
BAPTISAN ROH KUDUS

 Tentu saja sangat gembira melihat begitu banyak yang
keluar malam ini, setelah saya menahan Anda sampai

tengah malam kemarin. Saya tidak menyangka Anda semua
akan keluar hari ini, tetapi kelihatannya Anda seperti mau pergi
ke sekolah Minggu, dan itu baik sekali.
2 Nah kita sedang mempelajari dan mencoba memakai waktu
kita saja pada Doktrin gereja ini. Dan saya hanya mengajarkan
Itu. Dan sekarang, mungkin ada beberapa orang asing bersama
kita, yang tidak saya kenal. Saya tidak cukup sering berada
di tabernakel ini untuk mengetahui siapa saja yang anggota
gereja. Tetapi saya ingin mengumumkan bahwa ini hanya untuk
anggota gereja ini. Sebab, di luar, orang-orang memiliki begitu
banyak doktrin yang berbeda, dan sebagainya. Nah, dan, mereka
percaya akan hal-hal itu. Mereka telah diajar untukmemercayai
itu. Dan—dan—dan kemudian ketika Anda masuk ke gereja lain,
mungkin, dan mengajarkan sesuatu yang sangat bertentangan,
nah, lalu mereka berpikir, “Hai, saya tidak setuju dengan Itu.”
Paham? Nah, kami tidak bermaksud untuk kasar ataumenyakiti
seseorang, alasan kami melakukan ini. Nah, Anda percayalah
apa saja yang Anda mau. Tetapi kami…Saya menyampaikan
ini, dan harus membuatnya benar-benar kuat, sebab kami harus
menguncinya. Inilah yang didukung oleh tabernakel ini, lihat,
tepat inilah yang kita dukung di sini. Dan, dengan begitu,
kami tidak ingin Anda merasa tersinggung dan berpikir bahwa
kami mencoba menyakiti Anda dalam kepercayaan Anda, atau
sesuatu yang seperti itu. Sama sekali bukan itu. Dan ini
adalah…
3 Kitamembahas ini sekitar dua atau tiga tahun sekali, di sini,
dan apa yang kita dukung, doktrin saja, apa yang kita dukung,
dan kenapa kita melakukannya. Apa, kenapa kita percaya Ini.
Maka jika ada orang asing di sini yang bukan—anggota gereja,
kami tentu saja senang menerima Anda duduk di sini dalam
diskusi pagi ini dan juga nanti malam.
4 Dan, kemudian, hari Rabu akan dimulai kampanye biasa
dalam pertemuan itu, maksud saya, di tabernakel ini. Dan
saya sudah pergi beberapa lama, untuk istirahat sedikit.
Sebelumnya saya benar-benar, sangat capek, dan harus pergi,
untuk beristirahat sebentar. Dan saya baru saja kembali, merasa
segar, merasa enak sekali. Danmaka saya akan pergi lagi, ketika
ini selesai, dan tidak akan kembali sampai Januari. Saya tidak
akan pergi ke pertemuan mana pun; saya hanya akan pergi,
melanjutkan istirahat saya yang sebelumnya.
5 Tetapi, ketika kami masuk, kami mendapati bahwa gereja
ini seperti agak terganggu di sini dan di sana, dan beberapa
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anggota mulai menjadi agak suam-suam kuku, menarik diri,
menyimpan sedikit permusuhan satu terhadap yang lain, dan
sebagainya seperti itu. Saya pergi ke sana dan kemari, dari satu
orang ke yang lainnya, sampai kami membereskan semuanya ini
sekarang. Itu tidak apa-apa. Paham?
6 Dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan
anggota yang mana pun. Setiap orang dari mereka adalah laki-
laki dan wanita yang baik. Kalau saja mereka dapat menyadari
bahwa itu adalah iblis, yang masuk di antara orang-orang. Itu
benar sekali. Bukan orangnya. Jika Anda bisa membuat seorang
saudara melihat itu, maka ia tidak akan memusuhi sobat yang
lain. Ia…Ia akan—ia akan merasa tidak enak. Ia akan merasa
seperti, “Nah, itu…Sayamerasa kasihan kepada saudara saya.”
Lihat, jika ia melakukan sesuatu yang salah, nah, itu bukan
saudara tersebut. Iblislah yangmelakukannya.
7 Anda berkata, “Nah, orang ini melakukan suatu hal, hal
tertentu.” Saudara Anda tidak melakukan itu; saudari Anda
tidak melakukan itu; itu adalah iblis yang masuk ke dalam
mereka, yang melakukannya. Jadi jangan menyalahkan saudara
itu, saudari itu; salahkan iblis, dialah yangmenyebabkannya.
8 Maka sekarang di dalam doktrin-doktrin gereja ini, nah,
doktrin-doktrin itu mungkin sangat aneh bagi Anda. Mungkin
itu adalah doktrin-doktrin yang dengannya Anda tidak setuju,
sama sekali. Tetapi kami hanya…Itulah apa yang kami percaya.
Kami percaya itu karena itu ada dalam Alkitab, dan kami
mengajarkannya demikian.
9 Nah, semalam, topik kita adalah: Mengapa Kita Bukan
Sebuah Denominasi? Nah, kita adalah sebuah organisasi sebab
kita adalah sebuah gereja, tetapi kita bukan sebuah denominasi.
Dan kemudian saya memberikan alasan-alasan mengapa kita
bukan sebuah denominasi.
10 Nah, sementara kita membuka diskusi pagi ini, sebelum kita
melakukannya, mari kita berdoa.
11 Allah yang terkasih, ke dalam Hadirat-Mu Yang Kudus
kami datang lagi untuk memohon penyucian pikiran kami
sendiri, jiwa kami, agar kami dapat mempersembahkan diri
kami kepada-Mu sebagai alat di mana di dalamnya Engkau
dapat bekerja, dan melaluinya, untuk kemuliaan-Mu. Dan,
Bapa, sucikanlah pikiran, dan akalku, dan perkataanku, supaya
bukan aku yang berbicara; tetapi agar Roh Kudus mengurapi
bibir ini, yang dari tanah liat, agar ia boleh menyampaikan
Kebenaran yang Allah Mahakuasa ingin untuk diketahui oleh
Gereja-Nya.
12 Dan kami ingin memohon kepada-Mu, kalau begitu, Tuhan,
jika Engkau melakukannya, kiranya Engkau akan mendorong
mundur setiap setan—yang menyusahkan, dan setiap setan
permusuhan dan kejahatan, jauh dari orang-orang, agar mereka
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dapat mendengarkan Roh Kudus berbicara, agar Allah boleh
menerima kemuliaan dari perkumpulan kami pagi ini. Dan jika
ada sesuatu di dalam hati kami yang tidak benar-benar dalam
kondisi, di mana Engkau dapat berbicara kepada kami, Ya
Allah, buanglah itu jauh dari kami, sejauh Timur dari Barat.
Sebab, kami hanya ingin mengetahui kehendak Allah, untuk
dilakukan.Maka pimpinlah kami dengan RohKudus-Mu, dalam
diskusi yang akan datang ini tentang Gereja dan Doktrinnya,
dan Gereja harus berdiri untuk apa, dan kenapa Ia harus berdiri
untuk itu. Sebab kamimemintanya dalamNamaYesus. Amin.
13 Nah, kemarin malam kita memberikan—pemikiran tentang
mengapa kita bukan sebuah denominasi yang diorganisasikan.
Dan kita…Hanya latar belakang untuk hal ini. Adalah
karena kita mendapati, bahwa, dalam denominasi, itu membuat
rintangan.
14 Nah, kita memiliki banyak hal untuk didiskusikan. Dan kita
telah mendiskusikannya, mengapa kita tidak menerima pendeta
perempuan di dalam gereja, kemarin malam.

