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1 (1) Saya sudah memilih pada malam ini  untuk sebuah teks yang singkat, atau
pembacaan yang singkat, Tuhan menghendaki, untuk memberikan kepada kita konteks
darinya,  dari  Injil  Matius  13:24  sampai  30.  Dan  kemudian  saya—saya  juga  ingin
membaca dari 36 sampai 40, sebentar saja. Sekarang Saint Matius, pasal 13, dan mulai
dengan  ayat  24  dari  pasal  13  dari  Matius.  Dengarkan  dengan  seksama  kepada
pembacaan Firman ini. Kata-kata saya akan gagal, tetapi PerkataanNya tidak.

Perumpamaan lain dibentangkan kepada mereka, katanya, hal Kerajaan
sorga itu seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya;

Tetapi pada waktu dia tertidur, datanglah musuhnya menaburkan benih
lalang di antara gandum itu, lalu pergi.

Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang-
lalang itu.

Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata;
Tuan,  bukankah  benih  yang  baik,  yang  tuan  taburkan  di  ladang  tuan?
Darimanakah lalang itu?

Jawab tuan itu: seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba-
hamba itu kepadanya: jadi maukah tuan supaya kami mencabut lalang itu?

Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada
waktu kamu mencabut lalang itu.

Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu
itu aku akan berkata kepada para penuai: kumpulkanlah dahulu lalang itu
dan  ikatlah  berberkas-berkas  untuk  dibakar;  kemudian  kumpulkanlah
gandum itu ke dalam lumbungku.

2 (2) Apakah anda memperhatikan, “Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah
berberkas-berkas”? Sekarang, membaca ini, ada sesuatu yang aneh datang kepada saya
sementara saya sedang duduk di atas Pegunungan Catalina pada suatu malam, sedang
berdoa. Dan kemudian saya berpikir, di mana saya bisa temukan sebuah kata yang bisa
saya pakai untuk hal ini yang ingin saya sampaikan pada malam ini?

Dan saya turun dan menemukan kata  “ketidakcocokan,”  jadi  saya mengambil
kamus dan melihat apa arti kata “ketidakcocokan”. Dan itu artinya adalah “menaburkan
perbantahan,”  atau—atau  “menjadi  berlawanan,”  seperti  yang  dikatakan  Webster,
“menaburkan sebuah perbantahan, sesuatu yang berbeda,” atau, “berlawanan dengan
apa yang sudah ada.”  Jadi  saya berpikir,  teks malam ini,  saya akan menyebutnya:
“Benih  Ketidakcocokan.”  Dan  percaya  bahwa  Tuhan  akan  memberkati  FirmanNya
sekarang sebagaimana kita menghampiriNya.

3 (4) Dan juga kita tahu Dia sudah menafsirkan, di ayat 36 dan—dan sampai 43,
bagaimana benih ini matang. Dan sementara kita berada di situ, mari membaca itu
juga, ayat 36 sekarang sampai 43.

Maka Yesus  pun meninggalkan orang banyak itu,  lalu  pulang:  murid-
muridNya  datang  dan  berkata  kepadaNya:  jelaskanlah  kepada  kami
perumpamaan tentang lalang di ladang itu.“

Ia menjawab, kataNya: orang yang menaburkan benih yang baik ialah
Anak Manusia;

Ladang adalah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan; dan lalang
anak-anak si jahat.

Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir
zaman dan para penuai ialah para malaikat.

Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga
pada akhir zaman.

Anak Manusia  akan menyuruh malaikat-malaikatNya dan mereka akan
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mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang
melakukan kejahatan dari dalam kerajaanNya.

Semuanya  akan  dicampakkan  ke  dalam  dapur  api;  di  sanalah  akan
terdapat ratapan dan kertakan gigi.

Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti  matahari
dalam  Kerajaan  Bapa  mereka.  Siapa  bertelinga  .  .  .  hendaklah  ia
mendengar!“

4 (5) Itu adalah Yesus sedang memberikan penafsiran atas perumpamaan itu, diriNya
sendiri,  oleh  karena  itu,  kita  mengetahui  selanjutnya  apa  arti  penafsiran  itu.  Dan
sekarang kita menghampiri ini, mengenai penaburan benih ini dan—dan penuaiannya,
sekarang  Dia  menafsirkannya.  Dan  kemudian  saya  percaya  bahwa  Yesus  sedang
menyampaikan perumpamaan ini di zamanNya, tetapi menujukan itu kepada kesudahan
dunia, atau, akhir zaman, yang adalah zaman ini. Dan saya percaya teks kecil malam ini
adalah sesuatu yang sangat cocok bagi masa yang sedang kita hidupi, karena Yesus
dengan jelas mengatakan di sini bahwa “pengumpulan akan terjadi di kesudahan dunia
ini,” bahwa itu adalah ketika kesudahan itu akan terjadi: pengumpulan gandum, dan
juga pengumpulan lalang-lalang dan membakarnya, dan membawa gandum masuk ke
dalam Kerajaan. Dan saya percaya itu adalah seperti ini.

Dan Nas yang lain yang memimpin saya untuk percaya seperti  ini,  saya sudah
menulis di sini, adalah Matius 24:24, di mana dikatakan bahwa, berbicara tentang kursi
[seat—Ed.], benih [seed—Ed.] ketidakcocokan, Yesus berkata bahwa keduanya akan
begitu mirip hingga itu akan menyesatkan orang Pilihan sekiranya mungkin. Hampir
sama persis.

5 (7) Tempat lain di Kitab Suci di mana itu dituliskan, bahwa hujan turun ke atas
orang benar dan orang fasik.

Saya  ingat  pengalaman  pertama  saya  pernah  datang  ke  antara  orang-orang
Pentakosta. Saya berada di Mishawaka, Indiana. Dan saya hadir di sebuah konvensi
besar, sebuah gedung kira-kira seperti ini, di mana Utara dan Selatan sudah berkumpul
bersama-sama. Karena pada masa itu, tentang pemisahan itu, mereka harus bertemu di
sana. Mereka adalah dua golongan dari persaudaraan Pentakosta. Saya tidak pernah
mendengar tentang mereka atau bertemu dengan mereka sebelumnya. Pertama kalinya
saya pernah mendengar berbicara dalam bahasa lidah. Dan di ujung barisan itu, dari
konvensi itu . . . Saya yang bukan anggota dari antara mereka, saya hanyalah seorang
minister/pelayan Baptis yang masih muda, saya duduk jauh di belakang. Dan saya ingat
pertama kalinya saya pernah mendengar seseorang berbahasa lidah, saya bahkan tidak
tahu apa—apa maksud semuanya itu. Dan kemudian kedua orang ini, yang sebagian
besar,  duduk  di  depan,  yang  satu  akan  berbahasa  lidah  dan  yang  lainnya  akan
menafsirkan apa yang orang itu katakan. Yah, saya baru saja mulai mempelajari Alkitab
saya sebisa mungkin, kemudian di sana, dan mendapati bahwa itu Alkitabiah. Itu tepat
sesuai Kitab Suci, Roh Kudus akan lakukan.

6 (9) Baiklah, kira-kira sehari sesudah itu . . . Malam itu hati saya begitu diaduk-
aduk.  Saya  tidur  di  sebuah  ladang  jagung.  Saya  tidak  punya  cukup  uang  untuk
mendapatkan bagi diri saya sebuah tempat tidur, jadi saya hanya punya cukup uang
untuk  pulang,  dan  saya  sudah  ada  beberapa  potong  donat,  sudah  beberapa  hari
lamanya, atau roti gulung, itu dulunya, dan untuk sarapan saya. Dan saya disambut
untuk makan bersama mereka, tetapi saya tidak punya cukup uang untuk dimasukkan.
Di masa-masa itu, itu adalah masa depresi, 1933, jadi itu—itu dulunya berlangsung
cukup  berat.  Jadi  saya  berpikir,  “Baiklah,  saya  akan  .  .  .  saya  tidak  ingin  makan
bersama mereka,  tetapi  saya  ingin  tahu apa yang mereka miliki.  Mereka memiliki
sesuatu yang tidak saya miliki.”

Jadi pagi itu saya . . . mereka meminta saya, “Semua minister/pelayan datang ke
podium dan perkenalkan diri anda, siapa anda, darimana anda berasal.”

Yah, saya—saya hanya berkata, “William Branham, penginjil, Jeffersonville,” duduk.
Baiklah, pada waktu itu saya adalah pengkhotbah termuda yang ada di podium. Dan
hari berikutnya mereka memanggil  saya ke podium untuk berbicara. Dan kemudian
sesudah saya berbicara, wah, kami mengalami saat yang hebat, dan kemudian saya
mulai bertemu dengan orang-orang yang berbeda yang mengundang saya ke gereja-
gereja mereka. Kemudian sesudah mereka . . .
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7 (12) Sesudah itu, wah, saya berpikir, “Jika saja saya bisa mendapatkan di mana
kedua orang yang utama ini berada yang tadi berbahasa lidah dan menafsirkan!” Itu
sedang  membara  di  dalam hati  saya,  saya  benar-benar  sangat  menginginkannya.
Baiklah,  seperti  yang  sudah  saya  beritahukan  kepada  anda  di  permulaan,  sebuah
karunia  kecil  yang  anda  tarik.  Anda  tahu,  karunia  dan  panggilan  adalah  tanpa
pertobatan,  anda  memilikinya  di  sepanjang  hidup  anda,  paham,  anda  terlahir
dengannya, jika itu adalah karunia-karunia Allah. Jadi saya selalu, sejak saya masih
bayi, itu selalu terjadi pada diri saya, orang-orang yang mengetahui seluruh hidup saya,
mereka tahu itu benar. Baiklah, jika saya berpikir . . . Saya tidak tahu apakah itu pada
waktu itu, dan menyebutnya sebagai penglihatan, saya betul-betul tidak tahu apakah itu
dulunya. Tetapi saya berpikir, “jika saya bisa berbicara kepada mereka!” Baiklah, dan
roh yang ada di dalam gedung itu terasa sepertinya itu adalah benar-benar Roh Allah.

Jadi  saya—saya harus  berbicara  kepada salah seorang dari  mereka,  dan saya
mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dan dia adalah murni seorang Kristen
yang sejati. Tidak ada keraguan akan hal itu, orang itu adalah seorang percaya yang
sejati. Dan orang yang berikutnya, ketika saya berbicara kepadanya, jika saya pernah
bertemu dengan seorang yang munafik, itulah salah satunya. Orang itu sebenarnya . . .
Isterinya adalah seorang wanita berambut pirang, dan dia sudah punya anak-anak
melalui  .  .  .  dua orang anak dari  seorang wanita  yang berambut  hitam.  Dan saya
berpikir, “Baiklah, sekarang apa? Di sinilah itu, saya—saya benar-benar bingung. Saya
adalah seorang fundamentalis; itu harus Firman, atau itu tidak benar. Dan di sinilah Roh
itu, yang satu bunyinya, menurut semua yang saya tahu, asli; dan yang satunya tidak
ada bagusnya sama sekali; dan Roh itu tercurah ke atas mereka berdua. Sekarang,
bagaimana itu bisa terjadi?” Saya, itu sudah membingungkan saya.

8 (14) Dua tahun kemudian, saya sedang berdoa di dalam sebuah gua di mana saya
akan pergi untuk berdoa. Berdebu di dalam gua itu, dan suatu sore saya berjalan keluar,
menaruh Alkitab saya pada sebuah batang kayu,  dan angin  meniupNya terbuka di
Ibrani, pasal 6. Yang berkata, bahwa di hari-hari terakhir, bagaimana jadinya jika kita
jatuh dari Kebenaran dan memperbaharui diri kita lagi kepada pertobatan, tidak ada lagi
korban untuk dosa, dan bagaimana rumput duri dan semak duri itu, yang sudah dekat
kepada penolakan, yang kesudahannya akan dibakar; tetapi hujan turun ke atas bumi,
seringkali, untuk mengairinya, untuk mendandaninya; tetapi rumput duri dan semak
duri  akan  ditolak,  tetapi  gandum akan  dikumpulkan.  Dan  saya  berpikir,  “Baiklah,
kebetulan saja angin itu berhembus membukanya.” Baiklah, saya letakkan saja Alkitab
itu lagi. Dan saya berpikir, “Baiklah, sekarang saya akan . . .” Dan di sini datanglah
angin dan berhembus membukaNya. Itu terjadi tiga kali. Dan saya berpikir, “Baiklah,
sekarang, itu aneh.”

Dan kemudian ketika saya bangkit,  dan saya berpikir,  “Tuhan, kenapa Engkau
membukakan Alkitab itu bagi saya untuk membaca itu, saya . . . Ketika saya tiba di situ,
di  mana 'rumput  duri  dan  semak duri,  yang sudah dekat  kepada penolakan,  yang
kesudahannya akan dibakar'?” Saya berpikir, “Kenapa, Engkau mau membukakan itu
bagi saya di situ?” Dan ketika memandang ke seberang . . .

9 (16)  Sekarang,  penglihatan-penglihatan yang nyata  ini  datang tanpa menarik
persneling. Itu benar-benar Allah. Paham? Saya memandang dan saya melihat sebuah
bumi yang terbentang di hadapan saya, dan saya melihat itu semua rata. Ada seorang
manusia yang berpakaian putih,  berkeliling menaburkan gandum. Dan sesudah dia
mengelilingi lengkungan bumi; datanglah seorang manusia, terlihat menyeramkan, dan
dia  berpakaian  hitam,  dan  dia  sedang  menaburkan  benih-benih  lalang  ke  atas
semuanya.  Keduanya  muncul  bersama-sama.  Dan  ketika  keduanya  bertumbuh,
keduanya  haus,  karena  hujan  dibutuhkan.  Dan  masing-masing  terlihat  sepertinya
sedang berdoa, dengan kepala kecilnya yang membungkuk, “Tuhan, kirimkan hujan,
kirimkan hujan.” Dan awan yang besar muncul, dan hujan turun ke atas keduanya.
Ketika itu terjadi,  gandum kecil  itu melompat dan mulai  berkata,  “Puji  Tuhan! Puji
Tuhan!” Dan lalang kecil  itu melompat persis  di  sisi  yang sama, dan berkata,  “Puji
Tuhan! Puji Tuhan!”

