
LIMA IDENTIFIKASIYANG

PASTI DARI GEREJAYANG SEJATI

DARI ALLAH YANG HIDUP

 Terima kasih, Saudara Neville, Tuhan memberkati Anda.
Tentu saja ini adalah suatu kehormatan untuk berada

di sini malam ini. Saya senang sekali Allah mengizinkan
kita untuk melakukannya. Saya agak tidak suka difoto. Saya
suka…Silakan, ambillah. Itu tidak apa-apa. Saya hanya
memperhatikan mereka. Saya sadar akan adanya mereka. Dan
itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, ini hanya agak panas.
Kita telah mendapat dua Pesan yang luar biasa dari Tuhan. Dan
sekarang saya pikir, malam ini, karena…

2 Banyak dari teman-teman saya yang ada di sini harus
menyetir mobil dengan jarak yang jauh, beberapa dari mereka
berasal dari Kentucky. Lihatlah Saudara Welch Evans dan
keluarganya di sini dari Tifton, Georgia. Di sini saya sudah
bertemu dengan orang-orang dari California. Di sini ada
beberapa yang berasal dari Jerman dan tempat-tempat lain,
masuk ke tempat yang kecil ini, untukmelayani Tuhan.Dan saya
melihat Saudari Nellie Cox. Saya rasa itu adalah ibu mertuanya
dan mereka ada di sini. Yang, mungkin malam ini akan pulang
dengan jarak bermil-mil ke Kentucky, Georgia, sampai ke
Tennessee, terus sampai ke Ohio, teman-teman saya di sini.
Seorang teman di sini, Saudara TedDudley, sepanjang jalan dari
Phoenix, Arizona. Di sini ada banyak dari mereka, yang lain,
kalau saja saya dapat menyebut nama-nama mereka, datang ke
sini untuk mengunjungi kita hari ini. Bahkan sembilan puluh
persen dari mereka belum saya jamah tangannya. Saya melihat
teman-teman saya dari Chicago, dan dari mana-mana saja.
Berapa orang yang ada di sini berasal dari luar kota, angkatlah
tangan Anda. Sembilan puluh persen dari hadirin, nah, itu
terdiri dari berbagai teman dari berbagai gereja di seluruh
negeri ini.

3 Dan tadi pagi saya berkhotbah lama, berdoa bagi orang sakit
sampai pukul satu-tiga-puluh, maka saya menjadi agak serak.
Dan saya harus berkhotbah sebentar seperti untuk masuk, apa
yang kita sebut, ke gigi dua, dahulu.

4 Ada Saudara Lee Vayle, saya belum menjabat tangannya,
salah satu dari rekan-rekan saya; gereja Baptis, Ohio.



2 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

5 Itu kamu, Ben? [Saudara Ben Bryant mengatakan,
“Amin.”—Ed.] Saya masih belum mendengar kamu berkata
“amin”, kalau tidak saya sudah mengetahui kamu. Semua kenal
Saudara Ben. Dan saya tahu ia di luar kota, maka saya tidak
tahu hanya…Sekarang kamu dari mana, Saudara Ben? [“Ya,
kami berada di North Borden, Indiana, Saudara.”] Borden,
Indiana.
6 Kami senang atas kedatangan setiap orang di sini. Dan
sekarang saya tidak akan menahan Anda lama sekali, karena
Anda harus mengendarai mobil untuk menempuh jarak yang
begitu jauh. Saya ingin bisa membawa masing-masing dari
Anda ke rumah dengan saya malam ini. Saya bersungguh-
sungguh dengan itu. Harus pergi sekitar pukul tiga, antara
pukul tiga dan empat pagi, dan saya—saya ingin bisa membawa
Anda pergi bersama saya. Di sini saya melihat teman saya
dari Arkansas, istrinya. Bukankah Anda laki-laki yang kami…
Tuhan berbicara kepada Anda dan memberi tahu hal-hal itu
di sini pada malam itu? Saya kira Anda orangnya. Ketika
saya memandang sekeliling, Anda melihat teman-teman yang
baru dan lama. Maka, Allah tahu niat hati saya, bahwa saya
ingin bisa melihat Anda, dan membawa Anda pulang bersama
saya dan mengobrol dengan santai. Tetapi suatu hari kita akan
melakukannya, Di Mana kita tidak akan perlu berkata, “Kita
harus bergegas. Harus menjemput anak-anak. Ada orang yang
sakit.” Semua itu akan berakhir pada waktu itu, Hari yang
agung itu. Saya harap kita bisa bertemu lebih sering lagi.
7 Nah, ini adalah niat saya, sementara saya sedang
menantikan Tuhan saat ini, untuk mencari arah saya. Nah,
hari Selasa, saya akan memerlukan doa lebih dari sebelumnya
sepanjang hidup saya. Saya akan bertanya kepada Anda apakah
Anda mau berdoa bagi saya. [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
Saya—saya akan memerlukan doa Anda. Pastikanlah untuk
berdoa bagi saya. Kelihatannya, hari Selasa, bisa berarti suatu
hal yang besar bagi saya, dan bagi Gereja dan bagi tujuan
Kristus. Maka pastikanlah untuk berdoa bagi saya.
8 Nah, lalu, sampai sayamengetahui harus pergi ke arahmana
dan apa yang harus dilakukan, saya sedang menantikan Tuhan.
Selama itu, saya akan berada di sekitar tabernakel di sini, keluar
masuk, berkhotbah, berdoa bagi orang sakit, melakukan apa
saja yang dapat saya lakukan. Kami ingin, suatu hari, jika
pemerintah tidak menghalangi kita, kami ingin membangun
sebuah gereja di sini, sebuah gereja yang bagus di mana kita
dapat memiliki kapasitas tempat duduk, sebuah lantai utama,
dan balkon, dan sebagainya, maka itu akan menjadi sebuah
gereja yang benar-benar bagus, ber-AC, agar orang-orang bisa
duduk dengan nyaman, mendengarkan kebaktian, jika mereka
mengizinkan kita melakukan itu. Kami harap begitu. Nah,
berdoalah bagi kami.
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9 Dan sekarang, malam ini, kita akanmenghampiri topik yang
telah saya janjikan, tadi pagi, jika Tuhan menghendaki, untuk
dibicarakan, malam ini. Dan ini akan berupa, kurang lebih,
pengajaran, karena suara. Saya ingin berbicara, malam ini,
tentang: Lima Identifikasi Yang Pasti Dari Gereja Yang Sejati
Dari Allah Yang Hidup. Lima bukti yang pasti dari Gereja yang
sejati, atau identifikasi, lebih tepatnya, dari Gereja yang sejati!
10 Nah, sebelum kita menghampiri topik yang besar dan agung
ini, saya akanmeminta sebuah doa. Saya akanmeminta gembala
kita, Saudara Neville, jika ia bersedia untuk naik dan berdoa
untuk Firman Tuhan. Sementara kita membuka, kita semua,
Injil Matius, pasal ke-16, ayat ke-18, untuk memulai, Injil
Matius 16:18, sementara Saudara Neville datang untuk doa
penghiburan.

[SaudaraOrmanNevillememanjatkan doa berikut ini—Ed.]
[“Bapa Sorgawi kami, kami bersyukur malam ini atas hal

ini, satu kehormatan dan kesempatan lagi yang diberikan
kepada kami, melalui rahmat-Mu yang besar, dan tak
berkesudahan. Kami bersyukur malam ini atas sentakan dan
tarikan, dan pimpinan Roh Kudus. Kami menghargai, Allah
kami, bahwa Engkaulah Allah itu yang telah turun untuk diam
di dalamkami danmenyertai kami, sampai akhir zaman.”] Ya.

[“Bapa, masalah-masalah yang besar dan ujian-ujian di
hari esok akan tampak seperti tidak ada asalkan kami
dapat memegang tangan-Mu dan berjalan lewat dengan-Mu.”]
Benar, Tuhan. [“Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau akan
memberikan kepada kami belas kasihan yang mendalam, satu
kepada yang lain, karena mengetahui bahwa ketika seorang
berada dalam ujian yang dalam, dan ujian yang berat, bahwa
kami, juga, pada suatu hari, akan mengalami keadaan yang
sama. Allah, berilah kami Roh Yesus di dalam kami, hingga
kami merasa bagi satu sama lain, cukup, sampai akan ada
kesatuan di antara kami, sampai kami dapat melayani Engkau,
bersama.”] Ya.

[“Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu, malam ini, untuk
ini, satu lagi, hak istimewa yang diberikan kepada kami, untuk
bisa duduk di bawah pengajaran dari hamba-Mu yang telah
Engkau tetapkan, yang telah Engkau pilih ke posisi ini.”] Terima
kasih. [“Dia yang Engkau anggap pantas bagi kami untuk
memperoleh kehormatan ini untuk berada, di bawah berkat-
berkat dari pelayanan ini. Berkatilah dia dan kami, bersama-
sama, dengan…dengan pelayanan ini yang ada padanya.”]
Kabulkanlah itu. Ya.

[“Bapa, kami berdoa sementara hari-hari ini yang sudah
dekat dalam pekan yang akan datang, ketika kami berseru
kepada-Mu sekarang dengan doa syafaat ini, berkata di dalam
hati kami, bahwa, ‘Allah, karena Engkau telah berkata kepada
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kami bahwa apa pun yang kami katakan, itu akan terjadi
bahkan ketika kami mengucapkannya, asal kami percaya dan
memercayai dan menaati Engkau.’ Maka, Tuhan, hari-hari
berikut ini yang akan menjadi ujian bagi saudara saya, dan
saudara kami, dan hamba-Mu. Ya Allah, kami menyerahkan dia
kepada-Mu, sepenuhnya, dalam Nama Tuhan Yesus, dan berdoa
kiranya Engkau akan menyelubungi dia dengan perlindungan
dan berkat Sorgawi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya.”]
Kabulkanlah itu, Tuhan. Kabulkanlah, Tuhan.

[“Allahku, kami berdoa kiranya Engkau akan menahan
setiap kekuatan intelektual yang akan bangkit, untuk
mencoba menghalangi atau mencoba untuk menyimpangkan.”]
Kabulkanlah itu, Tuhan. [“Kiranya mulutnya terbuka dengan
kata-kata hikmat ketika ada kesempatan untuk berbicara.”] Ya,
Tuhan. [“O Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, Allah kami,
bahwa Engkau telah membuat persiapan bagi semua hamba-
Mu, sepanjang segala zaman.”] Ya. [“Dan Roh Kudus selalu
cukup untuk menyediakan—pidato lisan yang akan bertahan di
hadapan orang-orang pintar dan terpelajar.”] Ya, Tuhan.

[“Kami memohon kepada-Mu, Bapa kami, untuk
membiarkan kami berjalan dengan rendah hati dan lembut,
dan di hadapan-Mu, O Tuhan Yesus. Hanya biarkanlah
kami melakukan kehendak-Mu dan merasakan Hadirat-Mu.
Sertailah kami sekarang. Dan, O Allah, kami berdoa kiranya
Engkau menyempurnakan pujian di dalam kami, sehingga itu
akan keluar, bukan dengan dipaksa, tetapi pujian akan keluar
dari diri kami, dengan urapan.”] Ya Allah!

[“Oh, Tuhanku, malam ini, selesaikanlah hari yang ajaib
ini di mana Engkau telah datang dan telah menyembuhkan
yang sakit, dan telah menebus yang terhilang, dan telah
bersama kami, untuk menyucikan hati-hati yang tidak murni.”]
Ya!…?…[“Sekarang, Tuhan, malam ini ambillah kendali,
dalam kebaktian ini, dan berkatilah tenggorokan saudara kami.
Dan berkatilah Firman ketika Itu mengalir ke luar. Semoga
kami memiliki hati dan pikiran yang menerima. Dan, Ya Allah,
sekarang terimalah pujian kami untuk hal itu, dalam Nama
Yesus. Amin dan Amin.”] Amin.

11 Apakah itu sudah memakai suara maksimal? Apakah itu
sudah nyala semua? Itu sudah nyala semua? [Seorang berkata,
“Itu sudah nyala semua.”—Ed.] Apakah ini miknya, mik yang
benar? [“Dua-duanya.”] Apakah Anda dapat mendengar saya
dengan baik? Yang di belakang, apakah Anda dapat mendengar
saya? [“Amin.”] Baiklah. Baik.

12 Sekarang saya ingin membaca dari Kitab Matius, pasal ke-
16 dan ayat ke-18. Saya akanmulai dari ayat ke-17.
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Kata Yesus kepadanya: “Berbahagialah engkau
Simon bin Yunus…bukan manusia yang menyatakan
itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.

…Aku pun berkata…kepadamu: Engkau adalah
Petrus dan di atas batu karang ini Aku akanmendirikan
jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.”

13 Kiranya Allah menambahkan berkat-Nya kepada Firman-
Nya. Kata Gereja, pada setiap topik ini yang telah saya pilih
malam ini, untuk mencoba berbicara kepada Anda, salah
satunya adalah: Gereja itu apa? Siapa yang mendirikan Gereja
itu? Apakah Pesan-Nya? Bagaimana kita menjadi anggota-Nya?
Dan apakah kita bisamasukSorga tanpamenjadi anggota-Nya?

Nah, masing-masing dari teks itu bisa memakan waktu
berjam-jam, menyisir bolak-balik. Tetapi saya hanya ingin
membahas beberapa pokok dasar, untuk menunjukkan apa
Gereja yang sejati itu. Dan, sekarang, saya ingin Anda
mengambil Alkitab Anda.
14 Nah, tempat pertama, kata Gereja, itu sendiri, berarti,
“Orang yang dipanggil ke luar.”

Nah, Israel dahulu bukan gerejaAllah selamamereka berada
di Mesir. Mereka adalah umat Allah. Kemudian ketika Allah
memanggil mereka ke luar dari Mesir, mereka menjadi gereja
Allah, sebabmereka adalah “orang yang dipanggil ke luar.”

Nah, itu masih tetap sama pada hari ini. KataGereja berarti
“Orang yang dipanggil ke luar,” mereka yang telah dipanggil ke
luar, dipisahkan, dibuat menjadi lain.
15 Nah, dalam Perjanjian Lama, Gereja yang dikenal itu
disebut “KerajaanAllah,”KerajaanAllah. Nah, sayamengambil
ini dari kronologi Alkitab. Perjanjian Lama, Gereja itu disebut
“Kerajaan Allah.” Dengan perkataan lain, Allah adalah seorang
Raja, dan Gereja adalah Daerah Kekuasaan-Nya. “Kerajaan
Allah,” Perjanjian Lama.
16 Dalam Perjanjian Baru, Itu disebut “Kerajaan Mesias.”
Oh, saya suka itu, Mesias. Dengan kata lain, “Kerajaan
Mesias,” di mana Mesias memerintah dan berkuasa. Tidak ada
rintangan denominasi atau apa pun, Mesias memerintah di
dalam Kerajaan-Nya. Bukankah itu pemikiran yang indah?
Kerajaan Mesias. Jadi, Gereja itu bukan sebuah organisasi,
Gereja itu bukan sebuah perkumpulan orang. Gereja itu adalah
umat Allah yang telah dipanggil ke luar dari dunia, untuk
melayani di dalam Kerajaan lain.
17 Ini bisa dikutip. Beberapa bulan yang lalu, istri dan saya
sedang pergi ke pusat perbelanjaan. Dan kami menemukan hal
yang aneh, ada seorang wanita di jalan, yang memakai rok.
Susah, Anda tidak akan percaya itu, tetapi kami benar-benar
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menemukan satu. Dan istri saya berkata kepada saya, “Nah,
lihatlah itu.”
18 Saya katakan, “Ia pasti seorang Kristen. Ia begitu berbeda.”
Sayang sekali.
19 Lalu pertanyaannya muncul, “Kenapa begitu, Bill, bahwa
kita, sebagai orang Kristen, dan Iman ini yang kita percayai,
kenapa kita mendesak para wanita kita untuk mengenakan
gaun, untuk bertingkah laku begitu? Apakah orang-orang di
gereja lain tidak melakukan itu? Mereka memakai pakaian
seperti itu, pakaian yang amoral, dan kenapa begitu? Engkau
tidak bisa mengatakan bahwamereka amoral.”
20 Saya katakan, “Itu benar. Saya tidak dapat menghakimi
orang. Tetapi, untuk melihat mereka, ‘Dari buahnyalah mereka
dikenal.’ Mereka mungkin tidak benar-benar melakukan
kejahatan itu, tetapi di dalam diri mereka ada roh yang
mendorong mereka kepada amoralitas.”
21 Nah, Yesus berkata, “Setiap orang yang memandang
perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan
dia di dalam hatinya.” Nah, ketika orang berdosa itu harus
menjawab karena berzinah, siapa yang akanmenjadi orang yang
bersalah? Wanita itu yang menawarkan dirinya. Anda mungkin
semurni bunga bakung, sejauh itumenyangkut kebajikan. Tetapi
jika Anda telah menawarkan diri Anda sendiri di hadapan
orang, secara amoral, walaupun Anda tidak bersalah dalam
perbuatan itu, Anda telah menyebabkan laki-laki berpikiran
jahat tentang Anda, padahal itu adalah kesalahan Anda. Yesus
berkata Anda akan bersalah karena “berzinah.” Dan, “Orang
yang berzinah tidak akanmasuk ke Sorga.”
22 Tetapi, ketika saya pergi keliling dunia, saya mendapati
setiap bangsa memiliki rohnya sendiri. Dan semua bangsa
dikendalikan oleh iblis. Semua pemerintah diperintah oleh iblis.
Alkitab berkata demikian.Mereka berkelahi, mereka berperang,
dan mereka akan melakukan itu sampai Yesus datang, dan
kemudian Ia akan mendirikan sebuah Kerajaan di mana
tidak akan ada perang. Tetapi Iblis mengatakan bahwa semua
kerajaan di dunia adalah miliknya, dan ia akan melakukan
apa saja yang ia mau dengan mereka, tepat di hadapan Yesus
Kristus. Danmereka semua adalah alat-alat Iblis, kerajaan Iblis.
Iblis berkata kepada Yesus, “Aku akan memberikan semua itu
kepada-Mu jika Engkau sujudmenyembah aku.”
23 Yesus tahu bahwa Ia yang akan berhak menerima semua
itu, di Masa Seribu Tahun, maka Ia berkata, “Enyahlah, Iblis.”
Ia tahu bahwa Allah akan memberikan kepada-Nya semua
kerajaan, dan semua itu akan menjadi milik-Nya, semua itu
akan menjadi satu Kerajaan.
24 Waktu Anda pergi ke Jerman, Andamenemukan roh Jerman.
Anda pergi ke Inggris, Andamenemukan roh Inggris. Anda pergi
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ke Swedia, Andamenemukan rohSwedia. Anda pergi ke Prancis,
Anda menemukan roh Prancis. Anda datang ke Amerika, Anda
menemukan roh Amerika.
25 Saya berhenti di San Angelo, di Roma, beberapa waktu
yang lalu, dan ingin melihat katakomba. Dan saya terkejut, dan
merasa ditegur, sebagai orang Amerika, berdiri di depan pintu
gerbang katakomba untuk Anda masuk, dikatakan, “Kepada
para wanita Amerika: diminta untuk mengenakan pakaian dan
menghormati orang yang sudah meninggal sebelum masuk ke
sini.” Apabila suatu bangsa telah tenggelam begitu dalam, itu
buruk sekali, apabila kita sampai ke tempat itu. Maka Anda
lihat, karena…