Dan pagi ini kami ingin, topiknya, jika memungkinkan
bagi kita: Baptisan Roh Kudus, dan mengapa kami percaya
akan baptisan Roh Kudus, dan bagaimana baptisan Roh Kudus
datang, dan apa yang Ia lakukan, dan bagaimana Ia membuat
Anda bertindak setelah itu.
15 Kemudian nanti malam, jika Tuhanmenghendaki, saya akan
berbicara mengenai topik, “Benih ular, dari sini hari ini.” Nah,
orang tidak percaya tentang benih ular, tetapi itu Kitab Suci.
Paham? Nah, tanpa menghiraukan…
16 Nah, ini, jika sayamembuatnya benar-benar kuat, saya tidak
mengarahkan ini sekarang kepada Anda—kepada Anda orang-
orang yang terkasih. Saya hanya berusaha melakukan satu
hal yaitu untuk memasukkannya, dan kita akan membuatnya
kasar, lihat. Maka Anda harus berbicara seperti…Anda
berkata, “Johnny, duduklah,” ia mungkin tidak mendengarkan
itu. Tetapi Anda berkata, “Johnny, duduk!” Johnny akan
lebih memperhatikan hal itu. Maka sekarang kita akan
berteriak, “Johnny, duduk,” pagi ini. Paham? Baik. Saya ingin
mengucapkannya begitu agar Anda mengerti apa yang kami
maksud. Paham?
17 Dan jika kami mengatakan sesuatu yang bertentangan
dengan pikiran Anda, dan kepercayaan Anda, kami
bukan suatu…Ingatlah, bahwa, gereja ini sebagai gereja
interdenominasi, kami percaya bahwa Baptis, Methodist,
Presbiterian, Lutheran, Katolik, Protestan, Yahudi, siapa pun
dia itu, asalkan ia adalah seorang saudara, maka ia adalah
saudara kami, itu saja, tidak peduli ia anggota denominasi apa.
Allah tidak akan memakai itu untuk menentang dia, berada
dalam sebuah denominasi.
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18 Tetapi, alasan adanya denominasi. Nah, inilah yangmemulai
adanya denominasi. Allah menyingkapkan sesuatu yang kecil
kepada seseorang, dan mereka akan datang dan membuat
denominasi di sekitar kepercayaan itu yang mereka miliki, dan
kemudian Allah tidak dapat bergerak lebih jauh.
19 Bagaimana bisa orang Methodist menerima sesuatu
yang lebih dari karya kedua dari kasih karunia? Mereka
mendenominasikan diri di bawah itu. Bagaimana bisa
orang Baptis memercayai lebih dari apa yang mereka…
“Orang benar…” Atau, orang Lutheran, maksudnya, “Orang
benar akan hidup oleh iman.” Di bawah itulah mereka
mendenominasikan diri. Bagaimana bisa orang Baptis pergi
lebih jauh dari apa yang telah mereka capai? “Wah, ketika
Anda percaya, Anda menerima Roh Kudus. Dan diselamkan
dalam air, dan itu selesai.” Kenapa? Di bawah itulah mereka
mendenominasikan diri. Paham? Mengapa orang Pentakosta
percaya, bahwa, “Ketika Anda berbahasa roh, Anda menerima
Roh Kudus, dan itu selesai”? Sebab mereka mendenominasikan
diri di bawah itu. Saudara, hal-hal itu mungkin, setiap hal itu,
cukup baik, tetapi Allah tidak terikat kepada denominasi kecil
mana pun. Ia hanya menaungi semuanya itu, itu saja. Dan—dan
kami—kami percaya itu.
20 Dan itulah alasannya mengapa kita tidak pernah menjadi
denominasi. Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk
menggabungkan gereja kecil ini ke dalam banyak denominasi
yang berbeda, tetapi kita tidak melakukannya. Sebab, kita
mau tetap seperti ini saja agar ini bisa berada di bawah
pemerintahan dan pimpinan Yesus Kristus. Itu benar. Apa
pun yang Ia singkapkan kepada kita, dan kita melihat bahwa
itu adalah Kebenaran, dan itu sesuai dengan Firman-Nya,
sepanjang jalan dari belakang sampai ke depan dalam seluruh
Alkitab, bahwa itu adalah Kebenaran, dan Roh setuju tentang
itu, kita tidak memiliki rintangan denominasi untuk menahan
kita dari menerima Itu. Kita langsungmasuk ke dalam-Nya, dan
bergerak terus.
21 Maka ketika denominasi mengatakan bahwa, seperti gereja
Kristus, mereka berada di bawah denominasi, yang disebut
Gereja Kristus, bahwa, “Zaman mujizat telah berlalu, dan
segala hal yang seperti itu.” Nah, di mana Anda pernah
menemukan itu dalam Kitab Suci? Tetapi mereka tidak dapat
berbuat apa-apa lagi tentang itu.Mereka telah didenominasikan
di bawah itu, lihat, maka tidak ada apa pun yang dapat Anda
lakukan mengenai hal itu.

Tetapi kita ingin bebas, di mana kita dapat bergerak saja
sebagaimana Roh menggerakkan kita, dengan kedalaman yang
lebih dalam dan ketinggian yang lebih tinggi, dan bergerak
terus, dan terus, dan terus, dan terus, dan terus, dan terus, ke
mana saja.
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22 Tetapi sekarang kita tidak akan menerima fanatisme apa
pun. Tepat di situ kita membuat sebuah garis. Jika seseorang
mendapat suatu hal kecil yang Tuhan singkapkan kepadanya,
dan itu tidak sesuai dengan Alkitab ini, sejalan dengan Alkitab
dari Kejadian sampai Wahyu, menjadi sebuah doktrin, maka
kita tidak akan menerimanya. Paham? Itu harus berasal dari
Alkitab. Dan itu tidak bisa datang hanya melalui wahyu
seseorang. Jikawahyu itu benarmenurut Firman, baiklah.
23 Seorang pria datang kepada saya, beberapa waktu yang
lalu, dan ia berkata, “Saya baru datang ke Amerika Serikat,
Saudara Branham.” Ia katakan, “Nah, saya berkenalan dengan
seorang saudari Kristen, dan,” dikatakan, “saudari Kristen ini
adalah salah seorang dari wanita-wanita yang paling cantik.
Tetapi,” dikatakan, “mereka mendapati bahwa wanita itu sudah
punya tiga atau empat suami. Dan,” dikatakan, “itu—itu, tepat
ketika saya telah mengenal dia, sejak berada di sini tiga
bulan, ia meninggalkan yang satu itu dan menikahi yang satu
lagi.” Dan dikatakan, “Wanita tersebut memiliki Roh Kudus,
benar-benar berbahasa roh setiap waktu, secara teratur, dan,”
dikatakan, “memberikan nubuat dan wahyu.” Dikatakan, “Ia
benar-benar seorang wanita yang dipenuhi Roh. Dan ia adalah
seorang pendeta wanita.” Dan dikatakan, “Saya pergi dan saya
bertanya kepada Tuhan, ‘Mengapa hal yang seperti ini-dan-itu
bisa terjadi? Mengapa wanita ini dapat melakukan hal seperti
ini?’” Dan dikatakan, “Saya mendapat sebuah mimpi tentang
istri saya. Dan istri saya berbuat serong dengan laki-laki lain,
itu amoral. Dan kemudian,” dikatakan, “ia datang dan berlutut
di kaki saya dan berkata, ‘Sudikah engkau mengampuni saya
atas apa yang telah saya perbuat?’” Ia berkata, “‘Tentu,
saya mengampuni engkau.’ Dan dikatakan, ‘Mengapa engkau
mengampuni saya dengan begitu mudah?’ Dikatakan, ‘Karena
saya mengasihimu.’” Dan dikatakan, “Tuhan berkata lagi di
dalam mimpi itu dan memberi tahu saya, bahwa, ‘Itulah alasan
Akumengampuni dia, yaitu karenaAkumengasihi dia.’”
24 Saya katakan, “Pak, mimpi Anda sungguh manis. Itu indah
sekali, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan Anda mimpi
itu. Itu tidak sesuai dengan Firman-Nya.” Itu benar. Itu tidak
akan bekerja dengan Firman-Nya. Tidak peduli betapa nyata itu
tampaknya, itu harus datang dari Firman.
25 Dalam Perjanjian Lama, merekamempunyai tiga cara untuk
mengetahui sebuah pesan. Pertama, tentu saja, adalah hukum
Taurat; kemudian, melalui seorang nabi; selanjutnya, adalah
melalui seorang pemimpi. Nah, hukum Taurat adalah sebuah
artikel tertulis yang disimpan di dalam tabut perjanjian, dan
itu adalah perintah dan hukum mengenai perintah-perintah
itu. Dan kemudian seorang nabi dapat bernubuat, atau seorang
pemimpi bisa mendapat mimpi. Yang mana, Allah memakai
kedua cara itu, dengan nabi dan dengan mimpi. “Jika di antara
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kamu ada seorang yang rohani, atau seorang nabi, maka Aku
Tuhan akan menyatakan diri-Ku kepadanya dalam—dalam—
dalam—dalam mimpi, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya
dalam penglihatan. Dan jika apa yang ia katakan terjadi, maka
dengarkanlah dia, sebab Aku menyertai dia. Jika perkataannya
tidak terjadi, maka jangan dengarkan dia.”
26 Nah, ketikamerekamengambil seorang penubuat, nabi, atau
seorang pemimpi, dan (mereka) ia mendapat sebuah mimpi atau
nubuat, dan mereka ingin tahu apakah itu benar atau tidak,
merekamembawa dia kepada apa yang disebutUrimTumim.
27 Nah, saya tahu mungkin itu, bagi—beberapa dari Anda
sekalian, kata yang agak sulit. Tetapi apa itu, sebenarnya…
Harun sebagai imam besar atas—kedua belas suku bangsa Israel,
ia memiliki enam permata pada tiap sisi dari sebuah tutup
dada. Dan setiap permata itu adalah permata kelahiran dari
suku itu, seperti suku Yehuda, suku Gad, suku Ruben, suku
Benyamin. Setiap sukumemiliki sebuah permata kelahiran. Dan
kemudian ketika permata kelahiran itu…Itu digantung pada
salah satu dinding dalam gereja, atau pilaster. Kemudian ketika
mereka membawa nabi ini yang mendapat sebuah nubuat yang
ia katakan bahwa Tuhan akan melakukan hal tertentu, dan
mereka membawa dia ke hadapan ini, dan ia memberitahukan
nubuatnya, atau ia memberitahukan mimpinya. Nah, jika Allah
ada dalam mimpi itu atau dalam nubuat itu, cahaya-cahaya itu
mulai membaur bersama dan membentuk cahaya yang seperti
warna pelangi yang berpantulan, sebuah jawaban Supernatural.
Paham? Itu benar. Setuju dengan setiap batu yang ada di sana,
setiap batu mencampur bagiannya bersama, memantul kembali
dengan jawaban Allah, “Laki-laki itu adalah seorang nabi.
Ia memberi tahu kebenaran.” Atau, “Mimpi itu berasal dari-
Ku.” Tetapi jika itu diam saja dan tidak bergerak, saya tidak
peduli betapa nyata itu tampaknya, itu salah. Mereka tidak
menerimanya.
28 Ilustrasi yang begitu indah untuk hari ini. Sekarang, Urim
Tumim di Perjanjian Lama sudah tidak dipakai lagi, sebab
jabatan imam telah diubah. Sekarang Urim Tumim adalah
Firman Allah, Alkitab. Ya, Pak. Di sini, Alkitab berkata, “Setiap
perkataan manusia adalah bohong dan perkataan-Ku adalah
benar.” Dan tidak peduli betapa nyata itu tampaknya ketika
seseorang menceritakannya, atau betapa nyata mimpinya, atau
wahyunya, jika itu, setiap Kitab dalam Alkitab, seluruh
Alkitab, tidak memantulkan cahaya atas Itu, bahwa itu adalah
Kebenaran, maka tinggalkan itu, tinggalkan itu.
29 Nah, Anda dapat mengambil ayat kecil dari Kitab Suci
ini, dan berkata, “Yesus melakukan ini-dan-itu dan kita
harus melakukan hal yang sama,” Anda dapat membuat Itu
mengatakan apa saja yang Anda inginkan. Tetapi itu harus
sejalan sepanjang jalan dan sesuai dengan Firman Allah secara
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sempurna, barulah itu benar, bahwa Allah yang mengatakan
demikian. Ini adalah Urim Tumim-Nya.

