.

(103) “Oh, saya senang saya adalah orang percaya.” Tunggu dulu. “Dan,” dan
adalah sebuah kata penghubung, yang mengikat kalimat bersama-sama.

Dan tanda-tanda ini . . .

Oh,  saya  pikir  anda  tidak  percaya  dengan  tanda.  Itu  adalah  Perkataan  Yesus
sendiri. Perdebatkan Itu dengan Dia.

. . . tanda-tanda ini akan . . . (Bukan “mungkin itu; kadang kala mereka
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melakukannya.”) . . . itu akan menyertai orang-orang yang percaya: . . .

(104) Sekarang kita akan melihat apakah anda percaya atau tidak, akan melihat
apakah organisasi anda percaya atau tidak. Mereka mungkin berkata mereka percaya.
Yesus berkata, “Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya.” Wah, mereka
menyangkali tanda-tanda itu.

. . . tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: (Seberapa
banyak?) mereka akan mengusir setan-setan di dalam nama-Ku, . . .

64 (105) Dan anda yang tidak percaya dengan kesembuhan Ilahi,  kalian gereja-
gereja! Ini direkam, anda mengerti. Saya tidak hanya sedang berbicara kepada anda.
Akan ada orang lain yang mendengarNya. Berteriaklah bahwa anda percaya kepada
Allah,  dan  percaya  dengan  penugasan  tersebut,  di  mana  gereja  anda  menerima
penugasan untuk membawa Injil; dan hal yang pertama sekali adalah kesembuhan Ilahi.

Apakah hal pertama yang Yesus beritahukan kepada murid-muridNya ketika Dia
mengutus mereka? Matius 10:1, “Sembuhkanlah yang sakit, usirlah iblis-iblis.” Apakah
hal yang terakhir  yang Dia katakan kepada GerejaNya?“ Sembuhkanlah yang sakit,
usirlah iblis-iblis.” Alfa dan Omega; Benyamin dan Ruben; Awal dan Akhir; Dia yang
Dulu, yang Sekarang, dan yang Akan Datang; Bintang Fajar; Akar dan Keturunan Daud.
Haleluya! Itulah Dia. Ya, tuan.

“Tanda-tanda ini akan menyertai mereka, percayalah. Di dalam NamaKu mereka
akan mengusir iblis-iblis.” Hanya di Yerusalem? “Ke seluruh dunia, dan kepada setiap
makhluk.” Apakah itu Alkitab? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Itulah yang Ia katakan.
Itulah Pesannya Gereja. “Seluruh Dunia, setiap makhluk, Injil. Kepada setiap orang yang
percaya, tanda-tanda ini akan menyertai.”

65 . . . mereka akan mengusir setan-setan di dalam nama-Ku, mereka akan
berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,

(106) Dan anda orang-orang Nazarene menyebut mereka sekumpulan orang-orang
yang “berbahasa lidah.” Anda bahkan tidak mau duduk di dalam gereja bersama dengan
mereka. Tidakkah itu mengerikan? Apakah yang akan anda lakukan ketika anda sampai
ke Surga? Yesus telah mati, berbahasa lidah. Mereka berkata, “Dia berbicara, dan Dia
berbicara di  dalam sebuah bahasa yang lain.”  Tentu.  Dia dulu melakukannya.  “Dia
berbahasa Ibrani.” Sungguh tidak. Itu bukan tulisan Ibrani. Dia dulu berbicara di dalam
sebuah bahasa Surga.

66 (107) Ketika—ketika dulu Habel mempersembahkan anak dombanya di atas batu
karang  itu,  ketika  anak  domba kecil  itu  sedang  sekarat,  dia  menggorok  lehernya.
Sebuah perlambang Kristus, dulu di Taman Eden itu, anak domba kecil itu mengembik
dengan  sebuah  bahasa  yang  lain,  sementara  dia  sekarat.  Itulah  perlambangnya,
sementara kulit wolnya berlumuran oleh darahnya sendiri. Itu adalah perlambang Anak
Allah yang tergantung di Kalvari, disembelih, dengan dosa-dosa kita, sekarat, berbicara
di dalam sebuah bahasa yang lain, “AllahKu, AllahKu, kenapa Engkau meninggalkan
Aku?”

67 (108) Itulah Pesannya Gereja. “Di dalam NamaKu mereka akan mengusir iblis-iblis;
mereka akan berbicara dengan bahasa yang baru.” Itulah yang Dia katakan. Itulah
Pesannya Gereja. Itulah yang Dia perintahkan untuk Gereja lakukan, “untuk mengusir
iblis-iblis; mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru.”

mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka; mereka . . . meletakkan tangannya
atas orang sakit, . . . orang itu akan sembuh.“

(109) Itulah penugasan Gereja. Itulah Gereja percaya yang sejati.

Apakah  itu  diajarkan  di  Methodis,  Baptis,  Presbyterian,  Katholik,  Lutheran,
Nazarene, Peziarah Kekudusan? [Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.] Tidak, tuan. Mereka
menyangkaliNya.  Glori!  Kenapa?  Mereka  diorganisasikan,  dan  mereka  tidak  bisa
melakukannya. Ada banyak anggota jemaat di dalam sana yang percaya Itu, tetapi dia
tidak bisa mengatakan apa pun tentang Itu, karena dia akan dikucilkan. Itulah roh
antikristus, membuat mereka terorganisasi.

Gereja Allah yang hidup terlahir bebas dari Roh Allah, tidak perlu ada kekuasaan
apa  pun.  Mereka  mengikuti  Raja  dari  Kerajaan  Mesianik  ini.  Mereka  tidak  perlu
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menerima perkataan orang banyak. Mereka terlahir bebas, dimerdekakan oleh sang
Anak yang sungguh telah memerdekakan mereka.  Tanda-tanda ini  akan menyertai
mereka.

68 (110) Injil ini akan dikhotbahkan. Siapakah yang akan mengkhotbahkanNya? Allah
sanggup  memakai  orang  bodoh.  Allah  sanggup  membangkitkan  batu-batu,  untuk
menjadi anak-anak bagi Abraham. Allah bisa melakukan apa pun yang Dia inginkan. Dia
adalah Allah, dan begitulah bagaimana Dia melakukannya. Ketika dulu Dia datang, Dia
tidak pernah memanggil Kayafas. Dia tidak pernah memanggil seorang imam. Dia tidak
pernah memanggil seorang teolog. Dia memanggil nelayan, penghalau ternak, orang-
orang yang bodoh dan tidak terpelajar. Alkitab katakan, bahwa, “Petrus dan Yohanes
adalah orang yang bodoh dan tidak terpelajar.” Tetapi Dia bisa memberikan mereka,
dan bekerja melalui mereka, Kerajaan Allah, dan mengaburkan mata dan pikiran orang
yang bijaksana dan hebat. Mereka berkata, “Mereka memperhatikan bahwa mereka
adalah orang-orang yang bodoh dan tidak  terpelajar,  tetapi  harus  memperhatikan
mereka, bahwa mereka dulu sudah bersama-sama dengan Yesus.” Kenapa? Mereka
memiliki  RohNya pada diri  mereka.  Mereka bertindak seperti  Dia  bertindak.  Itulah
tepatnya yang dulu Dia katakan akan terjadi, Kerajaan Mesianik. Oh, betapa senangnya
saya dengan hal-hal ini. “Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya.” Tentu
saja. Tanda-tanda akan menyertai mereka.

69 (111) Sekarang, hal yang berikutnya Gereja ini akan mengajar, akan merupakan
kesembuhan Ilahi, Pesannya Gereja. Saya baru saja mengutipnya, Matius 10, ketika Dia
mengutus GerejaNya. Mari kita buka di Matius 10:1, dan mencari tahu, sebentar saja.
Perhatikan apa yang dikatakan Yesus ketika dulu Dia  menahbiskan GerejaNya dan
memulaiNya.

Dan kemudian Dia . . . memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi
kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan
segala penyakit dan segala kelemahan.

Penugasan yang pertama kepada GerejaNya.

70 (112) Penugasan yang terakhir, “Pergilah ke seluruh dunia, khotbahkanlah Injil. Dia
yang percaya, dibaptis.” Biar saya kutip Itu sebagaimana mestinya, sebagaimana Itu
diuraikan. “Pergilah ke seluruh dunia, dan ke setiap bangsa, dan demonstrasikanlah
kuasa Roh Kudus. Dia yang percaya kepada hal Ini dan dibaptis akan diselamatkan. Dia
yang menyangkaliNya, akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang
percaya:  mereka  akan  menumpangkan  tangan  ke  atas  orang  sakit,  mereka  akan
disembuhkan; mereka akan mengusir iblis-iblis; mereka akan berbicara dengan bahasa-
bahasa yang baru. Inilah tanda-tanda yang menyertainya.” Ayat yang terakhir berkata:

Mereka pun pergilah . . . Tuhan turut bekerja . . . meneguhkan firman itu
dengan tanda-tanda yang menyertainya.