Suatu kali saya bertanya kepada seorang wanita, “Apakah
Anda seorang Kristen?”
26 Ia berkata, “Saya orang Amerika. Tentu saja, saya orang
Kristen.” Itu tidak ada hubungannya denganKristen.
27 Saudara Bosworth bertanya kepada seseorang, suatumalam,
dikatakan, “ApakahAnda seorangKristen, Saudari?”
28 Dikatakan, “Saya beri tahu kepadamu, saya membakar
lilin setiap malam.” Seolah-olah itu ada hubungannya dengan
Kekristenan, membakar lilin. Kekristenan tidak terdiri dari hal-
hal seperti itu. Dan Gereja Allah tidak terdiri dari rancangan
seperti itu.
29 Nah, apa yang membuat para wanita…Kami tidak pernah
memaksa para wanita untuk melakukan itu. Kami tidak
pernah memaksa laki-laki kita untuk tidak minum, untuk
tidak mengumpat. Kami hanya mengkhotbahkan Injil, dan
meletakkan pola Alkitab. Banyak laki-laki yang datang kepada
iman Pentakosta dan iman kekudusan, datang dan mengaku
begitu, padahal mereka tidak begitu, di dalam hati mereka.
Banyakwanitamelakukan hal yang sama. Kami tidakmenyuruh
bahwa mereka harus melakukannya. Kami hanya memberikan
polanya kepadamereka. Memberi tahumereka apa yang Alkitab
katakan, dan jika mereka dilahirkan oleh Roh Sorgawi, maka
roh mereka tidak lagi roh Amerika, itu tidak lagi roh Jerman.
Itu menjadi roh Sorgawi, di mana, Kerajaan Allah. Sebab, kami
berada di dalam Kerajaan lain, sebuah Kerajaan Allah, di mana
kesopanan, kekudusan, dan kuasa berada.
30 Kita memiliki jalan masuk kepada Raja kita. Kita mendapat
kesempatan untuk wawancara dengan Dia kapan saja kita ingin
memanggil Dia. Kita tidak memiliki pengantara yang lain, tidak
ada pengantara lain antara Raja itu dan kita, kecuali Laki-laki
itu, Kristus Yesus. Maka kita sedang hidup di dalam sebuah
Kerajaan. Dan Itu disebut, dalam kronologi Alkitab, “Mesias,
Kerajaan Mesias.” Dengan perkataan lain, di mana Mesias
memerintah dalam setiap kehidupan di dalam Kekuasaan-
Nya, memerintah kehidupan umat-Nya, sebuah umat yang
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dipanggil-ke-luar dari setiap jalan hidup, mengumpulkan
mereka bersama ke dalam satu kelompok, dan menamakan Itu,
“Gereja-Nya,” atau “Orang-orang-Nya yang telah dipanggil-
ke-luar.” Bukankah itu satu hal yang indah? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.]
31 Nah, Israel adalah umat Allah sampai (kita mendapati
dalam Kisah Para Rasul 7:38, jika Anda sedang mencatatnya)
bahwa pada waktu itu mereka disebut gereja Allah, sebab
mereka dipanggil oleh Allah, ke luar dari Mesir, ke luar dari
dunia,menjauhi gereja-gereja lain,menjauhi agama-agama lain,
untuk berjalan dengan Allah saja.
32 Dan, sekarang, Gereja Allah hari ini adalah hal yang sama,
dipanggil ke luar dari segala hal yang dari dunia, dipanggil
ke luar dari agama yang sesat, dipanggil ke luar dari setiap
denominasi agama, dipanggil ke luar dari setiap organisasi
agama, untuk berjalan dengan Allah. Tidak diperintah oleh
seorang uskup, tetapi diperintah oleh Kristus, di dalam
Kerajaan Mesias ini di mana kita hidup di dalamnya. Kristus
adalah Raja. Kristuslah Raja itu.
33 Nah, Kristus adalah Kepala dari ini. Kristus adalah
Kepala dari Kerajaan Mesias ini. Dan Anda tidak bisa
mengorganisasikan sebuah Kerajaan di mana Kristus adalah
Kepala-Nya. Anda tidak bisa mendenominasikan sebuah
Kerajaan di mana Kristus adalah Kepala-Nya. Karena, Kristus
adalah Raja, dan Anda tidak bisa mengambil kepintaran orang
dan membuat sebuah organisasi di mana Kristus memerintah.
Maka, perkumpulan apa pun, umat apa pun, kelompok
apa pun, yang mencoba mengorganisasikan Kerajaan Allah,
berjalan berlawanan dengan Raja itu. Dan jika mereka berjalan
berlawanan dengan Raja itu, itu akan menentang Raja itu.
Maka jika itu menentang Raja itu, itu berarti anti-Kristus.
Itu sangat kasar. Kalau saja saya punya lebih banyak suara,
kami akan membuat itu lebih jelas. Itu adalah anti-Kristus.
Dan jika Anda mau bersabar dengan saya beberapa menit, saya
akan membuktikan itu. Roh anti-Kristus mencoba mengambil
se—suatu umat dan memanggil mereka dari organisasi ke
organisasi, mengorganisasikan mereka bersama, itu tidak
pernah merupakan kehendak Allah. Orang selalu ribut dengan
saya karena saya memukul organisasi dengan keras. Itu bukan
orangnya yang ada di dalam sana, yang saya pukul. Melainkan
roh yang mendominasi itu yang membuat orang berpikir bahwa,
“Kitalah umat itu.”
34 Umat Allah adalah umat-Nya yang telah dipanggil-ke-luar.
Saya percaya mereka ada di dalam setiap denominasi. Mereka
bisa Katolik. Mereka bisa Protestan. Mereka bisa Yahudi.
Mereka bisa gereja apa pun. Tetapi Gereja yang sejati adalah
Tubuh Yesus Kristus yang mistik itu.
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35 Nah, Anda tidak dapat mengorganisasikan Tubuh Kristus
yang mistik. Nah, setiap orang yang datang kepada Kristus,
keluar dari dunia, masuk ke dalam Kristus, masuk ke dalam
Tubuh-Nya yang mistik. Dan Anda adalah anggota dari Tubuh
itu ketika Anda dibawa masuk ke dalam Gereja ini, dipanggil-
ke-luar dan dibaptis ke dalam Tubuh yang mistik ini. Anda
mengerti? Bukan Methodist, bukan Baptis, bukan Pentakosta,
bukan Nazarene, bukan Pilgrim Holiness, bukan Katolik; tetapi
Tubuh Yesus Kristus. Kita akan membahasnya lebih mendalam
dalam pertanyaan-pertanyaan lain, beberapa menit lagi, ketika
kita masuk ke dalam bagian yang lebih dalam dari hal itu.
Tetapi, Tubuh Kristus adalah Gereja.
36 Nah, Ia mengumpamakan Itu dalam banyak perumpamaan,
seperti suami dan istri. Ia menyebut Gereja, “Pengantin wanita.”
Dan pengantinwanita bukan lagi, danmempelai laki-laki bukan
lagi, dua orang; mereka adalah satu. “Ia adalah daging dari
dagingnya dan tulang dari tulangnya.” Danmaka ketika seorang
laki-laki atau wanita dipanggil ke dalam Tubuh Kristus yang
mistik itu, oleh Roh Kudus, mereka menjadi anggota penuh dari
Tubuh ini ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab,
Allah mengeluarkan Roh itu dari Kristus, membangkitkan
tubuh-Nya dan menempatkan itu di atas Takhta-Nya, dan
mengirim kembali Roh Kudus untuk mendirikan Tubuh Kristus
yang mistik, yang akan disatukan pada Perjamuan Kawin pada
Kedatangan Tuhan. Anda tidak bisa mengorganisasikan Itu. Itu
adalah sebuah rahasia.
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 memahami-Nya. Itu datang dari
suatu tempat. Dan itu bukan Methodist. Itu bukan Baptis. Itu
bukan Pentakosta. Itu bukan organisasi apa pun. Itu adalah
sebuahKelahiran, dilahirkan ke dalamKerajaanAllah.
38 Nah, mencoba mengorganisasikan Itu, maka itu menjadi
anti-Kristus, sebab segala sesuatu yang menentang Ajaran
Kristus adalah anti-Kristus.
39 Nah, kalau begitu di manakah organisasi ini mulai? Yesus,
ketika Ia berada di bumi, tidak pernah mengorganisasikan
gereja apa pun. Ia berbicara tentang sebuah Gereja yang akan
datang, tetapi Ia tidak pernah mengorganisasikan gereja apa
pun. Tidak pernah ada gereja yang diorganisasikan, selama
beratus-ratus tahun setelah kematian rasul yang terakhir.
Dan gereja pertama yang diorganisasikan yang pernah ada di
bumi, adalah gereja Katolik Roma. Nah, saya memiliki buku
Bapa-Bapa Pra-Nicea, Buku Para Martir oleh Foxe, tulisan-
tulisan Yosefus, Zaman-Zaman Permulaan oleh Pemberman,
dan banyak penulis kuno yang besar. Dan tidak ada, itu tidak
pernah ditulis di mana pun pada halaman sejarah, di mana
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pernah ada gereja yang diorganisasikan sampai adanya gereja
Katolik Roma yang diorganisasikan. Dan ia menjadi sebuah
organisasi, yang bertentangan dengan Allah.

Nah, jika hal yang seperti itu datang…Oh, saya ingin
bisa menyampaikan ini kepada Anda. Jika hal seperti itu
datang, dan akan menjadi anti-Kristus yang begitu besar,
tidakkah seharusnya Allah mengetahuinya lebih dahulu,
jika Ia adalah Allah yang tidak terbatas? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Jika Ia tidak terbatas, tidakkah Ia tahu bahwa
hal-hal ini akan datang? Dan jika itu adalah satu hal yang
begitu buruk, tidakkah Ia memperingatkan Gereja-Nya lebih
dahulu? [“Amin.”] Sekarang, saya harap Anda lebih mengerti
kenapa saya memukul, bukan pada orang-orang yang ada di
dalam organisasi, tetapi organisasi-organisasi itu dalam sifat
mereka. Itu tidak bisa lain kecuali anti-Kristus, dalam setiap
organisasi itu.
40 Nah Anda berkata, “Tunggu sebentar, saya kira engkau
tidakmengkhotbahkan apa pun kecuali Alkitab.”
41 Mari kita biarkan Alkitab yang mengatakannya, kalau
begitu. Mari kita membuka sekarang dan membaca sebentar.
Bukalah bersama saya pada Wahyu, pasal ke-17. Ini adalah
wahyu dari YesusKristus, kepadaGereja-Nya, Gereja yang telah
dipanggil ke luar. Wahyu 17. Dan kita akan berusaha membuat
ini secepat mungkin. Tetapi sekarang perhatikan sementara kita
membaca.

…lalu datanglah kepadaku seorang dari ketujuh
malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan
berkata kepadaku: “…Mari ke sini, dan aku akan
menunjukkan putusan atas pelacur besar, yang duduk
di tempat yang banyak airnya.”

42 Nah, ini semuanya dilambangkan, sebab ini adalah wahyu
dari Yesus Kristus, yang dimeteraikan. Apakah Anda tahu
itu? Ini adalah hal yang tersembunyi, dan hanya dapat
disingkapkan, bukan oleh akal yang pintar, tetapi disingkapkan
oleh Roh Kudus melalui karunia-karunia Roh. “Barangsiapa
yang berhikmat baiklah ia menghitung bilangan binatang
itu. Barangsiapa yang berhikmat, karunia hikmat, baiklah ia
melakukan ini dan baiklah ia melakukan itu.” Dan Inilah
wahyunya.
43 Nah, setiap orang tahu bahwa di dalam Alkitab apabila
wanita dilambangkan, maka itu berhubungan dengan gereja.
Gereja Kristus disebut “Pengantin wanita.” Paulus berkata,
“Aku telah mempertunangkan kamu kepada Kristus sebagai
perawan suci.”
44 Nah di sini kita sedang berbicara tentang seorang wanita
yang besar yaitu seorang wanita yang cemar namanya. “Mari
ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu,” kata Malaikat
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kepada Yohanes, “putusan atas pelacur besar yang duduk di
tempat yang banyak airnya.” Nah, “wanita yang duduk di
tempat yang banyak airnya,” kedengarannya sangat mistik,
tetapi itu semua ada di sini. Alkitabmenjelaskannya.

Sekarang mari kita membuka pasal ke-15, agar kita
dapat…atau ayat ke-15, lebih tepatnya, dari pasal yang sama,
agar Anda dapatmelihat apa—apa—apa—artinya “air” itu.

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

45 Maka, air di mana di atasnya wanita itu duduk, di atasnya,
ia berkuasa atas “bangsa-bangsa, kaum, rakyat banyak, dan
bahasa.” Ia mengendalikan semuanya itu; seorang wanita,
wanita yang cemar namanya.

Nah, jika seorang wanita yang cemar namanya, jika kita
tahu ada seorang wanita yang disebut begitu secara alamiah,
kepada—seorang wanita, maka kita tahu bahwa ia tidak setia
kepada suaminya. Ia akan dinamakan begitu. Berarti ia berpura-
pura hidup setia kepada seorang laki-laki, dan hidup tidak setia
kepadanya. Apakah itu benar? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]

Baik, kalau begitu, inilah gereja yang berkata bahwaKristus
adalah suami-Nya, dan doktrin dia bertentangan dengan Ajaran
Kristus. Ia adalah seorang pelacur. Dan ia berkuasa atas kaum
dan rakyat banyak dan bangsa-bangsa. “Mari ke sini dan aku
akan menunjukkan kepadamu putusan atasnya.” Sekarang kita
melihat gambarannya.

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

46 Apa itu percabulan? “Kekotoran; tidak bersih.” Ia adalah
seorang pelacur. Ada yang kotor tentang dia, dan semua orang
kaya di dunia, raja-raja dan orang-orang besar dari segala
bangsa dan rakyat banyak, telah berbuat cabul dengan dia,
telah mengambil bagian dalam kejahatannya. Anda melihat itu
sedang menuju ke mana, bukan? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
Paham?
47 Nah, saya tidak bertanggung jawab atas penulisan Ini, tetapi
saya bertanggung jawab jika saya tidak mengajarkan Ini. Ah-
hah. Kita berbicara tentang gereja sekarang. Nah, jika Anda
maumemperhatikan, sementara kitamelanjutkan sedikit lagi.

Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan
aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor
binatang yang merah ungu,…

48 Biarlah saya mengambil lambang-lambang itu sementara
kita berjalan terus. Nah, merah ungu adalah “merah.” Merah,
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dalam satu aspek, adalah warna yang bagus. Merah, dalam
aspek lain, adalah warna yang cemar, lampu merah, warna
bahaya. “Yang berwarnamerah ungu…Ia dihiasi denganwarna
merah ungu,” merah, pelacur.
49 “Dan duduk di atas seekor binatang.” Binatang, dalam
Alkitab, berarti “kekuatan.” Jika Anda perhatikan, banyak
hamba Tuhan, saya melihat mereka menganggukkan kepala
mereka, benar, sebab mereka adalah pengajar Alkitab.Binatang
berarti “kekuatan.” Kita melihat binatang-binatang ini—dalam
Alkitab, dari Wahyu 13, dan dari Daniel, keluar dari dalam air;
binatang-binatang, kekuatan, keluar dari antaramanusia.
50 Tetapi apakah Anda perhatikan? Di dalamWahyu 13, ketika
Amerika Serikat muncul, itulah satu-satunya binatang dalam
Alkitab, yang muncul, yang tidak muncul dari air. Alkitab
berkata bahwa ia keluar dari dalam bumi, di mana di sana
tidak ada orang. Itu adalah kerajaan yang baru ini. Dan ia
tampak seperti anak domba, tetapi setelah beberapa lama ia
berbicara seperti naga. Itulah negara ini. Itu harus terjadi.
Suatu hari mereka akan membuat kesalahan dan memilih laki-
laki yang salah. Di sana akan bangkit seorang Yusuf, atau…
“seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf.” Mereka telah
mencoba itu sebelumnya, dan mereka akan melakukannya lagi,
jika mereka gagal kali ini. Itu akhirnya akan datang. Alkitab
berkata demikian. Nah, saya bukan seorang politikus. Kedua
belah pihak itu bengkok. Saya memberikan suara saya untuk
Yesus Kristus. Hanya kepada Dia Seorang saya tertarik. Tetapi,
saya beri tahu kepadaAnda, lebih baik Andamenyeka kacamata
Anda sekarang, Andamengharapkan kebebasan bagi anak-anak
Anda. Saya tidak tahu berapa dekatnya itu. Berdoalah. Baik.
Mempunyai…Perhatikan.

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

51 “Tujuh kepala.” Turun ke sini, Itu mengatakan, “Ketujuh
kepala itu,” yang ada di atas binatang itu, “adalah tujuh bukit
yang di atasnya—kota itu berada.” Nah kota apa yang dibangun
di atas tujuh bukit? [Jemaat berkata, “Roma.”—Ed.] Roma, tepat,
sebuah kota yang terletak di atas tujuh bukit; sebuah gereja,
seorang wanita, seorang pelacur yang akan mengendalikan
dunia dengan kuasanya. Wah, itu benar-benar sejelas membaca
surat kabar. Paham? Tentu saja. Nah.

Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain
kirmizi, (wanita itu, gereja itu, kaya), dan dihiasi
dengan emas dan permata dan mutiara,…
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52 Beri tahu saya di mana salah satu dari mereka pernah
membayar pajak penghasilan. Beri tahu saya di mana mereka
pernah dikenakan pajak untuk sesuatu. Hak untuk mendahului,
bagi segala sesuatu yang ingin mereka lakukan. Meskipun
demikian, Allah mempunyai anak-anak di dalam sana. Tentu
saja Ia punya.
53 Sama saja, maling tidak boleh berteriak maling. Sering
kali, orang Protestan berkata, “Nah, orang Katolik, mereka
membunuh ini, itu, yang lain.” Siapa yang membunuh Joseph
Smith? Saya tidak setuju dengan dia. Tetapi ia memiliki hak
yang sama bagi pengajarannya seperti hak yang saya miliki
bagi pengajaran saya, di sini di Amerika. Dan gereja Methodist
membunuh Joseph Smith. Apabila Anda datang ke—Kota Salt
Lake, di sana dipasang sebuah tanda yang besar, “Kamu orang
Methodist, awas ada jangkrik-jangkrik Mormon.” Benar. Gereja
Methodist menembak mati Joseph Smith. Protestan! Maka,
jangan berteriak tentang orang Katolik. Perhatikan, hanya
beberapamenit, Alkitab akan berkata begitu, juga.

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

54 Siapa saja yang bisa percaya itu, bisa percaya pil vitamin
dari Saudara Jagger, bahwa, “Anda bisamemercikkan air ke atas
seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang laki-laki
selama tiga puluh tahun, dan sudah mempunyai beberapa anak,
dan mengubah dia menjadi perawan lagi dan mengirim dia ke
ranjang pengantinmalam itu dengan suaminya.” Siapa saja yang
bisa percaya air suci itu akan melakukan itu, bisa percaya apa
saja. Itu benar.

Tetapi raja-raja di bumi berbuat hal-hal yang seperti itu.
Itu supaya mereka bisa hidup dan merasa damai. Jauh di dalam
hati Anda Anda tahu bahwa Anda busuk. Itu perlu Darah Yesus
Kristus untukmenyucikan Anda. Tetapi sekarang perhatikan, ia
adalah gereja pertama yang diorganisasikan, Alkitab berbicara
tentang itu di sini.

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

55 Sekarang perhatikan. Kita semua akan setuju. Dan buku-
buku Roma sendiri, buku-buku Katolik sendiri, setuju bahwa
itu adalah gereja Roma. Buku-buku mereka sendiri setuju
dengan itu. Saya memiliki apa yang disebut Fakta-Fakta Iman
Kita, hanya dimiliki oleh imam. Ada seorang Katolik yang
bertobat ke saya punya…Yang mana, anak laki-lakinya adalah
seorang imam, dan wanita itu memberikan buku itu kepada
saya. Lalu anaknya membujuk dia kembali ke gereja; wanita itu
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datang untuk meminta buku itu, dan saya tidak mengizinkan
dia mengambil itu. Saya menyimpannya sebagai bukti, ingin
tahu apa yang saya bicarakan. Apabila saya mengatakan
sesuatu, saya harus mengetahuinya. Allah akan membuat saya
bertanggung jawab atas hal itu.
56 Dan ingatlah, ia disebut “RAHASIA, BABEL.” Kita tahu
itu adalah gereja Katolik. Tetapi, perhatikan, ia adalah “IBU
DARI WANITA-WANITA PELACUR.” Apa itu wanita pelacur?
Hal yang sama dengan dia, pelacur. Nah, dari manakah
datangnya organisasi-organisasi ini? Itu ibunya. Itulah mereka,
dari awalnya. Lalu Anda berkata, “Itu adalah anti-Kristus.” Itu
benar. Kalau begitu jika itu adalah anti-Kristus, lalu bagaimana
dengan organisasi-organisasi kita? Sama seperti wanita sundal
dan wanita pelacur, adalah hal yang sama, “berzinah, berbuat
cabul,”menerima hal-hal yang salah karena akal dan kepintaran
orang. Seperti Alkitab katakan, “Ajaran yang mereka ajarkan
ialah perintah manusia.” Itulah yang disebut gereja hari ini, hal
itu bertentangan dengan Kerajaan Allah.
57 Seperti dalam Perjanjian Lama. Allah ingin menjadi Raja
atas Israel, sebelum ia menjadi sebuah gereja, dan Ia adalah
Raja. Dan meskipun mereka punya seorang nabi, Samuel,
seorang yang baik, dan ketika ia memberi tahu mereka hal itu,
jika mereka menginginkan seorang raja. Tetapi mereka ingin
menjadi seperti orang lain. Mereka ingin menjadi seperti orang
Filistin.
58 Itulah masalahnya dengan orang Protestan. Mereka benar-
benar tidak mau membiarkan yang cukup baik. Mereka
hanya…Ketika RohKudus turun ke atas mereka dahulu, empat
puluh tahun yang lalu, dan kuasa itu mulai tercurahkan, dan
mereka mulai menari dan bersorak, dan berbahasa roh, mereka
tidak mau membiarkan itu. Mereka harus mengorganisasikan
itu. Lalu datanglah satu, dan mereka menamakan itu Dewan
Umum. Kemudian datanglah satu lagi, dengan sedikit Terang
tentang Nama itu, Yesus Kristus, dan mereka menamakan
itu “Masalah-masalah Baru” dan mengusir mereka ke luar.
Lalu mereka mendirikan bagi mereka sebuah organisasi yang
dinamakan P.A. of J.C., Sidang Jemaat Pentakosta Yesus Kristus.
Perselisihan kecil timbul di antara mereka, tentang apakah
Ia datang dengan menunggang kuda putih atau bagaimana Ia
akan datang, dan mereka mengorganisasikan satu lagi, yang
dinamakan P.A. of W., Sidang Jemaat Pentakosta Dunia. Oh,
wah, wah! Lalu datanglah Gereja Allah. Lalu mereka pecah
sesuai dengan nubuat, membentuk organisasi lagi. Setiap kali
Anda melakukan itu, Anda keluar dari kehendak Allah. Roh
anti-Kristus!
59 Gereja Allah itu bebas. Gereja Allah tidak dibatasi oleh
pembatas, sebab, dari laut ke laut adalah kepunyaan Allah,
setiap manusia di bumi adalah milik-Nya. Entah dia Katolik,
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Protestan, atau apa pun dia, Allah mencari mereka yang hatinya
jujur. Dan kita diselamatkan oleh iman, percaya kepada Dia.
Itulah Gereja. Nah, Anda lihat, Gereja itu bukan sebuah
organisasi.
60 Dan setiap kali Anda melihat organisasi, ingat saja, “anti-
Kristus” tertulis di atasnya. Nih itu ada di dalam Alkitab. Itu
sejelas yang saya tahu bagaimana cara membaca-Nya. Saya—
saya mempunyai banyak teman baik yang sedang duduk di sini,
yang adalah anggota organisasi, saya tidak mengatakan Anda
itu anti-Kristus. Saya tidak menyebut Anda begitu. Tetapi di
belakang semuanya itu, dan tampaknya iblis telah memutar-
balikkan itu sedemikian rupa sehingga Anda harus memiliki
sesuatu yang seperti itu atau mereka tidak akan membiarkan
Anda berkhotbah.

Itulah hal yang sama yang dimiliki bangsa-bangsa. Anda
tidak bisa menjadi orang tanpa bangsa. Anda harus mempunyai
bangsa di suatu tempat. Anda harus menjadi orang Amerika,
Jerman, atau sesuatu. Lihatlah, itu sudah kusut semua.
61 Maka, sebenarnya, seorang Kristen sejati yang telah lahir-
kembali hampir seperti seorang pengembara. Di mata dunia ia
adalah seorang pengkhianat. Tetapi di mata Allah ia berharga.
Kalau saja kita ada waktu untuk membaca Ibrani 11, dan
melihat (bagaimana) para pahlawan iman itu. Bagaimana
Abraham melangkah ke luar dan menyebut dirinya sebagai
pendatang dan orang asing, mengatakan bahwa dunia ini
bukanlah rumahnya, tetapi ia mengembara, mencari sebuah
kota yang direncanakan dan dibuat oleh Allah. “Dan jika kita,
telah mati dalam Kristus, kita adalah Keturunan Abraham,
dan orang-orang yang berhak menerima, janji-Nya.” Dan itu
menjadikan kita apa? Pendatang dan pengembara.
62 Ketika Israel keluar dari Mesir. Di sana ada bangsa
Moab, negara besar yang terorganisasi. Di sana juga ada
Esau, negara besar yang terorganisasi. Dan di sini ada Israel,
umat yang tidak berdenominasi, sedang berjalan. Dua-duanya,
secara fundamental, ada di dalam Firman. Ingat, Bileam
mempersembahkan korban yang sama seperti yang Israel
persembahkan, tujuh mezbah, persyaratan dari Allah. Tujuh
korban yang tahir, tujuh domba jantan, berbicara tentang
kedatangan Seorang Yang Benar. Secara fundamental, mereka
dua-duanya benar, berbicara secara fundamental. Tetapi apa
yang tidak berhasil dilihat oleh Bileam adalah, ia gagal untuk
melihat Pribadi Yang Supernatural itu di antara orang Israel,
kelompok interdenominasi itu. Tidak ada tempat tujuan, mereka
mengembara, tetapi mereka sedang dalam perjalanan ke suatu
tempat.
63 Begitulah keadaan Gereja dari Allah yang hidup hari ini.
Ia tidak berorganisasi, sejauh itu menyangkut dunia. Tetapi ia
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terikat bersama, bukan dengan ikatan organisasi, tetapi oleh
kuasa dan Roh Yesus Kristus, oleh ikatan kasih.
64 Membuat orang Methodist dan Baptis menepuk punggung
satu sama lain, dan berkata, “Saudaraku yang terkasih,” ketika
mereka melihat bahwa mereka tidak bisa berjalan bersama
kecuali kalau mereka setuju.

Orang berkata, “ApakahAnda seorangKristen?”
65 “Saya seorang Baptis.” Itu tidak menjawab pertanyaan
itu, sama sekali. “Apakah saya seorang Kristen? Saya seorang
Pantekosta.” Itu tidakmenjawab pertanyaan itu.
66 Jika Anda adalah seorang Kristen, Anda adalah ciptaan
yang telah dilahirkan-kembali. Anda berada di—dalam sebuah
Kerajaan Allah yang mistik. Mata Anda tidak tertuju kepada
hal-hal dari dunia ini, tetapi kepada hal-hal yang di atas. Yaitu
apabila Anda berada di dalam Gereja itu. Itulah Gerejanya.
Itu bukan organisasi. Itu tidak pernah bisa menjadi organisasi.
Catatlah perkataan saya. Gereja dari Allah yang hidup tidak
pernah bisa berupa kelompok tertentu. Itu tidak bisa menjadi
sebuah organisasi. Itu harus berupa Tubuh yang mistik, Roh
Kudus. Lebih jauh sedikit, kalau kita ada waktu, kita akan
masuk ke dalam hal itu.
67 Nah, sekarang Anda mengerti apa artinya Gereja? Gereja
berarti sekelompok orang yang “telah-dipanggil-ke-luar”,
sekelompok orang yang telah-dipanggil-ke-luar yang hanya
diperintah oleh Raja dari Kerajaan Mesias ini. Oh, bukankah
itu ajaib? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Saya suka itu. Ketika
saya membaca itu pada…hari ini. Dan ketika dikatakan
di sana, “Kerajaan, Kerajaan Mesias.” Penulis menulisnya,
“Kerajaan Mesias.” Penulis itu juga mengatakan, “Tidak ada
hal semacam itu di mana Gereja dari Allah yang hidup pernah
diorganisasikan. Organisasi adalah sesuatu yang diadaptasikan,
yang diadopsi ke dalam, untukmenggantikan.”
68 Begitulah tepatnya bagaimana semua doktrin palsu ini
dibawa masuk, untuk menggantikan yang asli. Itulah sebabnya
di tangan perempuan itu ada suatu cawan yang penuh dengan
kenajisan dari kekejiannya. Nah, Anda lihat, saya tidak
mengatakan…Gereja-gereja Pentakosta sama salahnya seperti
Katolik, atau Pilgrim Holiness, atau Nazarene, atau Baptis,
atau Methodist. Tetapi, di dalam semua gereja denominasi itu,
Allah mempunyai anak-anak. Mereka adalah anggota Kerajaan
yang mistik ini. Satu-satunya hal yang mereka nantikan adalah
untuk melihat sesuatu itu terjadi, itu akan menarik hati mereka
ke dalamnya. Saya senang sekali untuk mengetahui, malam
ini, bahwa mereka akan datang dari timur dan barat, utara
dan selatan, menarik diri mereka ke luar, sambil menyembah,
menunggu Kedatangan Tuhan. Alkitab berkata bahwa mereka
akan melakukan itu di akhir zaman. Itu tepat sekali. Dan
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dikatakan, “Mereka akan berlari dari timur ke barat, utara dan
selatan, mencari Firman Allah yang sejati; bukan kelaparan
akan makanan dan air, melainkan akan mendengarkan Firman
Allah.”
69 Mereka ingin supaya Anda, “Datang bergabung dengan ini.
Datang bergabung dengan ini.” Tidak ada apa-apa bagi Anda
untuk bergabung. Dalam Kerajaan Allah, tidak ada satu hal
pun yang dengannya Anda bisa bergabung. Yang ada adalah
pengalaman dilahirkan ke dalam Gereja itu, bukan bergabung
ke dalam Itu. Nah, mungkin saya akan mengambil sedikit lagi
tentang itu, sebentar lagi. Saya ada beberapa ayat Kitab Suci
lagi yang ditulis di sana.
70 Tetapi sekarang mari kita menuju pemikiran yang kedua,
agar kita dapat mencoba menyelesaikan semuanya ini. Siapa
yang mendirikan Itu, yaitu, Tubuh yang mistik ini? Siapa yang
memulai Ini? Yesus Kristus. Dan itulah…Ia adalah Kepala dari
Tubuh yang mistik ini. Ia adalah Raja atas Itu, menjalankan
kehendak-Nya Sendiri di Daerah Kekuasaan-Nya. Bukan
kendali dari seorang uskup atau kendali dari badan pengurus
gereja; tetapi seorang Raja, yaitu Mesias Sendiri bekerja di
Daerah Kekuasaan-Nya. Kapan itu mulai? Di Pentakosta.
Bukan organisasi Pentakosta; pengalaman pentakosta. Ketika
itulah ia mulai dengan Anda. Ia berbicara tentang kedatangan
Itu. Ia mengatakan bahwa itu akan terjadi. Ia mengatakan
bahwa Itu akan datang.
71 Nah, jika kita mau, kita dapat membuka Lukas, pasal
ke-24, ayat ke-49, dan kita dapat melihat di sini, mulai
membaca beberapa ayat Kitab Suci agar orang-orang ini yang
mendengarkan dapat mencatatnya. Lukas 24:49, kita akan
melihat apa yang Ia katakan.