30 Oleh karena itu, Allah tidak pernah, di zaman mana pun,
memiliki denominasi dari gereja-gereja. Anda beri tahu kepada
saya kapan itu. Dan, nah, tidak pernah ada denominasi sampai
tiga ratus enam puluh tahun setelah kematian murid yang
terakhir. Itu adalah gereja Roma Katolik. Dan dari…Gereja
Roma Katolik, Allah menyebut dia, dalam Alkitab, Wahyu
17, “seorang pelacur.” Itu adalah wanita yang cemar. Dan
dari situ, ia mempunyai anak-anak perempuan, dan anak-anak
perempuan itu adalah para pelacur, cemar seperti dia. Itulah
yang Kitab Suci katakan. Dan gereja Katolik Roma melahirkan
semua gereja Protestan, dan mereka telah kembali lagi dan
melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan.

31 Dan alasan mengapa ia cemar, ia memiliki sebuah cawan
doktrin-doktrin di tangannya, anggur murka percabulannya.
Dan ia memberikannya kepada raja-raja di bumi, dan ia
duduk di atas “banyak air,” dan memerintah atas pemerintah-
pemerintah di bumi. Kita mendapati itu dalam Alkitab. Kita
mendapati bahwa ia dikatakan duduk di atas tujuh bukit,
sebuah gereja. Kita mendapati itu. Kita mendapati bahwa ia
dihiasi dengan mahkota bersusun tiga: kekuasaan atas neraka,
sorga, dan purgatori. Benar. Dan yang memerintah adalah
seorang laki-laki; ia adalah antikristus, duduk di dalam bait
Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah, mengampuni dosa di
atas bumi. Kita telah mendapati semua ini, telah membahasnya
dan mengetahui bahwa itu benar.

32 Dikatakan, “Bagi dia yang memiliki hikmat.” Kita
mendapati bahwa Roh mengatakan terus dengan tegas, “Bagi
dia yang memiliki hikmat; bagi dia yang memiliki pengetahuan;
bagi dia, berbagai roh, karunia-karunia.” Tidakkah Anda bisa
melihat bahwa Allah sedang menggerakkan Gereja itu di akhir
zaman? Sebuah Gereja yang penuh dengan karunia-karunia
roh harus bangkit, karunia-karunia sejati dari Allah. “Bagi
dia yang memiliki hikmat. Baiklah ia menghitung bilangan
binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang
manusia. Bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.”
Dan kita menemukan di mana itu, dengan tepat. Tidak bisa
lebih sempurna lagi. Menuliskan itu, Anda sendiri, sebuah
“vicarivs,” yaitu pengganti Kristus, sebuah “filii” dari Allah,
VICARIVS FILII DEI, dan lihatlah apakah itu tidak, dalam
bilangan Romawi Anda, dan lihatlah apakah Anda tidak
mendapatkan angka enam ratus enam puluh enam. Lihatlah
apakah itu tidak menempatkan, bukan pada sesuatu yang lain
yang dapat membuat Anda mencurigai ini atau itu, tetapi tepat
di tempat yang sama di mana sisa dari Kitab Suci mengatakan
bahwa itu akan berada.
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33 Dan di sinilah kita berada, orang-orang Protestan, nih
sedang datang. Nah, apa yang kita coba lakukan pada hari ini
adalah untuk mengeluarkan dan menunjukkan bahwa doktrin
yang dikeluarkan oleh gereja Katolik, dan telah, kita telah
mengadopsinya tepat di sini di dalam gereja Protestan. Dan
kita sedang memberikan itu kepada orang-orang, yaitu cawan
percabulan rohani yang sama yang ia berikan. Sebab, doktrin-
doktrin itu tidak sesuai dengan Kitab Suci. Itu buatan manusia.
Itu adalah nubuat palsu. Itu adalah dusta. Itu berasal dari iblis.
34 Dan kemudian kita mendapati, untuk mengambil sedikit
latar belakang, untuk menunjukkan itu, zaman di mana kita
sedang hidup di dalamnya. Dan melanjutkannya lagi kemarin
malam, bahwa, se—seorang anak haram, anak yang tidak sah,
bahkan tidak bolehmasuk ke dalam jemaat Tuhan selama empat
belas generasi. Itu adalah empat ratus tahun; empat puluh
tahun per generasi. Betapa mengerikannya dosa itu! Betapa
mengerikannya itu, bukan dahulu, tetapi sekarang. Dan jika itu
adalah di bawah hukum Taurat…
35 Dan Kristus datang untuk memperbesar hukum Taurat. Ia
berkata, “Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada
mereka, nenek moyang kita, ‘Jangan membunuh’; tetapi
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap
saudaranya, tanpa sebab, telah membunuh.” Memperbesar
itu. “Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada
mereka, nenek moyang kita, ‘Jangan berzinah,’ itu adalah
perbuatan; tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang
yang memandang perempuan, serta menginginkannya, sudah
berzinah.” Memperbesar itu, beribu-ribu kali. Nah, jika itu
memakanwaktu empat belas generasi bagi itu untuk hilang, lalu
bagaimana ketika kaca pembesarAllah diarahkan ke atas ini?
36 Dan orang-orang hari ini, para remaja di sekolah menengah
atas, dengan pesta bir, dan minum-minum, dan hidup…dan
gadis-gadis kecil hidup dalam perzinahan, anak-anak lelaki
kecil, dan hal-hal seperti itu. Generasi macam apa yang
akan muncul setelah ini? Apa yang membuat gadis-gadis kecil
itu bertingkah laku begitu? Mami mereka adalah perempuan
modern, nenek mereka adalah penyanyi dan penari. Dan Ia
berkata bahwa Ia membalaskan kesalahan orang tua kepada
anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga
dan keempat. Apa lagi yang dapat Anda harapkan?
37 Dan ketika semua hal itu mulai bocor, dan keturunan yang
benar mulai duduk di pinggir, makin tipis dan makin tipis.
Dan orang jahat terus saja bertambah, sangat religius, terus
saja semakin jahat, dan makin jahat dan makin jahat, tidak
ada yang dapat dilakukan kecuali menghancurkan semuanya
seperti yang dahulu Ia lakukan dalam pemusnahan dengan
air bah. Setiap pikiran manusia selalu penuh dosa. Semua
yang dipikirkan laki-laki sekarang adalah sebotol wiski, atau
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wanita, atau lari ke sana dan kemari di luar sana, tidak bisa
hidup setia kepada istri mereka. Para pemuda tidak bisa hidup
setia kepada gadis mereka. Gadis-gadis tidak bisa hidup setia
kepada pemuda. Wah, mereka sudah sampai ke tahap di mana
iblis telah begitu mengikat dan merasuk mereka dengan roh
jahat, semuanya telah menjadi percampurbauran dosa. Itulah
sebabnya kita ada di zaman ini. Dan itulah sebabnya Rusia
tanpa sengaja mereka menjadi alat Allah, untuk mengguncang
ini ke luar dari sini. Alkitab berkata demikian. Tentu saja. Allah
sedang memakai komunisme. Ia akan memakainya. Komunisme
akan menghancurkan semua itu, menurut Kitab Suci, dan kita
berada di zaman itu.
38 Nah, membawa hal-hal ini ke luar, lihatlah. Dengarlah,
orang-orang, Anda sedang menghadapi ini. Dan Anda, ini…
Ini menentukan tujuan Kekal Anda, maka jangan menganggap
enteng hal ini. Lihatlah itu di dalam—Urim Tumim yang
mempengaruhi, bagaimana itumempengaruhi Firman.
39 Nah, ketika kita sedang berbicara tentang hal-hal ini,
lihatlah apakah itu sesuai dengan Alkitab, lihatlah apakah itu
cocok dengan apa yang dikatakan Kitab Suci.
40 Nah, setiap gereja, seperti Anda katakan, “Saya orang
Kristen.” “Anda anggota denominasi apa?” Itu membuat
perbedaan apa, ia anggota denominasi apa? Kita menyadari
bahwa denominasi tidak ada hubungannya dengan Alkitab
Allah. Dan semua denominasi Protestan adalah pelacur. Alkitab
Anda berkata demikian. Ketika Anda berkata Anda adalah
orang Methodist, Anda adalah seorang pelacur Methodist. Anda
berkata Anda adalah orang Baptis, Anda adalah seorang pelacur
Baptis. Apabila Anda berkata Anda adalah orang Pentakosta,
Anda adalah seorang pelacur Pentakosta. Itulah yang Alkitab
katakan. Maka, ia adalah, “Ibu dari wanita-wanita pelacur.”
Nah, kalau itu saja yang Anda miliki…
41 Nah, jika Anda bersekutu dalam denominasi ini tetapi
orang Kristen, Anda adalah orang Kristen; dan Anda bukan
orang Methodist, Anda bukan orang Baptis, Anda bukan orang
Pentakosta. Anda adalah orangKristen. Bukan, nah, bahkan…
42 Saya mendengar sebuah diskusi pagi ini di radio, ketika
saya sedang bersiap-siap untuk datang ke gereja, dalam diskusi
meja bundar Kristen itu di Louisville. Dan gereja-gereja telah
mengadopsi program untuk mengajarkan anak-anak mereka
cara minum modern.