71 (113) Begitulah dulu Gereja yang pertama itu. Dan, dengarkan, Yesus berkata,
“Akulah  pokok  Anggur,  kamulah  ranting-rantingnya.”  Dan  jika  satu  ranting
menghasilkan buah, pokok anggur itu, dan pokok anggur itu menghasilkan buah anggur,
ranting  yang  berikutnya  muncul,  ia  akan  menghasilkan  sama  seperti  yang  telah
dihasilkan ranting yang pertama itu.

(114) Oh, anda berkata, “Saudara Branham, tetapi, yah, lihatlah semua gereja-
gereja ini.” Itu adalah pokok-pokok anggur cangkokan.

Nah,  anda bisa  mencangkokkan pohon sitrus.  Anda bisa  mengambil  sebatang
pohon  jeruk  dan  menaruh  lemon  di  situ  dan  ia  akan  tumbuh.  Itulah  yang  kalian
cangkokkan. Dan organisasi-organisasi  inilah yang dicangkokkan oleh manusia.  Itu
adalah lemon, senantiasa. Ia akan tumbuh karena ia ditempelkan di dalam nama gereja.
Tetapi, biar saya beritahu anda, jika pohon itu pernah menghasilkan suatu ranting yang
berikutnya, dari dirinya sendiri, ia akan menghasilkan buah jeruk.

Dan jika kuasa Allah pernah menghasilkan sebuah Gereja yang berikutnya, ia akan
merupakan  sebuah  pentakosta  yang  berikutnya.  Dan  sebuah  kitab  tindakan  yang
berikutnya akan dituliskan di balikNya, itu benar, karena Itu adalah Gerejanya Alllah.

72 (115) Yesus berkata,  “Akulah pokok Anggur.  Kamu adalah ranting-rantingnya.
Kamu tidak bisa menghasilkan buah di dalam dirimu sendiri, tetapi Aku melemparkan
diriKu sendiri ke dalam ranting itu.” Dan jenis buah apa yang dihasilkanNya? “Tanda-
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tanda ini akan menyertai mereka yang percaya.”

(116) Gereja yang kedua tampil, Tubuh mistik Kristus akan memiliki tanda-tanda
yang sama. “Namun sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu
akan melihat Aku, sebab Aku akan menyertaimu, bahkan di  dalam kamu, di  dalam
setiap ranting, sampai kesudahan dunia,” Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan
selamanya. Itulah Gereja Allah yang hidup. Itulah siapa Dia. Itulah jenis saksi-saksi
yang dimilikiNya.
73 (117) Nah, juga, Gereja harus mengajarkan baptisan. Anda harus dibaptis. Itulah
penugasannya. Yesus katakan di sini, di Markus 16. Kita akan pakai saja itu. “Dia yang
percaya dan dibaptis.” Percaya, pertama, dan kemudian dibaptis untuk pengampunan
dosa-dosa anda, dan anda akan menerima karunia Roh Kudus.

(118)  “Dan  Roh  Kudus  juga  akan  turun  ke  atas,”  akan  merupakan  sebuah
pengajaran dari Gereja. Sebab, Yesus berkata, di Lukas 24:49. Kita sudah dekat dengan
itu, jadi mari kita buka saja,sebentar, ayat 49 di sini. Kita baca ayat 46 dan 47. Lihat
ayat 49.

Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi
kamu  harus  tinggal  [“tarry”],  atau  tunggu  (“tarry”  artinya  “tunggu”)  di
dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat
tinggi.“

(119) Jika Kristus tidak akan membiarkan sekumpulan orang-orang, yang dulu
sudah berjalan bersama-sama dengan Dia selama 3,5 tahun, pergi mengkhotbahkan
Injil apa pun, atau tidak bisa mengkhotbahkan Injil apa pun sampai mereka menunggu
Roh Kudus, Gereja di masa ini harus melakukan hal yang sama. Tunggulah Roh Kudus.

74 (120) Belum lama ini saya berbicara kepada seorang wanita Katholik di sini, di
Oregon,  dan  katanya,  “Yah,  anda  bermaksud  memberitahu  saya  bahwa kumpulan
orang-orang idiot yang ada di sana di mana anda khotbah, dan menjerit dan berteriak,
bertingkah seperti itu, maksud anda mereka akan masuk ke Surga, dan berkuasa di
Surga?”

Saya katakan, “Ya, nyonya.”

Katanya, “Yah, kami tidak percaya dengan yang seperti itu.”

Saya katakan, “Karena anda tidak percaya Firman Allah.”

Dan katanya, “Kami percaya bahwa Maria menjadi pengantara kami.”

Saya katakan, “Itu mutlak penyembahan berhala.”

(121) Dia tidak pernah menjadi seorang allah. Dia adalah seorang wanita. “Bunda
Allah,” bagaimana bisa Allah punya seorang ibu? “Salam Maria, bunda Allah,” bagaimana
bisa Allah punya seorang ibu? Dia dulu melahirkan Anak Allah, Kristus Yesus. Tidak ada
seorang pun wanita yang adalah pencipta. Dia menerima benih dari seorang pria. Pria
bukanlah pencipta. Allah menciptakan kehidupan. Itu hanyalah suatu aturan rutin, yang
Allah buat, untuk melahirkan anak. Dia, tidak ada bunda Allah. Allah tidak bisa punya
ibu, karena hariNya tidak berawal ataupun hidupnya tidak berkesudahan. Dia kekal. Dia
tidak bisa menjadi bunda Allah.

75 (122)  Dan  saya  katakan,  “Bagaimana  seandainya  saya  beritahu  anda  bahwa
perawan anda yang diberkati itu, yang anda pandang sebagai seorang allah, bagaimana
seandainya saya beritahu anda bahwa Allah tidak akan memperbolehkan dia masuk ke
Surga sebelum dia bertindak seperti orang-orang itu tadi malam?”

Dia berkata, “Itu tidak benar.”

(123) Saya katakan, “Apakah tadi anda memberitahu saya gereja Katholik yang
menuliskan  Alkitab,  para  rasul,  dan  anda  katakan  mereka  adalah  Katholik?  Saya
menentang itu. Tidak ada gereja Katholik selama 300 tahun setelah kematian rasul yang
terakhir,  hingga sesudah Konsili  Nicaea. Perlihatkan halaman sejarah kepada saya,
mana saja yang anda mau; bukan katekismus anda, karena itu tidak sesuai dengan
sejarah. Tidak pernah ada hal yang seperti itu.” Tetapi saya katakan, “Maria . . . Alkitab
katakan bahwa Maria, ibunya Yesus, dan wanita yang lainnya, dengan yang 120 itu,
mereka semua harus naik ke atas loteng itu, dan dipenuhi dengan Roh Kudus sampai
mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk, berbahasa lidah dan bertingkah seperti
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sekumpulan pemabuk. Itulah yang Alkitab katakan.” Saya letakkan jari saya pada ayat
tersebut. Saya katakan, “Baca Itu.”

Katanya, “Saya tidak mau membaca Itu. Saya tidak mesti membaca Itu.”

76 (124) Saya katakan, “Anda tidak jujur. Di sinilah perawan Maria itu dulu menerima
Roh Kudus, dan berbahasa lidah dan bertingkah seperti perempuan mabuk. Sekarang,
jika anda pergi ke Surga, anda tidak bisa pergi dengannya, karena dia harus menerima
Roh Kudus. Dan jika dia harus melakukan itu, sebagai ibunya Yesus, betapa lebihnya
lagi anda diwajibkan untuk melakukan itu!”

(125) Katanya, “Jika saya harus masuk ke Surga dengan cara seperti itu, saya
tidak akan mau masuk ke Surga.”

(126) Saya katakan, “Anda tidak perlu terlalu cemas dengan itu. Bagaimanapun
juga, jangan berpikir anda akan pergi ke sana, seperti itu, kecuali anda berubah. Jangan
berpikir anda menjadi sangat terganggu dengan itu.” Itu tepat sekali adalah Roh Allah.

77 (127) “Sekarang, kamu adalah seorang saksi bagiKu sesudah Roh Kudus turun ke
atas kamu.” Nah, apakah itu sekarang? Apakah yang sedang kita katakan? Apakah Itu?
Siapakah yang mendirikan Itu? Dan apakah PesanNya? Sekarang, bergegas, supaya kita
bergerak sedikit lebih jauh.

(128) Hal yang keempat. Bagaimanakah kita menjadi anggotaNya? “Bagaimanakah
kami  bergabung  denganNya?  Kami  sudah  melihat  apakah  Itu,  sekarang  apa?
Bagaimanakah kami bergabung dengan Gereja ini?” Anda tidak bergabung denganNya.
Anda tidak bisa bergabung denganNya. Tidak ada jalannya bergabung denganNya. Anda
dilahirkan ke dalamNya.  Saya sudah bersama-sama dengan keluarga Branham, 51
tahun, dan sama sekali  tidak pernah bergabung dengan keluarga ini.  Saya terlahir
sebagai seorang Branham. Dan anda terlahir sebagai, seorang anak Allah atau seorang
anak perempuan Allah.

78 (129) Mari kita buka Yohanes, pasal 3, sebentar saja, dan lihat saja apa yang Allah
katakan di sini tentang Itu. Bagaimanakah anda masuk ke Gereja ini? Apakah usul yang
diberikan Allah kepada anda? Yohanes, pasal 3, ayat 1-8.