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

72 Nah, Ia menjanjikan sebuah Gereja yang akan datang,
sebuah Kerajaan yang akan datang. Sekarang bukalah Kisah
Para Rasul 1:8. Nah, ingatlah, Ia juga berkata dalam Matius
16:18, tentang, “Di atas batu karang ini,” Ia akan mendirikan
Gereja-Nya, “dan alam maut tidak akan menguasai Itu.”
Kita akan ke situ dalam beberapa menit lagi, sementara kita
melanjutkan ke topik lain. Kisah Para Rasul 1:8.

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

73 Kerajaan saksi-saksi yang akan datang: saksi-saksi dari
kebangkitan-Nya, saksi-saksi dari kuasa-Nya, saksi-saksi
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bahwa Dia, hidup. “Kamu adalah saksi-Ku,” nah, Kisah Para
Rasul 1:8.
74 Lalu kita juga mendapati bahwa dalam Efesus, pasal ke-
1, ayat ke-22, Anda yang mencatatnya. Hanya, ada banyak
yang harus dicatat, tetapi hanya untuk memanteknya, untuk
memastikan bahwa Anda…Anda memahami itu. Baik. Ayat
ke-22 dari Efesus, pasal ke-1.

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

Jemaat yang adalah tubuh-Nya, dan kepenuhan Dia,
yang memenuhi semua dan segala sesuatu.

75 Siapa yang mendirikan Gereja ini? Yesus Kristus. Bukan
uskup, bukan sekelompok orang, bukan paus, bukan kuasa
buatan-manusia, sama sekali. Tetapi Yesus Kristus berbicara
tentang Gereja itu sebagai Kerajaan-Nya yang akan datang di
dalam kuasa. “Di antara orang yang hadir di sini…” Matius
pasal ke-16, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, di antara
orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum
mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang dengan
kuasa.” Hanya beberapa hari setelah itu, Ia disalibkan, dan Roh
Kudus turun. “Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak
akanmati sebelummerekamelihat Kerajaan Allah.”
76 “Maukah Engkau pada masa ini memulihkan Kerajaan itu?”
Orang-orang Yahudi itu bertanya kepada-Nya.
77 Ia berkata, “Engkau tidak perlu mengetahui masa atau
waktu, yang ditetapkan Bapa Sendiri menurut pikiran-Nya.
Tetapi kamu akanmenerima kuasa.” Kisah Para Rasul 1, “Kamu
akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun ke atas kamu.”
Anda akan menerima kuasa setelah Anda dijadikan seorang
uskup, setelah Anda dijadikan seorang pengkhotbah, setelah
Anda dijadikan seorang paus, setelah Anda dijadikan seorang
imam? “Kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun
ke atas kamu.” Itulah saksi yang sedang Allah cari, seorang saksi
setelah Roh Kudus datang. Bukan seorang saksi bahwa saya
adalah seorang uskup, bukan seorang saksi bahwa saya adalah
seorang gembala. Tetapi seorang saksi (dari apa?) dari Raja yang
telah bangkit. ItulahGereja sejati dari Allah yang hidup. Baik.
78 Dan juga dalam Kolose 1:17 dan 18, mungkin kita baca saja
sementara kita ada di sini. Kolose 1:17 dan ayat ke-18.

Dan ia yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu
dan segala sesuatu ada di dalam Dia.

Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah, Ialah yang
sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati;
sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.
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79 Siapakah Kepala dari Gereja ini? Yesus Kristus. Apakah
Kerajaan itu? Kerajaan Mesias, Gereja, bukan suatu organisasi;
sebuah Gereja, sebuah Tubuh yang mistik di mana Kristus
adalah Kepalanya. Oh, saya suka itu, berjalan dalam Roh,
menaati Raja itu. Bodoh bagi dunia; berharga di mata Allah.
Berjalan dalam Roh; disalahpahami, ditertawakan, diejek.
“Setiap orang yangmau hidup beribadah di dalamKristus Yesus
akan menderita aniaya. Jika mereka menganiaya nabi-nabi
yang sebelum kamu, menyebut Tuan—Tuan rumah, ‘Beelzebul,’
betapa lebih lagi mereka akan menyebut murid-murid-
Nya?” Tetapi Anda sedang berjalan dalam Roh, membalikkan
punggung Anda terhadap hal-hal dunia, tidak terikat oleh
belenggu apa pun. “Ia yang telah dimerdekakan oleh Anak itu
adalah benar-benar merdeka.” Amin. Itulah Gereja dari Allah
yang hidup. Itulah Dia yangmendirikan-Nya.
80 Nah kita melihat, di dalam saksi, dalam Kisah Para Rasul
1:8, Ia berkata, “Kamu akan menjadi saksi-Ku setelah Roh
Kudus turun ke atas kamu.”
81 Gereja itu apa? Tubuh Kristus yang mistik. Siapa yang
mendirikan Itu? Tuhan Yesus, Sendiri. Itu tidak didirikan di
Roma. Itu juga tidak didirikan di Inggris, oleh John Wesley.
Itu juga tidak didirikan oleh Calvin, atau di Amerika, orang
Baptis, oleh John Smith. Itu juga tidak didirikan di California,
oleh orang Pentakosta. Itu didirikan oleh Yesus Kristus, Raja
dari Kerajaan Mesias itu. Oleh Dialah Itu didirikan. Ia adalah
Raja. Ia mau menjadi Rajanya. Ia mau memerintah kita. Ia mau
menjadi Tuhan.
82 Orang membiarkan Dia masuk, berkata, “Saya akan
membiarkan Dia menjadi Juru Selamat,” tetapi mereka tidak
mau menjadikan Dia Tuhan. Tuhan berarti “kepemilikan,
pemerintahan.” “Masuklah ke dalam hatiku, Tuhan, selamatkan
saya dari neraka, tetapi jangan memberi tahu saya apa yang
harus dilakukan.” Itulah sikap orang. Itulah sebabnya. Tidak
heran Alkitab berkata, “Segala meja telah penuh dengan
muntah.” Anda tahu apa itu muntah. “Seperti anjing kembali
ke muntahnya.” Jika organisasi-organisasi ini tidak jalan, pada
mulanya, dan Allah harus memuntahkan mereka; kembali
kepada mereka lagi, mereka akan membuat Anda muntah lagi.
Ia berkata, “Alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin.
Karena engkau suam-suam kuku, Aku akan memuntahkan
engkau dari mulut-Ku.” Anda membuat perut Allah mual, dan
Ia memuntahkan kita.
83 Beri tahu kepada saya satu organisasi yang pernah jatuh,
yang pernah bangkit lagi. Tunjukkan kepada saya dengan
sejarah di mana pernah ada satu yang bangkit. Seorang laki-laki
muncul dengan sebuah pelayanan, Allah memberkati orang itu.
Tiba-tiba yangAnda tahu, iamemutar balik hal itu danmasuk di
antara orang-orang danmembuat organisasi dari hal itu, dan itu
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mematikannya di situ juga. Telusuri dalam sejarah dan temukan
satu yang pernah bangkit. Tidak ada, sebab semua itu adalah roh
anti-Kristus di antara orang-orang.
84 Seperti Musa, dan mereka ingin sesuatu yang dapat mereka
lakukan sendiri. “Tuhan, kami memiliki begitu banyak anggota
tahun ini.” Itu membuat perbedaan apa, berapa banyak anggota
yang Anda miliki? Kita tidak mencari anggota gereja. Kita
mencari anggota Tubuh Kristus, yang dilahirkan ke dalam
Kerajaan Allah, “bukan oleh keinginan laki-laki, melainkan
oleh kehendak Allah,” bukan oleh roh manusia atau kepintaran
manusia.
85 Paulus berkata, “Aku tidak datang kepadamu dengan
hikmat manusia. Aku datang kepadamu dengan Roh Allah dan
kuasa kebangkitan-Nya, supaya iman kamu jangan bergantung
pada hikmat atau kata-kata yang meyakinkan dari manusia,
tetapi pada kuasa kebangkitan Yesus Kristus.” Dengan itulah
dia masuk. Allah tolonglah kami, agar kami melakukan hal
yang sama.
86 Nah, kita tidak mau memakai terlalu banyak waktu untuk
setiap topik. Sekarang saya ingin mengetahui: Apa Pesan dari
Gereja ini? Apa yang seharusnya diajarkan oleh Gereja ini?
Pesan-Nya apa?

Pesan pertama yang bisa saya ingat, yang akan diajarkan
oleh Gereja (Tubuh yang mistik) ini, adalah pertobatan. Mari
kita membuka Lukas 24 lagi, sebentar saja. Lukas, pasal ke-
24. Hal pertama yang akan dilakukan oleh Gereja itu, adalah
bertobat, dan Ia akan mengajarkan pertobatan. Nah, Yesus,
bersiap-siap untuk pergi, ini adalah pasal terakhir, ketika Ia
sedang bersiap-siap untuk meninggalkan bumi ini. Lukas 24:46,
mari kita mulai dari ayat ke-46.

Kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis demikian:
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang
mati pada hari ketiga,
Dan lagi: pertobatan dan pengampunan dosa…

Oh, saya ingin agar itu meresap, sebab saya akan masuk ke
dalam sesuatu sebentar lagi, tentang, “pengampunan dosa” itu.

…dalam nama-Nya berita pertobatan kepada Allah
dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada
segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini.”

87 Itulah pesan dari gereja, kesaksian tentang pesan itu.
Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa, itu akan mulai dari Yerusalem. Oh,
glori! Dari mana organisasi mulai? Yerusalem? Tidak, Pak,
dari Roma. Apa yang mulai dari Yerusalem? Baptisan Roh
Kudus; baptisan dalam Nama Yesus untuk pengampunan dosa;
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pertobatan kepada Allah. Itu mulai dari Yerusalem dan harus
disampaikan kepada segala bangsa. Haleluya! Apakah Anda
memahami itu? “Mesias harus menderita,” kata Kitab Suci.
Dialah yang dibicarakan oleh nabi itu. Dialah Pribadi di mana
seluruh Alkitab berpusat, berpusat pada Dia. Pastilah Ia tahu
apa yang harus diajarkan. Ia tahu apa yang harus dilakukan.
Dan Ia berkata, “Berita pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa sebagai kesaksian,
mulai dari Yerusalem.”

Nah, organisasi mulai dari Roma. Gereja organisasi mulai
dari Roma; datang ke Jerman, bagi Martin Luther; terus ke
Inggris, bagi Wesley; terus ke Amerika Serikat, bagi John Smith;
California, bagi Pentakosta.

Tetapi Gereja mulai dari Yerusalem. “Pertobatan kepada
Allah, dan baptisan dalam Nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosa, mulai dari Yerusalem. Dan harus…”
“Harus,” Ia katakan. Tidak dikatakan bahwa mereka semua
akan mencapai itu. “Itu harus mulai. Itu harus pergi ke
seluruh dunia. Itu harus diberitakan.” Tetapi itu hanya ada
sedikit sekali. Tetapi itulah yang Ia katakan, Pesan-Nya, itulah
Pesan dari Gereja itu. Tunjukkan kepada saya gereja yang
mengajarkan Itu. Beri tahu saya itu ada di mana. Anda tidak
menemukannya.
88 Nah, Yesus adalah Raja, Pesan kedua. Yesus adalah Raja, dan
hidup selama-lamanya. Matius 28:20. Yesus adalah Raja, dan
hidup selama-lamanya. Itulah yang harus diajarkan oleh Gereja
itu. Matius 28:20.

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 tetap sama baik kemarin, maupun hari ini,
dan sampai selama-lamanya.” Itulah Pesan dari Gereja itu:
melakukan pekerjaan-Nya, membuktikan kebangkitan-Nya,
dan memberikan kesaksian.

Nah, Kisah Para Rasul 5:32, di mana kita melihat apakah
mereka memiliki itu atau tidak. Sementara kita membuka,
Kisah Para Rasul, pasal ke-5, ayat ke-32.

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

90 Ia harus disaksikan. Yohanes 14:12, Ia memberikan
ajarannya, apa yang harus dilakukan oleh Gereja itu. Di dalam
Yohanes, pasal ke-14, dan…dan ayat ke-12, kita akan melihat
apa yang dikatakan. Yohanes 14:12, maka kita membacanya,
menjadi resmi. Baiklah. Yohanes 14, dan ayat ke-12.
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Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa
percaya kepada-Ku, ia akanmelakukan juga pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar daripada itu, akan, sebab
Aku pergi kepada Bapa-Ku.

91 Itulah Pesan Gereja itu. “Yesus Kristus tetap sama baik
kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya,” hidup
di dalam Gereja itu, Raja dari Gereja itu, telah bangkit
dari antara orang mati. “Tetap sama baik kemarin, maupun
hari ini, dan sampai selama-lamanya,” melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang sama, melakukan hal-hal yang sama yang
dahulu Yesus lakukan. Itulah Pesan dari Gereja itu. Jika gereja
tidak mengajarkan Itu, ia mengajarkan suatu teologi yang
salah. Itulah yang Yesus perintahkan kepada mereka untuk
dikhotbahkan.
92 Apa lagi yang akan terjadi? Bagaimana kita tahu apakah
orang-orang ini…Mereka berkata, “Nah, saya orang percaya.”
Mari kita lihat apa amanat terakhir-Nya bagi Gereja-Nya, bagi
orang percaya, Markus 16. Ambillah Markus, pasal ke-16, dan
kita akan mengetahui apa Pesan terakhir-Nya bagi Gereja itu,
dan setelah itu kita akan melihat apakah kita sedang menuruti
amanat-Nya.Markus 16, mari kitamulai dari ayat ke-14.

Setelah itu Ia menampakkan diri kepada kesebelas
orang itu, itu terjadi setelah kebangkitan-Nya, ketika
mereka sedang makan,…

93 Inilah amanatnya kepada Gereja itu sekarang, dengarlah,
amanat terakhir. Kita akan memeriksa diri kita sendiri, apakah
kita adalah orang percaya, atau apakah kita berada di dalam
Gereja ini, atau tidak.

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

94 Seorang telah melihat Dia. Seorang berusaha memberi tahu
mereka tentang hal itu, dan mereka tidak percaya. Jika itu
bukan hal yang sama pada hari ini. Kita tahu bahwa Ia
hidup, kita memiliki kesaksian dari Roh-Nya di dalam diri
kita. Kita melihat kuasa-Nya bergerak di atas para hadirin,
dan puluhan ribu orang, dan menyingkapkan pikiran—pikiran
dan hati mereka tepat seperti yang Ia lakukan ketika Ia
berada di sini. Seperti Alkitab katakan, “Firman Allah.” Dan
Ia adalah Firman Allah. “Pada mulanya adalah Firman, dan
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu
telah menjadi manusia dan diam di antara kita.” “Firman
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Allah lebih tajam, lebih kuat daripada pedang bermata-dua,
bahkan memotong sampai ke sumsum tulang, dan ia sanggup
membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.” Kristus,
“Kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku
lakukan.” Lihatlah Dia melakukan itu. Berapa orang melihat
Dia melakukan itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Tentu. Kita
tahu Iamelakukan itu. Ia hidup di sini. Ia ada di dalamhati kita.

95 Mereka tidak percaya Itu. Mereka tidak percaya Itu ketika
itu. Mereka tidak percaya Itu sekarang. Mereka percaya, “Ia
telah mati, dan itu selesai. Dan kami memiliki semacam
benda bersejarah, bahwa seorang tertentu bangkit beberapa
tahun yang lalu dan mendirikan gereja, dan menulis sebuah
katekismus, dan itulah yang kami pegang.” Itu penyembah
berhala. Benar! Itu tidak ada kebenarannya. Oh, saya
tidak mengatakan “kebenaran,” laki-laki itu mungkin telah
melakukannya. Laki-laki itu mungkin selama ini sudah begitu
sungguh-sungguh. Tetapi Allah tidak mengendalikan Gereja-
Nya seperti itu. Ia tidak pernahmenginginkan itu.

96 Ketika mereka meminta seorang raja, Samuel memanggil
mereka danmengatakan ini. Ia berkata, “Aku inginmenanyakan
sesuatu kepadamu. Apakah aku pernah melalaikan kamu?
Apakah aku pernah meminta uang kepadamu? Apakah aku
pernah memberi tahu sesuatu yang tidak benar dalam Nama
Tuhan? Allah tidak menghendaki kamu memiliki seorang raja.
Ia mau menjadi Rajamu.”

97 Ia berkata, “O Samuel, tentu, engkau benar. Engkau adalah
seorang nabi yang baik. Engkau tidak pernah memberi tahu
kami apa pun selain Kebenaran. Engkau tidak pernah meminta
uang kepada kami. Semua hal itu adalah benar. Tetapi kami
inginmenjadi seperti mereka yang lain. Kami ingin seorang raja,
biar bagaimanapun.”

98 Samuel berkata, “Itu akan menyebabkan sakit hati dan
banyak masalah bagimu. Itu ak-…Ia akan mengambil anak
laki-laki dan anak perempuanmu. Ia akan mencemari mereka,
dalam hal-hal yang akan ia lakukan. Ia akan melakukannya.”
Dan ia memang melakukannya. Tetapi, tetap saja, mereka ingin
seorang raja.

99 Begitulah cara mereka berbuat hari ini. Oh, kita harus
memiliki sebuah nama yang melekat pada kita. Kita harus
memberi tahu orang apabilamereka bertanya kepada kita, “Kita
Methodist, Baptis.” Katakan saja Anda orang Kristen, itu benar,
“seperti-Kristus.” Setelah Ia bangkit dari antara orang mati,
mereka tidak percaya itu.