Sekumpulan orang goblok macam apa yang akan kita
hasilkan? Kenapa itu? Karena mami dan papi mereka di rumah
tidak lebih tahu tentang Allah daripada orang Hottentot tahu
tentang Mesir di waktu malam. Jauhilah semua hal itu. Anda
tidak perlu memoder-…menjadikan diri Anda modern. Anda
akan menghasilkan pecandu alkohol apabila Anda melakukan
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itu. “Oh, kita akan membiarkan dia melakukan ini, dan
membiarkan dia melakukan ini,” dan sebagainya seperti itu.
Apa yang dapat Anda harapkan? Kita tidak bisa sampai ke satu
generasi lagi. Kita tidak bisa melakukannya. Kita berada di
akhir zaman.
43 Maka, saya tidak mau Anda menggolongkan saya sebagai
semacam dukun. Mungkin saya; jika saya, saya benar-benar…
Saya tidak tahu itu.
44 Saya mengatakan kepada istri saya yang sedang duduk di
sana. Saya katakan, “Meda, apakah aku telah menjadi seorang
fanatik agama? Apakah aku telah kehilangan akalku? Atau,
apakah itu adalah Roh Allah yang membenci hal-hal itu, yang
sedang berteriak? Adakah sesuatu di dalam sini yang membuat
saya malah melawan pemikiran saya sendiri, kehendak saya
sendiri?” Saya katakan, “Hanya ada tiga kemungkinan. Bisa jadi
antara saya telah kehilangan akal saya…” Jika saya begitu,
saya tidak mengetahuinya. Saya adalah seorang yang gelisah,
orang yang sering kuatir. Itulah pembawaan saya. Karunia saya
yang menyebabkan itu, tetapi, sebagai hamba Tuhan. Tetapi
saya—saya…“Antara saya telah kehilangan akal saya, atau
saya telah menjadi orang fanatik, atau itu adalah Roh Allah.”
Itu—itu pasti salah satu dari hal-hal tersebut.
45 Tetapi, saya tidak tahan melihat hal-hal itu, dan sesuatu
yang ada di dalam benar-benar berteriak. Walaupun begitu
saya tahu, menurut Alkitab, bahwa itu harus terjadi. Lalu
apa gunanya berteriak? Bagaimana Allah akan berdiri di
Penghakiman dan membuang generasi ini di sini jika Ia tidak
memiliki suara yang berteriak terhadap itu, untuk menghakimi?
Bagaimana dengan orang Farisi, seandainya tidak ada seorang
Yohanes yang berteriak dari padang gurun? Apa gunanya
itu, ketika saya memberi tahu, “Mereka seharusnya tidak
melakukan ini, dan tidak melakukan ini, dan tidak melakukan
ini, dan Anda seharusnya tidak melakukan ini. Dan Anda harus
dipenuhi dengan Roh”?

Mereka lewat dan berkata, “Miring otaknya! Gila! Sesuatu
terjadi kepadanya!”

Nah, apa gunanya melakukan itu? Sebab, Allah harus
memiliki suara. Harus mengatakannya, biar bagaimanapun,
agar Ia dapat menghakimi, berkata, “Nah itu. Engkau bukan
tidak tahu tentang hal itu.” Itu benar. Dan jika Anda tidak
berseru, apa yang akan Ia lakukan? Ada sesuatu yang berseru,
di dalamAnda. Anda tidak dapat menahannya.
46 Nah, sekarang kita mengetahui, kalau begitu, bahwa ketika
kita menurunkan artikel berikutnya yang kita miliki di sini,
mencari tahu, bahwa—bahwa, alasan kenapa kita bukan sebuah
denominasi. Dan kami percaya bahwa ada orang-orang Kristen
lahir-baru, orang-orang kudus, di gereja Methodist, Baptis,
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Presbiterian, Pentakosta, dan yang lainnya. Kami percaya
bahwa Gereja Allah adalah Benih itu yang telah tercampur
melalui dunia ini di sini, dan itu masuk melalui apa yang
kita bicarakan semalam, dan kita akan mendiskusikan itu
lebih lanjut, predestinasi. Bukan karena Allah menakdirkan
sesuatu, tetapi, karena mengetahui dari semula maka Ia dapat
menakdirkan, sebab Iamengetahui segala sesuatu.
47 Dan kita mendapati semalam bahwa tidak ada orang yang
pernah diselamatkan, misalnya malam ini, lalu namanya ditulis
di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba. Antara nama Anda
ditaruh dalam Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dunia
mulai, atau itu tidak pernah ada di sana atau tidak pernah akan
ada di sana. Kita tahu, ketika Allah menyembelih Anak Domba
itu sebelum dunia dijadikan, Anda disembelih dengan Anak
DombaAnda. Anda percaya itu?Ketahuilah itu sebentar lagi.
48 Mari kita membuka ke Wahyu, untuk mulai, Wahyu 17
atau…Wahyu 13:8, dan mendapatkan di sini apa yang Alkitab
katakan tentang—tentang apakah…ketika Anak Domba
disembelih. Lihat apakah Ia disembelih pada tahun 33 M, atau
33 M, atau Ia disembelih pada…ketika Ia disembelih. Baiklah.
Nah, ini adalah Amerika Serikat di dalam nubuat ini, tentu saja.
Sekarang kita baca ini.

Dan semua orang yang diam di atas bumi akan
menyembahnya (Apa? Binatang itu.), yaitu setiap orang
yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di
dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah
disembelih.

49 Kapan Anak Domba itu disembelih, dua ribu tahun yang
lalu? Mungkin seratus juta tahun yang lalu. Sebelum dunia
dijadikan, Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Oh, tetapi
sekarang saya menjadi religius. Sebelum ada dunia, Yesus
Kristus telah mati untukmenyelamatkannya.
50 “Nah,” Anda berkata, “kalau begitu kenapa Allah, Allah
yang tidak terbatas, mengizinkan dosa?”