Adalah  seorang  Farisi  yang  bernama  Nikodemus,  seorang  pemimpin
agama Yahudi.

Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata: “Rabi, kami tahu,
. . . Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah; . . . tidak ada seorang
pun yang dapat  mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu,  jika
Allah tidak menyertainya.”

Yesus menjawab, kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, . . . sesungguhnya
jika seorang tidak dilahirkan kembali, . . .

. . . sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat
melihat Kerajaan Allah.“

79 (130) Bagaimanakah anda masuk ke dalamNya? Dilahirkan ke dalamNya. Mari kita
baca pertanyaan ini lebih lanjut.

Kata Nikodemus kepada-Nya: “Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan,
kalau ia sudah tua? . . .

Lihat itu, kedagingan, seorang pengajar, seorang manusia besar, seorang imam,
sudah tua, membaca Alkitab sepanjang hidupnya.

.  .  .  Dapatkah ia masuk kembali  ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan
lagi?“

Nah, bukankah itu seperti beberapa dari para pengajar intelektual ini yang anda
dengar di masa ini?

Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, . . . sesungguhnya jika seorang
tidak dilahirkan dari air . . . (Bagaimanakah kita masuk ke dalamNya?) . . .
dari air dan dari . . . Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.

80 (131) “Jika dia tidak bergabung ke dalamNya”? Anda tidak bisa bergabung ke
dalamNya. Anda harus dilahirkan ke dalamNya. Bukan “datang dan bergabung.” Datang
dan dilahirkan!
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Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan
dari Roh, adalah roh.

Janganlah engkau heran,  karena Aku berkata  kepadamu: Kamu harus
dilahirkan kembali.

Angin bertiup ke mana ia mau, . . . engkau mendengar bunyinya, tetapi
engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah
halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh.“

(132) Lihat, anda tidak bergabung denganNya. Itu adalah suatu hal yang misterius.
Anda dilahirkan ke dalam Tubuh mistik Kristus. Begitulah bagaimana anda masuk ke
dalamNya.

81 Korintus, pasal 12. Mari kita bergerak sedikit lebih jauh. Kita masih punya sedikit
lagi. Saya ingin mencoba mengeluarkannya semungkin yang saya bisa. Jika saja anda
mau . . . Saya tahu itu panas, tetapi mari kita mulai di sini, sebentar saja. 1 Korintus,
pasal 12, ayat 13.

“Sebab oleh satu jabat tangan, oleh satu sumpah. Saya bersumpah untuk percaya
di dalam gereja Roma kudus yang agung. Datanglah, jabat tangan saya. Taruh nama
anda di buku itu. Oleh satu surat, datang oleh surat”? Anda mungkin membaca itu di
buku tua Almanak Ulang Tahun Kaum Wanita, tetapi anda tidak membacanya di dalam
Alkitabnya Allah. Ya, tuan. Yeah.

Sebab  oleh  satu  Roh  kita  semua  (bergabung,  terdaftar?),  baik  orang
Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah
dibaptis menjadi (satu organisasi?) satu tubuh dan kita . . . semua diberi
minum dari satu Roh.

(133) Bukan roh Methodis,  roh Baptis,  roh Pentakosta.  Tetapi,  “Oleh satu Roh
Kudus kita semua sudah dibaptis ke dalam Mata Air yang penuh dengan Darah ini.”

Mengalir dari pembuluh-pembuluh darah Imanuel,
Di mana orang-orang berdosa ditenggelamkan ke dalam aliran itu,
Melepaskan semua noda kesalahan mereka.
Pencuri yang sekarat itu bersukacita melihat
Mata Air itu di zamannya;
Di situlah aku boleh, meskipun sama hinanya dengan dia,
Membasuh seluruh dosa-dosaku.

82 (134) Satu Tubuh! Bagaimanakah kita masuk ke dalam tubuh Itu? Bagaimanakah
kita masuk kedalamNya? “Oleh satu Roh kita dibaptis menjadi satu Tubuh.” Dan ketika
di dalam Tubuh itu, bebas, jaminan kebangkitan, “Allah telah menempatkan kejahatan
kita semuanya ke atas diriNya.” Bukan oleh “satu jabat tangan,” bukan “satu surat
gereja.” Tetapi, “Oleh satu Roh Kudus; Yahudi, Kafir, kuning, hitam, putih, semuanya
sudah dibaptis oleh satu Roh ke dalam satu Tubuh itu, melalui Darah perjanjianNya
sendiri.” “Dan ketika Aku melihat Darah itu, Aku akan lalu daripadamu,” dan bebas dari
maut, bebas dari kesakitan, bebas dari dosa. “Dia yang lahir dari Allah, tidak berbuat
dosa, karena Benih Allah tinggal di dalam dia dan dia tidak bisa berdosa.” Tidak ada
dosa.

“Oleh karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di Surga
sempurna,” kata Yesus. Bagaimanakah anda bisa sempurna? Anda tidak bisa melakukan
itu.  Anda dilahirkan di  dalam dosa,  dibentuk di  dalam kejahatan,  datang ke dunia
mengucapkan dusta. Tetapi ketika anda menerima Kristus sebagai pemikul dosa anda,
ketika anda menerima Dia oleh iman, anda percaya bahwa Dia telah menyelamatkan
anda, dan Dia telah mati menggantikan anda dan menanggung dosa-dosa anda, maka
Allah menerima anda dan membaptis  anda ke dalam Tubuh itu  dan tidak bisa  lagi
melihat  dosa.  Bagaimanakah  saya  bisa  menjadi  orang  berdosa  ketika  ada  sebuah
pendamaian di atas mezbah bagi saya?

83 (135) Bagaimana mungkin seorang polisi  menangkap saya di  kota,  sedangkan
peraturan kota memberikan saya hak untuk melaju dengan kecepatan sesuka saya?
Anda  tidak  bisa  menangkap  saya.  Jika  walikota  berkata,  “Rev.  Branham,  anda
mendapatkan panggilan sakit. Melaju saja dengan kecepatan yang anda mau, di zona
mana pun,” memberikan saya surat rekomendasi untuk itu, tidak ada polisi yang bisa
menangkap saya. Karena walikota sudah menaruh keyakinan kepada saya, bahwa saya
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tidak akan melakukan itu kecuali itu darurat.

(136) Dan ketika Allah menerima saya dan membaptis saya dengan Roh Kudus, Dia
memiliki keyakinan di dalam saya bahwa saya tidak akan berbuat dosa dengan sengaja.
Oleh karena itu, AnakNya telah membuat sebuah pendamaian bagi saya, dan saya tidak
bisa menjadi orang berdosa sepanjang saya dibenarkan dan Dia sudah menempatkan
saya di dalam TubuhNya. Saya ditebus denganNya. Bukan apa yang saya lakukan, tetapi
apa yang telah Dia lakukan bagi saya. Itulah Injil.
84 (137)  Efesus  4:30,  katakan,  “Janganlah  mendukakan  Roh  Kudus  Allah  yang
olehnya kamu dimeteraikan sampai Hari Penebusanmu.”

(138)  Pengkhotbah  Baptis  terkenal  berkata  kepada  saya,  belum  lama  ini,
dikatakan, “Saudara Branham, Abraham percaya kepada Allah, dan itu diperhitungkan
kepadanya sebagai kebenaran. Apa lagi yang bisa dia lakukan selain percaya kepada
Allah?” Dia berkata, “Kami percaya kami menerima Roh Kudus ketika kami percaya.”

(139) Saya katakan, “Tetapi anda salah. Sejujurnya anda salah. Paulus katakan, di
Kisah Para Rasul 19, kepada orang-orang Baptis itu yang punya seorang pastor yang
baik dulu di sana, seorang pengacara yang bertobat, 'Sudahkah kamu menerima Roh
Kudus sejak kamu percaya?'”

Dia berkata, “Yang aslinya tidak berkata seperti itu.”

(140)  Saya  katakan,  “Memang  itu  yang  dikatakannya.  Saya  punya  Emphatic
Diaglott. Dan memang seperti  itu dikatakan, di setiap terjemahan, baik Yunani dan
Ibrani. Dia berkata, 'Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya?'” Saya
katakan,  “Abraham percaya,  itu  benar.  Tetapi  Allah memberikan dia  sebuah tanda
bahwa Dia sudah menerimaimannya, dengan memberikan dia meterai sunat.” Itu benar.
Dia sudah menerima Abraham, karena Dia memberikannya sebuah tanda bahwa Dia
sudah menerima Abraham.

(141) Jika anda berkata anda percaya, dan belum menerima Roh Kudus, Allah
belum memeteraikan anda, belum punya cukup keyakinan untuk percaya kepada anda.
Ketika anda datang kepada Allah, Allah memeteraikan anda dengan Roh Kudus hingga
Hari Penebusan anda. Itulah Pesannya Gereja. Amin.

85 Sedikit lebih jauh lagi. Baiklah. Sekarang, 1 Korintus 12:13, “Oleh satu Roh kita
semua dibaptis ke dalam satu Tubuh.”