Lalu Ia berkata kepada mereka: (perhatikan amanat
agung itu), “Pergilah ke…
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Berapa bagian dari dunia ini? [Jemaat berkata,
“Seluruh.”—Ed.] “Oh, saya pikir, hanya Yerusalem.” Seorang
berkata, “Tanda-tanda ini hanya pergi ke Yerusalem.”

…seluruh dunia, dan beritakanlah Injil…
100 Berapa orang yang tahu Injil itu apa? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Bukan “Kata.” [Saudara Branham menepuk
Alkitabnya.] Paulus berkata, “Injil yang diberitakan kepada
kita bukan disampaikan dengan Kata-kata saja, tetapi dengan
kekuatan dan manifestasi Roh Kudus.” Injil adalah kekuatan
Allah untuk membuat Firman melakukan apa yang Ia katakan
akan dilakukan-Nya.

“Beritakanlah Injil, seluruh dunia.” Beritakanlah Injil hanya
kepada orang kulit putih, atau hanya orang kulit cokelat,
kuning, hitam?

…kepada segala makhluk.
101 Amin. “Segala makhluk.” Apakah Anda percaya itu
maksudnya? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Saya pernah
melihat Allah membingungkan seekor banteng, suatu hari. Saya
pernah melihat Dia membuat tawon-tawon tidak menyengat.
Saya pernah melihat Dia membangkitkan seekor oposum, yang
telah tergeletak mati, sepanjang malam. “Segala makhluk.” Injil
akan berpengaruh atas apa pun yang Andaminta.

Anda berkata, “Itu salah, Saudara Branham.” Itu tidak
salah.
102 Yesus berkata kepada pohon itu, “Terkutuklah engkau.
Tidak akan ada orang yangmakan darimu,mulai dari sekarang.”
Dan Injil dikhotbahkan kepada pohon itu. Amin. Huh! Saya
merasa religius, saat ini.

“Kepada segala makhluk.” Amin. Beritakanlah Itu kepada
apa? “Segala makhluk.” Oh, kalau saja kita ada waktu untuk
semua hal ini.

Nah, siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan,…

“Oh, saya percaya, dibaptis.” Baik. Bagus. Baiklah.

Siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan;…siapa yang tidak percaya akan
dihukum.

103 “Oh, saya senang saya adalah orang percaya.” Tunggu
sebentar. “Dan,” dan adalah sebuah kata sambung, yang
menyambung kalimat itu.

Dan tanda-tanda ini…

Oh, saya kira Anda tidak percaya akan tanda. Itu adalah
Perkataan Yesus Sendiri. Debatkanlah Itu denganDia.
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…tanda-tanda ini akan… (Bukan “tanda-tanda itu
mungkin; kadang-kadang itu menyertai.”)… 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 bahwamereka percaya. Yesus berkata,
“Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya.” Wah,
mereka menyangkal tanda-tanda itu.

…tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang
percaya: (Berapa banyak?)mereka akanmengusir setan-
setan demi nama-Ku,…

105 Dan Anda yang tidak percaya akan kesembuhan Ilahi,
Anda gereja-gereja! Ini direkam, Anda mengerti. Saya bukan
berbicara kepada Anda saja. Orang lain akan mendengar Ini.
Serukan bahwa Anda percaya kepada Allah, dan percaya akan
amanat itu, bahwa gereja Anda diberi amanat untuk membawa
Injil; dan hal yang pertama adalah kesembuhan Ilahi.

Apa hal yang pertama yang Yesus katakan kepada murid-
murid-Nya ketika Ia mengutus mereka ke luar? Matius 10:1,
“Sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan.” Apa hal yang
terakhir yang Ia katakan kepada Gereja-Nya? “Sembuhkan
orang sakit, usirlah setan-setan.” Alfa dan Omega; Benyamin
dan Ruben; Yang Awal dan Yang Akhir; Ia Yang Sudah Ada,
Yang Ada, dan Yang Akan Datang; Bintang Fajar; Akar dan
KeturunanDaud. Haleluya! Itulah Dia. Ya, Pak.

“Tanda-tanda ini akan menyertai mereka, percaya. Dalam
Nama-Ku mereka akan mengusir setan.” Hanya di Yerusalem?
“Ke seluruh dunia, dan kepada segala makhluk.” Apakah itu
Alkitab? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Itulah yang Alkitab
katakan. Itulah Pesan dari Gereja itu. “Seluruh dunia, segala
makhluk, Injil. Kepada setiap orang yang percaya, tanda-tanda
ini akan menyertai.”

…nama-Ku mereka akan mengusir setan-setan;
mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru,

106 Dan Anda orang Nazarene yang malang menyebut mereka
sekumpulan orang “lidah”. Bahkan Anda tidak mau duduk
dengan mereka di dalam gereja. Bukankah itu sangat buruk?
Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sampai di Sorga?
Yesus mati, berbahasa roh. Mereka berkata, “Ia berbicara, dan
Ia berbicara dalam bahasa lain.” Tentu. Ia melakukannya. “Ia
berbicara dalam bahasa Ibrani.” Tidakmelakukan itu. Itu bukan
tulisan Ibrani. Ia berbicara dalam bahasa Sorgawi.
107 Ketika—ketika Habel mempersembahkan anak dombanya
di atas batu, ketika domba kecil itu sedang sekarat, ia sedang
mengerat lehernya. Sebuah kiasan tentang Kristus, dahulu di
taman Eden, anak domba kecil itu mengembik dalam bahasa
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lain, ketika ia akan mati. Itu mengiaskan, ketika wolnya yang
berdarah bermandi darahnya sendiri. Itu mengiaskan Anak
Allah yang tergantung di sana di Kalvari, dicabik-cabik, oleh
dosa-dosa kita, sekarat, berbicara dalam bahasa lain, “Allah-
Ku, Allah-Ku,mengapa EngkaumeninggalkanAku?”
108 Itulah Pesan dari Gereja itu. “DalamNama-Kumereka akan
mengusir setan-setan; mereka akan berbicara dalam bahasa
yang baru.” Itulah yang Ia katakan. Itulah Pesan dari Gereja itu.
Itulah yang Ia perintahkan kepada Gereja itu untuk dilakukan,
“untuk mengusir setan-setan; mereka akan berbicara dalam
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 amanatGereja itu. ItulahGereja sejati, yang percaya.
Apakah Itu diajarkan di gereja Methodist, Baptis,

Presbiterian, Katolik, Lutheran, Nazarene, Pilgrim Holiness?
[Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.] Tidak, Pak. Mereka menyangkal
Itu. Glori! Kenapa? Mereka diorganisasikan, dan mereka tidak
bisa mengajarkan itu. Banyak anggota di dalam sana yang
percaya Itu, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa tentang itu,
sebab ia akan dikucilkan. Itu adalah roh anti-Kristus, yang
mengorganisasikan mereka.

Gereja dari Allah yang hidup dilahirkan-merdeka dari Roh
Allah, tidak memerlukan dominasi. Mereka mengikuti Raja dari
Kerajaan Mesias itu. Mereka tidak perlu mengambil perkataan
orang. Mereka dilahirkan-merdeka, dimerdekakan oleh sang
Anak Yang membuat mereka benar-benar merdeka. Tanda-
tanda ini akan menyertai mereka.
110 Injil ini akan diberitakan. Siapa yang akan memberitakan
Itu? Allah dapat memakai orang biasa. Dari batu-batu Allah
dapat, menjadikan anak-anak bagi Abraham. Allah dapat
melakukan apa saja yang Ia mau. Ia adalah Allah, dan
begitulah cara Ia melakukannya. Ketika Ia datang, Ia tidak
pernah memanggil Kayafas. Ia tidak pernah memanggil seorang
imam. Ia tidak pernah memanggil seorang ahli teologi. Ia
mengambil para nelayan, penjaga ternak, dan orang biasa yang
tidak terpelajar. Alkitab berkata, bahwa, “Petrus dan Yohanes
keduanya orang biasa yang tidak terpelajar.” Tetapi Ia dapat
memberikan mereka, dan bekerja melalui mereka, Kerajaan
Allah, dan membingungkan mata dan pikiran orang bijak
dan berkuasa. Mereka berkata, “Mereka mengetahui bahwa
keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi mereka harus
memberi perhatian kepada keduanya, bahwa keduanya adalah
pengikut Yesus.” Kenapa? Mereka memiliki Roh-Nya pada
mereka. Mereka berbuat seperti Ia berbuat. Mereka melakukan
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hal-hal yang Ia lakukan. Itulah tepatnya apa yang Ia katakan
akan terjadi, Kerajaan Mesias. Oh, betapa senangnya saya akan
hal-hal ini. “Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang
percaya.” Tentu saja. Tanda-tanda akanmenyertaimereka.
111 Nah, satu hal lagi yang akan diajarkan oleh Gereja ini,
yaitu kesembuhan Ilahi, Pesan dari Gereja itu. Saya baru saja
mengutip itu, Matius 10, ketika Ia mengutus Gereja-Nya ke
luar. Mari kita membuka Matius 10:1, dan dapatkan, sebentar.
Perhatikan apa yang Yesus katakan ketika Ia menetapkan
Gereja-Nya dan memulai Gereja itu.

Dan kemudian Yesus…memanggil kedua belas
murid-Nya danmemberi kuasa kepadamereka terhadap
roh-roh jahat, untuk mengusir, mengusir roh-roh jahat,
dan untuk menyembuhkan segala penyakit dan segala
kelemahan.
Amanat pertama bagi Gereja-Nya.

112 Amanat terakhir, “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah
Injil. Siapa yang percaya, dibaptis.” Biarlah saya mengutip Itu
sebagaimana seharusnya, sebagaimana Itu diuraikan. “Pergilah
ke seluruh dunia, dan kepada segala bangsa, dan perlihatkan
kuasa Roh Kudus. Ia yang percaya Ini dan dibaptis akan
diselamatkan. Ia yang menyangkal Ini, akan dihukum. Tanda-
tanda ini akan menyertai mereka yang percaya: mereka akan
meletakkan tangannya atas orang sakit, orang-orang itu akan
sembuh; mereka akan mengusir setan-setan; mereka akan
berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Inilah tanda-tanda
yang akanmenyertai.” Ayat terakhir berkata:

Dan mereka kembali…Tuhan turut bekerja dengan
mereka,…meneguhkan firman-Nya dengan tanda-
tanda yang menyertainya.

113 Begitulah keadaanGereja yang pertama itu. Dan, dengarlah,
Yesus berkata, “Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-
rantingnya.” Dan jika ranting itu menghasilkan, pokok anggur
itu, dan pokok anggur menghasilkan buah anggur, ketika
ranting selanjutnyamuncul, itu akanmenghasilkan buah seperti
ranting yang pertama itu.
114 Oh, Anda berkata, “Saudara Branham, tetapi, nah, lihatlah
semua gereja ini.” Itu adalah pokok-pokok anggur yang
dicangkokkan.

Nah, Anda dapat mencangkokkan buah sitrun. Anda dapat
mengambil pohon jeruk dan mencangkokkan lemon padanya
dan itu akan tumbuh. Itulah yang manusia cangkokkan. Dan
organisasi-organisasi ini adalah apa yang dicangkokkan oleh
manusia. Itu adalah lemon, selamanya. Itu akan bertumbuh
sebab ia dicangkokkan dalam nama gereja. Tetapi, biarlah saya
beri tahu kepada Anda, jika pohon itu pernah mengeluarkan
ranting yang lain, sendiri, itu akanmenghasilkan buah jeruk.
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Dan jika kuasa Allah pernahmengeluarkan satu Gereja lagi,
itu akanmenjadi satu pentakosta lagi. Dan satu kitab kisah para
rasul lagi akan ditulis di belakangGereja itu, itu benar, sebab Itu
adalah Gereja Allah.
115 Yesus berkata, “Akulah pokok anggur. Kamulah ranting-
rantingnya. Kamu tidak dapat berbuah sendiri, tetapi Aku
memasukkan diri-Ku Sendiri ke dalam ranting itu.” Dan buah
macam apa yang Ia hasilkan? “Tanda-tanda ini akan menyertai
mereka yang percaya.”
116 Gereja kedua bangkit, Tubuh Kristus yang mistik akan
memiliki tanda-tanda yang sama. “Tinggal sesaat lagi dan dunia
tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu akan melihat Aku,
sebab Aku akan menyertai kamu, bahkan di dalam kamu,
di dalam setiap ranting, sampai kepada akhir zaman,” Yesus
Kristus tetap sama baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai
selama-lamanya. Itulah Gereja dari Allah yang hidup. Itulah
Siapa Dia. Saksi semacam itulah yang Ia miliki.
117 Nah, juga, Gereja itu harus mengajar baptisan. Anda
harus dibaptis. Itulah amanatnya. Yesus berkata di sini, dalam
Markus 16. Kita akan memakainya saja. “Siapa yang percaya
dan dibaptis.” Percaya, dahulu, dan kemudian dibaptis untuk
pengampunan dosa Anda, dan Anda akan menerima karunia
Roh Kudus.
118 “Dan Roh Kudus akan turun juga,” akan menjadi sebuah
ajaran dari Gereja itu. Sebab, Yesus berkata, dalamLukas 24:49.
Kita dekat sekali ke situ, maka mari kita buka itu, sebentar
saja, ayat ke-49 ini. Kita telah membaca ayat ke-46 dan ke-47.
Lihatlah ayat ke-49.

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

119 Jika Kristus tidak mengizinkan sekelompok laki-laki, yang
sudah mengikuti Dia selama tiga tahun setengah, untuk pergi
memberitakan Injil apa pun, atau tidak boleh memberitakan
Injil apa pun sampai mereka menunggu Roh Kudus, maka
Gereja itu hari ini harus melakukan hal yang sama. Menantikan
Roh Kudus.
120 Saya berbicara dengan seorang wanita Katolik, di sini
belum lama ini, di Oregon, dan ia berkata, “Nah, apakah
Anda bermaksud untuk memberi tahu saya bahwa orang-orang
idiot itu di sana di mana Anda berkhotbah, dan berteriak dan
menangis, bertingkah laku seperti itu, apakah maksud Anda
mereka akanmasuk Sorga, danmemerintah di Sorga?”

Saya katakan, “Ya, Bu.”
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Ia berkata, “Nah, kami tidak percaya hal semacam itu.”

Saya katakan, “KarenaAnda tidak percaya FirmanAllah.”

Dan ia berkata, “Kami percaya bahwa Maria menjadi
pengantara bagi kami.”

Saya katakan, “Secara mutlak itu adalah penyembahan
berhala.”
121 Maria tidak pernahmenjadi seorang dewi. Ia adalah seorang
wanita. “Ibu dari Allah,” bagaimana bisa Allah punya ibu?
“Salam Maria, bunda Allah,” bagaimana bisa Allah punya
ibu? Maria mengandung Anak Allah, Yesus Kristus. Tidak ada
wanita yang adalah pencipta. Ia mengandung benih seorang
manusia. Manusia itu bukan pencipta. Allah yang menciptakan
kehidupan. Itu hanya sebuah aturan—yang rutin, yang Allah
tetapkan, untuk melahirkan anak. Maria, bukan ibu dari Allah.
Allah tidak bisa punya ibu, sebab hari-Nya tidak berawal atau
hidup-Nya tidak berkesudahan. Ia Kekal. Maria tidak bisa
menjadi ibu dari Allah.
122 Dan saya katakan, “Bagaimana jika saya memberi tahu
Anda bahwa perawan Anda yang diberkati, yang Anda pandang
sebagai seorang dewi, bagaimana jika saya memberi tahu Anda
bahwaAllah tidakmemperbolehkan dia datang ke Sorga sampai
ia berbuat seperti yangmereka lakukan kemarinmalam?”

Ia katakan, “Itu tidak benar.”
123 Saya katakan, “Apakah Anda ingin memberi tahu saya
bahwa gereja Katolik menulis Alkitab, dan para rasul itu,
Anda katakan bahwa mereka adalah Katolik? Saya menentang
itu. Tidak ada gereja Katolik selama tiga ratus tahun setelah
kematian rasul yang terakhir, sampai setelah Konsili Nicea.
Tunjukkan kepada saya halaman dari sejarah, apa saja yang
Anda mau; bukan katekismus Anda, sebab itu tidak sesuai
dengan sejarah. Hal seperti itu dahulu tidak pernah ada.” Tetapi
saya katakan, “Maria…Alkitab mengatakan bahwa Maria,
ibu Yesus, dan para wanita yang lain, dengan seratus dua
puluh, semuanya harus menaiki tangga itu ke ruang atas, dan
dipenuhi dengan Roh Kudus sampai mereka terhuyung-huyung
seolah-olah mereka mabuk, berbahasa roh dan bertingkah laku
seperti sekumpulan orangmabuk. Itulah yang Alkitab katakan.”
Saya menunjuk ayat itu dengan jari saya. Saya katakan,
“Bacalah Itu.”