Anda tahu, di dalam Allah ada atribut-atribut. Dan jika
Allah tidak pernah mengizinkan Iblis…Ia tahu, ketika Ia
menciptakan Lucifer, bahwa dialah yang akan merusak dunia.
Oh, Allah kita bukan sesuatu yang kecil, yang didorong ke
pojok, tetapi Ia adalah Allah yang tidak terbatas Yang tidak
berawal atau tidak akan pernah berakhir. Dan, di dalam Dia,
Ia dalam atribut-atribut-Nya. Ia adalah seorang Juru Selamat.
Dan bagaimana bisa Ia dikenal sebagai Juru Selamat kalau tidak
ada sesuatu yang harus diselamatkan? Bagaimana kita akan
tahu…
51 Yang mana yang pertama? Misalnya, saya bertanya. Yang
mana yang pertama, Juru Selamat atau orang berdosa? Nah,
jika yang pertama adalah Juru Selamat, dan Juru Selamat
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lebih tinggi dari orang berdosa, bagaimana orang berdosa
bisa ada? Seandainya tidak ada orang berdosa, ia tidak
akan pernah mengenal Dia sebagai Juru Selamat. Yang
mana yang lebih berkuasa, seorang penyembuh atau seorang
yang sakit? Penyembuh hanya mengambil penyakit itu dan
menghancurkannya. Yang mana yang pertama, Allah atau suatu
kanker? Wah, Allah, yang pertama. Kenapa Ia mengizinkan—
penyakit kalau begitu? Sebab, jika Ia dapat menghancurkannya
sekarang, dahulu Ia dapatmembuatnya tidak terjadi. Dan jika Ia
tidak terbatas, Ia tahu bahwa itu akan terjadi. Tetapi kemudian,
jika Ia tidak—jika Ia tidak, jika tidak ada penyakit, maka Ia
tidak akan pernah dikenal sebagai Penyembuh. Tetapi karena
Ia adalah Penyembuh, maka harus ada penyakit. Anda mengerti
apa yang sayamaksud? Nah, Iamengetahui segala hal.
52 Sekarang, dalamWahyu 13:8, dengarlah. “Dan AnakDomba
yang disembelih” (Kapan?) “sebelum dunia dijadikan.” Allah di
dalam pikiran-Nya yang tidak terbatas, memandang ke bawah
melalui alur waktu, dan Ia melihat apa yang akan terjadi, dan
bagaimana Ia harus mencipta dan turun ke dalam ruang waktu
ini, untukmengekspresikan siapa Dia sebenarnya.
53 Anak muda kenapa Anda tidak…Anda laki-laki yang
punya istri, ujilah seorang wanita dan Anda akan melihat ia
terbuat dari apa. Itu benar. Ujilah seorang laki-laki, itu akan
menggoyang sebuah botol di bawah mulutnya, jika ia adalah
pecandu alkohol. Itu akan menyatakan kepada Anda apakah
ia sudah diselamatkan dari itu atau belum. Jika ia seorang
yang berengsek, seorang yang lari ke sana kemari, seorang
bajingan yang merusak rumah tangga orang lain; menelanjangi
wanita dan memulai dia…memulainya oleh dia, dan itu akan
menyatakan ia terbuat dari apa. Itu benar. Tentu saja.
54 Allah, untuk menunjukkan kuasa-Nya, untuk menunjukkan
siapa Dia, bahwa Ia adalah Juru Selamat, Ia mengizinkan orang
berdosa untuk berada di sini.
55 Seperti yang telah saya katakan, bagaimana para Malaikat
akan menyanyikan kisah-kisah penebusan, padahal mereka
malah tidak tahu penebusan itu apa artinya? Tetapi, kita bisa
menyanyikan itu. Kita tahu apa artinya untuk terhilang dan apa
artinya untuk ditemukan. Anda tidak pernah terhilang, Anda
tidak tahu apa artinya untuk ditemukan. Mereka yang terhilang,
tahu apa artinya itu. Mereka yang pernah menderita sakit, yang
tahu bagaimana cara menikmati kesehatan yang baik ketika itu
datang. Orang yang hina itulah yang berjalan di jalanan itu,
yang tidak pernah punya teman, dan tidak pernah ada orang
yang merangkulnya, dan bahkan tidak pernah ada orang yang
melihatnya dan menganggapnya; orang itulah yang mengetahui
apa artinya seorang teman yang sejati, untuk merangkulnya.
Tentu, Anda harus tahu.
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56 Bagaimana kita tahu cara untuk menghargai sinar matahari
ini, kalau tidak pernah ada malam? Bagaimana Anda akan
tahu untuk menghargai hari yang indah, dan cerah, kalau
tidak pernah ada hari yang mendung? Bagaimana Anda akan
tahu untuk menghargai matahari yang hangat di musim panas,
kalau tidak pernah ada musim dingin? Hukum pro dan kontra.
Saya mau kembali, untuk berkhotbah. Saya tidak bermaksud
melakukan itu. Baiklah.

57 Wahyu 17:8, di mana kita, hanya sebentar sekarang, untuk
menunjukkan sekarang. Anak Domba itu disembelih kapan?
“Sebelum dunia dijadikan.” Baiklah.Wahyu 17:8.

Dan adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah
ada, namun tidak ada, ia akanmuncul dari jurangmaut,
dan ia akan menuju kepada kebinasaan: dan mereka
yang diam di bumi, yaitu mereka yang namanya tidak
tertulis di dalam kitab kehidupan—kitab kehidupan
sejak (kapan?) dunia dijadikan, akan heran,…

58 Kapan nama Anda ditulis di dalam Kitab Kehidupan?
Seperti yang saya katakan kemarin malam, laki-laki yang
menulis lagu itu, “Ada sebuah nama yang baru ditulis di Sorga,
dan itu adalah namaku, itu adalah namaku,” secara maksud
ia benar, tetapi secara Kitab Suci ia salah. Nama Anda tidak
ditulis padamalamAnda datang kepadaKristus.

Yesus berkata, “Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku
akan datang kepada-Ku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat
datang jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Semua yang
datang kepada-Ku, Aku akan memberikan kepadanya Hidup
Kekal, dan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tidak ada
seorang pun dari mereka yang binasa. Aku tidak kehilangan apa
pun, sebab tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka
dari tangan Bapa-Ku, Yang memberikan mereka kepada-Ku.”
Oh, wah! Huh! Injil Yohanes 5:24, “Barangsiapa mendengar
perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku,
ia mempunyai Hidup Yang Kekal, dan tidak akan dihakimi,
tetapi sudah pindah dari dalam maut ke dalam Hidup.” Itulah
sebabnya gereja ini percaya akan jaminan ketekunan orang-
orang kudus, bukan dalam bentuk Baptis, bukan dalam bentuk
Presbiterian, tetapi dalam bentuk Alkitab.

59 “Baik,” Anda berkata, “nah, Saudara Branham, saya duga
sekali berada dalam kasih karunia selalu berada dalam kasih
karunia.” Itu menghasilkan banyak sekali hal yang memalukan.
Tetapi apabila seorang pria atau seorangwanita telah dilahirkan
oleh Roh Allah, yang lama sudah berlalu, semuanya sudah
menjadi baru, dan ia telah dilahirkan dan diberkati oleh Allah
Yang Kekal. Dan mereka tidak bisa binasa sama seperti Allah
Sendiri tidak bisa binasa.
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60 Apakah Anda bermaksud untuk memberi tahu saya bahwa
seorang Allah, Allah yang tidak terbatas, mau turun dan
memberikan Anda Hidup Kekal, walaupun tahu bahwa Ia
akan kehilangan Anda? Menyelamatkan Anda di sini, walaupun
tahu Ia akan kehilangan Anda di sana? Untuk apa Ia
menyelamatkan Anda? Wah, Ia bekerja melawan diri-Nya
sendiri. Jika Ia telah menyelamatkan Anda sekali, Anda selamat
untuk Selama-lamanya. Tidak ada setan di neraka yang dapat
mengganggu Anda.
61 Nah, Allah yang tidak terbatas Yang dapat mengetahui
akhir dari permulaan, dan kemudian menyelamatkan Anda di
sini, minggu ini, dan tahu bahwa tahun depan Anda akan
mundur, dan kehilangan Anda? Nah, untuk apa Ia melakukan
pekerjaan seperti itu? Itu bodoh; saya tidak akan melakukan itu.
Jika saya menjadikan Anda teman saya hari ini, tahu bahwa
Anda akan menjadi musuh saya besok, nah, saya tidak akan
melakukan itu. Saya akanmembiarkan saja Anda. Paham?Allah
menjadikan Anda hamba-Nya, hari ini, karena Ia tahu, dan
sudah tahu sebelum Anda datang ke bumi. Ketika Ia sedang
membuat kalsium yang masuk ke dalam tubuh Anda, ketika
Ia menciptakan sinar kosmik yang Anda…yang ada di dalam
Anda. Ketika petroleum dan semua unsur yang dari padanya
Anda dibuat, ketika Allah menciptakan itu di bumi, Ia tahu
setiap serat Anda dan apa yang akan Anda lakukan. Bagaimana
bisa Allah yang tidak terbatas…
62 “Nah, lebih baik saya berjalan dengan hati-hati hari ini;
saya mungkin akan mundur dan terhilang besok.” Anda belum
diselamatkan pada mulanya. Anda mungkin menggebu-gebu,
karena emosi. Anda mungkin saja mengira bahwa Anda sudah
selamat. Anda mungkin merasa seperti sudah selamat. Anda
mungkin percaya bahwa Anda sudah selamat. Anda mungkin
menjadi anggota gereja. Anda mungkin seorang Baptis yang
baik, Methodist, atau Pentakosta. Itu sama sekali tidak ada
hubungannya dengan ini. Nama Anda pernah…Jika Anda
sudah selamat, maka Anda telah diselamatkan sebelum dunia
ini mulai, ketika Allah mengutus Yesus, di dalam pikiran-Nya,
untuk menyelamatkan orang yang Ia lihat dapat diselamatkan.
Nah, Ia tidak mau seorang pun binasa. Ia tidak mau, tetapi,
jika Ia adalah Allah, Ia tahu siapa yang akan binasa dan siapa
yang tidak akan binasa. Kitab Suci berkata demikian. Maka
begitulah.
63 Itulah sebabnya kita berbeda dengan orang Baptis,
Methodist, dan orang-orang yang disebut berpikiran-Calvinis.
Tetapi, Calvinisme itu benar.
64 Lalu kita akan mengunjungi pihak Arminian. Apa yang
mereka miliki? Perbuatan. Itulah kelompok-kelompok kesucian.
Perbuatan, “Terpujilah Allah, saya akan membiarkan rambut
saya panjang,” para wanita. Dan, “Oh, terpujilah Allah, saya
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bahkan tidak akan memakai kemeja lengan-pendek,” yang laki-
laki, dan sebagainya seperti itu. Itu tidak ada hubungannya
dengan Kerajaan itu. Tidak, Pak. Anda dapat membiarkan
rambut Anda panjang, Anda dapat mengenakan gaun di mana
pun Anda mau, atau Anda dapat melakukan ini, itu, atau yang
lain, dan itu sama sekali tidak akan ada hubungan apa-apa
dengan ini. Anda tidak diselamatkan karena pakaian Anda.
Seandainya begitu, Allah akan membuat beberapa pola yang
seperti itu saja. Yesus tidak perlu mati.