(142) Kisah Para Rasul,  beginilah caranya kita  masuk ke dalamNya.  Beginilah
Gereja itu dulu ditetapkan, Kisah Para Rasul, pasal 2. Ketika Pesan yang pertama dulu
dikhotbahkan kepada Gereja, sesudah Hari Pentakosta, mereka semua dipenuhi dengan
Roh  Kudus.  Maria,  semua  rasul,  mereka  semuanya  dipenuhi  dengan  Roh  Kudus,
berbahasa lidah, dan bertingkah seperti sekumpulan orang-orang mabuk. Dan ketika
mereka sedang mengalami saat-saat yang mengagumkan, bersorak dan memuji Allah,
dan terhuyung-huyung di bawah pengaruh yang kuat dari Roh Kudus, mereka tidak
peduli apakah itu hari Minggu, Senin, entah hari apa pun itu. Mereka sedang mengalami
saat-saat yang besar, bersorak dan seterusnya. Wah, orang-orang intelektual yang
hebat itu berkata, “Orang-orang ini sedang mabuk oleh anggur baru.”

86 (143)  Sekarang,  di  sinilah  Petrus  berdiri  dengan  kunci-kunci  Kerajaan  itu,  di
sisinya, kunci-kunci kepada Roh Kudus. Yesus berkata, “Aku berkata engkau adalah
Petrus. Di atas batu karang ini Aku akan mendirikan GerejaKu, dan gerbang-gerbang
neraka  tidak  akan  mengalahkanNya.”  Apakah itu?  Sebuah Kebenaran  rohani  yang
diwahyukan. “Darah dan daging tidak mewahyukan Ini kepadamu. Kamu tidak pernah
mempelajari  Ini  di  sebuah seminari.  Tidak ada seorang pun yang mengajarkan ini
kepadamu, dari  buku-buku. Tetapi,  itu adalah sebuah pewahyuan yang kamu lihat.
Pewahyuan! Aku berkata bahwa engkau adalah Petrus. Aku berikan kepadamu kunci-
kunci Kerajaan itu. Apa pun yang kau ikat di bumi, Aku akan mengikatnya di Surga. Apa
pun yang kau lepaskan di bumi, Aku akan melepaskannya di Surga.” Dia harus menjaga
FirmanNya. Pada Hari Pentakosta, siapakah juru bicaranya? Petrus, karena dialah yang
memegang kunci-kunci itu.

87 (144) Dan orang-orang itu dulu menertawai mereka, berkata, “Orang-orang ini
penuh dengan anggur baru.”

(145) Petrus berkata, “Ini masih jam yang ketiga, mereka ini tidak sedang penuh
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dengan anggur baru. Tetapi inilah yang dulu diucapkan oleh nabi Yoel, 'Akan terjadi di
hari-hari terakhir, firman Allah, Aku akan mencurahkan RohKu ke atas semua daging.
Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ke atas hamba-hambaKu laki-
laki  dan perempuan akan Kucurahkan RohKu. Teruna-terunamu akan mendapatkan
penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi.
Dan Aku akan memperlihatkan tanda-tanda di langit di atas dan di bumi di bawah. Akan
terjadi bahwa barang siapa yang memanggil Nama Tuhan akan diselamatkan.'”

(146)  “Ketika  mereka  mendengar  hal  ini,  hati  mereka  menjadi  tertusuk,  dan
berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, 'Saudara-saudara, apakah yang
bisa kami lakukan supaya selamat?'” Di sinilah penugasan Gereja. Nah mereka ingin
mencari tahu bagaimana anda masuk ke dalam Tubuh mistik ini. Baiklah.

(147) Kisah Para Rasul, pasal 2, mulai ayat 37, Khotbah inagurasi. Anda tidak bisa
menggantiNya. Anda tidak bisa menggantiNya. Dengarkan.

88 (148)  Jika  dokter  anda  menuliskan  sebuah  resep  kepada  anda,  dan  anda
membawanya ke  apotek,  kepada seorang apoteker  gadungan,  anda tahu,  dia  bisa
membunuh anda dengan resep itu. Anda lihat, dokter itu menuliskan sekian banyak di
dalam itu, karena dia dilatih untuk itu. Dan dia menuliskan kepada anda sekian banyak
racun,  dan  dia  menaruh sebuah penangkal  di  dalam situ  untuk  membunuh sekian
banyak racun tersebut. Dia harus menempatkan sesuatu untuk menangkal obat yang
lainnya. Dan jika resep itu tidak dipenuhi tepat seperti yang dituliskan oleh dokter itu,
itu akan membunuh anda.

89 (149) Dan, itu, Allah adalah sang Dokter. Dia adalah seorang Dokter jiwa. Dia
adalah seorang Dokter keselamatan. Dan Dia mendidik seseorang di dalam TeologiaNya
sendiri, Petrus, seorang yang tidak berpendidikan yang bahkan tidak bisa membaca
namanya ketika dituliskan di depannya. Tetapi Dia memberikan Roh Kudus kepadanya,
dan  memberikannya  pensil  untuk  menuliskan  Doktrin  tentang  itu.  Jadi,  pada  Hari
Pentakosta,  dia  menuliskan Resep.  Mari  kita  lihat  apa yang dia  tuliskan.  Dr.Simon
Petrus, mari lihat apa Resep anda untuk keselamatan. Mari lihat apa yang dituliskanNya.

Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka
bertanya kepada Petrus dan . . . rasul-rasul . . . yang lain: “Apakah yang
harus kami perbuat, saudara-saudara?”

(Perhatikan,  anda yang pegang kunci-kunci  itu.)  Jawab Petrus  kepada
mereka: “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu
dibaptis  dalam nama Yesus  Kristus  untuk  pengampunan  dosamu,  maka
kamu akan menerima karunia Roh Kudus.

Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu . . . bagi orang yang
masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.“

(150) Itulah Resepnya. Jangan men-dokter-kan Itu; anda akan membunuh pasien
anda. Itulah yang menjadi masalah dengan banyak orang ini yang berbicara tentang ini,
“Bapa, Anak, dan Roh Kudus.” Mereka membunuh banyak orang-orang secara rohani,
men-dokter-kan dengan hal yang salah.

90 Tidak ada yang seperti itu. Tidak pernah ada seorang pun yang dibaptis, nama
“Bapa, Anak, Roh Kudus,” di dalam Alkitab. Tidak pernah ada upacara yang seperti itu
pernah diucapkan hingga gereja Katholik. Gereja Katholik adalah ibunya. Selidikilah
Kitab Suci. Selidikilah sejarah dan cari tahu. Aturan pertama yang pernah dilakukan
dengan “Bapa, Anak, dan Roh Kudus,” adalah seorang imam Katholik.

(151) Mereka memercik. Percik dulu ditetapkan oleh gereja Katholik, “IBU PARA
PELACUR.” Segera kembali ke “si pelacur.”

(152) Dikatakan di dalam katekismus itu, “Apakah ada hal yang demikian di mana
seorang Protestan pernah diselamatkan?” Dikatakan, “Kadang kala, tentu saja, karena
mereka mengakui  doktrin Katholik.”  Mereka tidak akan mengambil  Alkitab mereka.
Mereka membaptis, nama “Bapa, Anak, dan Roh Kudus,” dan mereka tidak punya Nas
untuk itu.  Dikatakan,  “Tetapi  gereja  Katholik  yang memulainya dulu,”  dan mereka
mengakuinya. “Oleh aturan-aturan Katholik, mungkin ada yang diselamatkan.” Tidak
ada yang seperti itu. Tidak pernah ada seorang pun yang dulu dibaptis dengan cara
demikian. Tidak pernah ada yang dipercik, di dalam Alkitab, disiram, atau dengan cara
apa pun yang lain selain ditenggelamkan ke dalam air, di dalam Nama Yesus Kristus,
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untuk pengampunan dosa.

(153) Apakah yang kita baca tadi,  dan yang saya beritahu, di  mana kita akan
masuk ke situ? Yaitu, “Pertobatan dan pengampunan dosa harus dikhotbahkan di dalam
NamaNya.” Ke mana? Hanya ke Yerusalem, ke orang-orang Yahudi? “Kepada seluruh
bangsa, seluruh dunia, mulai dari Yerusalem.”

91 Sekarang, Dr. Simon Petrus sudah menulis Resepnya.

(154)  Bagaimana  dengan  anda,  para  dokter,  apakah  anda  sedang  mencoba
menaruh sesuatu denganNya? Jangan tambahkan apa pun kepadaNya. Ambillah Itu
sebagaimana Itu adanya. Itulah penugasan Gereja. Begitulah bagaimana kita masuk ke
dalamNya,  “Dengan  bertobat,  dan  dibaptis  di  dalam  Nama  Yesus  Kristus  untuk
pengampunan dosa-dosamu, dan sebuah janji bahwa kamu akan menerima Roh Kudus.”
Nah,  itulah  yang dikatakan Alkitab,  “Dibaptis  ke  dalam Gereja!  Dibaptis  ke  dalam
Gereja!”