Ia katakan, “Saya tidak mau membaca Itu. Saya tidak
seharusnya membaca Itu.”
124 Saya katakan, “Anda tidak jujur. Di sinilah perawan Maria
menerima Roh Kudus, dan berbahasa roh dan terhuyung-
huyung seperti perempuan mabuk. Nah, jika Anda pergi ke
Sorga, Anda tidak bisa pergi dengan dia, sebab ia harus
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menerima Roh Kudus. Dan jika ia harus melakukan itu, sebagai
ibu dari YesusKristus, betapa lebih lagi Andamemerlukan itu!”
125 Ia berkata, “Jika saya harus ke Sorga dengan sesuatu yang
seperti itu, saya tidak mau ke Sorga.”
126 Saya katakan, “Anda tidak perlu banyak kuatir. Jangan
mengira Anda akan masuk, biar bagaimanapun, seperti itu, jika
Anda tidak berubah. Jangan mengira Anda harus repot-repot.”
Tepat itulah Roh Allah.
127 “Nah, kamu adalah saksi-Ku setelah Roh Kudus turun ke
atas kamu.” Nah, sekarang apa ini? Apa yang sedang kita
katakan? Apa Itu? Siapa yang mendirikan Itu? Dan apa Pesan-
Nya?Nah, untuk bergegas, untukmencapai lebih jauh sedikit.
128 Hal keempat. Bagaimana kita menjadi anggota dari Itu?
“Bagaimana kita bergabung dengan itu? Kita memahami apa
Itu, sekarang apa? Bagaimana kita bergabung dengan Gereja
ini?” Anda tidak bergabung dengan Itu. Anda tidak bisa
bergabung dengan Itu. Tidak ada cara untuk bergabung dengan
Itu. Anda dilahirkan ke dalam Itu. Saya sudah bersama dengan
keluarga Branham, lima-puluh-satu tahun, dan tidak pernah
bergabung dengan keluarga itu. Saya dilahirkan sebagai seorang
Branham. Dan Anda dilahirkan, sebagai anak laki-laki Allah
atau anak perempuan Allah.
129 Mari kita mengambil Yohanes, pasal ke-3, sebentar saja,
dan melihat saja apa yang Allah katakan di sini tentang Itu.
Bagaimana Anda masuk ke dalam Gereja ini? Apa saran yang
Allah berikan kepadaAnda? Yohanes, pasal ke-3, 1 sampai 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 mujizat-mujizat yang Engkau
adakan itu, jika Allah tidak menyertainya.”

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

…Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat
melihat Kerajaan Allah.

130 Bagaimana Andamasuk ke dalam Itu? Dilahirkan ke dalam-
Nya. Mari kita baca pertanyaan itu lebih lanjut.

Kata Nikodemus kepada-Nya: “Bagaimanakah
mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?”…
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Lihatlah itu, duniawi, seorang guru, seorang yang besar,
seorang imam, lanjut usia, membaca Alkitab sepanjang
hidupnya.

…“Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim
ibunya dan dilahirkan lagi?”
Nah, bukankah itu seperti beberapa guru yang pintar ini

yang Anda dengar hari ini?
Jawab Yesus: dan berkata kepadanya,…“Aku

berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak
dilahirkan dari air… (Bagaimana kita masuk ke
dalam-Nya?) …dari air dan dari …Roh, ia tidak
dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.”

131 “Jika ia tidak bergabung dengan Itu”? Anda tidak bisa
digabungkan ke dalam Itu. Anda harus dilahirkan ke dalam Itu.
Bukan “datang dan bergabung.”Datang dan dilahirkan!

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 tidak tahu

bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang,
dan ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-
tiap orang yang lahir dari Roh.

132 Lihatlah, Anda tidak bergabung dengan Itu. Itu adalah
sebuah hal yang misterius. Anda dilahirkan ke dalam Tubuh
Kristus yangmistik. Begitulah caramasuk ke dalam-Nya.

Satu Korintus, pasal ke-12. Mari kita melanjutkan sedikit
lagi saja. Kita hanya ada beberapa lagi. Saya ingin mencoba
mengeluarkannya jika saya bisa. Kalau saja Anda mau…Saya
tahu ini panas, tetapi mari kita mulai dari sini, sebentar saja.
Satu Korintus, pasal ke-12, ayat ke-13.

“Sebab dengan satu jabatan tangan, dengan satu janji. Saya
berjanji untuk percaya kepada gereja Roma yang suci dan besar.
Datanglah, jabatlah tangan saya. Taruhlah nama Anda di buku
itu. Dengan satu surat, datang melalui surat”? Mungkin Anda
membaca itu dalam Almanak Ulang Tahun Nenek tua, tetapi
Anda tidakmembacanya di dalamAlkitabAllah. Ya, Pak. Ya.

Sebab oleh satu Roh kita semua telah (digabungkan,
dicatat?) dibaptis menjadi (satu organisasi?) satu tubuh,
yaitu Tubuh Kristus, baik orang Yahudi, maupun orang
bukan Yahudi, baik budak, maupun orangmerdeka; dan
kita semua…diberi minum dari satu Roh.

133 Bukan roh Methodist, roh Baptis, roh Pentakosta. Tetapi,
“Oleh satu Roh Kudus kita semua telah dibaptis ke dalam
Sumber yang penuh dengan Darah ini.”
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Diambil dari pembuluh darah Imanuel,
Di mana orang berdosa terjun ke dalamnya,
Hilanglah semua noda kesalahannya.

Penyamun yang sekarat itu bersukacita
melihat

Sumber itu di zamannya;
Biarlah aku di sana, walaupun hina seperti dia,
Membasuh semua dosaku.

134 Satu Tubuh! Bagaimana kita masuk ke dalam Tubuh
itu? Bagaimana kita masuk ke dalam-Nya? “Oleh satu Roh
kita semua dibaptis menjadi satu Tubuh.” Dan ketika berada
di dalam Tubuh itu, bebas, jaminan kebangkitan, “Allah
menimpakan kepada-Nya kejahatan kita sekalian.” Bukan
dengan “satu jabatan tangan,” bukan “satu surat gereja.” Tetapi,
“Oleh satu Roh Kudus; Yahudi, bukan Yahudi, kuning, hitam,
putih, semua telah dibaptis Oleh satu Roh menjadi satu Tubuh
itu, melalui Darah perjanjian-Nya Sendiri.” “Dan apabila Aku
melihat Darah itu, Aku akan lewat dari pada kamu,” dan bebas
dari kematian, bebas dari sakit, bebas dari dosa. “Ia yang lahir
dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab Benih Allah tetap ada
di dalamdia dan ia tidak dapat berbuat dosa.” Tidak ada dosa.

“Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu
yang di Sorga adalah sempurna,” kata Yesus. Bagaimana Anda
menjadi sempurna? Anda tidak bisa melakukannya. Anda
dilahirkan dalam dosa, dibentuk dalam kesalahan, datang
ke dunia mengucapkan dusta. Tetapi ketika Anda menerima
Kristus sebagai penanggung-dosa Anda, ketika Anda menerima
Dia dengan iman, Anda percaya bahwa Ia telah menyelamatkan
Anda, dan Ia telah mati menggantikan Anda dan mengangkat
dosa-dosa Anda, lalu Allah menerima Anda dan membaptis
Anda ke dalam Tubuh itu dan tidak dapat melihat dosa lagi.
Bagaimana bisa saya menjadi orang berdosa sementara di atas
altar ada—sebuah pendamaian bagi saya?
135 Bagaimana bisa polisi menangkap saya di kota, sementara
peraturan kota itu memberikan saya hak untuk lari secepat apa
saja yang saya mau? Anda tidak bisa menangkap saya. Jika
wali kota berkata, “Pdt. Branham, Anda akan mengunjungi
orang-orang sakit. Berlarilah dengan kecepatan apa pun yang
Anda mau, di kawasan mana pun,” memberikan saya surat
rekomendasi tentang itu, tidak ada polisi yang dapatmenangkap
saya. Sebab wali kota itu punya keyakinan di dalam diri saya,
bahwa saya tidak akan melakukan itu kecuali kalau dalam
keadaan darurat.
136 Dan ketika Allah menerima saya dan membaptis saya
dengan Roh Kudus, Ia memiliki keyakinan di dalam diri saya
bahwa saya tidak akan berdosa dengan sengaja. Amin. Saya
tidak akan berdosa dengan sengaja. Maka, Anak-Nya membuat
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pendamaian bagi saya, dan saya tidak bisa menjadi orang
berdosa selama saya telah dibenarkan dan Ia telah membawa
saya masuk ke dalam Tubuh-Nya. Saya telah ditebus dengan
Dia. Bukan apa yang saya lakukan, tetapi apa yang telah Ia
lakukan untuk saya. Itulah Injil.
137 Efesus 4:30, berkata, “Janganlah kamu mendukakan
Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu sampai Hari
Penebusanmu.”
138 Pengkhotbah Baptis yang terkenal berkata kepada saya,
belum lama ini, dikatakan, “Saudara Branham, Abraham
percaya kepada Allah, dan itu diperhitungkan kepadanya
sebagai kebenaran. Apa lagi yang dapat ia lakukan kecuali
percaya kepada Allah?” Ia berkata, “Kami percaya kami
menerima Roh Kudus ketika kami percaya.”
139 Saya katakan, “Tetapi Anda salah. Anda jujur tetapi salah.
Paulus berkata, dalam Kisah Para Rasul 19, kepada orang-
orang Baptis itu yang memiliki seorang gembala yang baik di
sana, seorang pengacara yang telah bertobat, ‘Sudahkah kamu
menerima RohKudus sejak kamumenjadi percaya?’”

Ia berkata, “Yang asli tidakmengatakan itu.”
140 Saya katakan, “Itu memang berkata begitu. Saya memiliki
Alkitab Emphatic Diaglott. Dan itu memang mengatakan itu,
dalam setiap terjemahan, baik Yunani maupun Ibrani. Ia
berkata, ‘Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu
menjadi percaya?’” Saya katakan, “Abraham percaya, itu benar.
Tetapi Allah memberikan sebuah tanda baginya bahwa Ia telah
menerima imannya, dengan memberikan kepadanya meterai
sunat.” Itu benar. Ia telah menerima dia, sebab Ia memberikan
kepadanya sebuah tanda bahwa Ia telahmenerima dia.
141 Jika Anda mengatakan Anda percaya, dan masih belum
menerima Roh Kudus, Allah masih belum memeteraikan
Anda, masih belum memiliki cukup kepercayaan untuk
percaya kepada Anda. Ketika Anda datang kepada Allah,
Allah memeteraikan Anda dengan Roh Kudus sampai Hari
Penebusanmu. Itulah Pesan Gereja. Amin. Hanya sedikit lagi.
Baiklah. Nah, Satu Korintus 12:13, “Oleh satu Roh kita semua
telah dibaptis menjadi satu Tubuh.”
142 Kisah Para Rasul, inilah cara kita memasuki Itu. Inilah
pelantikan Gereja itu, Kisah Para Rasul, pasal ke-2. Ketika
Pesan pertama itu dikhotbahkan kepada Gereja itu, setelah
Hari Pentakosta, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus.
Maria, semua rasul-rasul, semua dipenuhi dengan Roh Kudus,
berbahasa roh, dan hanya bertingkah laku seperti se—se—
sekelompok orangmabuk. Dan ketikamereka sedangmenikmati
waktu yang luar biasa, bersorak dan memuji Allah saja, dan
terhuyung-huyung di bawah pengaruh RohKudus, mereka tidak
peduli apakah itu hari Minggu, hari Senin, hari apa itu. Mereka
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sedang menikmati waktu yang luar biasa, bersorak dan terus
saja.Wah, orang-orang—yang besar dan pintar berkata, “Mereka
sedang mabuk oleh anggur baru.”
143 Nah, di sini berdirilah Petrus dengan kunci-kunci Kerajaan,
di pinggangnya, kunci-kunci kepada Roh Kudus. Yesus berkata,
“Aku berkata engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan Gereja-Ku, dan pintu-pintu gerbang
neraka tidak akanmenguasai-Nya.” Apa itu? SebuahKebenaran
rohani, yang dinyatakan. “Bukan manusia yang menyatakan
Ini kepadamu. Engkau tidak pernah mempelajari Ini di
sebuah seminari. Seseorang tidak mengajarkan Ini kepadamu,
dari buku-buku. Tetapi, Ini adalah sebuah wahyu yang
engkau pahami. Wahyu! Aku katakan engkau adalah Petrus.
Aku memberikan kepadamu kunci-kunci Kerajaan. Apa yang
kauikat di dunia, Aku akan mengikatnya di Sorga. Apa yang
kaulepaskan di dunia, Aku akan melepaskannya di Sorga.” Ia
harus memegang Firman-Nya. Pada Hari Pentakosta, siapa juru
bicaranya? Petrus, sebab iamemegang kunci-kunci itu.
144 Dan orang-orang itumenertawakanmereka, sambil berkata,
“Mereka sedang mabuk oleh anggur baru.”
145 Petrus berkata, “Hari baru pukul sembilan, orang-orang ini
tidak mabuk oleh anggur baru. Tetapi itulah yang difirmankan
Allah dengan perantaraan nabi Yoel, ‘Akan terjadi pada
hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, Aku akan
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Anak-anakmu
laki dan perempuan akan bernubuat. Ke atas para hamba
perempuan-Ku dan para hamba perempuan akan Kucurahkan
Roh-Ku. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-
orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan Aku akan
mengadakan tanda-tanda di atas di Langit dan di bawah di
bumi. Ini akan terjadi yaitu barangsiapa yang berseru kepada
Nama Tuhan akan diselamatkan.’”
146 “Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat
terharu, lalu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang
lain, ‘Saudara-saudara, apa yang dapat kami perbuat supaya
selamat?’” Inilah amanat dari Gereja itu. Nah mereka ingin
mengetahui bagaimana cara untuk masuk ke dalam Tubuh yang
mistik ini. Baik.
147 Kisah Para Rasul, pasal ke-2, mulai dari ayat ke-37, Khotbah
pembukaan. Anda tidak dapat mengubah Itu. Anda tidak dapat
mengubah Itu. Dengarlah.
148 Jika dokter Anda menuliskan resep buat Anda, dan Anda
membawa resep itu ke toko obat, ke tukang obat dukun, Anda
tahu, ia dapat membunuh Anda dengan resep itu. Anda tahu,
dokter itu menulis sekian-banyak di dalam resep itu, sebab ia
sudah dilatih untuk itu. Dan iamenuliskan kepadaAnda sekian-
banyak racun, dan ia menaruh antidot ke dalamnya untuk
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membunuh sekian banyak dari racun itu. Ia harus menaruh
sesuatu untukmenangkal obat yang lain. Dan jika resep itu tidak
diisi dengan tepat seperti yang dituliskan oleh dokter itu, itu bisa
membunuh Anda.
149 Dan, itu, Allah adalah Dokter. Ia adalah Dokter jiwa. Ia
adalah Dokter keselamatan. Dan Ia mendidik orang di dalam
Teologi-Nya Sendiri, Petrus, seorang yang tidak terpelajar yang
bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri ketika itu dituliskan
di depan dia. Tetapi Ia memberikan dia Roh Kudus, dan
memberikan dia pensil untuk menulis Doktrinnya. Maka, pada
Hari Pentakosta, ia menulis Resep itu. Mari kita lihat apa yang
ia tulis. Dr. Simon Petrus, biarlah kami melihat apa Resepmu
untuk keselamatan.Mari kita lihat Itu dituliskan untuk apa.

Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat
terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan…
rasul-rasul…yang lain: “Apakah yang dapat kami
perbuat, saudara-saudara?”
(Awas, engkau memiliki 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 mereka yang masih jauh, yaitu
sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.”

150 Itulah Resepnya. Jangan memalsukan Itu; Anda bisa
membunuh pasien Anda. Itulah masalahnya dengan banyak
orang ini yang mengucapkan, “Bapa, Anak, dan Roh Kudus”
ini. Mereka sedang membunuh banyak orang secara rohani,
memalsukan dengan hal yang salah. Tidak ada hal yang seperti
itu. Tidak ada orang yang pernah dibaptis, nama “Bapa, Anak,
Roh Kudus,” dalam Alkitab. Tidak pernah disebut ada upacara
seperti itu sampai ada gereja Katolik. Gereja Katolik adalah
biang dari hal itu. Selidikilah Kitab Suci. Selidikilah sejarah
dan cari tahu. Perintah pertama itu dilakukan dengan “Bapa,
Anak, dan RohKudus,” oleh seorang imamKatolik.
151 Mereka memercik mereka. Pemercikan ditetapkan oleh
gereja Katolik, “IBU DARI WANITA-WANITA PELACUR.”
Langsung kembali lagi kepada “pelacur itu.”
152 Dikatakan di dalam katekismus, “Apakah ada hal yang
sedemikian yaitu seorang Protestan pernah diselamatkan?”
Dikatakan, “Kadang-kadang, tentu saja, sebab mereka
mengakui—doktrin Katolik.” Mereka tidak percaya Alkitab
mereka. Mereka membaptis, dalam nama “Bapa, Anak, dan
Roh Kudus,” dan mereka tidak ada Kitab Sucinya untuk hal
itu. Dikatakan, “Tetapi gereja Katolik yang memulai itu,”
dan mereka mengakuinya. “Menurut perintah gereja Katolik,
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mungkin ada beberapa yang selamat.” Tidak ada hal seperti itu.
Tidak ada orang yang pernah dibaptis begitu. Tidak ada orang
yang pernah dipercik, dalam Alkitab, dicurah, atau cara lain
kecuali diselam di dalam air, dalam Nama Yesus Kristus, untuk
pengampunan dosa.
153 Apakah yang kita baca beberapa saat yang lalu, dan saya
mengatakan kepada Anda, akan ke situ nanti? Bahwa, “Dalam
Nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan.” Ke mana? Hanya ke Yerusalem, kepada
orang Yahudi? “Kepada segala bangsa, seluruh dunia, mulai dari
Yerusalem.”Nah, Dr. Simon Petrusmenuliskan Resep itu.
154 Bagaimana dengan Anda, para dokter, apakah Anda
mencoba menaruh sesuatu dengan Itu? Jangan menambahkan
apa pun kepada Itu. Ambillah Itu sebagaimana adanya Itu.
Itulah amanat Gereja itu. Begitulah cara kita masuk ke dalam
Itu, “Dengan bertobat, dan dibaptis dalam Nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, dan sebuah janji bahwa kamu
akan menerima Roh Kudus.” Nah, itulah yang Alkitab katakan,
“Dibaptis ke dalamGereja itu!Dibaptis ke dalamGereja itu!”
155 Mari kita membaca Galatia 3:26, sebentar saja. Kita
hanya ada satu, dua lagi, tiga hal lagi di sini, lalu kita—
kita harus menutup. Sekarang mari kita membaca di sini
dalam Galatia, pasal ke-3. Jika ada yang mendapatkannya
sebelum saya, bacalah itu. [Seorang saudari mulai membaca
Galatia 3:26, “Sebab kamu semua adalah anak-anak…”—Ed.]
Lanjutkanlah. [“Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus.”] Galatia 3:26? [“Saya
sudah membacanya.”]