Dan kemudian penglihatan itu ditafsirkan. Hujan tercurah ke atas orang benar dan
orang fasik. Roh yang sama dapat tercurah di dalam sebuah pertemuan, dan semua
orang  bersukacita  di  dalamnya:  orang-orang  munafik,  orang-orang  Kristen,  dan
semuanya berkumpul. Benar sekali. Tetapi apakah itu? Dari buahnyalah mereka dikenal.
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Paham? Itulah satu-satunya cara itu bisa dikenali.

Kemudian anda melihat itu sekarang, karena gandum liar, atau gandum atau padi
liar kadang-kadang meniru padi peliharaan yang asli itu, begitu mirip sehingga itu akan
menyesatkan orang Pilihan. Saya berpikir kita sedang hidup di sebuah zaman yang tepat
pada waktunya, ketika hal-hal ini seharusnya dikhotbahkan dan dibicarakan.

10 (19) Perhatikan di ayat 41, keduanya juga begitu mirip, begitu mirip di hari-hari
terakhir hingga Dia tidak melakukan . . . Dia tidak dapat bergantung pada suatu gereja
tertentu untuk memisahkan mereka, katakanlah, Methodis atau Baptis, atau Pentakosta,
untuk memisahkan mereka. Dia berkata, “Dia mengutus malaikat-malaikatNya untuk
memisahkan  mereka.”  Seorang  malaikat  datang  untuk  mendatangkan  pemisahan,
pemisahan antara yang benar dan yang salah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat
melakukan itu selain Malaikat Tuhan. Dialah Seorang yang akan memberitahukan mana
yang benar dan yang salah. Allah berkata Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatNya
pada masa-masa yang terakhir. Bukan malaikat-malaikat yang turun melalui yang di
sini, tetapi malaikat-malaikat di masa yang terakhir, dan akan mengumpulkan bersama-
sama. Kita tahu bahwa ini adalah datangnya masa penuaian sekarang. Nah, seorang
malaikat sebenarnya ditafsikan seorang “utusan.” Dan kita melihat bahwa ada tujuh
malaikat  dari  tujuh zaman gereja,  dan sekarang .  .  .  tidak,  melalui  zaman-zaman
gereja.

Perhatikan siapa yang Dia sebutkan sebagai penabur, dan juga apakah benihnya.
Yang satu, penaburnya adalah Dia, Anak Allah, yang muncul menaburkan Benih. Dan
seorang musuh datang di  belakang Dia,  yang adalah Iblis,  dan menaburkan benih
ketidakcocokan, di belakang penaburan dari Benih yang benar. Sekarang, sahabat-
sahabat, itu sudah terjadi melalui setiap zaman sejak dunia ini sudah ada. Tepat sekali.
Seluruhnya sejak permulaan itu, itu sudah mulai dengan hal yang sama itu juga.
11 (21) Sekarang Dia berkata, “Benih Allah, Firman Allah.” Yesus berkata, di suatu
tempat tertentu, bahwa “Firman adalah Benih.” Dan setiap benih akan menghasilkan
jenisnya. Dan sekarang jika orang Kristen, anak-anak Allah, anak-anak Kerajaan itu
sudah  menjadi  Benih  Allah,  maka  mereka  pasti  Firman  Allah,  Firman  Allah  yang
dimanifestasikan di zaman yang sedang mereka hidupi, bagi Benih yang dijanjikan di
zaman itu. Allah sudah memberikan FirmanNya di permulaan itu, dan tiap-tiap zaman
sudah memiliki Benihnya, masanya, janji-janjinya.

Sekarang, ketika Nuh tampil, dan dia adalah Benih Allah, Firman Allah bagi zaman
itu.

Ketika Musa datang, dia tidak dapat datang dengan pesannya Nuh, itu tidak akan
bekerja, karena dia adalah Benih Allah di masa itu.

Kemudian ketika Kristus datang, Dia tidak dapat datang dengan zamannya Nuh
atau  Musa;  itu  adalah  masaNya,  bagi  seorang  perawan  untuk  mengandung  dan
melahirkan seorang Anak, dan Dia akan menjadi Mesias.

12 (25)  Sekarang,  kita  sudah hidup melalui  zamannya Luther,  zamannya Wesley
(zaman Methodis), terus di sepanjang zaman-zaman itu, dan zamannya Pentakosta, dan
tiap-tiap zaman diberikan sebuah janji Firman. Dan orang-orang di zaman itu, yang
memanifestasikan Firman yang dijanjikan itu, adalah Benih di zaman itu, sesuai dengan
yang  dikatakan  Yesus  di  sini,  “Mereka  adalah  anak-anak  Kerajaan.”  Itu  benar.
Manifestasi Roh Kudus yang bekerja melalui anak-anakNya adalah Benih Kerajaan itu di
zaman tersebut.

Perhatikan,  lalang  adalah  orang  itu,  musuh,  Setan,  yang  menaburkan
perselisihan/perbantahan,  atau—atau  benih  ketidakcocokan,  dialah  seorang  yang
bersalah dengan melakukan hal yang mengerikan ini. Setan menaburkan benihnya dari
sejak  permulaan  itu,  ketika  Allah  menempatkan  tuaian  pertamanya  dari  makhluk
manusia  ke  atas  bumi.  Adam,  tentu  saja,  sebagaimana  tahu  bahwa  ada  sebuah
pengetahuan kebenaran, dan tentang yang benar dan yang salah, dan dia belum pernah
sampai ke hal itu dulunya.

13 (27) Tetapi kita mendapati, Allah memberikan kepada anak-anakNya FirmanNya
untuk Pertahanan mereka. Mereka . . . Kita tidak memiliki Pertahanan yang lain selain
Firman Allah.  Itu adalah Pertahanan kita.  Bukan bom, bukan tempat perlindungan,
bukan tempat persembunyian, bukan Arizona atau California, atau di mana pun itu;
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hanya ada satu Pertahanan yang kita miliki, dan itu adalah Firman. Dan Firman menjadi
daging dan tinggal di antara kita, yang adalah Yesus Kristus, hanya Dialah Pertahanan
kita. Dengan berada di dalam Dia, kita aman.

Bahkan dosa tidak diperhitungkan kepada seorang percaya sejati. Apakah anda
tahu itu? Dia yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa, dia tidak dapat berdosa. Paham?
Itu bahkan tidak diperhitungkan. Wah, Daud berkata, “Diberkatilah orang yang dosanya
tidak diperhitungkan Allah.” Ketika anda berada di dalam Kristus, anda tidak memiliki
keinginan untuk berdosa. “Si penyembah, sekali saja dimurnikan, tidak lagi memiliki
keinginan  akan  dosa,”  anda  tidak  menginginkannya.  Sekarang,  bagi  dunia,  anda
mungkin seorang yang berdosa; tetapi, bagi Allah, anda bukan, karena anda berada di
dalam Kristus. Bagaimana anda bisa menjadi seorang yang berdosa ketika anda berada
di dalam Seorang yang tidak berdosa, dan Allah hanya melihat Dia yang di dalamNya
anda berada?

14 (29)  Sekarang  masa  penuaian  ini.  Pada  mulanya,  ketika  Allah  menaburkan
BenihNya ke atas bumi dan memberikan itu di dalam hati anak-anakNya, keluargaNya,
untuk menuruti Firman itu, hanya itulah Pertahanan mereka, menuruti Firman itu! Di
sinilah  musuh  masuk  dan  merusak  penghalang  itu,  dengan  menaburkan  benih
ketidakcocokan,  bertentangan  dengan  Firman  Allah.  Jika  dulunya  itu  adalah
ketidakcocokan  di  permulaan  itu,  sekarang  masih  tetap.  Apa  saja  yang  akan
menambahkan apapun kepada Firman Allah, adalah tetap benih ketidakcocokan! Saya
tidak peduli darimana itu berasal, apakah itu berasal dari organisasi, apakah itu berasal
dari  sumber  militer,  apakah  itu  berasal  dari  kekuatan  politik,  apa  saja  yang
bertentangan dengan Firman Allah, adalah benih ketidakcocokan.

Ketika seseorang berdiri dan berkata dirinya adalah seorang pengkotbah Injil, dan
mengatakan  bahwa  “zaman-zaman  mukjizat  sudah  berlalu,”  itu  adalah  benih
ketidakcocokan.  Ketika  seseorang  berdiri  dan  berkata  bahwa  dia  adalah  seorang
minister/pelayan, seorang pastor dari sebuah gereja di suatu tempat, dan dia tidak
percaya bahwa Yesus Kristus sama di dalam setiap detilnya (kecuali tubuhNya secara
fisik), sama kemarin, hari ini, dan selamanya, itulah benih ketidakcocokan. Ketika dia
berkata bahwa “mukjizat-mukjizat dan zaman kerasulan sudah berlalu,” itu adalah benih
ketidakcocokan. Ketika mereka berkata, “Tidak ada yang namanya kesembuhan Ilahi,”
itu adalah benih ketidakcocokan. Dan dunia sudah penuh dengannya. Itu menghimpit
dan mencekik gandum itu.

15 (31)  Kita  perhatikan  bahwa  penabur  pertama  yang  menaburkan  benih
ketidakcocokan itu  dulunya dicap “Iblis,”  dan kita  tahu itu  dulunya,  di  Kejadian 1.
Sekarang kita mendapati, dan di sini di—di Kitab Matius pasal 13, Yesus masih mencap
setiap ketidakcocokan terhadap FirmanNya sebagai “Iblis.” Dan tahun 1956 ini, apapun
yang menaburkan ketidakcocokan, bertentangan dengan Firman Allah yang tertulis, atau
menaruh penafsiran pribadi apapun kepadaNya, adalah benih ketidakcocokan. Allah
tidak akan menghormatinya. Dia tidak bisa. Itu tidak akan bercampur. Tentu saja tidak
akan. Itu seperti biji sesawi; itu tidak akan bercampur dengan apapun yang lain, anda
tidak bisa menyilangkannya, itu harus yang asli. Benih ketidakcocokan!

16 (32) Sekarang kita mendapati, ketika Allah menaburkan BenihNya di Taman Eden,
kita mendapati bahwa itu menghasilkan seorang Habel. Tetapi ketika Setan menaburkan
benih ketidakcocokan, itu menghasilkan seorang Kain. Yang satu menghasilkan seorang
yang  benar;  yang  satunya  menghasilkan  seorang  yang  tidak  benar.  Karena  Hawa
mendengarkan firman ketidakcocokan itu, bertentangan dengan Firman Allah, dan itu
memulai bola dosa itu menggelinding tepat di sana, dan sudah menggelinding sejak saat
itu. Dan kita tidak akan pernah memahaminya sepenuhnya sebelum malaikat-malaikat
itu datang dan memisahkan hal tersebut, dan Allah membawa anak-anakNya kepada
Kerajaan itu, dan lalang-lalang akan dibakar. Perhatikan kedua pokok anggur itu.

Seandainya kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk subyek ini, tetapi hanya
untuk menyentuh garis-garis  besarnya saja,  supaya kita  bisa  segera masuk untuk
mendoakan orang-orang sakit dalam beberapa menit ke depan.

17 (34) Perhatikan, benih-benih mereka persis tumbuh bersama-sama tepat seperti
yang dikatakan Allah di  sini  juga di  pasal  13, dari  teks kita malam ini,  dari  Matius,
“Biarkan keduanya tumbuh bersama-sama.” Nah, Kain pergi ke tanah Nod, mencari
baginya seorang isteri, dan menikah; dan Habel disembelih, dan Allah membangkitkan
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Set untuk menggantikannya. Dan angkatan demi angkatan mulai bergerak, antara yang
benar dan yang salah. Sekarang, kita perhatikan mereka berkumpul, masing-masing
mereka,  waktu demi waktu,  dan Allah harus .  .  .  Itu menjadi  sedemikian jahatnya
sehingga Allah harus menghancurkannya.

Tetapi akhirnya mereka muncul hingga kedua benih itu, benih ketidakcocokan dan
Benih Allah, mengeluarkan bongkol/kepala mereka yang asli, dan itu berakhir di Yudas
Iskariot dan di Yesus Kristus. Sebab, Dia adalah Benih Allah, Dia adalah permulaan
ciptaan Allah, Dia tidak lain adalah Allah. Dan Yudas Iskariot dilahirkan sebagai anak
kebinasaan, datang dari neraka, kembali ke neraka. Yesus Kristus adalah Anak Allah,
Firman Allah yang dimanifestasikan. Yudas Iskariot, di dalam ketidakcocokannya, adalah
benih  Iblis,  datang  ke  dunia,  dan  untuk  menyesatkan;  persis  seperti  dia  yang  di
permulaan itu, Kain, bapa pendahulunya.

18 (36) Yudas hanyalah gereja yang main-main. Dia tidak benar-benar sungguh-
sungguh. Dia sebenarnya tidak memiliki iman; dia tidak pernah mengkhianati Yesus.
Tetapi, lihat, dia menaburkan benih ketidakcocokan itu. Dia menyangka bahwa dia bisa
bersahabat dengan dunia, mamon, dan juga bersahabat dengan Yesus, tetapi itu sudah
terlalu terlambat baginya untuk melakukan apapun dengan itu. Ketika jam kematian
tiba, ketika dia melakukan hal yang jahat ini, dia menyeberangi garis pemisah antara
bergerak maju dan kembali mundur. Dia harus berjalan di jalan yang sudah dia tempuh,
sebagai seorang penyesat. Dia menaburkan benih ketidakcocokan, dia berusaha supaya
dia disukai oleh organisasi-organisasi besar di zaman itu, dengan orang-orang Farisi dan
Saduki. Dan berpikir dia akan mendapatkan sekeping uang, dan akan menjadi terkenal
di  antara orang-orang.  Jika bukan itu  yang menyebabkan begitu  banyaknya orang
masuk ke dalam ketidakcocokan itu, berusaha supaya disukai manusia! Marilah supaya
kita disukai Allah, bukan kepada manusia. Tetapi itulah yang dilakukan Yudas ketika
ketidakcocokan-ketidakcocokan ini berakhir di dalam dirinya.