Anda diselamatkan karena Allah menyelamatkan Anda,
oleh kasih karunia, dan Anda melakukan hal-hal ini hanya
karena menghargai. Adat sopan santun akan memberi tahu
Anda hal itu. Anda melakukan hal-hal itu karena menghargai.
Perbuatan adalah apa yang saya lakukan bagi Allah.
65 Jika saya tidak pernah mengkhotbahkan satu khotbah
lagi, dan hidup di sini seratus lima puluh tahun, saya masih
tetap selamat. Tentu. Saya tidak diselamatkan karena saya
seorang pengkhotbah. Saya diselamatkan karena itu adalah
kasih karunia Allah yang menyelamatkan saya. Tidak ada
satu hal pun yang bisa saya lakukan untuk menjadi layak
menerima itu.
66 Saya dituntut di pengadilan, saat ini, sebesar setengah juta
dolar. Dan mereka berkata, “Wah, Anda pergi…Uang itu yang
Anda ambil di luar sana, untuk membayar tagihan Anda. Itu
adalah milik Anda sebelum Anda membayar tagihan Anda.
Anda salurkan itu melalui gereja Anda, tetapi pertama-tama itu
adalah milik Anda.”

Saya katakan, “Tetapi saya tidak pernah melakukan apa-
apa untuk menerimanya.”

Dikatakan, “Ya, Anda melakukan sesuatu,” dikatakan,
“Anda memberi tahu mereka bahwa Anda akan mengambil
persembahan kasih.”

Saya katakan, “Saya mau seseorang memberi tahu saya
kapan itu.”

“Baik, Anda meminta melalui surat?”
Saya katakan, “Periksalah kantor saya; satu sen pun tidak.”

67 Anda tahu, Alkitab mengatakan, “Janganlah kuatir akan
apa yang harus kamu katakan, karena itu akan dikaruniakan
kepadamu pada saat itu.” Dan duduk di sana dekat para
pengacara federal, dan masing-masing menyerang saya, dari
satu sisi ke sisi lain; dan saya yang hampir tidak tahu ABC
saya. Dan dengan orang-orang pintar itu yang dilatih untuk
membuat Anda mengatakan hal-hal yang benar-benar Anda
tidak bermaksud untuk mengatakannya, lalu bagaimana Anda
bisa adu pintar dengan orang seperti itu? Ia tidak pernah bisa
menyaingi kepintaran Guru saya, meskipun begitu. Kitab Suci
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ini berkata, “Janganlah kamu kuatir apabila kamu dibawa
menghadap raja-raja dan penguasa-penguasa.”

Saya tahu uang yang saya terima di sana, saya telah
memakainya untuk…Dan mereka tidak membantah itu. Itu
sudah dipakai benar-benar seabsah mungkin. Tetapi mereka
berkata, “Itu adalah milik Anda, pertama, dan kemudian Anda
menyerahkannya ke Tabernakel Branham.”

Saya katakan, “Tetapi saya adalah bendahara dari
Tabernakel Branham.” Dan ini…

Baik, ia berkata, “Saya tidak tahu tentang hal itu. Lalu
mengapa para pengurus itu tidak melakukan ini, itu, dan yang
lainnya?” Satu…

Saya katakan, “Kalau begitu Anda menyebut saya tidak
jujur?”
68 Dikatakan, “Menurut kami Anda sangat jujur.” Dikatakan,
“Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda, Bpk.
Branham,” pengacara itu.

Saya hanya mengatakan ini untuk kemuliaan Allah
sekarang, hanya, dan khususnya bagi anak-anak muda. Ia
berkata, “Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda, untuk
menunjukkan kepada Anda bagaimana…” Jika Anda hidup
menurut Alkitab, Allah akan hidup dengan Anda. Dan jika roh
Anda tidak setuju dengan apa yang Allah katakan, berarti Anda
tidak hidup menurut Alkitab.
69 Ingat semalam ketika kita berbicara tentang para
pengkhotbah wanita, ketika mereka berkata, “Oh, saya
percaya Roh Kudus memanggil saya untuk berkhotbah,” dan
sebagainya seperti itu? Alkitab mengatakan, “Jika seseorang
mengatakan bahwa dirinya seorang nabi, atau bahkan rohani,
ia harus sadar bahwa Ini adalah perintah Tuhan; tetapi jika
ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan
dia.” Maka apabila Anda mendengar laki-laki berkata bahwa
mereka berpendapat bahwa pengkhotbah wanita itu benar, itu
menunjukkan bahwa mereka tidak benar dengan Allah, atau
tidak tahu Kebenaran. Itu adalah Kebenaran. Kitab Suci yang
berkata demikian. Kita menemukan itu di Sana, dan cocok
dengan seluruh Kitab Suci. Nah, tidak peduli betapa nyata itu
tampaknya, itu bertentangan. Itu tidak benar.
70 Nah, sekarang kita akan mengambil sesuatu di sini.
Perhatikan. Allah, Allah yang tidak terbatas, Yang menjadikan
bumi, dan langit, dan mengetahui segala hal, dan mengetahui
sebelum bumi ini dibentuk, setiap kutu, setiap lalat, setiap
rengit, semua yang akan ada. Dan Anda hidup menurut
Firman-Nya.
71 Lalu, berdiri di sana dekat para pengacara itu. Pengacara ini
berjalan ke sana dan berkata, “Kami tidak, sama sekali tidak,
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mencoba mengatakan bahwa Anda tidak jujur.” Dikatakan,
“Anda tidak mengetahui fakta bahwa ketika seseorang
memberikan Anda uang itu adalah milik Anda terlebih dahulu.”
Dikatakan, “Anda menandatangani cek dari Bpk. Miner
Arganbright, dari—dari California, dari Christian Business
Men’s Full Gospel Fellowship, untuk sekian ribu dolar. Dan
pada hari yang sama Anda mengambilnya dari bank Anda dan
membeli empat atau lima tiket untuk sebuah perjalanan ke luar
negeri, sekitar dua-puluh-empat ribu dolar.”

Mengatakan, “Ya, Pak.”

Ia berkata, “Anda berhutang pajak penghasilan atas
cek itu.”

Wah, saya katakan, “Kami berdiri tepat di dalam bank
yang sama, dan ia memberikan kepada saya cek itu, dan saya
menyerahkannya ke bank dan langsungmenulis tiket-tiket itu.”

Ia berkata, “Jika Anda menerima cek itu satu menit,”
dikatakan, “setengah menit, itu adalah milik Anda. Anda
menerimanya, setengah menit. Itu adalah milik Anda, setengah
menit, sebelum itu menjadi milik gereja.” Dikatakan, “Anda
berhutang pajak penghasilan atas cek itu.”

Dikatakan, “Ia memberikan itu untuk gereja. Ia telah
membayar pajak penghasilan di atasnya, dan ia memberikannya
untuk gereja. Ia memberikan itu kepada Anda.”

Dan saya katakan, “Anda membayar pajak penghasilan
atas cek itu, itu diberikan ke gereja, maka itu tidak bisa
dikenakan pajak.”

Dikatakan, “Kami tidak mengenakan pajak ke gereja Anda.
Kami mengenakan pajak kepada Anda.”

Saya katakan, kalau begitu, “Wah,” saya katakan, “laki-laki
itu sendiri yang menandatangani namanya, pajak penghasilan
federal, menyuruh saya untukmelakukannya begitu.”

Ia katakan, “Ia sudah tidak bersama dengan pemerintah
lagi.”

Saya katakan, “Mereka yang menulis Konstitusi tidak
bersama dengan pemerintah lagi, apakah itu masih berlaku?”
Saya katakan, “Suatu hari Anda tidak akan bersama dengan
pemerintah lagi, dan apa yang akan Anda katakan ketika
itu?” Saya katakan, “Pemerintah macam apa yang sedang kita
layani?” Tentu saja.

Tetapi, kemudian, dan laki-laki yang satu lagi berkata,
“Bpk. Branham,” ia katakan, “kami menemukan di sini, biarlah
saya menunjukkan kepada Anda bahwa kami tahu setiap sen
yang Anda pakai itu ada di mana.”

Saya katakan, “Baiklah.”
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Ia berkata, “Inilah tempat di mana Anda mengadakan
sebuah pertemuan di Kanada, di Alberta, dan di sana Anda
diberikan persembahan kasih sebanyak tiga ribu dolar.”

Saya katakan, “Ya, Pak.”
Dan dikatakan, “Berikutnya…Minggu sebelumnya, lebih

tepatnya, dari itu, Anda pergi dan menemukan di sana ada
sebuah gereja tua, dan mereka sedang menyembah di dalam
gereja ini, dan tidak ada atap di atasnya. Dan Andamemberikan
tiga ribu dolar itu kepada orang-orang itu, untuk membangun
sebuah gereja.”

Saya katakan, “Itu benar.”
Dikatakan, “Tetapi Anda berhutang pajak penghasilan

atasnya.” Dikatakan, “Anda memberikannya kepada gereja itu.”
Dikatakan, “Lihat, itu adalah milik Anda sebelum itu menjadi
milik gereja itu.”