92 (155) Mari kita baca Galatia3:26, sebentar saja. Kita tidak akan pergi selain dengan
satu saja, dua lagi, tiga hal lagi di sini, kemudian kita—kita akan menutup. Sekarang
mari kita baca di sini di Galatia, pasal 3. Jika ada yang sudah mendapatkannya sebelum
saya, bacakan itu. [Seorang saudari mulai membaca Galatia 3:26, “Sebab kamu semua
adalah anak-anak . . .”—Ed.] Teruskan. [“Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
oleh iman di dalam Kristus Yesus.”] Galatia 3:26? [“Saya sudah membacanya.”]

Mungkin saya sudah membacanya, salah tulis tadi di sini. Mungkin Kolose. Mari kita
baca Kolose. Saya—saya tahu ke mana yang mau saya tuju. Mari lihat apakah itu Kolose
3:26. Bukan. Tidak ada 3:26.

Sekarang apa itu, Galatia 3:26? [Saudari itu menjawab, “Yeah.”—Ed.] Di sini, di
sini saya menemukannya. Itu benar. Baca terus, saudari, Galatia 3:26, anda mulai dari
situ. Di sini dia, 26, 27, dan 28. Sekarang dengarkan dengan seksama. [Saudari itu
membaca Galatia 3:26-28.]

Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus
Kristus.

Karena  kamu semua,  yang  dibaptis  dalam Kristus,  telah  mengenakan
Kristus.

Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba
atau  orang  merdeka,  tidak  ada  laki-laki  atau  perempuan,  karena  kamu
semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.

(156)  Bagaimanakah  kita  masuk  ke  dalam  Tubuh  ini?  Bagaimanakah  kita
melakukannya? “Dibaptis oleh Roh Kudus, ke dalam Tubuh Kristus Yesus.”

93 (157) Nah, satu hal lagi tentang Pesannya Gereja, bagaimana kita masuk ke dalam
Gereja, adalah melalui  pengudusan. Dan pengudusan, Ibrani  13:12 dan 13, “Yesus
menderita  di  luar  pintu  gerbang,  sehingga  Dia  bisa  menguduskan  umat  dengan
DarahNya sendiri.”

(158) Sekarang, Efesus, mari ke sini. Kita harus membaca yang satu itu. Efesus 5:
25,  segera sekarang.  Efesus5:25.  Baiklah.  Di  sinilah kita,  5:25.  Tidak,  saya masih
mendapatkan yang salah. Saya tidak menuliskannya dengan benar di sini. Mari lihat.
“Oleh karena itu, para pengkhotbah dan para imam . . .” Oh, ya. Saya tadi menuliskan
ini, dengan buru-buru, beberapa saat yang lalu, jadi saya pasti sudah keliru . . . Oh,
saya membuka halaman yang salah. Itu dia. Amin. Ya. Baiklah.
94 (159) Ibrani 12 dan 13, “Yesus menderita di luar pintu gerbang, sehingga Dia bisa
menguduskan umat dengan DarahNya sendiri.”

(160) Oleh karena itu, saudara-saudari, beginilah bagaimana kita datang dengan
Gereja: dengan bertobat; dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosa-dosa kita; dan sebuah janji bahwa kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Oleh
karena itu, tidak ada pengkhotbah yang bisa menjabat tangan kita untuk masuk ke
dalamNya. Tidak ada imam yang bisa bersumpah supaya kita masuk ke dalamNya.
Tetapi kita dilahirkan ke dalamNya, oleh Raja dari Kerajaan Mesianik ini. Amin.

(161) Sekarang, hanya ini, bisakah saya mendapatkan yang satu ini lagi? Di sinilah
di mana saya mendapatkannya. Berapa banyak yang mau tinggal dengan saya beberapa
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menit lagi? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Paham? Hanya . . . Sudah pukul 09:30, dan
sudah lewat.

95 (162) Sekarang, bisakah kita masuk ke Surga tanpa Gereja? Ambil saja beberapa
komentar tentang ini, karena saya punya lusinan yang tertulis di sini, seperti yang anda
lihat. Tetapi saya—saya . . . hanya satu hal, supaya kita tahu. Tidak, tuan. Anda tidak
bisa masuk ke Surga tanpa menjadi anggota Gereja ini.

(163) Nah, hal yang pertama, di Yohanes 3:5, Yesus berkata, “Kecuali seseorang
dilahirkan dari air, dan dari Roh!” (“Bertobatlah, dan dibaptislah, Nama Yesus Kristus
untuk  pengampunan  dosa-dosa,  dan  kemudian  kamu  akan  dilahirkan  dari  Roh.”)
Dilahirkan dari air, dilahirkan dari Roh! “Kecuali seseorang mendapatkan Ini, dia bahkan
tidak bisa masuk ke dalam Kerajaan Surga.” Dia bahkan tidak bisa melihat Kerajaan
Surga. Maka jika anda dilahirkan dari air dan Roh, anda ada di dalam Gereja. Jika anda
tidak dilahirkan dari air dan Roh, anda tidak ada di dalam Gereja, dan tidak bisa melihat
Kerajaan Surga. Apakah itu masuk akal bagi anda? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Itu
tepat sekali benar. Nah, apakah anda tahu . . .

96 (164) Anda berkata, “Yah, Saudara Branham, saya percaya,” baiklah, dengarkan,
“dan saya tidak pernah menerima Roh Kudus.” Tidak, anda belum percaya. Anda hanya
percaya kepada suatu keyakinan. Anda punya pengharapan.

Sebab, di 1 Korintus, pasal 12, dan ayat 3. Mari langsung saja kita masuk ke situ
sementara kita sudah dekat ke situ, jika anda mau. 1 Korintus 12, pasal 12 dan ayat 3.
Dan kita akan segera masuk ke situ, dan—dan membaca ini di sini, dan melihat apa
yang Tuhan simpan di dalam Ini untuk kita. 1 Korintus 12, baiklah, dan ayat 3.

Karena  itu  aku  mau  memberikan  kamu  pengertian,  bahwa  tidak  ada
seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: “Terkutuklah
Yesus!” dan. . . tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku: . . . “Yesus
adalah Tuhan”, selain oleh Roh Kudus.

97 (165) Anda tidak tahu apa-apa soal Itu sebelum anda sudah menerima Roh Kudus.
Anda berkata,  “Saya menerima Yesus  Kristus  sebagai  Juru  Selamat  pribadi  saya.”
Sudahkah anda menerima Roh Kudus sejak anda percaya? Jika belum, anda bahkan
tidak bisa memanggil Dia Tuhan, karena Dia bukan Tuhan. Dia adalah seorang Oknum
sejarah yang, oleh iman, sudah anda terima. Tetapi ketika Dia datang ke dalam diri
anda, oleh Roh Kudus,  Dia adalah Tuhan anda. Tidak seorang pun bisa memanggil
Yesus, “Tuhan,” hanya oleh Roh Kudus; sebelum anda dilahirkan dari Roh Allah, dan Roh
Kudus ada di dalam anda. Maka, jika anda, anda dilahirkan ke dalam Kerajaan ini, dan
anda adalah bagian dari Gereja. Maka anda adalah orang-orang yang dipanggil keluar.
Anda mengerti itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Baiklah, sekarang.

98 (166) Bisakah kehidupan keluar  dari  sebuah jagung,  kecuali  jagung itu punya
kehidupan di  dalamnya? Jika sebutir  biji  jagung ditanam ke tanah, yang satu butir
berkecambah, dan yang satunya lagi tidak berkecambah. Yang tidak berkecambah itu,
bisakah ia hidup lagi? [Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.] Sama sekali tidak. Tidak ada apa
pun di dalamnya. Meskipun, secara material, ia akan bisa dijadikan sereal jagung yang
betul-betul  sama bagusnya,  sama bagusnya  dengan  jagung  lainnya.  Ia  akan  bisa
dijadikan roti jagung yang sama bagusnya dengan jagung lainnya. Ia akan terlihat sama
bagusnya di atas rak dengan jagung lainnya. Tetapi jika ia tidak punya kehidupan di
dalamnya, ia tidak bisa bangkit lagi.

(167) Seseorang yang baik, bisa saja merupakan seorang anggota gereja yang baik
seperti seorang Kristen. Seseorang yang baik, bisa saja merupakan seorang warga yang
baik seperti seorang Kristen; seseorang yang baik, bermoral. Tetapi ketika dia mati, itu
saja,  jika dia tidak dilahirkan dari  Roh Allah.  Karena, segala sesuatu yang berawal
memiliki kesudahan.

99 (168) Hanya Allah satu-satunya yang Kekal. Oleh karena itu, kita adalah bagiannya
Allah, dengan menerima KehidupanNya. Yesus berkata, “Aku memberikan Hidup Kekal
kepada mereka.” Kata Yunani di situ adalah Zoe, artinya “Hidupnya Allah sendiri.” Dan
satu-satunya cara di mana anda bisa pernah hidup lagi adalah memiliki Hidup Kekal,
yang adalah Hidupnya Allah, karena hidup anda akan binasa. Tetapi HidupNya akan
bangkit lagi, karena Allah adalah Kekal. Dan anda sudah memperoleh Hidup Kekal, dan
bisa . . . lebih bisa mati daripada Allah bisa mati. “Dia yang percaya padaKu memiliki
Hidup  Kekal,  dan  Aku  akan  membangkitkannya  pada  hari  yang  terakhir,
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membangkitkannya lagi. ”Hidup Kekal yang ada di dalam dia akan membangkitkannya.