19 (37) Dan kita tahu bahwa Yesus adalah Firman, Santo Yohanes 1, berkata, “Pada
mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah
Allah. Dan Firman menjadi daging dan tinggal di antara kita.” Kemudian, Firman adalah
Benih; kemudian Benih itu menjadi daging dan tinggal di antara kita.

Jika Yudas adalah benih si musuh dan ketidakcocokan, itu juga menjadi daging dan
tinggal di antara kita di dalam pribadi Yudas Iskariot. Dia tidak pernah memiliki iman
yang benar-benar sejati.  Dia memiliki  apa yang dikiranya adalah sebuah iman. Ada
sesuatu yang seolah-olah itu adalah memiliki iman; dan sebuah iman yang dibuat-buat.

Dan sebuah iman yang asli yang dari Allah akan percaya kepada Allah, dan Allah
adalah  Firman,  ia  tidak  akan  pernah  menambahkan  apapun  kepadaNya.  Alkitab
memberitahu kita jika kita menambahkan satu kata, atau mengurangi satu Kata, bagian
kita akan diambil dari Kitab Kehidupan, Wahyu 22:18, pasal penutup yang terakhir.

20 (40)  Di  permulaan  yang  pertama  itu,  Kitab  yang  pertama  dari  Alkitab,  Allah
memberitahu mereka supaya tidak melanggar satu Kata dariNya, “setiap Kata harus
dituruti,” mereka harus hidup oleh Firman/Kata itu. Yesus, di pertengahan Kitab itu,
datang dan mengatakan itu di zamanNya, dan dikatakan, “Manusia tidak hidup dari roti
saja,  tetapi  dari  setiap  Kata  yang—yang  keluar  dari  mulut  Allah.”  Dan  di  zaman
penutupan dari Wahyu, dinubuatkan kepada kita, bahwa “Barangsiapa mengurangi satu
Kata dari Kitab itu, atau menambahkan satu kata kepadaNya, bagiannya akan diambil
dari Kitab Kehidupan.”

Oleh karena itu tidak bisa ada yang berbayang, hanya Firman Allah yang murni dan
asli itu! Itulah anak-anak laki-laki Allah, anak-anak perempuan Allah, yang dilahirkan
bukan  oleh  keinginan  laki-laki,  atau  dengan  berjabat  tangan,  atau  suatu  bentuk
baptisan;  tetapi  dilahirkan  di  dalam  Roh  Allah,  oleh  Roh  Kudus,  dan  Firman
memanifestasikan diriNya melalui mereka. Itulah Benih Allah yang sejati!

21 (42) Musuh menggabungkan gereja dan menjadi sangat ortodok di dalam sebuah
kredo atau yang seperti itu. Tetapi itu bukan . . . Itu adalah ketidakcocokan, apa saja
yang ikut campur dengan benih Kebenaran Firman Allah yang asli itu.

Dan bagaimana kita tahu? Kita berkata,  “Baiklah,  mereka, anda sudah berhak
untuk  menafsirkan  Itu?”  Tidak,  tuan!  Tidak  ada  seorang  pun  yang  berhak  untuk
menafsirkan Firman Allah. Dia sendirilah penafsirNya. Dia menjanjikan itu, kemudian Dia
melakukannya,  itulah  penafsiranNya.  Ketika  Dia  menjanjikan  Itu,  kemudian  Dia
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menggenapkanNya, itulah penafsiranNya. Apapun yang bertentangan dengan Firman
Allah adalah sebuah ketidakcocokan! Mutlak!

Sekarang, seperti yang sudah saya katakan, Yudas tidak memiliki iman yang sejati.
Dia memiliki sebuah iman yang pura-pura percaya. Dia memiliki sebuah iman di mana
dia mengira itu adalah Anak Allah, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Anak Allah. Dia
tidak akan melakukan itu. Dan seorang yang akan kompromi dengan Firman Allah ini
yang adalah Kebenaran, dia sudah memperoleh sebuah iman yang pura-pura percaya.
Hamba Allah yang asli akan bergantung pada Firman itu.
22 (45) Beberapa malam yang lalu, seorang minister/pelayan tertentu, dari Arizona,
dari sebuah sekolah terkenal yang hebat di sini di kota ini, datang kepada saya dan
berkata, “Saya—saya ingin meluruskan anda mengenai sesuatu” (Saya katakan . . .)
“kalau anda ada kesempatan.”

Saya katakan, “Ini adalah kesempatan terbaik yang saya tahu. Datanglah.”

Dan begitulah dia datang, dia berkata, “Tuan Branham, anda sedang mencoba . . .
Saya percaya anda sungguh-sungguh dan anda jujur,  tetapi  anda sedang mencoba
memperkenalkan  kepada  sebuah  dunia  suatu  Doktrin  kerasulan.”  Dan  dikatakan,
“Zaman kerasulan sudah berhenti bersama dengan rasul-rasul.”

Saya katakan, “Hal pertama yang mau saya tanyakan kepada anda, saudaraku,
apakah anda percaya bahwa setiap Firman Allah diilhami?”

Dia berkata, “Ya, tuan, tentu saja saya percaya.”

Saya katakan, “Maka, maukah anda menunjukkan kepada saya di dalam Firman di
mana zaman kerasulan sudah berhenti? Sekarang, anda tunjukkan kepada saya di mana
itu,  saya akan percaya kepada anda.”  Dan saya katakan,  “Sang penulis  kerasulan,
seorang yang memiliki kunci-kunci ke Kerajaan itu, pada hari Pentakosta ketika zaman
kerasulan diperkenalkan, mereka berkata, 'Saudara-saudara, apakah yang harus kami
perbuat supaya diselamatkan?' Dia berkata, 'Bertobatlah, kamu masing-masing, dan
berilah dirimu dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa-dosamu,
dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi
anak-anakmu,  dan  bagi  orang-orang  yang  masih  jauh,  yaitu  sebanyak  yang  akan
dipanggil  oleh  Tuhan  Allah  kita.'  Sekarang,  mana  bisa  Firman  menentang  diriNya
sendiri?”

Orang itu berkata, “Saya mengalami masuk angin yang sangat malam ini.”

Saya berkata, “Saya rasa juga demikian.” Paham?

Sekarang anda beritahu saya, apakah Allah masih sedang memanggil? Jika Allah
masih  sedang  memanggil,  maka  zaman  kerasulan  masih  tetap  ada.  Tentu  saja!
Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, sejak waktu itu memanggil, sejak
waktu itu akan memanggil, sebanyak yang akan Dia panggil, itu akan tetap menjadi
zaman kerasulan, sebab Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya.

23 (50) Sekarang, kita mendapati hari ini bahwa ketidakcocokan ini sudah ditaburkan
melalui  setiap  zaman.  Jika  memungkinkan  untuk  masuk  ke  situ  10  atau  15  menit
berikutnya, saya akan melakukannya, tetapi anda tidak bisa. Di sepanjang zaman-
zaman . . . Kita semua, sebagian besar dari kita membaca Alkitab. Dan sekarang seperti
ketika Yesus datang, dan Dia menemukan ketidakcocokan itu, bertentangan. Dia adalah
Firman yang dimanifestasikan, Dia adalah penafsiran Allah atas Firman, karena Dia
berkata,  “Selidikilah  Kitab-kitab  Suci,  sebab  di  dalamNya  kamu menyangka  kamu
memiliki Hidup yang Kekal, dan merekalah yang memberikan kesaksian tentang Aku.”
Di  situlah  anda.  Dia—Dia  adalah  penafsiran  Firman.  Dan setiap  anak  laki-laki  dan
perempuan Allah yang dilahirkan kembali di zaman ini adalah penafsiran Firman. Anda
adalah suratan-suratan yang tertulis, yang dibaca oleh semua orang. Ya.

Perhatikan,  Dia  berkata,  “Dalam kesia-siaan mereka menyembah Aku,  karena
mengajarkan ketidakcocokan untuk Doktrin. Dalam kesia-siaan mereka menyembah
Aku,  dengan  mengajarkan  Doktrin  ketidakcocokan,  ajaran  manusia,  kredo-kredo
manusia, mengajarkan itu sebagai Firman Allah, sedangkan itu tidak ada hubungannya
dengan Firman Allah.”

24 (52) Lihat, tiap-tiap zaman menghasilkan panenan yang sedemikian, setiap zaman
sudah melakukannya, dan tidak terkecuali dengan zaman kita. Kita memiliki hal yang
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sama, dan sebuah zaman yang lebih besar darinya daripada semua zaman-zaman yang
lain  kalau  semua disatukan,  sebab  ini  adalah  akhir  dari  sejarah  dunia.  Ini  adalah
ketidakcocokan yang besar yang pernah ada di atas bumi, ada di atas muka bumi di
zaman ini. Ketidakcocokan di zaman-zaman yang lain menarik mereka menjauh dari
Allah yang hidup dan yang benar, kepada berhala-berhala. Di zaman ini, Yesus berkata
di Matius 24:24 bahwa itu akan begitu mirip, sehingga sekiranya mungkin itu akan
menyesatkan orang Pilihan itu juga. Berbicara tentang ketidakcocokan! Oh, itu begitu
licik.  Setan berada di  antara umat,  dan sungguh seorang teolog,  sungguh seorang
Doktor Divinity, dapat mengajarkan Firman itu dengan hampir sempurnanya. Yesus
berkata demikian. Tetapi perhatikan saja dia, akan ada di suatu tempat. Dikatakan,
“Baiklah, sekarang, itu dulunya bukan untuk ini.” Oh, ya, itu juga, paham, karena Allah
sudah berkata demikian.

25 (53)  Lihat  apa  yang  dulunya  dilakukan.  Ketidakcocokan  yang  sama  itu
mendatangkan murka Allah di  zamannya Nuh,  ketika  Allah mengutus  nabiNya dan
berkhotbah laksana api yang menyala-nyala, menyerukan pertobatan kepada orang-
orang, dan ketidakcocokan itu tenggelam. Lantas apa yang dilakukan Setan? Datang di
belakangnya, di dalam diri Ham, dan mulai menaburkannya lagi. Itu tepat sekali.

Selanjutnya datanglah Musa, nabi besar itu, untuk membawa anak-anak Israel
keluar dari padang gurun. Apa yang terjadi? Musa, nabi besarnya Allah itu, membawa
kepada mereka Kebenaran yang mutlak, Kebenaran yang dibuktikan. Dia sudah bertemu
dengan Allah. Allah membuktikan bahwa dia sudah bertemu denganNya. Bagaimana
orang-orang itu dulunya, imam-imam itu, dan mereka memiliki keagamaan mereka,
ritual-ritual mereka, dan tatacara-tatacara mereka dan sebagainya, tetapi Musa berdiri
sebagai sebuah pembuktian dari penafsiran Firman. Jangan lupakan itu! Musa adalah
penafsiran Allah akan janjiNya. Dia sudah berkata Dia akan melakukannya; dia adalah
penafsirannya Allah.

26 (55)  Apa  yang  terjadi?  Gereja  baru  saja  mulai  keluar  dari  Mesir,  selama
perjalanannya  beberapa  hari,  dan  apa  yang  terjadi?  Setan  datang  dengan
ketidakcocokannya di dalam pribadi itu, Kain yang kedua, yang adalah Bileam, dan dia
menaburkan  ketidakcocokan  di  antara  mereka.  Kita  tahu  itu  benar.  Bileam  itu,
pengajaran Bileam, bahwa “kita semua sama, kami melayani Allah yang sama yang
kalian layani,” secara fundamental, dia benar, karena dia mempersembahkan sebuah
korban yang Allah berikan; tujuh domba jantan, tujuh lembu di atas tujuh mezbah, dan
berdoa kepada Allah yang sama sesempurna seperti yang dilakukan Musa di sana di
padang belantara, tepat sama. Tetapi mereka tidak sama! Menggambarkan kepada kita
apa yang akan terjadi. Di situ, lagi-lagi, Kain dimanifestasikan di dalam pribadi Bileam.
Dan di  situ  Allah  dimanifestasikan  di  dalam pribadi  Musa,  menafsirkan  FirmanNya
melalui seorang manusia, memberitahukan diriNya, janjiNya, melalui seorang manusia.
Dan ketidakcocokan itu bangkit.

Demikian juga di zamannya Yudas, disitulah dia datang dengan ketidakcocokannya.

27 (57) Dan, ingat, dosa ini yang orang-orang itu percayai, bahwa “kita semua sama,
kita menyembah Allah yang sama, kita semua seharusnya menjadi anggota gereja yang
sama, kita seharusnya menjadi umat yang sama,” dosa itu tidak pernah mengampuni
Israel! Yesus berkata, diriNya “Mereka semua mati!”

Mereka binasa, semuanya kecuali tiga orang dari antara mereka. Itu adalah orang-
orang yang berpegang dan percaya  kepada janji  itu.  Ketika  yang melemahkan itu
berkata, “Kita tidak bisa mengambil negeri itu, dan itu terlalu sukar bagi kita,” dan
seterusnya; Kaleb dan Yosua menenangkan umat itu,  dan berkata,  “Kita lebih dari
sanggup untuk meraihnya, karena Allah sudah menjanjikan itu kepada kita! Aku tidak
peduli bagaimana lawan itu!”