Mungkin saya telah membacanya, menuliskan yang salah
di sini, kalau begitu. Mungkin Kolose. Mari kita baca Kolose.
Saya—saya tahu saya mau ke mana. Mari kita lihat apakah itu
Kolose 3:26. Bukan. Tidak ada 3:26.

Sekarang apakah itu, Galatia 3:26? [Saudari itu berkata,
“Ya.”—Ed.] Nih, ini saya menemukannya. Itu benar. Bacalah
terus, Saudari, Galatia 3:26, karena Anda sudah memulainya.
Ini dia, 26, 27 dan 28. Nah dengarlah dengan baik. [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 orangmerdeka, tidak ada
laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah
satu di dalam Kristus Yesus.]
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156 Bagaimana kita masuk ke dalam Tubuh ini? Bagaimana cara
kita melakukannya? “Dibaptis oleh Roh Kudus, ke dalam Tubuh
Yesus Kristus.”
157 Nah, satu hal lagi tentang Pesan Gereja adalah, bagaimana
kita masuk ke dalam Gereja itu, yaitu melalui pengudusan. Dan
pengudusan, Ibrani 13:12 dan 13, “Yesus telah menderita di
luar pintu gerbang, supaya Ia menguduskan umat-Nya dengan
Darah-Nya Sendiri.”
158 Nah, Efesus,mari kita ke sini. Kita harusmembaca yang satu
itu. Efesus 5:25, dengan cepat sekarang. Efesus 5:25. Baik. Inilah
dia, 5:25. Bukan, saya masih mendapat yang salah. Saya tidak
menuliskannya di sini dengan benar. Mari kita lihat. “Maka,
para pengkhotbah dan para imam…” Oh, ya. Saya mencatat
ini, dengan cepat sekali, tadi, maka pasti saya telah mencatat
yang salah…Oh, saya mencatat halaman yang salah. Itu dia.
Amin. Ya. Baiklah.
159 Ibrani 12 dan 13, “Yesus telah menderita di luar pintu
gerbang, supaya Ia menguduskan umat-Nya dengan Darah-Nya
Sendiri.”
160 Maka, orang-orang, inilah bagaimana cara kita datang
dengan Gereja itu: dengan bertobat; dibaptis dalam Nama
Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita; dan sebuah janji
bahwa kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Jadi, tidak ada
pengkhotbah yang dapat mengguncang-guncang kita ke dalam
Itu. Tidak ada imam yang dapat membuat kita berjanji untuk
masuk ke dalam Itu. Tetapi kita dilahirkan ke dalam Itu, oleh
Raja dari Kerajaan Mesias. Amin.
161 Nah, hanya ini, bolehkah saya mengambil satu lagi yang
ini? Inilah yang telah saya selesaikan. Berapa orang yang akan
tetap bersama saya beberapa menit lagi saja? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Paham? Hanya…Ini sudah sembilan-tiga-puluh,
dan sudah lewat waktunya.
162 Nah, apakah kita bisa ke Sorga tanpa Gereja itu? Hanya
mengambil beberapa komentar tentang ini, sebab saya ada
sekitar selusin yang tertulis di sini, sebagaimana Anda lihat.
Tetapi saya—saya…hanya satu hal, agar kita tahu. Tidak, Pak.
Anda tidak bisa ke Sorga tanpamenjadi anggota dariGereja ini.
163 Nah, hal pertama, dalam Yohanes 3:5, Yesus berkata, “jika
seorang tidak dilahirkan dari air, dan dari Roh!” (“Bertobatlah,
dan memberi dirimu dibaptis, Nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosamu, dan setelah itu kamu akan dilahirkan
dari Roh.”) Dilahirkan dari air, dilahirkan dari Roh! “Jika
seorang tidak mendapatkan Ini, ia tidak dapat masuk ke dalam
Kerajaan Sorga.” Bahkan ia tidak dapat melihat Kerajaan
Sorga. Kalau begitu jika Anda dilahirkan dari air dan Roh, Anda
berada di dalam Gereja itu. Jika Anda tidak dilahirkan dari air
dan Roh, Anda tidak berada di dalamGereja itu, dan tidak dapat
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melihat Kerajaan Sorga. Apakah Anda mengerti maksudnya?
[Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Itu benar sekali. Nah, apakah
Anda tahu…
164 Anda berkata, “Baik, Saudara Branham, saya percaya,”
baik, dengarlah, “dan saya tidak pernah menerima Roh Kudus.”
Tidak, Anda masih belum percaya. Anda hanya sedang percaya
untuk percaya. Anda punya harapan.

Sebab, dalam Satu Korintus, pasal ke-12, dan ayat ke-3.
Mari kita mengambil itu dengan cepat sementara kita dekat
dengan itu, jika Anda mau. Satu Korintus 12, pasal ke-12 dan
ayat ke-3. Dan kita akan mendapatkan itu dengan cepat, dan—
dan membacanya di sini, dan melihat ada apa dari Tuhan bagi
kita di dalam Ini. SatuKorintus 12, baiklah, dan ayat ke-3.

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

165 Anda tidak tahu apa-apa mengenai Itu sampai Anda telah
menerima Roh Kudus. Anda berkata, “Saya menerima Yesus
Kristus sebagai Juru Selamat pribadi saya.” Apakah Anda telah
menerima Roh Kudus sejak Anda percaya? Jika Anda belum,
Anda bahkan tidak dapatmemanggil Dia Tuhan, sebab Ia bukan
Tuhan. Ia adalah Seorang yang ada dalam sejarah yang telah
Anda, terima, dengan iman. Tetapi ketika Ia masuk ke dalam
diri Anda, melalui Roh Kudus, Ia adalah Tuhan Anda. Tidak
ada orang yang dapat menyebut Yesus, “Tuhan,” hanya oleh
Roh Kudus; sampai Anda dilahirkan dari Roh Allah, dan Roh
Kudus ada di dalam Anda. Barulah, jika Anda demikian, Anda
dilahirkan ke dalam Kerajaan ini, dan Anda adalah bagian dari
Gereja itu. Anda adalah Orang-orang yang telah-dipanggil-ke-
luar, kalau begitu. Apakah Anda mengerti? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Baiklah, sekarang.
166 Apakah kehidupan bisa keluar dari jagung, kalau jagung itu
tidakmemiliki kehidupan di dalamnya? Jika biji jagung ditanam
di dalam tanah, yang satu dibuahi, dan yang satu lagi tidak
dibuahi. Yang tidak dibuahi, dapatkah ia hidup lagi? [Jemaat
berkata, “Tidak.”—Ed.] Sama sekali tidak. Tidak ada apa-apa di
dalamnya. Walaupun, secara materi, itu bisa menjadi sebagus,
menjadi serpih jagung yang benar-benar sebagus jagung yang
satu lagi. Itu bisa menjadi roti jagung yang sebagus jagung yang
satu lagi. Di atas rak itu akan tampak sebagus jagung yang satu
lagi. Tetapi jika ia tidak ada kehidupan di dalamnya, itu tidak
akan tumbuh lagi.
167 Seorang manusia yang baik, bisa menjadi anggota gereja
yang baik seperti orang Kristen. Seorang manusia yang baik,
bisa menjadi seorang warga negara yang baik seperti orang
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Kristen; seorang yang baik, orang yang bermoral. Tetapi waktu
ia meninggal, selesai, kecuali kalau ia dilahirkan kembali dari
Roh Allah. Sebab, segala sesuatu yang ada permulaannya ada
akhirnya.
168 Allah adalah satu-satunya yang Kekal. Maka, kita adalah
bagian dari Allah, dengan menerima Kehidupan-Nya. Yesus
berkata, “Aku memberikan Hidup Yang Kekal kepada mereka.”
Kata Yunani untuk itu adalah Zoe, artinya “Hidup Allah
Sendiri.” Dan satu-satunya cara Anda dapat hidup lagi adalah
dengan menerima Hidup Kekal, yaitu Kehidupan Allah, sebab
kehidupan Anda akan binasa. Tetapi Kehidupan-Nya akan
dibangkitkan lagi, sebab Allah itu Kekal. Dan Anda memiliki
Hidup Kekal, dan tidak bisa…mati lagi sama seperti Allah
tidak bisa mati. “Ia yang percaya kepada-Ku mempunyai Hidup
Yang Kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir
zaman, membangkitkan dia lagi.” Hidup Kekal yang ada di
dalam dia akan membangkitkan dia.
169 Nah, apakah kita bisa masuk Sorga tanpa berada di dalam
Gereja itu? Anda tidak bisa berada di dalam Gereja itu sampai
Anda dilahirkan kembali. Anda tidak bisa ke Sorga sampai
Anda dilahirkan lagi. Jika Anda dilahirkan lagi, Anda berada
di dalam Gereja itu. Jadi Anda tidak bisa ke Sorga sampai
Andamenjadi anggota dari Gereja tersebut, dan Anda tidak bisa
menjadi anggota sampai Anda dilahirkan ke dalam-Nya.
170 Dan sekarang biarlah saya mencekik Anda sedikit. Dan
Anda tidak bisa menjadi anggota kalau Allah tidak memanggil
Anda untuk menjadi anggota. Nah, betapa bahagianya Anda
seharusnya atas hal itu, sebab Anda telah ditetapkan sebelum
dunia dijadikan. Dan nama Anda…Huh! “Namamu tertulis di
dalamKitabKehidupanAnakDomba itu,” Buku dari Gereja itu,
“sebelum dunia dijadikan.” Itu Alkitab.

Alkitab mengatakan, “Anti-Kristus,” organisasi, gereja
Katolik dengan semua organisasi lainnya, organisasi-organisasi,
“akan menyesatkan semua orang yang diam di atas bumi,
yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam Kitab
KehidupanAnakDomba sebelum dunia dijadikan.”

Yesus berkata, “Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku
akan datang kepada-Ku.” Itu adalah Perkataan-Nya Sendiri.
Bukan apa yang telah Anda lakukan, melainkan apa yang telah
Ia lakukan.
171 Mari kita membereskan itu, sebentar. Mari kita membuka
Efesus, pasal ke-1, dengan cepat. Dengarlah ini. Ini adalah
Paulus. Nah, ia harus menuju kepada kesempurnaan dengan
Gereja ini. Paulus sedang menujukan ini kepada orang-orang
Kristen. Berapa banyak orang Kristen yang ada di sini? Biarlah
kami melihat tangan Anda. [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
Baiklah. Ini bukan untuk bayi, sekarang. Ini—ini untuk mereka
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yang bisa makan daging. Nah, pasal ke-1, perhatikan ia
menujukan Ini kepada siapa.

Dari Paulus, rasul Yesus Kristus oleh kehendak
Allah,… (bukan oleh penahbisan uskup, bukan oleh
organisasi).
…rasul (seorang yang diutus) oleh kehendak Allah,

kepada orang-orang kudus (yaitu orang-orang yang
telah dikuduskan, atau orang-orang kudus) di Efesus,
dan…orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.

172 Ia sedang menujukan Itu kepada siapa? Kepada mereka
yang telah berada di dalam Gereja itu. Ketika Anda berada di
dalamKristus, Anda berada di dalamTubuh-Nya. Benarkah itu?
[Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Berarti Anda adalah anggota
dari Gereja itu.

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 Yesus telah mengaruniakan kepada
kita segala berkat rohani di dalam sorga:

173 Bagaimana Ia melakukannya? Apa yang Ia lakukan? Mereka
telah sampai ke Yordan. Mereka telah menyeberang ke Tanah
perjanjian, dan mereka sedang duduk di dalam Sorga dalam
Yesus Kristus. Inilah dia. “Memberkati kita semua dengan
berkat-berkat Sorgawi,” ajaran dari Firman, sebagai Gereja
itu, Orang-orang yang telah-dipanggil-ke-luar yang berada di
dalam Yesus Kristus. “Sementara kita sedang duduk bersama-
sama di Sorga,” seperti Gereja itu, ketika kita dilahirkan
ke dalam Yesus Kristus. “Orang-orang kudus, yang telah-
dipanggil-ke-luar,” oh, wah, seseorang yang dapat Ia ajarkan
sesuatu. Mengalami banyak masalah dengan orang-orang
Korintus, tetapi tidak dengan Gereja ini. Ia dapat mengajarkan
mereka, hal-hal yang besar. Baiklah.

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala…
Ingatkah dua Pesan terakhir saya?
…segala berkat rohani di dalam sorga dalamKristus.
Sebab…

Dengarlah. Biarlah ini mengejutkanAnda sekarang.
Sebab di dalam Dia Allah telah (waktu lampau)

memilih kita…
“Pada kebangunan rohani yang terakhir”? Apakah saya

membacanya dengan benar? [Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.]
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita

sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia,… (Lihatlah
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ke sini.)…sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus
dan tak bercacat di hadapan-Nya dalam kasih.
Ia telah m-e-n-e-n-t-u-k-a-n…

174 Apa yang kita lakukan? Tidak ada. Apa yang telah Ia
lakukan itulah yang saya pandang. Kapan Ia melakukannya?
Memilih kita, menaruh nama kita di dalam Buku-Nya, di dalam
Buku Gereja-Nya, untuk menjadi anggota Tubuh yang mistik
ini, sebelum dunia mulai.

Dan Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus
Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan
kerelaan kehendak-Nya Sendiri,

175 Huh! Anda harus berada di dalam Gereja itu, Saudara,
jika Anda bisa, sebab Ia akan datang untuk sebuah Gereja.
Sebuah gereja macam apa? “Sebuah Gereja yang tidak bercacat,
atau tidak berkerut.” Bagaimana kita bisa menjadi begitu?
Dengan mati di dalam Kristus, dibaptis oleh Roh Kudus ke
dalam Tubuh-Nya yang mistik, dan Darah penebusan dari Anak
Allah diletakkan di sana bagi kita setiap jam dari setiap hari.
“Didapati tidak bercacat,” itulah Gerejanya, “tanpa cacat, atau
tanpa kerut.” Ia memilih kita di dalam Dia, dan menaruh nama
kita di dalam Buku-Nya.

Alkitab katakan, bahwa, “Yesus Kristus adalah Anak
Domba yang telah disembelih…” Seribu sembilan ratus tahun
yang lalu? Berapa jauh? “Anak Domba yang telah disembelih
sejak dunia dijadikan.”
176 Ketika, “Allah,” dalam Alkitab, kata itu di dalam kitab
Kejadian, Kejadian 1 berkata, “Pada mulanya Allah…”
Ambillah nama Allah itu dalam bahasa Ibrani, dan lihatlah apa
artinya. Itu dieja El, Elah, Elohim, yang berarti “Pribadi, yang
maha ada, Pribadi yang mahacukup, Pribadi yang kuat itu.”
Tidak ada apa-apa sebelum Itu. Tidak ada udara. Tidak ada
bintang. Tidak ada kelembapan. Tidak ada—Tidak ada lapisan
udara. Tidak ada atom. Tidak ada molekul. Tidak ada apa-apa
sebelum Itu. Itu adalah Allah, Pribadi Yang Kekal. Dan di dalam
Dia ada atribut-atribut, untuk menjadi Juru Selamat, untuk
menjadi Bapa, untuk menjadi Allah. Di sana, Ia bukan Allah,
ketika itu. Ia adalah—Ia adalah Allah, tetapi tidak ada apa-
apa lagi, tidak ada penyembahan. Maka, Allah adalah “objek
penyembahan,” dan di sana tidak apa-apa untuk menyembah
Dia. Jadi ada atribut-atribut di dalam Dia untuk menjadi itu,
untuk menjadi Juru Selamat, untuk menjadi Penyembuh, untuk
menjadi semua hal ini yang adalah Dia.
177 Maka, hal pertama yang Ia ciptakan. Nah, beberapa dari
Anda ingin mengetahui tentang kisah Kejadian saya. Allah
berkata, “Marilah Kita menjadikan manusia.” Hal pertama
yang Ia ciptakan adalah Malaikat, untuk menyembah Dia,
lalu Ia menjadi Allah. Kemudian ketika Ia berkata, “Marilah
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Kita menjadikan manusia menurut gambar Kita Sendiri,”
manusia macam apa yang Ia ciptakan? Manusia roh. Lalu,
ketika Ia menjadikan manusia itu, Ia memberikan kendali
kepadanya. Lalu Ia membentuk manusia dari debu tanah. Lalu,
ia jatuh; lalu Ia menjadi seorang Juru Selamat. Seorang Allah,
lalu seorang Juru Selamat. Dosa membawa penyakit, lalu Ia
menjadi Penyembuh. Haleluya! Tidak ada yang tidak beres.
Ia mengetahui semuanya itu, sebelum dunia dibentuk. Ia tahu
bahwa kita akan mengadakan kebaktian ini malam ini. Ia
tahu setiap rengit yang akan ada di atas bumi, dan berapa
banyak lemak yang akan ia buat, dan berapa kali ia akan
mengedipkan matanya. Ia adalah Allah yang tidak terbatas. Ia
mengetahui segalanya. Amin. Tidakkah Anda senang, malam
ini, bahwa nama Anda ada di dalam Buku itu? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.]