Ia berkata, “Bukankah itu benar, bahwa seorang laki-laki
tertentu…” Dan saya tidak ingin menyebut namanya, sebab
banyak dari Anda sekalian mengenal dia. “Rumahnya terbakar
habis, di sini di daerah ini, dan Anda datang, setelah pertemuan
Anda, dan Anda memiliki seribu lima ratus dolar.” Nah, uang
itu kedengarannya banyak sekali, bagi seseorang dari Anda
sekalian. Tetapi itu hanya lima belas hari bagi saya untuk
bermalas-malasan, atau beristirahat. Saya membayar biaya
lebih dari seratus dolar per hari, entah saya berkhotbah atau
tidak, untuk mengurus kantor dan sebagainya. Dan dikatakan,
“Anda memiliki seribu lima ratus dolar. Dan laki-laki itu…
rumahnya terbakar habis. Ia punya sekitar enam anak, danAnda
memberikan kepadanya seribu lima ratus dolar itu.” Tentu,
merekamemiliki cek saya yang diletakkan di sini.

Saya katakan, “Itu benar.” Saya katakan, “Apa yang akan
Anda lakukan, seorang laki-laki dengan lima anak tinggal di
sebuah tenda, dan suhu nol derajat dan ada salju di tanah?
Apakah Anda pikir saya bisa duduk di rumah yang layak dan
mengetahui bahwa orang itu dan anak-anak kecil itu berada
di luar sana, membeku, dan mantel-mantel disumpalkan pada
mereka, dan punya uang yang dapatmenolong dia?”

Ia berkata, “Bukankah itu benar bahwa seorang laki-
laki meninggal di sebuah lorong di sini? Dan ia berasal
dari Kentucky. Ia bahkan tidak punya uang untuk upacara
pemakamannya, dan Anda menguburkan orang itu. Dan Anda
dan istri Anda mengambil uang dan pergi ke J. C. Penney’s.”
Membuka lipatan cek-cek itu. Dikatakan, “Anda menghabiskan
lebih dari dua ratus dolar hanya untuk pakaian bagi anak-
anak itu.”

Saya katakan, “Itu benar.”
Ia berkata, “Bukankah itu sebuah fakta bahwa seorang

wanita tua tepat di sini di kota tertentu ini…” Yang tinggal,
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ketika itu, di New Albany. Dan dikatakan, “Anda memberikan
kepadanya tiga ratus dolar lebih, untuk membayar tagihan yang
sudah lewat dari toko makanan, yang, mereka sudah menyetop
dia, pada. Dan Anda membayar hampir lima ratus dolar untuk
biaya indekosnya, karena mereka akan mengusir dia ke luar
di musim dingin. Dan Anda membayar lunas dia punya—biaya
indekosnya sampai bulan Juni berikutnya, dan juga menolong
dia membayar tagihan makanannya yang mencapai seribu
empat ratus atau seribu lima ratus dolar lagi.”

Saya katakan, “Saya ingat kasus itu dengan baik. Seorang
ibu tua, delapan puluh tahun umurnya, dengan anak perempuan
yang sakit, dan seorang pemuda pengkhotbah di Georgia, yang
menderita reumatik, dan terbaring di ranjang, dan tidak ada
bantuan lain. Apa yang akan Anda lakukanmengenai itu?” Saya
katakan, “Ya, saya melakukan itu.”

Dikatakan, “Apakah badan pengurus Anda mengetahui
ini?”

Saya katakan, “Tidak, Pak, mereka tidak tahu.”

“Apakah istri Anda mengetahui ini?”

Saya katakan, “Tidak, Pak, ia tidak tahu.”

Dikatakan, “LalumengapaAndamelakukan itu?”
72 Saya katakan, “Sebab Tuhan saya berkata, ‘Janganlah
diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.’”
Saya berkata, “Apakah Anda memiliki hukum yang lebih tinggi
dari hukum Allah?”

Dan tepat pada saat itu Roh Kudus datang untuk menolong,
dengan begitu indah cara Ia melakukannya. Anda berbicara, di
bawah sadar, tanpamenyadari Andamengatakannya, kalau saja
Andamembiarkan RohKudus yang berbicara.

Saya katakan, “Baik, baik, jika Anda mengklaim bahwa
saya berhutang atas itu,” saya katakan, “saya akan melakukan
sebisa-bisanya saya.” Saya katakan, “Saya bukan anak
muda lagi, tetapi saya akan melakukan sebisa-bisanya saya
untuk membayarnya.” Saya katakan, “Tidak berhutang apa
pun kepada siapa pun, setahu saya.” Saya telah berusaha
untuk jujur. Saya sudah pernah berhutang ribuan dolar, dan
membayarnya kembali sedolar seminggu. Tetapi, oleh kasih
karunia Allah, saya telah melunasinya. Saya katakan, “Jika
Anda mengklaim dan membuktikan kepada saya bahwa saya
berhutang atas uang itu yang saya berikan kepada mereka…”
Danmereka selanjutnyamenunjukkan bahwa hampir dua puluh
ribu dolar, dalam sepuluh tahun terakhir, saya memberi derma
seperti itu.

Dan ia berkata, “Para pengurus tidak tahu apa-apa
tentang ini.”
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Saya katakan, “Mereka tidak perlu mengetahuinya.” Dan
maka ia berkata…Nah, lalu ia berkata…
73 Saya katakan, “Apa yang menyakiti saya, adalah
mengetahui bahwa para janda dan yatim piatu yang miskin itu,
mereka akan harus membayar pajak penghasilan atas uang itu,
juga, atau mati, berhutang kepada pemerintah.” Saya tidak tahu
apa yang sedang saya katakan. Itu Bapa yang sedang berbicara,
dan saya tidak mengetahuinya.

“Oh,” ia berkata, “tidak, mereka tidak perlu membayar
pajak penghasilan atas uang itu.”

Saya katakan, “Kenapamereka tidak perlumembayarnya?”
Dikatakan, “Anda lihat, itu adalah pemberian yang tak

diminta.”
Ketika itulah Roh Kudus membangunkan saya. “Oh,” saya

katakan, “kalau begitu pemberian yang tak diminta tidak
dikenakan pajak?”

Dikatakan, “Itu benar.”
Saya katakan, “Kalau begitu saya tidak berhutang apa-

apa kepada pemerintah, sebab saya tidak pernah mengambil
persembahan selama hidup saya.”

Lalu pengacara saya bangkit berdiri, dan ia berkata, “Bpk.
Branham dapatkah Anda…”

Saya katakan, “Saya bisa mendapatkan dua juta surat bagi
Anda di Washington, untuk membuktikannya.” Saya katakan,
“Saya tidak pernahmengambil persembahan.”

Dikatakan, “Tetapi ketika Anda ke luar dalam pertemuan-
pertemuan ini, dan uang ini yang dikumpulkan oleh pendeta-
pendeta ini dan membayar ini,” dikatakan, “Anda memiliki
suatu pengertian bahwaAnda akanmenerima sesuatu.”

Saya katakan, “Sama sekali tidak.”
Ia berkata, “Lalu, nah, tidakkah Anda meminta melalui

surat?”
Saya katakan, “Sama sekali tidak.”
Dikatakan, “BagaimanaAndamenerima uangAnda?”

74 Saya katakan, “Apa yang orang-orang kirimkan kepada
saya.” Saat ini saya sedangmemandangwajah orang-orang yang
terus-menerus mengirimkan perpuluhan kepada saya. Saya
tidak pernah meminta kepada mereka. Mereka melakukannya
saja. Itu RohKudus. Ia sanggupmemeliharamilik-Nya.

Dan ia berkata, “Baik, kalau begitu, Bpk. Branham,”
dikatakan, “dapatkah Anda membuktikan hal itu? Dapatkah
Anda memberikan kepada saya surat-surat selama paling
sedikit delapan atau sepuluh tahun ke belakang bahwa Anda
menerima persembahan tanpa meminta?”
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Saya katakan, “Sebanyak-banyaknya yangAndamau.”
Ia berkata, “Sayamau tiga dari tiap tahun.”
Saya katakan, “Baiklah, Anda akanmendapatkannya.”
Dikatakan, “Kemudian apakah Anda bersedia memberikan

kunci kotak pos Anda kepada saya, dan membiarkan saya…
Membiarkan surat Anda terkumpul selama dua atau tiga hari,
lalu pergi ke sana danmembukanya, saya sendiri?”

Berkata, “Anda boleh melakukan apa saja yang Anda mau.
Anda boleh datang ke kantor saya juga.”

Ia berkata, “Permintaanmacamapa yangAnda lakukan?”
Saya katakan, “Tidak ada.”
“Apa yang Anda kirimkanmelalui pos?”
“Kain doa.”
“Apakah Andamengenakan biaya untuk itu?”

75 Saya katakan, “Datanglah, bacalah surat yang saya
kirim bersama kain doa itu.” Itu saja. Sekarang pemerintah
berhutang kepada saya atas semua yang telah saya bayar, pajak
penghasilan, selama dua puluh tahun terakhir. Paham?