Dan kita masih bisa mengkotbahkan kesembuhan Ilahi, dan baptisan Roh Kudus,
dan masih memiliki kuasa Allah untuk memisahkan kita dari hal-hal dunia. Allah berkata
demikian! Zaman kerasulan tidak pernah berhenti,  dan itu tidak akan berhenti,  itu
berjalan terus.

Jadi,  kita  menemukan  si  penabur  tua  yang  sama  itu  yang  menaburkan
ketidakcocokan itu.  Dan ingat,  dosa itu tidak pernah diampuni.  Sekarang, saudara,
lantas jika dulu itu tidak pernah diampuni, bagaimana dengan sekarang ketika benih
yang sejati dari zaman-zaman itu semuanya sedang berkumpul bersama-sama?
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28 (61) Perhatikan perkara besar yang dilakukan oleh Bileam ini, itu berjalan terus
dan terus, dan akhirnya berakhir di kedatangan Yudas Iskariot, dan Yesus. Apakah itu?
Yudas dan Yesus adalah gambar yang tepat dari Kain dan Habel. Sebab, sebagaimana
Yudas adalah relijius, demikian juga Kain relijius. Kain mendirikan sebuah mezbah, dia
membuat sebuah persembahan korban, dia menyembah Allah, dia sangat sungguh-
sungguh dalam hal itu sama seperti yang satunya. Tetapi, anda lihat, dia tidak memiliki
pewahyuan tentang apakah Firman. Pikirnya adalah Adam dan Hawa sudah memakan
beberapa potong buah apel atau suatu buah. Dan Kain . . . Habel, oleh pewahyuan, tahu
bahwa itu salah; adalah darah yang mengeluarkan mereka, dan dia mempersembahkan
seekor anak domba. Dan Allah memberikan kesaksian bahwa persembahannya benar.
Kemudian  dia  menjadi  cemburu  dan  berusaha  membunuh  saudaranya.  Dan
sebagaimana  dia  membunuh  saudaranya  di  atas  mezbah  yang  sama  itu  di  mana
persembahannya mati, anak domba itu mati di atas mezbah itu, demikian juga Yudas
Iskariot mengkhianati Yesus Kristus di atas mezbah Allah, dan membunuh Dia persis
seperti Kain membunuh Habel. Karena, Kain adalah benih ketidakcocokan.

Dan demikianlah Bileam, nabi upahan itu, seorang manusia yang seharusnya tahu
yang  lebih  baik.  Dan  Allah  sudah  memperingatkan  dia  melalui  tanda-tanda  dan
keajaiban-keajaiban, dan bahkan seekor keledai berbicara dalam bahasa yang tidak
dikenal, dan tetap saja dia terus dengan cara yang sama. Dia dilahirkan untuk menjadi
seorang penabur ketidakcocokan.

29 (63) Dan jika Yesus memprediksikan bahwa zaman ini  akan berakhir  di  dalam
ketidakcocokan yang terbesar yang pernah ada, zaman gereja Laodikia, suam-suam
kuku, yang mengeluarkan Dia dari gereja, bagaimana itu bisa menjadi yang lain selain
ketidakcocokan itu! Tentu saja, demikian. Itu berakhir di zaman tersebut.

Dan itu adalah Kain dan Habel lagi di Kalvari.

Sekarang perhatikan, sudah selalu, segera sesudah Yesus pergi, pergi ke Surga,
Roh Kudus diutus kembali. Itu adalah Benih, pemberi Kehidupan kepada Firman, seperti
yang sudah kita bicarakan tadi malam. Itulah Seorang yang menghidupkan Firman.
“Menghidupkan  [quicken]”  artinya  “membuat  Hidup.”  Roh  Kudus  yang  asli  hanya
mendatangkan Kehidupan Firman bahwa Itulah itu. Ia tidak akan mendatangkan sebuah
kredo kepada Hidup, Ia tidak bisa, karena Ia sama sekali tidak berasal dari kredo itu. Ia
adalah Kehidupan Firman Allah, sebab Ia adalah Allah. Paham? Dan Ia menghidupkan
Tubuh itu.

30 (65)  Sekarang  perhatikan,  seperti  mereka  yang  dulu.  Kemudian,  dan  Alkitab
katakan,  dan—dan  Yohanes  berbicara  kepada  anak-anaknya  dan  berkata,  “Anak-
anakku, kamu telah mendengar antikristus yang akan datang ke dunia,” dikatakan,
“yang sudah ada di dunia, dan itu sedang bekerja di dalam diri anak-anak yang tidak
taat.”  Sekarang,  itu  sudah  sekitar  30  tahun  sesudah  datangnya  Roh  Kudus.  Kita
mendapati, ketika Roh Kudus datang, Benih yang sejati itu, sang Pemberi Kehidupan
yang sejati kepada Benih itu, kemudian di sinilah datang ketidakcocokan itu lagi. Dan
perhatikan, itu berjalan terus. Itu sudah . . .

Firman  yang  sejati  sudah  dibuktikan,  nabi-nabi  pada  zaman  dahulu  telah
membuktikan Firman Allah adalah Kebenaran sebagaimana mereka berjalan terus. Jika
ada  yang pernah membaca  Konsili  Nicaea,  atau  Konsili  Pra-Nicaea,  15  hari  politik
berdarah itu, ketika sekumpulan orang-orang Roma yang di sana itu ingin membawa
masuk  dan  membuat  sebuah  denominasi  dari  gereja  itu.  Nabi-nabi  tampil,  yang
dibungkus dengan kulit domba, makan tumbuh-tumbuhan, dan berdiri bagi Firman itu!
Tetapi apa yang dilakukannya? Itu harus seperti  Kain, itu harus seperti  Habel, satu
harus mati.  Tentu saja,  itu  terjadi.  Dan Firman kehilangan pengaruhNya di  antara
orang-orang, dan mereka semua melakukan pemungutan suara atas Firman yang benar
itu dan menerima dokma-dokma ketidakcocokan dari gereja Katholik yang mula-mula
itu.  Mereka  menambahkan  seorang  paus,  mereka  menambahkan  seorang  bishop,
mereka menambahkan ini, itu, yang lainnya. Mereka sudah membuang maksud Petrus
yang benar dan yang sesungguhnya itu, dan tentang—tentang Maria, dan—dan semua
yang lainnya, dan membuat berhala-berhala, dan menjadikan sesuatu yang bukan lain
hanyalah sebuah uparaca kekafiran yang diambil  dari  yang katanya disebut agama
Kristen. Apakah itu? Benih ketidakcocokan! Dan diorganisasikan, diorganisasikan, untuk
pertama kalinya di bumi, sebuah gereja. Apakah itu? Benih ketidakcocokan itu yang
mulai ditaburkan, sesuatu yang ditambahkan, yang dikurangi.
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31 (67) Siapa yang pernah mendengar, di dalam Alkitab, tidak boleh makan daging
pada hari  Jumat?  Siapa yang pernah mendengar,  di  dalam Alkitab,  tentang percik
sebagai  gantinya  baptisan,  tenggelam? Siapa  yang  pernah  mendengar  hal-hal  itu,
“Salam Maria” atau yang seperti  itu? Siapa yang pernah mendengar beberapa dari
bualan busuk dari Protestan ini juga? Panci tidak bisa mengatakan ceret berminyak.
Tepat! Benar-benar, salah saja sedikit salah semuanya! Siapa yang pernah mendengar
Allah pernah berurusan dengan sebuah organisasi? Tunjukkan pada saya sekali saja
sesuatu yang pernah berorganisasi dan akan tetap hidup. Mereka segera mati, dan tidak
pernah  bangkit  lagi!  Inilah  waktunya  sesuatu  terjadi,  inilah  waktunya  untuk  Allah
bergerak. Itu membunuh pengaruh itu di antara umat.

Hal  yang  sama  sudah  terjadi  di  zaman  ini.  Mereka  membunuh  pengaruh  itu,
berkata, “Oh, kumpulan yang berguling-guling kudus itu, tidak ada apa-apanya dengan
mereka.” Dan, wah, itu adalah ketidakcocokan! Temuilah Firman muka dengan muka
dan lihat apakah Itu, lihat apakah Allah menafsirkan FirmanNya sendiri. Allah sanggup
membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Amin.

32 (69) Firman sudah dibuktikan sepenuhnya oleh orang-orang Kristen yang mula-
mula itu, bagaimana Allah membebaskan mereka dari semuanya, dan sakit penyakit,
dan  mereka  memiliki  nabi-nabi,  dan  mereka  berbahasa  lidah,  menafsirkan,  dan
memberikan pesan-pesan yang setiap kali dibuktikan dengan tepat sebagai kebenaran.
Tetapi  di  hadapan  seluruh  Firman  yang  dibuktikan  itu,  orang-orang  melakukan
pemungutan suara atasNya, dan memilih sebuah denominasi. Itulah ibu dari semua
organisasi.

Keduanya sudah sepenuhnya matang sekarang. Mereka sudah mulai membenih
lagi. Itu sudah mati, tetapi itu berkembang lagi di zamannya Luther, seperti yang kita
tahu  dari  pesan  yang  sebelumnya  di  sini  pada  pagi  hari  di  acara  sarapan  itu.  Itu
berkembang di zamannya Luther. Sekarang apa yang dulu mereka lakukan? Segera
sesudah manusia besar itu mati, mereka membuat sebuah organisasi.

Itu berkembang. Dan lagi di zamannya John Wesley, ketika orang-orang Anglikan
itu, dengan semua keamanan kekal [eternal security—Ed.] mereka dan semuanya telah
mengikatnya ke sebuah tempat kepada apa yang hampir menjadi faham universal, dan
apa yang terjadi? Allah membangkitkan seorang manusia yang bernama John Wesley,
dan menyembelih semuanya. Dan segera sesudah dia mati, dia dan Asbury dan mereka,
apa yang terjadi? Mereka berorganisasi, dan sekarang anda memiliki segala macam
Methodis.  Kemudian  selanjutnya  datang  seorang  atau  yang  lainnya,  Alexander
Campbell, John Smith, dan entah siapa lagi.

33 (72) Akhirnya, muncullah Pentakosta, keluar dari semuanya itu. Apa yang terjadi
pada waktu itu? Mereka berjalan dengan benar, apa yang menghalangi anda? Segera
anda masuk kembali ke lumpur yang sama yang darimana anda dulunya keluar, masuk
kembali  ke  air  kotor  yang  sama,  kembali  kepada  ketidakcocokan  dan  membuat
organisasi-organisasi,  anda harus kompromi terhadap Firman. Dan setiap kali  Allah
hendak mengirimkan sesuatu yang baru,  anda tidak bisa menerimanya.  Itu benar!
Ketidakcocokan lagi!  Dan,  perhatikan,  seperti  yang saya katakan tempo hari,  kulit
sekam kecil yang pertama itu yang muncul dari akar ini, naik ke daun-daun dan naik ke
jumbai, kemudian kembali ke tangkai lagi, dan keluar. Kulit sekam gandum kecil itu
hampir terlihat seperti biji itu sendiri, dan kita menyangka itulah dia, tetapi ketika anda
membukanya, tidak ada biji sama sekali di situ. Itu hanyalah sebuah pendukung bagi
biji itu untuk tumbuh olehnya, dan itu juga mati, dan kehidupan keluar darinya dan
masuk ke biji itu. Perhatikan, jadi mereka menyebut gereja-gereja yang menaburkan . .
.

34 (73) Kita mendapati di zaman ini bahwa gereja-gereja kita yang disebut demikian,
bahkan bagi orang-orang Pentakosta kita, kita keluar, kita tidak bisa dipuaskan, kita
harus membuat kelompok-kelompok dari kepunyaan kita sendiri. Semuanya muncul,
kita harus memiliki ini, kita harus memiliki ini, kita harus memiliki kelompok yang lain.
Dan orang ini  tampil,  berkata,  “Dia  datang di  atas  sebuah awan putih.”  Yang lain
berkata, “Uh-huh, Dia datang di atas seekor kuda putih.” “Baiklah, kita akan membuat
dua  kelompok.”  Nah,  apakah itu?  Menaburkan ketidakcocokan!  Ketika  Dia  datang,
apapun itu, Dia akan menafsirkan FirmanNya sendiri ketika Dia datang. Mari menunggu
sampai dengan waktu itu. Tangkap . . . Berbicara tentang hal itu, anda bahkan tidak
memperoleh Pesan di zamannya. Selalu mengarah kepada apa yang akan dilakukan
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Allah,  atau  apa  yang  sudah  Dia  lakukan,  dan  mengabaikan  apa  yang  sedang  Dia
lakukan. Itulah jalannya kita mendapatkan ketidakcocokan-ketidakcocokan di dalamnya.

35 (74) Sekarang kita perhatikan bahwa di zaman ini gereja-gereja kita, semua—
semua gereja-gereja kita sudah menabur angin, dan sedang menuai badai. Kita tidak
memiliki pertemuan-pertemuan doa, kita tidak memiliki kebaktian-kebaktian yang biasa
kita miliki dulunya. Apa masalahnya? Kita sudah membiarkan palang-palang itu turun
atas  segala  sesuatunya.  Lihat,  bahkan  kepada  gereja-gereja  Pentakosta  kita,
menempatkan dengan penuh wanita-wanita yang berambut pendek. Itu dulunya tidak
diijinkan. Wajah-wajah yang dirias, memakai cat kuku, segala macam benda-benda itu;
mendapatkan seorang laki-laki di sini dengan . . . seperti Ricky-ricky dan sebagainya;
menikah tiga atau empat kali,  dan diaken-diaken; oh, sungguh ketidakcocokan! Itu
adalah kenajisan! Bagaimana mereka melakukannya? Allah tidak menginginkan itu ada
di  dalam  GerejaNya,  mereka  harus  pergi  ke  sebuah  organisasi  untuk  masuk  ke
dalamnya. Seseorang takut untuk mengatakan sesuatu tentangnya, karena mereka
akan ditendang keluar dari organisasi itu. Tuhan, berikan kepada kami manusia-manusia
yang  tidak  terkait  dengan  apapun selain  dengan  Allah  dan  FirmanNya,  yang  akan
memberitahukan Kebenaran tentangnya. Itulah tepatnya yang kita butuhkan. Apakah
yang sudah kita lakukan? Menaburkan ketidakcocokan. Kita sudah menabur angin, dan
sekarang kita sedang menuai badai.