Betapa indahnya pikiran yang sedang
kupikirkan

Tentang seekor Burung belang yang agung,
Dan mereka mengatakan bahwa Nama-Nya
tercatat

Pada halaman Firman Allah Yang Kudus.

Semua burung yang lain mengerumuni-Nya,
Ia dihina oleh mereka semua.

178 Burung belang itu apa? Saya berbeda pendapat dengan
orang itu yang mengatakan hal yang salah. Apa itu burung
belang dalam Alkitab? Itu bukan Israel, seperti yang mereka
katakan. Itu adalah Gereja Yesus Kristus.

Untuk korban penghapus dosa, apa yang mereka lakukan?
Mereka mengambil burung tekukur, menarik kepala salah satu
burung itu dan menyungsangnya, dan menumpahkan darahnya
ke atas pasangannya yang masih hidup, dan melepaskan
pasangannya. Dan pasangannya, dipercik, dengan darah
dari pasangan yang sudah mati, pergi mengelilingi bumi,
memercikkan darah ketika ia mengepakkan sayapnya. Dan
darah itu menetes ke atas bumi, berseru, “Kudus, kudus,
kuduslah, Tuhan! Kudus, kudus, kuduslah, Tuhan!”
179 Itu adalah kiasan dari Kristus. Dan burung belang yang
agung itu adalah Gereja yang telah terciprat oleh Darah
dari Pasangan-Nya yang telah mati, sang Juru Selamat, Yesus
Kristus. Dan Ia sedang melintasi bumi hari ini, mengepakkan
sayapnya, sambil berseru, “Kudus, kudus, kuduslah, Tuhan!”
Amin! Saya senang sekali bahwa saya mengenal Dia. Saya
senang sekali nama saya ada di dalam Buku-Nya, dicatat di
sana bukan karena kebaikan saya; tidak, Pak, seandainya begitu
saya tidak akan berada Di Sana, atau oleh kebaikan Anda.
Tetapi oleh kebaikan dan belas kasihan Allah, sebelum dunia
dijadikan, menaruh nama kita pada Buku-Nya.
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180 Apa identifikasi dari Gereja itu? Ia akan menjadi apa? Ia itu
siapa? Apa Itu? Kelompok yang dipanggil-ke-luar.

Siapa yang mendirikan Itu? Yesus Kristus. Bukan seorang
uskup, bukan gereja Katolik, bukan Methodist, bukan Luther,
bukan Wesley. Tidak, Pak. Siapa yang mendirikan Itu? Yesus
Kristus.

Apa Pesan dari Gereja itu? Pertobatan, baptisan air, baptisan
Roh Kudus, kesembuhan Ilahi, keselamatan.

Bagaimana kita menjadi anggota dari Gereja itu? Dengan
dilahirkan ke dalam-Nya.

Apakah kita bisa ke Sorga tanpa Gereja itu? Tidak, Pak.
“Sebab mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan
dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia,” dan bukan—
bukan orang lainmelainkanmereka yang telahmeninggal dalam
Kristus. Yesus akan datang bagi mereka yang telah meninggal
dalam Kristus. Efesus 4, pasal, mengatakan bahwa…Bukan.
Galatia, saya rasa di situ, pasal ke-4. Dikatakan, bahwa,
“Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dikumpulkan
Allah bersama-sama dengan Dia. Mereka yang telah mati dalam
Kristus akan dikumpulkanAllah bersama-sama denganDia.”
181 Nah, maka, Ia adalah satu kelompok yang dipanggil-ke-luar,
sebuah Tubuh yang mistik. Kristus yang mengatur Itu. Sebelum
Ia meninggal, Ia berbicara bahwa Itu akan datang, Ia berkata,
“Aku akan datang dan menjadi Raja atas Kerajaan ini. Tinggal
sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu
akan melihat Aku. Kamu tidak akan ada hubungan dengan
kerajaan dunia ini.”
182 Itulah sebabnya mereka begitu kacau, yang disebut
“Babilon.” Seseorang, “Nah, puji Allah, saya Presbiterian. Puji
Allah, sayaMethodist. Puji Allah, saya…”

Puji Tuhan, saya seorang Kristen. Amin. Itu benar.
Bagaimana saya tahu bahwa saya seorang Kristen? “Tanda-
tanda ini menyertai orang percaya.” Paham? Itulah kartu
identifikasi Anda. Bukan berkata, “Tunggu sebentar, saya rasa
saya membawa kartu persekutuan saya.” Tidak. Saya tidak
punya itu. Saya punya ada di atas Sana. Saya bisa kehilangan
kartu ini di bawah sini. Tetapi Ia memberi tahu saya, “Sebelum
dunia mulai,” Ia memberikan kepada saya kartu identifikasi
saya, kepada setiap orang yangmasuk ke dalamKerajaan itu. Itu
disimpan di dalam Sorga, maka catatannya benar. Saya senang
sekali. Saya…
183 Seorang berkata, “Sayamencari Allah. Sayamencari Allah.”
Itu bertentangan dengan Alkitab. Allah yang mencari Anda,
bukan Andamencari Allah. Allah berjalan bolak-balik di taman
Eden, sambil berseru, “Adam, di manakah engkau?” Bukan
Adam yang berseru, “Allah, di manakah Engkau?” Allah yang
berseru, “Adam, di manakah engkau?”
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184 Oh, saya senang sekali saya adalah seorang anggota-Nya.
Apakah Anda senang? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Saya
senang sekali atas Gereja yang agung ini. Maafkan saya karena
telah menahan Anda begitu lama. Tetapi apakah Anda percaya
akan Gereja yang agung ini? [“Amin.”] Apakah Anda percaya
akan Itu? [“Amin.”] Apakah Anda percaya bahwa Itu adalah
Tubuh yang mistik? [“Amin.”]
185 Nah, Anda orang-orang Katolik, satu-satunya hal yang
harus Anda lakukan untuk menjadi anggota dari Gereja itu
adalah menerima Yesus Kristus dan dilahirkan dari Roh. Anda
orang Baptis, Anda orang Methodist, Presbiterian, Lutheran,
apa pun Anda, dengarlah ini. Jangan mengira bahwa saya
sedangmembela orang Pentakosta. Ada pengkhianat Pentakosta
yang sama banyaknya seperti yang ada di gereja lain yang mana
pun. Itu tepat sekali. Mereka hanya masuk dengan nama dan
pengakuan. Itu saja. Tetapi, pemilikan, mereka tidak punya. Itu
benar. Sebab, ketika Anda dilahirkan dari Roh, Anda menjadi
ciptaan baru, dan barulah Allah mulai berhubungan dengan
Anda sebagai anak, dan Anda dipimpin oleh Roh Allah. Tidak
peduli Anda menjadi anggota organisasi apa, itu tidak ada…
Itu hanya sebuah aturan duniawi, yang kecil, yang akan berlalu.
Tetapi apakah Anda adalah seorang anggota dari Tubuh Kristus
yang agung dan mistik ini? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Jika
tidak, semoga Anda menerima Dia, malam ini, sementara kita
menundukkan kepala kita sebentar saja untuk berdoa.
186 Sementara kita merenung sekarang, apakah di sini ada
orang yang ingin mengangkat tangan Anda? Dan berkata:
“Allah, saya mengangkat tangan saya kepada-Mu, jadikanlah
saya anggota dari Gereja itu malam ini. Berikanlah saya
kelahiran itu, sehingga itu menjadi milik saya. Apakah Engkau
memanggil, Tuhan? Kalau begitu saya ingin menjadi anggota
dari Gereja itu. Saya telahmenjadi anggota salah satu organisasi
di bumi ini, tetapi saya tidak memiliki pengalaman itu. Saya
tidak punya kuasa untukmengusir setan danmelakukan hal-hal
ini seperti yang Engkau katakan akan menyertai orang percaya.
Saya masih belum menerima itu, Tuhan. Dan Engkau katakan
tanda-tanda itu akan…(Akan berarti, ‘Engkau akan.’) Berilah
saya kuasa, Tuhan.”
187 Allah memberkati Anda. Allah memberkati Anda, dan
Anda, dan Anda. Anda sekalian yang mengangkat tangan
Anda, Allah memberkati Anda dan memberikan kepada Anda
kuasa untuk menjadi anggota dari Gereja yang agung ini,
Gereja Yesus Kristus. Seorang lagi, sebelum kita berdoa? Allah
memberkati Anda, Saudari muda. Allah memberkati Anda,
Saudari. Allah memberkati Anda. Ya, saya melihat tangan Anda
di belakang sana. Allah memberkati Anda, di sini; saya melihat
tanganmu, Nak. Melihat tangan Anda di sini, Saudara. Ya.
Allah memberkati Anda; dan Anda, yang kecil di sana, seorang
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gadis muda. Allah memberkati Anda. Seorang lagi, angkat saja
tangan Anda. Allah memberkati saudari ini, yang duduk di sini.
“Saya ingin menjadi anggota. Saya ingin agar Darah-Nya ada
pada saya ketika saya keluar dari gedung ini malam ini, agar
saya dapat keluar dan hidup saya berseru, ‘Kuduslah, Tuhan.’”
Allah memberkatimu di belakang sana, Nak. Allah memberikan
berkat-berkat kepada Anda. Seorang lagi sekarang? Angkatlah
tanganAnda. Seorang lagi berkata, “Allah, kasihanilah saya”?
188 Jika Anda ingin berjalan ke altar untuk berdoa, sementara
kita menyanyikan lagu ini:

Pulanglah, pulanglah,
Kamu yang letih lesu, pulanglah;

189 Jika Anda merasa tidak pasti tentang keadaan Anda, saya
mengundang Anda untuk datang, berdoa.

Sementara kita berdoa:
Softly and tenderly Jesus is calling,
Calling for you and for me,
See on the portals He’s waiting and watching,
Watching for you and for me.
Come…come home,
Ye who are weary, come home;
Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
Calling, O sinner, come home!

Mari kita mendengungkan itu sekarang.
Why should we tarry…

[Saudara Branhammendengung—Ed.]
190 Seorang saudari yang sudah lanjut usiamaju ke depan untuk
didoakan. Apakah ada seorang lagi yang ingin berjalan ke depan
dan berdoa sebentar malam ini?

Though we have sinned, He has mercy and
pardon,

Pardon for you and for me.
Come…come home, come…

191 Bolehkah Anda sobat-sobat yang kecil bergeser sedikit saja
ke sana? Saudari-saudari kecil, masuklah. Geserlah ke sana
sedikit, Nak.

…who are weary, come home;
Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
Calling, O sinner, come home!
Come home, come home,
Ye who are weary, come home;
Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
Calling, O sinner, come…

192 Bagaimana jika Anda tahu, besok sebelum saat ini, bangsa
ini akan dihancurkan? Kita sedang hidup di waktu yang buruk
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sekali. Anda tidak bisa menaruh harapan pada apa pun hari
ini, di luar Kristus. Dan mengapa Anda mau mengambil risiko,
mengapaAndamaumengambil risiko dengan jiwa itu yang telah
Allah beli denganDarah Anak-Nya Sendiri? Kenapa Anda tidak
mau memberikan hidup Anda kepada-Nya? Anda bisa rugi apa?
Semuanya adalah keuntungan.
193 Anda berkata, “Nah, saya tidak percaya akan hal itu.”

Baik, Alkitabmengatakan bahwaAnda seorang yang bodoh.
Kenapa Anda mau…? Pemuda yang kaya itu tidak percaya
akan hal itu, dalam Alkitab. Ketika matahari sedang terbenam,
ia sedang tertawa dan gembira; ketika matahari terbit, ia berada
di neraka. Kenapa Anda mau mengambil risiko seperti orang
itu? Kenapa Anda tidak datang saja, memberikan hidup Anda
kepada Kristus? Biar…Saya tidak memperingatkan Anda.
Saya tidak mengancam Anda. Saya hanya memaparkan fakta-
fakta kepada Anda. Jika Anda tidak dilahirkan kembali, Anda
tidak akanmendapatkan itu. Kebaikan apa yang telah diberikan
oleh hidup ini kepada Anda? Tampaknya semua itu hanya
kekecewaan. Kenapa tidak datang saja untuk mendapatkan
Sesuatu yangKekal? Peganglah Sesuatu yang nyata.
194 Sementara kita bernyanyi lagi, ada tiga atau empat di sekitar
sini. Tidakkah Andamau datang, juga, sekali lagi?

Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
Calling, O sinner, come home!
Come…come…(Itu adalah jiwa Anda. Anda
mungkin tidak akan pernah merasa seperti
itu lagi tentang itu.)

Ye who are…-ry come home; (Hai, anak-anak
muda, maukah Anda sekalian datang ke sini,
datanglah ke sini? Ah-hah.)

Earnestly, tend-…(Kemarilah, Nak…?…)
…-sus is calling, O sinner, (Datanglah tepat
ke sini, Nak.) come home!

Come home…(Tidakkah Anda mau datang ke
sini?)…home,

Ye who are weary, come home (Datanglah
ke sini, Nak. Kemarilah, naiklah ke kursi
saya…?…Duduklah di kursi saya…?…)

…-derly, Jesus is calling,
Calling, O sinner, come…

195 Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda:
Apakah Anda sudah selesai dengan Dia? Apakah Anda akan
menolak Dia? Apakah Anda akan berkata, seperti Pilatus,
“Berilah aku sedikit air, aku akan mencuci tanganku dari
pertemuan ini”? Anda tidak bisa melakukan itu. Itu ada di
tangan Anda. Tidak hanya ada di tangan Anda, itu ada di hati
Anda. Itu ada di hati nurani Anda. Anda harus hidup dengan itu
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sepanjang sisa hidup Anda. Jangan mencoba mencucinya. Anda
akan berbuat seperti yang dilakukan Pilatus: bunuh diri suatu
hari, berusaha menghapuskan itu dari tangan Anda. Jangan
lakukan itu. Datanglah, sekarang.
196 Satu kali lagi. Dan sementara kami memanggil, beberapa
laki-laki datanglah, Saudara-saudara Kristen yang baik,
beberapa dari Anda para hamba Tuhan dengan para laki-laki
ini. Beberapa dari Anda Saudari-saudari yang tahu bagaimana
cara berbicara dengan orang, datanglah berlutut. Berdoa
saja dengan mereka, tunjukkan kepada mereka bahwa Anda
memperhatikanmereka, sementara kami datang sekarang.

Come home…home,
(Saudara Neville, jika Anda bersedia, mengambil alih

kebaktian ini.)
…weary, come home;
Earnestly, tenderly, Jesus…
Calling, O sinner, come home!

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

Tuhan, kami membawa kepada-Mu orang-orang yang
bertobat ini. Kiranya Roh-Mu, Tuhan, menyala di dalam hati
mereka, memberikan kepada mereka keinginan yang dalam,
dan lebih lagi, agar mereka melihat Yesus Kristus, Juru
Selamat mereka, Yang telah mencurahkan darah dan mati bagi
mereka, untuk menjadikan mereka ciptaan baru. Kabulkanlah
itu, Tuhan.
198 Kami tahu bahwa Kitab Suci telah memberikan kepada
kami hak untuk percaya kepada-Mu. Mengetahui bahwa orang-
orang ini yang datang, tidak akan Engkau buang. Engkau telah
berjanji. Janji-janji-Mu adalah benar: “Barangsiapa mendengar
Perkataan-Ku, dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia
mempunyai Hidup Kekal, dan tidak turut dihukum; melainkan
sudah pindah dari dalammaut ke dalam hidup.”
199 Muda dan tua, sama-sama berikanlah kepada mereka,
Tuhan, Roh Kudus-Mu. Kabulkan itu, Tuhan. Kami mohon itu,
dalam Nama Yesus, dan demi Dia.

…home, come home,
Ye who are weary…home;
…-ly, tenderly, Jesus is call-…
Calling, O sinner, come home!

Setiap orang dalam sikap doa sekarang, sebentar saja.
[Saudara Branhammendengung—Ed.]

Biarlah mereka mengakui dosa mereka… 
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