100 (169) Sekarang, bisakah kita masuk ke Surga tanpa ada di dalam Gereja? Anda
tidak bisa ada di dalam Gereja sebelum anda dilahirkan kembali. Jika anda dilahirkan
kembali, anda ada di dalam Gereja. Jadi anda tidak bisa pergi ke Surga sebelum anda
menjadi seorang anggota dari Gereja ini, dan anda tidak bisa menjadi seorang anggota
sebelum anda dilahirkan ke dalamNya.

(170) Dan sekarang biarkan saya sedikit  mencekik  anda.  Dan anda tidak bisa
menjadi seorang anggota jika Allah belum memanggil anda menjadi seorang anggota.
Nah, betapa bahagianya anda seharusnya untuk itu, sebab anda dulu dipredestinasikan
sebelum dasar dunia. Dan nama anda . . . Whew! “Nama-nama anda dulu tertulis di
dalam Kitab Kehidupan Anak Domba,”  Buku Gereja,  “sebelum dasar  dunia.”  Itulah
Alkitab.

Alkitab  berkata,  “Antikristus,”  organisasi-organisasi,  gereja  Katholik  dengan
organisasi-organisasi lainnya, organisasi-organisasi,“ akan menyesatkan seluruh umat
manusia yang ada di muka bumi ini, yang nama-namanya tidak tertulis di dalam Kitab
Kehidupan Anak Domba sebelum dasar dunia.”

Yesus  berkata,  “Semua  yang  telah  diberikan  Bapa  kepadaKu  akan  datang
kepadaKu.”  Itu  adalah  FirmanNya  sendiri.  Bukan  apa  yang  sudah  anda  lakukan,
melainkan apa yang sudah Dia lakukan.

101 (171) Mari kita selesaikan itu, sebentar. Mari kita buka di Efesus, pasal 1, cepat.
Dengarkan ini. Ini adalah Paulus. Nah, dia harus berjalan terus kepada kesempurnaan
dengan Gereja  ini.  Paulus  sedang mengalamatkan ini  kepada orang-orang Kristen.
Berapa banyak orang Kristen yang hadir di sini? Coba angkat tangan anda. [Jemaat
berkata,“Amin.”—Ed.] Baiklah. Ini  bukan untuk bayi-bayi,  sekarang. Ini—ini  adalah
mereka  yang  bisa  makan daging.  Sekarang,  pasal  1,  perhatikan  kepada  siapa  dia
mengalamatkan Ini.

Dari  Paulus, rasul  Kristus Yesus oleh kehendak Allah, .  .  .  (bukan oleh
penetapan dari bishop, bukan oleh organisasi).

. . . rasul (seorang yang diutus) oleh kehendak Allah, kepada orang-orang
kudus (itu adalah orang-orang yang disucikan itu, atau yang dikuduskan) di
Efesus, . . . orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.

(172) Kepada siapa dia sedang mengalamatkan Itu? Kepada mereka yang sudah
ada di dalam Gereja. Ketika anda ada di dalam Kristus, anda ada di dalam TubuhNya.
Apakah itu benar? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Maka anda adalah anggota Gereja.

102 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan . . . Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu.

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus
telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.

(173)  Bagaimanakah  Dia  dulu  melakukan  itu?  Apakah  yang  Dia  lakukan  dulu
dengan itu? Mereka sudah sampai ke Yordan. Mereka dulu menyeberang ke Tanah yang
dijanjikan itu, dan mereka sedang duduk di tempat-tempat Surgawi di dalam Kristus
Yesus. Inilah dia.  “Memberkati  kita bersama-sama dengan berkat-berkat Surgawi,”
pengajaran Firman, sebagaimana Gereja, orang-orang yang dipanggil keluar yang ada di
dalam Kristus Yesus. “Sebagaimana kita sedang duduk bersama-sama di tempat-tempat
Surgawi,” seperti Gereja, ketika kita dilahirkan di dalam Kristus Yesus. “Orang-orang
yang disucikan dan dipanggil keluar,” oh, bukan main, seseorang yang kepadanya Dia
bisa  mengajarkan  sesuatu.  Terdapat  begitu  banyak  masalah  dengan  orang-orang
Korintus, tetapi bukan Gereja yang ini. Dia bisa mengajar mereka, perkara-perkara yang
besar. Baiklah.

103 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus
telah mengaruniakan kepada kita segala . . .

Ingat dua Pesan saya yang terakhir?

. . . segala berkat rohani di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus.

Sebab . . .

Dengarkan. Biarkan ini mengejutkan anda sekarang.
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Sebab di dalam Dia Allah telah (bentuk waktu lampau) memilih kita . . .

“Pada kebangunan rohani yang terakhir”? Apakah saya membacanya seperti itu?
[Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.]

Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dasar dunia, sebelum
dunia, . . . (Perhatikan di sini.) . . . sebelum dasar dunia supaya kita kudus
dan tak bercacat di hadapan-Nya di dalam kasih:

Sudah m-e-n-e-n-t-u-k-a-n . . .

(174) Apakah yang dulu kita lakukan? Tidak ada. Apa yang sudah Dia lakukan,
itulah  yang  sedang  saya  lihat.  Kapankah  Dia  melakukannya?  Memilih  kita,
menempatkan nama-nama kita pada KitabNya, pada Buku GerejaNya, untuk menjadi
seorang anggota dari Tubuh mistik ini, sebelum dunia pernah dimulai.

Dan sudah menentukan kita dari semula kepada pengadopsian anak-anak
oleh Yesus Kristus bagi diri-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,

104 (175)  Whew!  Anda  harus  berada  di  dalam  Gereja  itu,  saudara,  jika  anda
melakukannya, sebab Dia sedang datang bagi sebuah Gereja. Jenis gereja apa? “Sebuah
gereja yang tanpa cacat, atau tanpa kerut.” Bagaimanakah kita bisa menjadi seperti itu?
Dengan  menjadi  mati  di  dalam Kristus,  dibaptis  oleh  Roh  Kudus  ke  dalam Tubuh
mistikNya, dan suatu pendamaian Darah Anak Allah yang tersedia di sana bagi kita
setiap jam di sepanjang hari. “Didapati tanpa cela,” itulah Gereja, “tanpa cacat, atau
tanpa kerut.” Dia telah memilih kita di dalam Dia, dan menempatkan nama-nama kita
pada KitabNya.

Alkitab berkata, bahwa, “Yesus Kristus adalah Anak Domba yang tersembelih . . .”
1900 tahun yang lalu? Seberapa jauh? “Anak Domba itu telah tersembelih sejak dasar
dunia.”

105 (176)  Ketika,  “Allah,”  di  Alkitab,  kata  di  Kejadian,  Kejadian  1  berkata,  “Pada
mulanya Allah .  .  .”  Ambillah nama Allah  itu  di  dalam bahasa Ibrani,  dan lihat  apa
artinya.  Itu  dieja  El,  Elah,  Elohim,  yang  artinya  “Seorang  yang  tinggal  sendirian,
Seorang yang mencukupi  diriNya, Seorang yang kuat.”  Tidak ada apa pun dulunya
sebelum Itu. Tidak ada udara. Tidak ada bintang-bintang. Tidak ada embun. Tidak ada—
tidak ada atmosfir. Tidak ada atom. Tidak ada molekul. Tidak ada apa pun sebelum Itu.
Itu adalah Allah,  Seorang yang Kekal.  Dan di  dalam Dia ada atribut-atribut,  untuk
menjadi  seorang Juru Selamat,  untuk menjadi  seorang Bapa,  untuk menjadi  Allah.
Maka, di sana, Dia bukan Allah. Dia adalah—Dia adalah Allah, tetapi tidak ada apa pun
yang lain, tidak ada penyembahan. Jadi, Allah adalah “sebuah obyek penyembahan,”
dan dulu tidak ada apa pun untuk menyembah Dia. Jadi di sana dulu ada atribut-atribut
di dalam diriNya untuk menjadi hal itu, untuk menjadi seorang Juru Selamat, untuk
menjadi  seorang  Penyembuh,  untuk  menjadi  semua  hal-hal  ini  sebagaimana  Dia
adanya.