36 (75) Perhatikan bahwa mereka sekarang sedang dikumpulkan bersama-sama untuk
pembakaran itu. Apakah anda memperhatikan, Yesus berkata, “Pertama, kumpulkan
mereka  bersama-sama,  ikatlah  mereka  berberkas-berkas,  dan  kemudian  taruhlah
semua berkas-berkas itu ke dalam satu tumpukkan, dan Aku akan membakar mereka.”
Ada sebuah berkas kecil  yang disebut Methodis, Baptis, Presbiterian, Lutheran, dan
mereka  semua  sedang  berkumpul  bersama-sama  di  dalam  Dewan  Gereja-gereja
Sedunia. Apakah itu? “Kumpulkan mereka terlebih dahulu!” Haleluya! Apakah anda
memperhatikan, Dia mengumpulkan lalang-lalang terlebih dahulu, menjauhkan mereka
dari gandum, memisahkan mereka, “Kumpulkan mereka bersama-sama dan bakarlah
mereka.” Mereka semua akan dibakar dengan penghakiman Allah, sebab menaburkan
ketidakcocokan  di  antara  umat,  hal-hal  yang  mereka  .  .  .  Memiliki  suatu  bentuk
kesalehan, dan menyangkali  kuasa,  menyangkali  Firman, hanya berpegang kepada
tatacara-tatacara keagamaan, tentang suatu dokma tertentu yang disuntikkan oleh
seseorang, mencoba untuk memasukkannya ke dalam Firman Allah.  Itu tidak akan
bekerja. Itu adalah ketidakcocokan.

37 (76) Saya berteriak hari ini, seperti dulu, nabi besar itu dulunya, Amos, ketika dia
masuk ke kota itu, dikatakan, “Aku bukanlah seorang nabi, bukan pula anak seorang
nabi. Tetapi jika singa mengaum, siapa yang tidak takut.” Dia berkata, “Ketika Allah
berbicara, siapakah yang tidak bernubuat.” Dia memprediksikan penghakiman kepada
angkatan itu, dikatakan, “Allah yang sama yang kamu sembah akan membinasakan
kamu.”

Anda taruh ini, itu ada di rekaman kaset, dan anda ingat. Allah itu juga . . . Orang-
orang ini yang sekarang sedang mengumpulkan semua tuaian yang besar ini dari—dari
Dewan Gereja-gereja Sedunia, dan anda harus masuk ke dalamnya. Anda tidak bisa
tinggal di luarnya. Anda akan memilih secara individu keluar darinya, atau anda akan
masuk ke dalamnya. Tidak akan ada pijakan di tengah-tengah. Itu akan menjadi tanda
binatang. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali dia sudah memiliki
tanda itu, atau sudah memperoleh ketidakcocokan itu. Sekarang, keluarlah darinya!
Keluarlah  darinya!  Larilah  darinya!  Menjauhlah  darinya!  Allah  yang  mereka  klaim
mereka sembah akan menghancurkan mereka. Allah kasih yang agung itu yang tidak
akan . . .

Dikatakan, “Baiklah, Yesus berdoa bahwa kita semua seharusnya menjadi satu.”

38 (78) Kemudian Dia juga berkata, “Bagaimana kamu bisa berjalan bersama-sama,
dua orang berjalan bersama-sama, jikalau mereka tidak bersetuju?” Dia katakan “satu,”
seperti Dia dan Bapa adalah Satu. Dan Bapa adalah Firman, dan Dia adalah Firman yang
dimanifestasikan. Dia “Satu” dengan Bapa, karena Dia adalah manifestasi Firman Allah
yang dijanjikan. Dan demikianlah itu di zaman ini, atau di zaman manapun. Ya, tuan.
Allah itu Satu. Dia ingin kita menjadi satu.

Bagaimana yang ini menjadi satu, yang ini menyangkali kelahiran dari perawan,
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dan yang ini tidak, menyangkali kesembuhan Ilahi, dan ini, itu, mereka semua berada di
dalam kekacauan yang seperti itu? Beberapa dari mereka bahkan tidak percaya kepada
Allah, percaya bahwa Dia adalah Anak Allah; percaya bahwa Dia adalah anak Yusuf,
yang disebut  Anak Allah.  Tentu  saja.  Saudara  kembar  bagi  orang-orang Lutheran,
orang-orang Zwingli, percaya bahwa, bahwa Dia mutlak hanya seorang manusia yang
baik. Kristen Sains mengatakan dia adalah seorang nabi, hanya seorang manusia biasa,
Dia bukan Ilahi. Wah, jika Dia bukan Ilahi, Dia adalah penyesat terhebat yang pernah
dunia miliki. Dia adalah Allah atau Dia bukanlah siapa-siapa. Dia adalah Ilahi! Dia adalah
Keilahian itu, diriNya, yang menjadi daging di antara kita, di dalam pribadi Anak Allah.
Tentu saja, demikianlah siapa Dia dulunya.

39 (80) Sekarang kita melihat ketidakcocokan itu sudah masuk. Kita tahu bahwa itu
ada di sini, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkali itu. Oh, astaga! Perhatikan
saja.  Dia  akan  menghancurkan  kelompok  itu  yang  mengklaim  mereka  sedang
menyembah Allah. Anda perhatikan itu.

Allah sudah menanam BenihNya. Saya sedang menutup, karena ini waktunya untuk
memulai antrian doa. Allah sudah menanam BenihNya, dan BenihNya adalah Kristus.
Saya  akan  berkhotbah  mengenai  hal  itu  dalam  beberapa  malam,  di  mana  Allah
memutuskan untuk menaruh NamaNya, Tuhan menghendaki, mungkin pada salah satu
acara sarapan ketika saya ada sedikit waktu lebih. Lihat, Dia adalah satu-satunya Jalan
untuk terluput. Dia adalah satu-satunya Raja yang benar. Dia adalah satu-satunya Allah
yang benar, tidak ada yang lain selain Dia. “Akulah Allah, dan Allah saja,” Dia katakan.
Yesus berkata, “Inilah perintah itu: Dengarlah, hai Israel, Akulah Tuhan Allahmu, hanya
ada satu Allah. Akulah Dia. Kenapa kamu mencari yang lain? Yang lain akan datang . . .
Aku datang di dalam Nama BapaKu, dan kamu tidak menerima Aku. Tetapi orang lain
datang di dalam namanya sendiri, dan kamu menerima dia.” Dan mereka melakukan itu
di Nicaea.

“Apakah anda Kristen?”

“Saya Baptis.”

“Apakah anda Kristen?”

“Saya Pentakosta.”

“Apakah anda Kristen?”

“Saya Methodist,” sebuah nama yang lain.

40 (82) Tetapi ketika itu sampai kepada Nama “Yesus Kristus,” mereka benar-benar
menjauh dariNya sejauh yang mereka bisa, mereka tidak ingin berurusan denganNya,
sebab Dia adalah Firman dan Firman menyatakan diriNya. Perhatikan, satu-satunya
Jalan untuk terluput! Dia adalah Mawar Saron, Alkitab katakan demikianlah Dia. Setiap
gelarnya (di dalam Alkitab) Allah adalah milik Yesus Kristus. Dia adalah Alfa, Omega,
yang Awal dan yang Akhir, yang sudah Ada, yang Sekarang, dan yang Akan Datang;
Akar dan Keturunan Daud, keduanya baik Akar dan Keturunan Daud; Bintang Fajar,
Mawar  Saron,  Bunga  Bakung  dari  Lembah,  Alfa,  Omega,  Bapa,  Anak,  Roh  Kudus,
semuanya di dalam Yesus Kristus! Dia adalah manifestasi sepenuhnya dari Allah Yehova
yang menjadi daging yang tinggal di antara kita. Itulah tepatnya siapa Dia dulunya.

Dia adalah Mawar Saron. Apa yang dulu mereka perbuat dengan Mawar Saron?
Mereka memerasNya, menumbukNya, untuk memperoleh parfum dariNya. Sekuntum
mawar yang indah harus diperas untuk memperoleh parfum dari mawar itu. Itu adalah
sebuah Kehidupan yang indah, tidak pernah ada sebuah kehidupan yang hidup seperti
Itu, tetapi Itu harus diperas di Kalvari.

41 (84) Lihat, mereka mengambil urapan Mawar Saron itu dan mencurahkannya ke
atas Harun,  dia harus diurapi  dengan itu untuk masuk menghadap Tuhan di  ruang
kudus,  di  balik  tirai  kudus.  Dia  harus  diurapi  dengan  Mawar  Saron,  untuk  masuk
memerciki kursi pendamaian setiap tahunnya. Dan urapan itu harus ada pada dirinya,
bau yang harum kepada Tuhan, membawa darah anak domba ke hadapan dia, sesudah
dia juga sudah diperciki dengan anak domba. Buah-buah delima dan lonceng-lonceng di
sekeliling  pakaiannya,  dia  harus  berjalan  dengan  langkah  tertentu,  menyanyikan,
“kudus, kudus, kuduslah Tuhan.”

42 (85) Perhatikan, Dia adalah Mawar Saron itu, Bau harum yang manis itu, Urapan
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atas umatNya. Anda tidak bisa datang ke hadapanNya dengan kredo apapun, hal lain
apapun, selain diurapi dengan Mawar Saron itu, Firman. Dia juga adalah Bunga Bakung
dari Lembah.

Sekarang, bagaimana anda mendapatkan opium? Anda mendapatkan opium ketika
anda mengambil  bunga bakung dan memerasnya,  anda mendapatkan opium. Para
dokter  memakainya  di  laboratorium-laboratorium mereka.  Bawalah  seorang  yang
gelisah dan kebingungan, atau seorang wanita, dia merasa sepertinya dia akan menjadi
gila,  dia  berjalan di  lantai  dan menjerit,  dia  menjadi  histeris,  seorang dokter  akan
mengambil sedikit dari opium bunga bakungnya dan menyuntikkannya ke lengannya
atau  urat  nadinya  di  suatu  tempat,  atau  pria  itu,  dan  mereka  menjadi  tenang.
Semuanya selesai sejenak. Tetapi segera sesudah opium itu habis, di sinilah mereka
datang lagi, lebih buruk daripada yang sebelumnya.

43 (87)  Tetapi  saya  akan  beritahu  anda,  sahabat-sahabat,  itu  hanyalah  sebuah
pralambang dari Opium yang asli dari Bunga Bakung dari Lembah yang saya tahu. Dia
adalah  Bunga  Bakung  dari  Lembah.  Dia  diperas  di  Kalvari.  Dia  terluka  karena
pelanggaran-pelanggaran kita, oleh bilur-bilurNya kita disembuhkan. Dalam hal itu,
bunga-bunga yang diperas itu, Dia adalah sekuntum Bunga. Dia adalah Bunga yang
terhebat yang pernah tumbuh, adalah Bunga Bakung dari Lembah, dan Mawar Saron
yang agung ini. Sekarang Dia tergantung malam ini, tergantung di antara Surga dan
bumi, saya percaya, Dia dulu pada waktu itu, tepatnya, untuk—untuk menghapus dosa
dunia  dan  untuk  mendatangkan  kembali  kesembuhan  kepada  dunia.  Dan  Alkitab
katakan bahwa Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya.

44 (88)  Sahabat,  ketika  Allah  memberitahu  Musa,  di  padang belantara  itu,  yang
adalah sebuah—sebuah pralambang tentang Dia, untuk meninggikan ular tembaga. Dan
tembaga menggambarkan dosa yang dihakimi,  ular menggambarkan, ular tembaga
menggambarkan  “dosa  yang  sudah  dihakimi.”  Sebagaimana,  tembaga  adalah
“penghakiman Ilahi,” seperti mezbah tembaga di mana korban diletakkan. Dan juga Elia
memandang ke atas dan dia katakan langit seperti tembaga, penghakiman Ilahi ke atas
sebuah  bangsa  yang  tidak  percaya  yang  sudah  murtad  dari  Allah.  Tembaga
menggambarkan penghakiman, penghakiman Ilahi.  Dan ular  menggambarkan dosa
yang sudah dihakimi; dan Yesus adalah ular itu yang dijadikan dosa bagi kita,  dan
mengambil  penghakiman  Allah  ke  atas  diriNya.  Dia  terluka  karena  pelanggaran-
pelanggaran kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan
keselamatan  kepada  kita  ditimpakan  kepadaNya,  dan  oleh  bilur-bilurNya  kita
disembuhkan.

Oh,  Allah  mendapati  lemariNya  penuh  dengan  Opium,  malam ini,  bagi  anda.
Sahabat Kristen, anda yang sedang sakit dan menderita. Oh, anda yang letih, sungguh
terlalu sukar bagi anda. Anda tidak bisa menahan itu lebih lama lagi, anda akan—anda
akan menjadi gila di zaman modern yang sedang kita hidupi ini.

45 (90) Sudahkah anda mendengar “Life Line” malam ini, bahwa apa yang mereka
katakan, bahwa—bahwa Rusia berkata, pada tahun 55-an, bahwa mereka akan “mutlak
sepenuhnya mengendalikan seluruh dunia”? Sebelum itu bisa terjadi, Pengangkatan
harus datang. Jadi betapa dekatnya itu, sahabat? Itu persis ada di sini sangat dekat
sekarang.