106 (177)  Jadi,  hal  pertama  yang  Dia  ciptakan.  Nah,  sebagian  dari  anda  ingin
mengetahui  tentang  kisah  Kejadian  saya.  Allah  berkata,  “Marilah  kita  menjadikan
manusia.” Hal pertama yang Dia ciptakan adalah para Malaikat, untuk menyembah Dia,
kemudian Dia menjadi Allah. Kemudian ketika Dia berkata, “Marilah kita menjadikan
manusia  menurut  gambar  Kita  sendiri,”  jenis  manusia  seperti  apa  yang  dulu  Dia
jadikan?  Manusia  roh.  Kemudian,  ketika  Dia  menjadikan  manusia  itu,  Dia
memberikannya  kendali.  Kemudian  Dia  menjadikan  manusia  dari  debu  tanah.
Kemudian,  dia  jatuh;  kemudian Dia  menjadi  seorang Juru Selamat.  Seorang Allah,
kemudian seorang Juru Selamat. Dosa mendatangkan penyakit, kemudian Dia menjadi
seorang Penyembuh. Haleluya! Tidak akan ada apa pun yang salah. Dia tahu semuanya
tentang itu, sebelum dunia pernah dibentuk. Dia tahu kita akan mengadakan pertemuan
ini pada malam ini. Dia tahu setiap agas yang akan pernah ada di bumi, dan berapa
banyak lemak yang akan dibuatnya, dan berapa kali dia akan mengedipkan matanya.
Dia adalah Allah yang tak terbatas. Dia mengetahui segala sesuatu. Amin. Tidakkah
anda senang, malam ini, bahwa nama anda ada di Kitab itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—
Ed.]
107 Sungguh suatu pemikiran yang indah yang sedang saya renungkan

Tentang seekor Burung besar yang berbintik itu,
Dan mereka berkata bahwa NamaNya sudah tertulis
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Di halaman-halaman Firman Kudusnya Allah.
Semua burung yang lain mengerumuni Dia,
Dia dihina oleh mereka semua.

(178) Apakah burung yang berbintik itu? Saya berbeda dengan orang itu yang
mengatakan bahwa itu salah. Apakah burung yang berbintik itu yang ada di Alkitab? Itu
bukan Israel, seperti yang mereka katakan. Itu adalah Gereja Yesus Kristus.

Untuk sebuah persembahan dosa,  apakah yang dulu mereka lakukan? Mereka
mengambil seekor tekukur, memotong kepala yang seekor dan membalikkannya, dan
mencurahkan darahnya ke atas pasangannya yang hidup, dan melepaskan pasangannya
itu. Dan pasangannya itu, sudah dipercik, dengan darah dari pasangannya yang mati,
terbang melintasi bumi, memercikannya sebagaimana dia mengepakkan sayapnya. Dan
darah itu terpercik ke atas bumi, meneriakkan, “Kudus, kudus, kudus, bagi Tuhan!
Kudus, kudus, kudus, bagi Tuhan!”

108 (179) Itu adalah sebuah perlambang Kristus. Dan burung besar yang berbintik itu
adalah Gereja yang sudah berbintik oleh Darah dari PasanganNya yang mati, sang Juru
Selamat,  Yesus  Kristus.  Dan Dia  sedang melintasi  bumi  di  zaman ini,  mengepak-
ngepakkan sayapnya, meneriakkan, “Kudus, kudus, kudus, bagi Tuhan!” Amin! Saya
sungguh senang bahwa saya mengenal Dia. Saya sungguh senang nama saya ada di
KitabNya, ditempatkan di  situ bukan karena kebaikan saya; tidak, tuan, saya tidak
pernah ada di Situ, atau oleh karena kebaikan anda. Tetapi oleh karena kebaikan dan
rahmat dari Allah, sebelum dasar dunia, menempatkan nama-nama kita di KitabNya.

109 (180) Apakah identifikasi  Gereja? Akan jadi  apakah Dia? Apakah Dia dulunya?
Apakah Dia sekarang? Kelompok yang dipanggil keluar.

Siapakah yang mendirikanNya? Yesus Kristus. Bukan seorang bishop, bukan gereja
Katholik, bukan Methodis, bukan Luther, bukan Wesley. Tidak, tuan. Siapakah yang
mendirikanNya? Yesus Kristus.

Apakah Pesannya? Pertobatan, baptisan air,  baptisan Roh Kudus, kesembuhan
Ilahi, keselamatan.

Bagaimanakah kita menjadi anggotaNya? Dengan cara dilahirkan ke dalamNya.

Bisakah kita masuk ke Surga tanpa Itu? Tidak, tuan. “Sebab mereka yang mati di
dalam Kristus akan Allah bawa bersama-sama dengan Dia,” dan bukan—bukan siapa
pun yang lain melainkan mereka yang mati di dalam Kristus. Yesus akan datang bagi
mereka yang mati di dalam Kristus. Efesus pasal 4, dikatakan bahwa . . . Tidak. Galatia,
saya yakin di situ, pasal 4. Dikatakan, bahwa, “Mereka yang mati di dalam Kristus akan
Allah bawa bersama-sama dengan Dia. Mereka yang mati di dalam Kristus akan Allah
bawa bersama-sama dengan Dia.”

110 (181) Nah, oleh karena itu, Dia adalah sebuah kelompok yang dipanggil keluar,
sebuah Tubuh mistik. Kristus menempatkanNya pada aturannya. Sebelum Dia mati, Dia
berbicara tentang kedatanganNya, Dia berkata, “Aku akan datang dan menjadi Raja atas
Domain ini. Sedikit waktu lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, namun kamu akan
melihat Aku. Kamu tidak akan punya urusan apa pun dengan kerajaan dunia ini.”

(182)  Itulah  alasannya  mereka  berada  di  dalam  suatu  kebingungan  yang
sedemikian rupa, yang disebut “Babel.” Yang seorang, “Yah, diberkatilah Allah, saya
adalah Presbyterian. Diberkatilah Allah, saya adalah Methodis. Diberkatilah Allah, saya
adalah . . .”

Diberkatilah Allah, saya adalah Kristen. Amin. Itu dia. Bagaimana saya mengetahui
diri  saya?  “Tanda-tanda  ini  menyertai  orang  percaya.”  Paham? Itulah  kartu  tanda
pengenal  anda.  Bukan berkata,  “Tunggu sebentar,  saya percaya saya punya kartu
persekutuan saya.” Tidak. Saya tidak punya sama sekali. Punya saya ada di atas Sana.
Mungkin saya akan kehilangan kartu yang di bawah sini. Tetapi Dia memberitahu saya,
“Sebelum dunia dimulai,” Dia memberikan saya kartu tanda pengenal saya, kepada
setiap orang yang masuk ke dalam Kerajaan itu. Itu tetap ada di Surga, jadi catatan-
catatannya jelas. Saya sungguh senang. Saya . . .

(183)  Seseorang  berkata,  “Saya  mencari  Allah.  Saya  mencari  Allah.”  Itu
bertentangan dengan Alkitab. Justru Allah yang mencari anda, bukan anda yang mencari
Allah. Allah melintasi taman Eden, berteriak, “Adam, di manakah engkau?” Bukan Adam
yang berteriak, “Allah, di manakah Engkau?” Itu adalah Allah yang berteriak, “Adam, di
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manakah engkau?”

111 (184) Oh, saya senang sekali  saya adalah seorang anggota dariNya. Bukankah
begitu? [Jemaat berkata,“Amin.”—Ed.] Saya senang sekali dengan Gereja yang besar
ini.  Maafkan  saya  karena  sudah  menahan  anda  begitu  lama.  Tetapi  apakah  anda
percaya dengan Gereja yang besar ini? [“Amin.”] Apakah anda percaya denganNya?
[“Amin.”] Apakah anda percaya Itu adalah Tubuh mistik? [“Amin.”]

(185) Sekarang, kalian orang-orang Katholik, satu-satunya hal yang harus anda
lakukan  untuk  menjadi  anggotaNya  adalah  dengan  menerima  Yesus  Kristus  dan
dilahirkan dari Roh. Kalian Baptis, kalian Methodis, Presbyterian, Lutheran, apa pun
anda,  dengarkan  ini.  Jangan pikir  saya  memihak  orang-orang  Pentakosta.  Mereka
adalah para pembelot Pentakosta yang sama saja dengan gereja lainnya. Itu tepat
sekali.  Mereka  hanya  datang  dengan  nama  dan  pengakuan.  Itu  saja.  Tetapi,
kepemilikan, mereka tidak memilikinya. Itu benar. Karena, ketika anda dilahirkan dari
Roh, anda menjadi  suatu makhluk yang baru, dan kemudian Allah mulai  berurusan
dengan anda sebagai anak-anak, dan anda dipimpin Roh Allah. Tidak soal anda milik
organisasi mana, itu tidak ada . . . Itu hanyalah suatu aturan duniawi tua yang kecil,
yang hendak binasa. Tetapi apakah anda adalah salah seorang anggota dari  Tubuh
mistik Kristus yang besar ini? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Jika tidak, kiranya anda
menerima Dia, pada malam ini, sebagaimana kita menundukkan kepala kita sejenak
untuk berdoa.

112 (186)  Sambil  kita  renungkan sekarang,  adakah di  sini  yang mau mengangkat
tangannya? Dan berkata: “Tuhan, saya mengangkat tangan saya kepadaMu, jadikanlah
saya anggota dari Gereja itu pada malam ini. Berikanlah saya kelahiran itu, bahwa itu
adalah milik saya. Apakah Engkau sudah memanggil  saya, Tuhan? Maka saya ingin
menjadi anggota dari Gereja itu. Saya adalah milik dari salah satu organisasi bumi ini,
tetapi saya tidak memiliki pengalaman itu. Saya tidak memiliki kuasa untuk mengusir
iblis dan melakukan hal-hal ini seperti yang dulu Engkau katakan akan menyertai orang
percaya. Saya belum menerima itu, Tuhan. Dan Engkau berkata bahwa tanda-tanda
akan . . . (Akan artinya, 'Engkau akan.') Berikan saya kuasa, Tuhan.”