Tidakkah anda mau mencari Dia dengan segenap hati anda malam ini? Dia adalah
Bunga Bakung dari Lembah, dan Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia ada di
sini malam ini untuk meninggikan diriNya di antara umatNya, seperti Musa meninggikan
tanda dosa itu, yang dihakimi. Dan bukan hanya dosa, tetapi sakit penyakit.  Ingat,
Yesus berkata, “Seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikian juga Anak manusia
harus ditinggikan.” Untuk apa Musa meninggikan itu? Untuk dosa, ketidakpercayaan,
dan untuk sakit  penyakit.  Yesus  juga ditinggikan,  untuk dosa,  sakit  penyakit,  dan
ketidakpercayaan. Dia sama.

46 (92) Sekarang, malam ini, di hari-hari ketika kita mendapati ketidakcocokan yang
besar  ini,  Yesus  Kristus  menjanjikan  di  Lukas,  bahwa  di  hari-hari  .  .  .  sebelum
kedatangan Tuhan, akan sama seperti pada zamannya Sodom, dan ketika Anak manusia
akan menyatakan diriNya, seperti Anak manusia menyatakan diriNya kepada Abraham
di  sana;  Elohim,  Allah,  menjadi  daging di  antara orang-orang,  dan tinggal  di  sana
dengan Abraham dan memperlihatkan dia, memberitahu dia apa yang sedang dipikirkan
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oleh Sarah (duduk di belakang Dia) di dalam tenda, di mana Dia tidak pernah melihat.
Memberitahu dia  apa yang dia.  .  .  Dan memanggil  namaNya,  “Sarah.”  “Abraham,”
bukan—bukan namanya Abram, yang dengan nama itu dia dulunya mulai keluar, tetapi
Abraham. Bukan Sarai, S-a-r-a-i; tetapi S-a-r-a-h, “Di manakah isterimu, Sarah?”

Dikatakan, “Dia ada di dalam tenda di belakangMu.”

Dikatakan, “Aku akan mengunjungimu sesuai dengan masanya hidup.” Dan dia
tertawa. Dia berkata, “Kenapa dia tertawa?”

Sekarang,  Yesus  katakan,  “Persis  sebelum  ketidakcocokan  yang  besar  ini
dikumpulkan dan dibakar, maka Anak manusia akan menyatakan diriNya dengan cara
yang sama seperti yang Dia lakukan dulu.” Dan itu adalah . . . Apakah itu? Dia adalah
sebuah peninggian lagi, di hadapan anda, bahwa Yesus Kristus sama kemarin, hari ini,
dan selamanya. Apakah anda percaya itu? Kalau begitu mari kita menundukkan kepala
kita untuk berdoa.
47 (95) Allah yang terkasih, kami mengasihiMu. FirmanMu begitu—begitu melimpah
dengan Makanan atas kami, Tuhan. Kami sungguh menyukaiNya! Kami hidup olehNya,
Tuhan. Nampaknya kapasitas kami tidak pernah cukup. Kami benar-benar suka untuk
duduk di mejaMu, di sekeliling FirmanMu, dan menikmati berkat-berkat, Tuhan, ketika
kami berkumpul seperti  ini,  saudara-saudara dan saudari-saudari yang sudah dibeli
darah oleh Anak Allah, yang adalah pembelian dari darahMu. Dan kami datang malam
ini, Tuhan, kami sudah menyerahkan malam-malam ini untuk berdoa bagi yang sakit.
Dan sesuai dengan Kitab-kitab Suci, Engkau berkata bahwa “oleh bilur-bilur itu kami
disembuhkan.”  Maka tidaklah perlu  untuk mendoakan (hanya mengakui  dosa-dosa
kami), sebab oleh bilur-bilurMu kami (bentuk waktu lampau) disembuhkan. Oh, sungguh
sebuah harinya keselamatan! Sungguh sebuah—sungguh sebuah janji oleh Imanuel!
Tentu saja Itu adalah Kebenaran.

Engkau berkata, “Sedikit waktu lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, namun
kamu akan melihat Aku, karena Aku” (kata ganti orang dari “Aku”) “Aku akan menyertai
kamu,  bahkan di  dalam kamu,  sampai  kesudahan dunia.”  Dan di  akhir  dari  masa,
penyempurnaan yang besar ini, Engkau berkata, persis sebelum itu terjadi, itu akan
persis seperti  sebelum api jatuh di Sodom dan menghanguskan dunia bangsa Kafir,
bahwa  akan  datang  sebuah  pewahyuan  lagi  tentang  Anak  manusia  sebagaimana
dulunya di Sodom. Bapa, kiranya orang-orang tidak melewatkannya.

48 (97) Dan saya berdoa, Tuhan, seperti suatu hal kecil yang kasar, (jika saya sudah
mengatakan yang salah, ampuni saya), menarik ke persneling. Saya mengasihi mereka,
Tuhan.  Saya—saya  berdoa  supaya  mereka  tidak  akan  melewatkannya.  Biarlah  ini
menjadi salah satu malam yang besar, Tuhan. Kiranya setiap orang yang sakit, yang
menderita, buta, apa saja yang ada di sini, Tuhan, disembuhkan malam ini. Kiranya
setiap orang berdosa diselamatkan. Tepat di dalam hati mereka sekarang, jika mereka
adalah seorang yang tidak percaya, dan kiranya mereka menerima Kristus pada saat ini.
Kabulkan itu, Bapa. Semuanya itu ada di dalam tanganMu. Kami serahkan diri kami
kepadaMu, untuk melihat Engkau datang di antara kami.

Dan Engkau berkata, di Yohanes 14:12, “Dia yang percaya kepadaKu, pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan akan dia lakukan juga.” Betapa kami tahu bahwa Engkau
membuat diriMu dikenali orang-orang, sebab Engkau adalah nabi itu yang Musa katakan
yang akan bangkit itu. Mereka tidak memiliki nabi-nabi selama beratus-ratus tahun,
ketidakcocokan ada di  setiap tempat,  tetapi  Firman Allah harus digenapi;  sehingga
Firman menjadi daging, dan demikian juga ketidakcocokan itu. Dan, Bapa, kami melihat
itu lagi di zaman ini, ketidakcocokan menjadi satu ikatan berkas yang besar; dan kami
melihat Firman datang dengan cara yang sama. Berkati kami malam ini, Bapa. Kami
menyerahkan diri kami kepadaMu, dengan FirmanMu. Apa saja yang Engkau suruhkan
kepada kami untuk dilakukan, lakukanlah dengan kami, Tuhan. Di dalam Nama Yesus.
Amin.

49 (99) [Seorang saudari berbicara dalam bahasa lidah. Kosong pada kaset rekaman—
Ed.] Kita tidak tahu apa yang Dia katakan. Dia mungkin ingin memberitahukan sesuatu
kepada  kita,  jadi  bersikaplah  yang  hormat  sejenak.  [Kosong  pada  kaset.  Seorang
saudara memberikan sebuah penafsiran—Ed.]

Amin. Apakah anda pernah membaca . . . [Kosong pada kaset—Ed.] Kitab Suci di
mana musuh datang, dan mereka semua dikumpulkan bersama-sama, dan mereka . . .



Benih Ketidakcocokan 15

musuh itu adalah suatu kekuatan yang sangat besar. Dan Roh Allah tercurah ke atas
seseorang, dan memberitahu dia, dan dia bernubuat, dan mengatakan ke mana harus
pergi dan menunggu, dan mereka menghancurkan musuh mereka. Di situlah itu datang
lagi. Di situlah tempat untuk menghancurkan musuh anda, paham, ambillah tangan
Allah. Tangan Allah adalah Kristus, tentu, Firman, jadi ambillah Itu di dalam hati anda
malam ini sementara kita mengadakan antrian doa.
50 (101) Saya yakin Billy sudah membagi-bagikan kartu-kartu doa lagi hari ini. B, B,
coba ambil B-85. Tadi malam, kita sudah ada 15 tadi malam. Kita biasanya mencoba
untuk mendapatkan sekitar 15 satu malam. Dan kemudian pegang kartu-kartu anda,
kita akan mendapatkan mereka, sekarang. Mari mencoba kira-kira 15. 85. B, seperti
Branham, anda tahu. B-85 sampai 100. Dan kita . . . Coba lihat, siapa yang pegang B-
85, angkat tangan anda. Anda yakin . . . Oh, di belakang, baiklah, 85 datanglah.

Nah, anak saya . . . Jadi mungkin ada orang-orang asing di sini, tidak akan tahu
bagaimana hal ini dijalankan. Anak saya datanglah ke mari, atau seseorang; jika dia
tidak bisa datang, Saudara Borders, seseorang yang lain. Seseorang akan turun, dan
mengambil kartu-kartu ini, seratus orang dari mereka, dan berdiri di hadapan orang-
orang dan menggabungkan mereka bersama-sama. Jadi oleh karena itu dia memberikan
anda secarik kartu, dia tidak bisa memberitahu anda bahwa anda akan berada di sini di
podium, dia tidak tahu itu. Dan saya juga tidak tahu. Saya datang malam hari, hanya
mengambil  kira-kira  10 atau 15,  di  suatu tempat,  di  kartu-kartu itu.  Itu tidak ada
hubungannya sama sekali dengan kesembuhan anda. Anda bisa duduk di sana. Lihat,
tadi malam. Berapa banyak yang hadir di  sini  tadi  malam, coba lihat tangan anda?
Bagaimana orang-orang sudah disembuhkan di sepanjang pertemuan itu!

51 (103)  Sekarang,  itu  adalah  85,  86,  87,  88,  89,  90.  Biarlah  mereka  datang
sekarang.  B,  85,  86,  87,  88,  89,  90.  Itu  seharusnya  sudah  satu  .  .  .  Pasti,  kita
membutuhkan . . . Dan jika seseorang . . . Di sini satu lagi, ya, itu akan menjadikannya
benar. 90, 90 sampai 100 sekarang. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9.

Jika anda tidak bisa bergerak, jika anda . . . Saya melihat kita ada sejumlah, tiga
kursi roda di sini sekarang, empat di antaranya, saya yakin, saya bisa melihat. Jika anda
memiliki selembar kartu doa, itu adalah—itu adalah nomor anda dipanggil, dan tidak
bisa bergerak, angkat saja tangan anda, kita akan membawanya kemari.

52 (105) Dan jika anda tidak memiliki kartu doa, duduk saja di sana dan berdoa, dan
katakan,  “Tuhan Yesus,  biarlah—biarlah—biarlah  itu  terjadi  pada saya malam ini.”
Berapa banyak yang ada di sini yang tidak memiliki kartu doa, angkat tangan anda. Oh,
astaga! Baiklah, sekarang mari kita katakan saja ini, saya harap itu tidak terdengar
tidak suci. Tetapi pada suatu kali ada seorang wanita kecil yang tidak memperoleh kartu
doa, kita akan katakan. Dia datang menembus kerumunan orang banyak itu, dia berkata
(sekarang dengarkan dengan seksama.), “Jika aku dapat menjamah jubah Manusia itu,
aku akan sembuh.” Berapa banyak yang tahu kisah itu? Baiklah. Dan apa yang dia
lakukan? Dia menjamahNya, dan pergi dan duduk. Dan Yesus berpaling, Dia tahu di
mana wanita itu berada. Apakah itu benar? Dia tahu apa masalahnya. Apakah itu benar?
Dia tahu apa masalahnya, jadi Dia memberitahunya apa yang menjadi masalahnya. Dan
dia merasakan di dalam tubuhnya bahwa pendarahan itu sudah berhenti. Apakah itu
benar? Karena kenapa? Ia sudah menjamah Dia.
53 (106) Sekarang, berapa banyak orang Kristen di sini pada malam ini yang tahu,
menurut Ibrani, Kitab Ibrani, bahwa Yesus saat ini juga adalah seorang Imam Besar,
Imam Besar yang dapat dijamah oleh perasaan-perasaan kelemahan kita? Apakah Dia
demikian? Baiklah, jika Dia adalah Imam Besar yang sama, jabatan yang sama, Imam
Besar, lantas bagaimana Dia akan bertindak? Dia akan bertindak sama seperti yang Dia
lakukan pada waktu dulu. Apakah anda percaya itu? Dia akan bertindak sama seperti
yang sudah Dia lakukan pada waktu dulu,  jika anda bisa percaya.  Baiklah.  Berapa
banyak  yang  percaya  itu,  angkat  tangan  anda,  katakan,  “Saya  sungguh-sungguh
percaya itu”?

Baiklah, sebelum mereka membentuk antrian doa, mari mengadakan antrian doa di
sana. Saya tahu Dia ada di sini. Saya—saya—saya merasakan HadiratNya, dan saya—
saya  tahu  bahwa  Dia  ada  di  sini.  Datanglah.  Antrian  doa  sudah  siap?  Saya  akan
dipanggil keluar tadi. Anda—anda berdoa saja, pandang saja seperti ini dan berdoa,
percaya saja.
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54 (108) Seorang wanita kecil duduk di sini sedang memandang ke arah saya, duduk
di samping seorang wanita yang memakai kaca mata. Tidakkah anda dapat melihat Itu
menggantung di atas wanita itu? Lihatlah ke mari. Paham? Dia sedang menderita karena
masalah jantung. Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan anda? Jika anda
percaya, angkat tangan anda. Itulah yang menjadi masalah anda. Itu benar. Sekarang
jika itu adalah masalah anda, angkat tangan anda supaya orang-orang dapat melihat,
angkat tangan anda seperti itu. Nah, anda tidak memilikinya lagi sekarang. Iman anda
sudah menyembuhkan anda.

Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Oh, ada suatu ketidakcocokan; tetapi
Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Apakah Ini . . . Sekarang tetap
saja berdoa, paham, anda tidak harus berada di sini, supaya anda tahu.

55 (110) Sekarang, ini ada seorang wanita. Sejauh yang saya tahu, saya tidak pernah
melihat dia di dalam hidup saya, dia hanya seorang wanita yang sedang berdiri di sini,
dan memegang kartu  doa,  dan tidak  tahu apakah anda akan dipanggil  atau  tidak.
Seseorang baru saja memberikan anda kartu doa, dan anda—nomor anda dipanggil, jadi
anda datang ke mari. Apakah itu benar? Dan saya tidak punya cara untuk mengetahui
apakah anda, siapa anda, darimana anda berasal, apa yang anda inginkan, tidak tahu
apa-apa tentang hal itu. Saya hanya seorang pria, anda seorang wanita. Itu benar.
Pemandangan yang sama ini muncul pada suatu kali di dalam Alkitab, Yohanes pasal 4.

Sekarang, anda berkata, “Apa yang anda lakukan, Saudara Branham, baru saja,
sesaat  yang lalu?”  Hanya menarik  di  persneling kecil  itu,  paham. Saya tidak tahu,
paham. Dia harus melakukan itu. Saya tidak tahu. Bagaimana dengan wanita yang di
sana tadi? Saya tidak pernah melihat wanita itu di dalam hidup saya. Dia benar-benar
seorang yang asing bagi saya. Saya percaya itu adalah seorang wanita. Siapakah orang
yang baru saja disembuhkan saat ini di sana di antara hadirin? Maukah anda . . . Yeah.
Kita adalah orang yang asing satu dengan lain? Jika itu benar, lambaikan tangan anda
seperti ini. Paham? Saya tidak pernah melihat wanita itu. Tetapi dia sedang duduk di
sana, percaya. Nah, dia menjamah Sesuatu, bukankah begitu? Tidak akan ada baiknya
menjamah saya.

56 (112) Tetapi sekarang tidakkah anda dapat melihat bahwa Alkitab adalah tepat
Firman Allah? Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Kita menjadi tabernakel-
tabernakel Roh Kudus yang adalah Kristus. Paham? Itulah Benih yang sesungguhnya itu.
Lantas jika Roh Kudus yang sesungguhnya itu masuk ke dalam Benih Firman yang
sesungguhnya  itu,  bukan  .  .  .  Itu  tidak  akan  hanya  mengambil  sebagian  dariNya
(karena, Iblis memakai Itu), anda harus mengambilNya semua, paham, setiap Kata
dariNya; karena, Dia bukanlah setengah Allah, Dia adalah sepenuhnya Allah. Paham?
Dan itulah yang terjadi.

Sekarang,  di  sini  ada  seorang  wanita,  saya  tidak  pernah  melihatnya.  Yesus
menemukan seorang wanita yang seperti  ini  pada suatu kali,  mungkin tidak dalam
kondisi yang sama, saya tidak tahu. Dan Dia sedang duduk di sebuah sumur. Dia—Dia
ada keperluan untuk pergi ke Samaria. Dan kita tahu, Samaria berada di bawah bukit.
Dan—dan Dia hendak pergi ke Yerikho, tepatnya, dan Dia pergi melintasi Samaria, dan
sampai di sebuah kota yang bernama Sikhar. Dan Dia duduk di sumur, dan menyuruh
murid-muridNya membeli makanan.

57 (114) Berapa banyak ras manusia yang ada di dunia? Tiga. Keturunan Ham, Sem,
dan Yafet. Kita semua berasal dari Nuh. Dan sisa dunia yang lainnya dimusnahkan pada
waktu itu.  Hanya tiga ras manusia,  yaitu Yahudi,  bangsa Kafir,  dan Samaria (yang
adalah separuh Yahudi dan bangsa Kafir). Dan itu saja ras yang ada di dunia, paham,
hanya tiga.

Semua yang di dalam Allah sempurna di dalam angka tiga. Sama seperti ketiga ini
yang sudah saya sampaikan malam ini:  tiga tahapan ketidakcocokan, tiga tahapan
Firman menjadi daging, dan seterusnya. Paham?

Sekarang, dan Dia—Dia yang berbicara kepada orang-orang Yahudi, memberitahu
Filipus, ketika dia membawa Natanael, bahwa di mana dia berada, dan dikatakan, “Aku
sudah melihat dia ketika dia berada di bawah pohon.” Dia memberitahu . . . Andreas
membawa Petrus,  Dia  katakan,  “Namamu adalah Simon,  dan engkau akan disebut
'Petrus' mulai dari sekarang.” Dikatakan, “Engkau adalah anak Yunus.” Paham? Nah,
mereka semua adalah orang-orang Yahudi.
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Tetapi di sini Dia pergi kepada seorang bangsa Kafir . . . bukan seorang bangsa
Kafir, tetapi seorang Samaria.

Sekarang adalah masanya bangsa Kafir. Dia tidak pernah sesaat pun melakukan itu
kepada bangsa-bangsa Kafir.  Selidikilah Kitab-kitab Suci.  Tidak pernah.  Tetapi  Dia
menjanjikan, di Lukas 22, bahwa Dia akan melakukannya tepat sebelum Kedatangan
itu.

Tetapi Dia duduk di sana, dan di sinilah datang seorang yang separuh Yahudi dan
separuh bangsa Kafir, seorang wanita. Dan Dia berkata kepadanya, “Perempuan, berilah
Aku minum.”

Dia berkata, “Wah, engkau tidak seharusnya meminta itu, sangat sukar. Kita . . .
Ada sebuah pemisahan di sini. Engkau adalah seorang Yahudi, dan—dan aku seorang
Samaria.”

Dia berkata, “Tetapi jika kamu tahu kepada Siapa kamu sedang berbicara, kamu
akan  meminta  minum kepadaKu.”  Apa  yang  sedang  Dia  lakukan?  Kontak  dengan
rohnya. Dan segera sesudah Dia menemukan apa yang menjadi masalahnya, yah, Dia
menyuruhnya supaya memanggil suaminya. Dia katakan dia tidak memiliki suami. Dia
berkata, “Itu benar, kamu sudah memiliki lima suami.”

58 (122) Sekarang lihat,  ketika orang-orang Farisi  melihat Dia melakukan hal  itu.
Tepat,  ketidakcocokan itu persis  ada di  antara Firman,  apa yang mereka katakan?
Mereka berkata, “Manusia ini adalah Beelzebul, seorang tukang tenung.” Paham?

Dan Yesus berkata, “Siapa saja yang mengucapkan itu kepada Roh Kudus ketika
Dia datang untuk mengerjakan hal yang sama, tidak akan pernah diampuni.” Di situlah
ketidakcocokan anda. Paham? Tetapi Dia berkata Dia akan mengampuni mereka pada
waktu itu, karena Roh Kudus belum datang; Korban itu, Anak Domba belum mati.

Tetapi  pada waktu itu wanita itu tidak memikirkan hal  itu.  Wanita itu berkata,
“Tuan, aku tahu Engkau adalah seorang nabi.” Mereka sudah tidak memiliki nabi selama
beratus-ratus tahun. Dikatakan, “Aku tahu Engkau adalah seorang nabi. Nah, kami tahu
bahwa Mesias, yang disebut Kristus, ketika Dia datang, itulah yang akan Dia lakukan.”

Yah, jika itulah yang dulu Dia lakukan, maka Dia sama kemarin, hari ini. Maka
demikianlah bagaimana Dia membuat diriNya dikenali, tidakkah itu hal yang sama di
zaman ini? Pasti! Sekarang, di sinilah seorang perempuan dan seorang laki-laki bertemu
lagi. Dia bukanlah perempuan itu, saya bukanlah Laki-laki itu. Namun Roh Kudus yang
sama ada di sini, dan sudah berjanji bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dulu Dia lakukan,
kita  akan  melakukan  hal  yang  sama  pada  hari-hari  di  mana  Anak  manusia  akan
dinyatakan.

59 (126) Sekarang, tidak mengenal anda (dan anda tahu itu benar), kita benar-benar
tidak saling mengenal, dan anda sedang berdiri  di  sini.  Ada beberapa . .  .  Mungkin
sesuatu yang salah dengan anda, mungkin tidak, saya tidak tahu. Tetapi jika Tuhan
Yesus  mau  menyingkapkan  kepada  saya,  oleh  Roh  KudusNya,  apa  yang  menjadi
masalah anda, lantas maukah anda percaya bahwa Itu adalah Anak Allah, dan bukan
seorang manusia? Ini hanyalah sebuah kulit, tabernakel ini yang—yang dipakai Allah,
siapa saja yang sudah Dia pilih. Dia—Dia melakukan itu oleh kedaulatan kasih karunia
dan pilihan. Jadi, tetapi anda percaya. Maukah anda? [Wanita itu berkata, “Amin”—Ed]

Berapa banyak yang ada di antara hadirin yang mau percaya itu? Di sinilah kami
berdua berdiri di sini di hadapan Terang itu, di mana kami tidak pernah bertemu dalam
hidup ini, tidak ada ide siapakah wanita itu, apakah dia, darimana dia berasal, apa yang
dia inginkan. Tidak juga saya pernah melihatnya dalam hidup saya. Tetapi, lihat, inilah
yang sedang saya coba agar anda lakukan; membuang ketidakcocokan itu dari diri anda
sekarang, dan percaya kepada Firman ketika Firman dijadikan daging di sini di antara
kita. Firman menjadi Hidup di dalam daging kita sendiri, hal itu memperlihatkan Hadirat
Allah.

60 (128) Sekarang kiranya Dia mengabulkan itu baginya. Dia menginginkan sebuah
perkara  yang  layak.  Dia  tidak  memiliki  anak,  dia  menginginkan  seorang  bayi.  Dia
berusia sekitar 40 tahun. Hal itu tentunya tidak mustahil.

Mereka  sedang duduk di  sana  sekarang,  para  wanita  yang mandul  sepanjang
hidupnya, dan datang ke podium seperti ini, dan Tuhan memberi mereka anak-anak.



Benih Ketidakcocokan 18

Sebagian dari  antara anda yang mengetahuinya coba angkat  tangan anda.  Paham,
paham? Saya mengambil  seorang gadis  kecil  yang menawan hati  tempo hari,  hari
Minggu, sesudah saya pergi  dari  sini,  Minggu sore; di  mana ibunya mandul,  Tuhan
katakan. Dan gadis kecil itu, sosok kecil yang paling manis, apakah dia ada di sini? Di
manakah dia? Yeah. Ini dia, tepat di sini, duduk di bawah sini. Ibunya duduk di situ.
Inilah gadis kecil itu, dirinya. Terlihatkah dia? Dia adalah sebuah Firman yang diucapkan
dari Allah.

Sekarang, maukah anda percaya kepadaNya dengan segenap hati anda? Apakah
anda percaya bahwa berkat itu yang anda miliki, yang anda rasakan di dalam diri anda
sekarang, sudah dijawab Allah? Jika Allah mau memberitahu saya siapa nama anda,
sehingga  anda  dapat  memberi  nama  bayi  itu,  maukah  anda  percaya?  Maka,  Ny.
Thompson, anda bisa pulang dan miliki bayi anda, jika anda percaya itu dengan segenap
hati anda.
61 (131) Apakah anda percaya dengan segenap hati anda? Miliki saja iman, jangan
ragu, percaya saja kepada Allah. Allah adalah Allah.

Apa kabar,  tuan?  Saya rasa  kita  juga adalah  orang yang asing.  Satu-satunya
kesempatan saya pernah melihat anda di dalam hidup saya, sebagaimana yang saya
tahu, adalah ketika anda datang ke sana. Dan saya kira anda adalah pamannya Saudara
Shakarian, atau siapa itu . . . Mashagian, Saudara Mashagian, penyanyi itu, ketika anda
datang. Dan kemudian saya melihat anda mau masuk ke antrian doa. Nah, menjadi
seorang yang asing bagi anda, dan, atau bagi anda, dan saya seorang asing, sama-
sama orang yang asing. Sekarang, Jika Tuhan Yesus akan memberitahu saya sesuatu
bahwa anda—tentang anda, mungkin apa yang anda inginkan, mari katakan saja itu;
memberitahu anda, beritahu saya apa yang sedang anda inginkan. Nah, Dia sudah
memberikan itu kepada anda. Satu-satunya hal adalah iman yang cukup untuk percaya.

Sekarang,  berapa  banyak  yang  mengerti  itu?  Hanya  iman  yang  cukup  untuk
percaya bahwa anda sudah mendapatkan apa yang anda minta! Paham?

62 (134) Nah, sekarang, jika anda yang ada di atas sini menginginkan sesuatu, dan
Dia bisa memberitahu saya apa yang menjadi keinginan anda, maka anda tahu saya
tidak mengetahui keinginan anda, maka itu pasti adalah Sesuatu yang ada di sini yang
sedang melakukannya. Sekarang, menurut Firman, Dia berjanji akan melakukan hal itu.
Dia mengetahui  pikiran-pikiran yang ada di  dalam hati  mereka.  Apakah itu benar?
Baiklah.

Anda memiliki keinginan yang besar untuk disembuhkan. Satu hal, anda menderita
suatu kondisi kegelisahan, sangat gelisah. Itu benar. Hal yang lain, ada masalah di
punggung anda, dan punggung itu sudah begitu buruk untuk satu saat, bahkan anda
sudah melakukan operasi atasnya. Itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Itu benar.
Paham. Itu benar. Dan di sini ada hal yang lain, keinginan anda yang dalam, yaitu, anda
ingin menerima baptisan Roh. Itu benar sekali. Datanglah ke mari.

Allah yang mulia, di dalam Nama Yesus Kristus, kiranya orang ini dipenuhi dengan
Roh Kudus, sebelum dia meninggalkan tempat ini, di dalam Nama Yesus. Amin.

Sekarang, terimalah Itu, saudaraku. Miliki saja iman, jangan ragu.