113 (187) Tuhan memberkati  anda.  Tuhan memberkati  anda,  dan anda, dan anda.
Anda semuanya yang mengangkat tangan, Tuhan memberkati anda dan memberikan
anda kuasa itu untuk menjadi anggota dari Gereja yang besar ini, Gereja Yesus Kristus.
Ada lagi,  sebelum kita naikkan doa? Tuhan memberkati  anda, wanita muda. Tuhan
memberkati anda, saudari. Tuhan memberkati anda. Ya, saya melihat tangan anda di
belakang sana. Tuhan memberkatimu, yang di sebelah sini; saya melihat tanganmu,
nak. Melihat tangan anda di sini, saudara. Ya. Tuhan memberkati anda; dan kamu, si
kecil yang di sana, seorang gadis muda. Tuhan memberkatimu. Ada lagi, angkat saja
tangan anda. Tuhan memberkati saudari ini, yang duduk di sini. “Saya ingin menjadi
anggota. Saya ingin DarahNya ada pada saya sebagaimana saya keluar dari gedung ini
pada malam ini,  supaya saya keluar dan hidup saya berseru, 'Kudus, bagi Tuhan.'”
Tuhan memberkatimu yang di belakang sana, nak. Tuhan mengabulkan berkat-berkat
ini bagimu. Masih ada lagi? Angkat tangan anda. Seseorang berkata, “Allah, kasihanilah
saya”?

(188) Jika anda ingin berjalan ke altar untuk didoakan, sambil kita menyanyikan
lagu ini:

Pulang, pulanglah,
Kau yang letih, pulanglah;

(189) Jika anda tidak pasti dengan kondisi anda, saya mengundang anda untuk
datang, berdoa.

Sambil kita berdoa:
Sungguh lembut Yesus memanggil,
Memanggil kau dan aku,
Lihatlah di pintu gerbang Dia sedang menanti dan mengawasi,
Mengawasi kau dan aku.

Pulang . . . pulanglah,
Kau yang letih, pulanglah;
Sungguh lembut Yesus memanggil,
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Memanggil, hai orang berdosa, pulanglah!

Mari kita menyenandungkannya sekarang.

Kenapa kita harus berlama-lama . . .

[Saudara Branham bersenandung—Ed.]

(190) Seorang wanita tua datang ke depan untuk didoakan. Apakah ada lagi yang
mau berjalan ke depan dan berdoa sebentar pada malam ini?

Meskipun kita sudah berdosa,
Dia memiliki rahmat dan pengampunan,
Pengampunan bagi kau dan aku.
Pulang . . . pulanglah, pulang . . .

(191) Maukah kalian anak-anak kecil turun ke bawah sedikit seperti itu? Ibu-ibu,
mari masuk. Turun sedikit, nak.

. . . yang letih, pulanglah;
Sungguh lembut Yesus memanggil,
Memanggil, hai orang berdosa, pulanglah!

Pulanglah, pulanglah,
Kau yang letih, pulanglah;
Sungguh lembut Yesus memanggil,
Memanggil, hai orang berdosa, pulanglah!

(192) Bagaimana jika anda tahu, besok pada saat ini, bangsa ini akan diledakkan?
Kita sedang hidup di sebuah masa yang mengerikan. Anda tidak bisa menaruh harapan
kepada apa pun di masa ini, di luar Kristus. Dan kenapa anda mau membahayakan diri,
kenapa anda mau membahayakan jiwa itu yang sudah Allah beli oleh Darah AnakNya
sendiri?Kenapa anda tidak mau memberikan hidup anda kepada Dia? Apakah yang bisa
anda lepaskan? Segala sesuatu untuk diraih.

(193) Anda berkata, “Yah,saya tidak percaya dengan itu.”

Baiklah, Alkitab berkata anda orang bodoh. Kenapa anda mau . . . ? Orang kaya itu
dulu tidak percaya itu, di Alkitab. Ketika matahari terbenam, dia tertawa dan gembira;
ketika matahari terbit, dia ada di neraka. Kenapa anda mau mengambil kesempatan
seperti orang yang demikian? Kenapa anda tidak mau datang, memberikan hidup anda
kepada Kristus? Biar . . . Saya tidak sedang memperingatkan anda. Saya tidak sedang
mengancam anda. Saya hanya sedang membentangkan fakta-fakta kepada anda. Jika
anda tidak dilahirkan kembali, anda akan melewatkannya. Apa bagusnya hidup ini bagi
anda?  Itu  hanya  seperti  sekumpulan  kekecewaan.  Kenapa  anda  tidak  datang  dan
mencari sesuatu yang Kekal? Berpeganglah kepada sesuatu yang nyata.

(194) Sambil kita menyanyikannya lagi, ada tiga atau empat orang di sini. Tidak
maukah anda datang, juga, sekali lagi?

Sungguh lembut Yesus memanggil,
Memanggil, hai orang berdosa, pulanglah!

Pulang . . . pulang . . . (Itu adalah jiwa anda. Anda mungkin tidak
akan pernah merasakan hal yang seperti itu lagi.)

Kau yang . . . -tih pulanglah; (Hai, anak-anak kecil, maukah kalian
naik ke sini, naik ke sini? Uh-huh.)

Sungguh lem- . . . (Kemari, nak . . . ? . . .)
. . . -sus memanggil, hai orang berdosa, (Naiklah ke sini, nak.)

pulanglah!

Pulang . . . (Tidak maukah kamu datang ke sini?) . . . pulang,
Kau yang letih, pulanglah (Mari sini, nak. Kemari, duduk di kursi

saya . . . ? . . . Duduk di kursi saya. . . ? . . .)
. . . -but Yesus memanggil,
Memanggil, hai orang berdosa,pulang . . .

(195)  Saya  ingin  mengajukan sebuah pertanyaan kepada anda:  Apakah anda
sudah selesai  dengan Dia? Apakah anda akan menjauhkan Dia? Apakah anda akan
berkata, seperti Pilatus, “Ambilkan aku air, aku akan mencuci tanganku dari pertemuan
ini”? Anda tidak bisa melakukan itu. Itu ada di tangan anda. Bukan hanya di tangan
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anda, itu ada di hati anda. Itu ada di hati nurani anda. Anda harus hidup dengannya
seumur hidup anda. Jangan coba-coba untuk mencucinya. Anda akan melakukan seperti
yang Pilatus lakukan dulu:  melakukan bunuh diri  pada suatu hari,  berusaha untuk
mencucinya dari tangan anda. Jangan lakukan itu. Datanglah, sekarang.

(196) Sekali  lagi.  Dan sambil  memanggil,  biarlah beberapa orang pria datang,
saudara-saudara Kristen yang baik, beberapa dari anda para minister bersama dengan
orang-orang ini. Beberapa dari anda saudari yang tahu bagaimana berbicara kepada
orang-orang, datang dan berlututlah. Berdoa saja bersama mereka, tunjukkan kepada
mereka bahwa anda tertarik dengan mereka, sementara kita datang sekarang.

Pulang . . . pulang,

(Saudara Neville, jika anda mau, ambil alih kebaktian ini.)
. . . letih, pulanglah;
Sungguh lembut Yesus . . .
Memanggil, hai orang berdosa, pulanglah!

(197) Mari kita semua menundukkan kepala untuk berdoa . .  .  ? . .  .  Mari kita
tundukkan kepala kita sekarang, dan berdoa.

Tuhan, kami membawa kepadaMu orang-orang yang penuh penyesalan ini. Kiranya
RohMu, Tuhan, menangkap api  di  dalam hati  mereka,  memberikan kepada mereka
kerinduan yang dalam, dan lebih lagi, agar mereka melihat Yesus Kristus, Juru Selamat
mereka, yang telah berlumuran darah dan mati bagi mereka, untuk menjadikan mereka
makhluk-makhluk ciptaan yang baru. Kabulkan itu, Tuhan.

(198)  Kami  tahu  Kitab  Suci  sudah  memberikan  kami  cara  yang  benar  untuk
percaya kepadaMu. Demi mengetahui bahwa mereka ini yang datang, sekali-kali Engkau
tidak akan mengusirnya. Kau sudah berjanji.  Janji-janjiMu adalah benar: “Dia yang
mendengarkan FirmanKu, dan percaya kepada Dia yang telah mengutus Aku, memiliki
Hidup Kekal, dan tidak akan pernah sampai kepada penghukuman; melainkan sudah
pindah dari maut kepada hidup.”

(199) Tua dan muda,  berikan mereka yang sama,  Tuhan,  akan Roh KudusMu.
Kabulkan itu, Tuhan. Kami memohonnya, di dalam Nama Yesus, dan demi NamaNya.

. . . pulanglah,
Kau yang letih, . . . -lah;
. . . -guh lembut Yesus memanggil,
Memanggil, hai orang berdosa, pulanglah!

Setiap orang sekarang berdoa, sejenak.

[Saudara Branham bersenandung—Ed.]
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