63 (137) Bagaimana kabar anda? Saya rasa, sejauh yang saya tahu, bahwa kita tidak
saling mengenal. Kalau itu benar, yah, supaya orang-orang akan tahu, angkat saja
tangan anda sehingga mereka melihat bahwa kita tidak saling mengenal. Saya tidak
pernah melihat dia di dalam hidup saya, setahu saya. Dan saya kira dia tidak pernah
melihat saya, kecuali yang di hadirin. Karena Bapa Surgawi tahu, dan inilah Firmannya
terletak di sini, bahwa saya tidak pernah melihat wanita itu, yang saya tahu, dalam
hidup saya. Oleh karena itu, saya tidak akan tahu untuk apa anda berada di sini, tidak
ada tentang siapakah anda, apa, atau tidak tahu-menahu tentang anda. Saya tidak
dapat memberitahu anda satu hal pun.

Hanya saja, itu hanyalah sebuah karunia. Jika saya bisa . . . Sebagaimana anda
sudah mendengar saya menjelaskan hal itu beberapa saat yang lalu. Beranjak saja,
mendengarkan Dia berkata; apa yang saya lihat, saya dapat mengatakannya. Apa yang
tidak Dia katakan, tidak dapat saya katakan. Saya akan mengatakan itu dari diri saya
sendiri, dan itu akan salah. Paham? Itu pasti salah. Tetapi jika Dia mengatakan itu, itu
mutlak benar. Itu tidak bisa pernah, itu tidak pernah salah. Itu tidak akan pernah salah
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sepanjang itu tetap Allah. Paham? Nah, karena Allah tidak bisa salah.

64 (139) Tetapi jika Allah dapat memberitahu saya apa yang anda inginkan, apa yang
menjadi keinginan anda, atau—atau untuk apa anda di sini, sesuatu yang sudah anda
lakukan,  atau  sesuatu,  sesuatu  yang  seperti  itu,  atau  siapa  anda,  darimana  anda
berasal,  atau apapun yang ingin Dia beritahukan kepada saya, anda mau percaya?
Terima kasih.

Satu hal, anda punya masalah dengan kaki anda. Kaki anda mengganggu anda. Itu
benar. Angkatlah . . . Anda mengalami masalah kewanitaan, penyakit kewanitaan. Dan
anda memiliki  sebuah keinginan besar  di  dalam hati  anda,  karena anda baru  saja
kehilangan seseorang atau sesuatu. Itu adalah seorang anak laki-laki, dan anak anda itu
sudah meninggalkan rumah, lari, dan anda ingin saya berdoa supaya dia akan pulang
kembali.

Allah di Surga, kirimkanlah anaknya kepadanya, dan kesembuhan . . . Biarlah Roh
Kudus menghentikan anak muda itu di jalan malam ini, kirimkan dia kembali kepada
ibunya. Di dalam Nama Yesus. Amin.

Dia  yang  mengetahui  akan  mengirimkan  dia  kembali  kepada  anda.  Jangan
khawatir. Percaya sekarang, jangan bimbang. Miliki saja iman, segenap hati anda. Anda
percaya, dan Allah akan mengabulkan yang lainnya.

65 (143) Sekarang, hanya tiga atau empat discerning [kemampuan untuk mengetahui
hati dan pikiran manusia—Ed.], apapun itu, paham, saya—saya baru saja pergi sampai
itu semakin membutakan saya. Saya tidak dapat menjelaskan hal itu, tidak ada cara
untuk  menjelaskannya.  Anda  berkata,  “Maksud  anda,  hanya  itu  yang  lebih  buruk
dibandingkan  yang  sudah  anda  khotbahkan  di  sana  selama  45  menit  atau  lebih,
menurut anda?” Ya, tuan. Kalau dulu itu tiga jam, itu tidak akan selama itu.

Seorang wanita menjamah jubah Tuhan kita Yesus.  Dan orang-orang itu tidak
menjamah saya. Yah, wanita yang di sini ini, lihat saja ke mari, dia dapat . . . [Saudara
Branham menyuruh wanita itu, “Letakkan tangan anda ke saya.”—Ed.] Dia benar-benar
menyentuh saya, tidak akan bekerja sama sekali, saya hanya seorang manusia. Tetapi
dia harus menjamah Dia. Dan saya, dengan sebuah karunia, hanya—hanya . . . itu pergi
saja, seluruh diri saya pergi, dan saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Paham?
Dan itu saja. Nah, menjamah saya tidak berarti sedikit pun, tetapi dia menjamah Yesus
melalui saya. Begitulah wanita itu menjamah Allah melalui Yesus, sedangkan Dia tidak
tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dia jamah saja jubahNya, pergi dan duduk. Dan
Dia katakan—dan Dia berkata, “Siapa yang menjamah Aku?”

Dan rasul-rasul berkata, “Wah, setiap orang sedang menjamah Engkau. Kenapa
Engkau berkata demikian?”

Dia berkata, “Tetapi Aku tahu bahwa tenaga sudah keluar dariKu.”

Sekarang, anda tahu apakah tenaga? Kekuatan. Dia menjadi lemah oleh jamahan
satu  orang  wanita,  dan  Dia  adalah  Anak  Allah.  Bagaimana  dengan  saya,  seorang
berdosa yang diselamatkan oleh kasih karuniaNya. Anda tahu kenapa itu lebih lagi?
Karena Dia berkata, “Hal-hal ini  yang Aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Lebih
daripada yang ini akan kamu lakukan, karena Aku pergi kepada BapaKu.” “Lebih besar,”
Ia katakan di sana, tetapi terjemahan Yunani yang benar adalah, “Lebih daripada yang
ini akan kamu lakukan.”

66 (147) Sekarang, wanita itu tidak saya kenal. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia.
Dia benar-benar asing bagi saya seperti orang-orang yang lainnya. Kita adalah orang
yang asing. Demikian juga supaya orang-orang tahu, anda dapat mengangkat tangan
anda, katakan, “kita adalah orang yang asing.” Sekarang, Anak Allah itu, jika Dia pada
suatu kali bertemu dengan seorang wanita di sebuah sumur dengan pemandangan kecil
seperti ini, dan Dia berbicara kepadanya sebentar, dan Dia tahu di mana yang menjadi
masalahnya,  dan  Dia  beritahukan  kepadanya  apa  yang  menjadi  masalahnya.  Dan
demikianlah dia mengetahui oleh hal itu, bahwa itu adalah Mesias. Sekarang bahwa—
bahwa saya sudah . . . Anda sudah menjamah saya, saya sudah menjamah anda, dan
tidak ada apapun yang terjadi. Tetapi jika iman saya (oleh sebuah karunia) dan iman
anda (oleh percaya kepadanya) dapat menjamah Dia, dan Dia bisa berbicara melalui
kita kepada .  .  .  melalui  saya kepada anda, maka anda tahu bahwa Dia ada di  sini
seperti Dia dulu berada di—di sumur itu di Sikhar. Paham? Dia sama kemarin, hari ini,
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dan selamanya. Anda percaya itu?

Anda memiliki begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan, komplikasi! Hal
yang terutama yang anda inginkan untuk didoakan adalah radang sendi. Itu benar. Itu
benar? Anda menjadi kaku oleh radang sendi itu. Ketika anda melihat anda mengangkat
tangan anda . . .

67 (149)  Dan  anda  melangkah  dengan  lambat,  yang  terbaik  dari  ingatan  saya.
Mungkin tunggu saja sebentar, mungkin sesuatu yang lain dapat dikatakan yang akan
membutuhkan . . . Atau, anda tahu, anda merasakan hal-hal; orang-orang, anda tahu,
seperti suatu tarikan nafas datang menentangNya. Mereka berkata, “Wah, dia menerka-
nerka hal itu,” atau, anda tahu, seperti itu.

Tetapi, nampaknya anda seorang yang baik, berbicara saja kepada saya sebentar.
Coba berdiri di sini sedikit, karena saya benar-benar berpikir ada sesuatu yang lain di
dalam hati anda yang anda inginkan dari Allah. Sekarang, saya tidak dapat menjawab
doa anda, tetapi Dia dapat . . . Karena, jika anda percaya itu, itu sudah terjawab. Tetapi
jika anda benar-benar mau percaya; untuk membuat anda percaya. Sekarang, saya
beritahu anda, itu mengenai seorang yang dikasihi yang tidak berada di sini, dan itu
adalah seorang saudara, dan saudara itu bahkan tidak berada di daerah ini. Dia berada
di sebuah daerah yang sepertinya sebuah daerah yang basah, banyak danau-danau.
Saya akan katakan seperti sesuatu seperti yang ada di Michigan atau sesuatu . . . Yeah,
Michigan di mana itu berada. Dan dia sedang menderita dengan suatu pembunuh yang
mematikan, dan itu adalah sebuah masalah ginjal yang tak terobati yang diderita oleh
dia. Itu benar, bukankah begitu? Itu adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Sekarang,
saputangan  yang  anda  pegang  di  tangan  anda,  yang  anda  angkat  kepada  Allah,
kirimkan itu kepada saudara anda dan katakan kepadanya supaya tidak ragu, tetapi
percaya, dan itu akan, dia akan disembuhkan sekarang jika anda mau percaya itu.

68 (151) Anda percaya dengan segenap hati anda? Lihat, lantas, jika anda percaya,
hanya ada satu  hal  untuk  dilakukan,  itu  adalah,  mutlak  menerimanya.  Apakah itu
benar?

Sekarang anda berkata, “Dia sedang memandang ke hal itu, orang-orang itu. Itulah
yang sedang dia lakukan, memandang mereka.” Anda melihat itu begitu banyak!

Tetapi supaya anda tidak mengetahui hal ini . . . Wanita yang ada di sini, datanglah
lewat jalan ini, ibu, di sini, pasien itu, siapapun anda. Saya bukan sedang memandang
dia.  Apakah  anda  percaya  bahwa  Allah  dapat  menyatakan  kepada  saya  apa  yang
menjadi masalah anda? Angkatlah tangan anda, jika anda percaya, ibu yang di sini ini,
pasien itu. Yeah. Yeah. Baiklah, maka jika anda mau percaya itu dengan segenap hati
anda, masalah asma itu tidak akan mengganggu anda lagi.  Baiklah,  pulanglah dan
percaya itu! . . . ? . . .

69 (154) Tidakkah tadi  Ia memandangnya? Nah, Dia .  .  .  Anda lihat  ke arah sini,
penglihatan itu di sana tidak peduli apa yang terjadi. Amin! Tidak dapatkah anda melihat
itu? Benar-benar sempurna sebagaimana Allah sempurna!

Anda juga percaya? Asma juga dapat meninggalkan anda, bukankah begitu? Anda
percaya itu akan pergi? Baiklah, pergi katakanlah kepada Tuhan Yesus bahwa anda—
anda percaya kepadaNya.

Suatu hari anda harus membawa sebatang tongkat kecil berkeliling jika radang
sendi itu melumpuhkan anda, tetapi itu tidak akan melakukannya. Anda tidak, anda
tidak percaya itu, bukan? Anda percaya anda akan baik-baik saja? Pergilah, dan Tuhan
Yesus Kristus menyembuhkan anda.

Masalah jantung membunuh orang-orang, tetapi itu tidak harus membunuh anda.
Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan itu untuk anda, dan membuat anda
sehat? Pergilah percaya itu dengan segenap hati anda, katakan, “Saya benar-benar
percaya akan itu.”

70 (158) Anda berbahasa Inggris? Anda mengerti bahasa Inggris? [Saudara Branham
meminta seorang penerjemah—Ed.] Yeah, baiklah. Maukah anda berbicara kepadanya
apa yang saya beritahukan kepadanya? Beritahu dia apakah dia mau percaya, masalah
perut itu akan meninggalkan dia. Dia—dia mau percaya itu? Masalah punggung anda
akan meninggalkan anda juga, jadi sekarang anda bisa pergi dan sembuh.
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Apa kabar anda? Anda percaya?

Orang itu yang duduk di sana dengan masalah punggung, sedang memandang
saya ketika saya mengatakan itu. Dia juga bisa disembuhkan, jika anda percaya itu,
tuan. Baiklah, tuan.

Wanita  yang  duduk  di  sebelah  anda  di  sana,  anda  mengalami  masalah  leher,
tidakkah demikian, ibu? Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan anda? Anda
mau menumpangkan tangan pada anak laki-laki kecil itu untuk lututnya, dan dia juga
akan sembuh. Apakah anda percaya itu? Anda mengalami masalah kewanitaan, masalah
kewanitaan, anda tidak memilikinya sekarang. Iman anda sudah menyembuhkan anda
dan memulihkan anda.
71 (161) Apakah anda percaya Yesus Kristus, sama kemarin, hari ini, dan selamanya?
Kalau begitu mari kita saling menumpangkan tangan kita dan menaikkan doa iman ini,
masing-masing kita, menaikkan doa dengan iman.

Allah yang mulia, sementara kami begitu dilingkupi di dalam Hadirat IlahiMu, demi
melihat Engkau sedang bergerak melalui hadirin, menyembuhkan orang sakit di mana-
mana. Engkaulah Allah.  Saya berdoa kiranya Engkau akan menyembuhkan seluruh
hadirin ini. Biarlah Nafas Allah tercurah dengan segar ke dalam hati mereka, dan biarlah
mereka mengetahui bahwa waktunya sedang berakhir. Kami hanya punya sedikit waktu
lagi untuk berada di sini, kemudian kami akan bersama-sama dengan Dia yang kami
kasihi. Dan kiranya sekarang HadiratNya membawa kesembuhan kepada setiap orang.

Kami menghukum Setan, kami menghukum semua tindakannya. Di dalam Nama
Yesus Kristus, Setan, keluarlah dari orang-orang ini.

Semua yang mau percaya kepadaNya sekarang, dan menerima kesembuhan anda,
berdirilah di kaki anda, katakan, “Sekarang saya berdiri untuk menerima kesembuhan
saya. Saya percaya itu.” Tidak peduli  bagaimana kondisi anda, jika anda sungguh-
sungguh percaya, berdirilah di atas kaki anda. Sekarang angkatlah tangan anda, dan
katakan,  “Terima  kasih,  Tuhan  Yesus,  karena  sudah  menyembuhkan  saya.”  Allah
beserta anda.
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