“Janganlah kuatir tentang apa yang akan kamu katakan,
sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapa yang
tinggal di dalam kamu, yang berkata.” Paham? Itulah sebabnya
kita percaya untuk tetap bersama dengan Firman. Itu mungkin
lama, tetapi itu akanmenjadi baik, menurut Firman.
76 Nah, itulah sebabnya kita percaya bahwa Alkitab memberi
tahu kita bahwa sebelum dunia ini dibentuk, dan sebelum
dunia ini ada, Bapa telah menyembelih Anak Domba itu. Dan
kemudian ketika Ia menyembelih Anak Domba itu, Ia menaruh
setiap nama dari anak-anak-Nya yang akan datang di dalam
Kitab Kehidupan, dan kita hanya hidup ke zaman itu sampai
semua itu selesai. Anda mengerti apa yang saya maksud? Allah
yang tidak terbatas mengetahui itu, bahwa sebelum dunia ini
mulai Ia sudah melihat programnya apa yang harus dilakukan,
dan Ia hanya menjadikannya.
77 Nah ingatlah, sebagai seorang Ahli Bangunan yang hebat,
Bapa, ketika Ia menjadikan dunia ini dan menaruh kalsium,
garam abu, dan petroleum, dan semua unsur yang berbeda ini
yang masuk untuk menjadikan tubuh kita, Ia tahu setiap bagian
kecilnya dan tahu bentuk dan tubuh macam apa yang akan ada
sebelum itu diciptakan. Tentu saja. Ia tahu tujuan Kekal dari
hal itu. Dan Ia tahu roh macam apa yang akan mendiami orang-
orang ini.
78 Dan sekarang, sebelum kita bisa menyelesaikan topik
itu, kita harus melanjutkannya lagi nanti malam, di dalam
“benih ular” dan di dalam “benih perempuan itu,” dan
menurunkannya dan menunjukkan kepada Anda mengapa
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itu. Lihatlah bagaimana benih ular itu bergerak, bagaimana
benih perempuan itu bergerak; bagaimana benih ular itu
mulai mendominasi, mendominasi, menjadi makin besar, dan
makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, sehingga
sekarang tidak ada yang tertinggal kecuali hanya sisa yang
sedikit sekali dari nama-nama yang masih tersisa, yang ditulis
sejak dunia dijadikan.
79 Tetapi ketika Tubuh itu telah dibentuk, dan nama yang
terakhir itu yang ada di dalam Kitab itu akan dikenali di sini
di bumi, Kitab-kitab itu ditutup, sebab itu sudah dilengkapi,
kisah penebusan telah dibaca sepenuhnya. Lalu kita pergi
untuk melihat Dia dan bertemu dengan Dia dalam kebangkitan.
“Barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada
Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai Hidup Yang Kekal dan
tidak akan masuk ke dalam Penghakiman, tetapi sudah pindah
dari dalammaut ke dalam Hidup.”

“Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-
Ku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku.” “Dan itu tidak
tergantung pada kehendak orang atau usaha orang; tetapi
kepada kemurahan hati Allah,” kata Kitab Suci.

Bukan tergantung pada kehendak orang. Banyak orang
berkata, “Saya akan menjadi anggota gereja. Saya akan
menjadi orang baik. Saya akan melakukan ini.” Itu tidak
ada hubungannya dengan ini. Allahlah yang menunjukkan
kemurahan hati.
80 Nah, Anda lihat, ketika Allah mulai, dalam…Ada tujuh
Roh Allah, sama seperti tujuh warna dalam pelangi. Dan
apakah Anda pernah memperhatikan? Sekeping kaca bersudut-
tiga memantulkan tujuh warna yang sempurna. Apakah Anda
pernah mencoba itu? Taruhlah sebuah kaca bersudut-tiga;
walaupun itu hanya sebuah kaca, tetapi, bersudut tiga,
akan memantulkan tujuh warna. Begitulah Bapa, Anak, dan
Roh Kudus, adalah Satu, namun memantulkan tujuh atribut
rohani Allah.
81 Dan, lalu, Roh Allah yang agung yang pertama, yaitu
kasih. Allah, seperti pelangi yang agung. Kita tidak dapat
membayangkan rupa-Nya seperti apa. Tetapi katakan saja
Ia berupa seperti pelangi, Roh-roh itu. Roh kasih yang
sempurna,merah. Biru,Roh persekutuan yang sempurna. Hanya
semua Roh yang sempurna itu! Dan kemudian mereka mulai
merendahkan diri, turun. Dan mereka turun sepanjang jalan
ke bawah dari se—sebuah kasih philio atau…kasih Agapao,
ke kasih philio, dan turun terus ke berahi, dan turun ke yang
paling rendah.

Dan kemudian Allah Sendiri menjadi seorang Manusia,
Yesus, dan turun dengan cara yang sama, ke lubang-lubang
neraka yang terdalam, dan membawa ke luar mereka yang Ia
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kenal sebelum dunia dijadikan, yang nama-namanya tertulis
di dalam Kitab itu, dan menebus mereka kembali kepada
diri-Nya sendiri. Begitulah. Kisah penebusan tidak bisa
diketahui sepenuhnya sampai kita melihat Dia dan kita berdiri
seperti Dia.
82 Nah, itulah sebabnya kita bukan sebuah denominasi. Itulah
sebabnya kita tidak bekerja sa-…Kita bekerja sama dalam
setiap gerakan yang kita bisa, untuk Allah. Tetapi itulah
sebabnya kita bukan sebuah denominasi. Nah, dari denominasi
keluarlah hal-hal palsu itu.
83 Nah, seperti yang saya katakan, saya sedang memukul
dengan keras, sebab saya ingin agar ini melekat. Nah, di luar
sana, di gereja orang lain, saya tidak akan memikirkan hal-
hal ini. Saya akan bersikap cukup Kristen dan saudara untuk
berada pada prinsip-prinsip besar saja yang kita semua setujui.
Paham? Tetapi, itu hanya—itu hanya seperti, kita tidak mau
menipu.
84 Saya berbicara dengan seorang anakmuda kemarin, dimana
saya sedang berburu tupai, kemarin pagi, jauh di pegunungan
Kentucky. Dan saya tidak melihat tanda kecil yang dipasang di
hutan itu, dan saya duduk di sisi yang lain. Dan saya kira itu
adalah Saudara Banks ini, yang lagi datang melalui hutan. Ia
sedang berburu tupai, juga, di daerah yang sama. Dan saya telah
melihat dia datang, dan saya bersuit ke anak muda itu. Saya
kira itu adalah Saudara Wood, pakaiannya persis seperti dia. Ia
berpaling ke belakang, dan sayamelihat bahwa itu bukan dia.

Dan Saudara Wood telah memberi tahu saya bahwa ada
sebuah tempat di atas sana yang dipasangkan tanda. Dan saya
tidak tahu itu. Tidak ada pagar pemisah; hanya hutan. Dan
bagaimana saya akan tahu pohon hickory mana yang berada di
sebelah mana? Maka saya duduk di sana sambil mendengarkan
suara tupai. Dan saya sedang berpikir tentang, “Baik, nah, nanti
malam saya pulang danmemulai pertemuan. Saya kembali kerja
lagi.” Dan hujanmulai turun, dan angin badai bertiup.
85 Dan saya melihat sobat ini, dan saya berbicara dengan dia.
Naik ke sana dan mendapati bahwa saya berada di tanahnya.
Paham? Dan saya berbicara dengan dia. Ia berkata, “Oh, itu
tidak apa-apa.” Ia berkata, “Ya, berburu saja di mana saja
Anda mau.” Dan saya katakan, nah…Ia berkata, “Anda tidak
berada di tanah saya. Tadi Anda sedang duduk di sebelah sana
melewati pohon hickory itu.” Dikatakan, “Sebelah sini dari
pohon hickory itu adalah tanah saya. Tetapi,” dikatakan, “itu
tidak menjadi masalah, Saudara Branham. Berburulah di mana
saja Anda mau. Ayo datanglah ke rumah. Papi ingin bertemu
denganAnda.” Paham?Dan saya katakan, “Baiklah…”

Kami jadi berbicara tentang Alkitab. Lalu dilanjutkan
ke topik berburu, ia mengatakan ini, ia katakan, “Saudara
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Branham, di sini tidak ada orang yang peduli tentang orang
berburu. Tetapi,” dikatakan, “suatu hari ayah saya berada di
luar sini dan seorang pemburu dari kota datang dan membunuh
salah satu dari dombanya yang beratnya sekitar enam puluh
atau tujuh puluh pon, dan ia berteriak kepada laki-laki itu, dan
laki-laki itu menembak dia, dengan senapan.” Ia katakan, “Itu
yang menjadikannya buruk.” Dikatakan, “Kami tidak peduli
tentang berburu.”
86 Nah, itulah hal yang sama yang saya bicarakan. Saya tidak
peduli Anda anggota denominasi apa, tetapi tetaplah dengan
Alkitab dan dengan Roh Kudus. Bukan denominasi Anda yang
kami kuatirkan; segeralah jadi anggota seperti yang lain. Tetapi,
tentang tetap dengan Alkitab atau menerima dogma buatan-
manusia. Tetaplah dengan Alkitab.
87 Nah, mereka telahmenghasilkan denominasi, itu salah. Nah,
hal berikutnya yang telah mereka hasilkan, yang merupakan
sebuah kesalahan, adalah baptisan air. Baptisan air, yang
diajarkan dalam Alkitab, adalah dengan diselam. Tetapi
gereja Katolik menghasilkan pemercikan atau pencurahan. Dan
tidak ada ayat Kitab Suci dalam Alkitab yang mendukung
pemercikan atau pencurahan; tempat yang seperti itu tidak
ditemukan dalamAlkitab. Itu dengan diselam.
88 Nah, lalu, tetapi datanglah, setelah gereja Katolik, dan
gereja Lutheran, dengan pencurahan mereka. Dan datanglah
gereja Anglikan, dan sebagainya, sebagaimana itu datang.

Lalu, setelah beberapa lama, orang Baptis masuk dan para
pengikut Campbell, untuk kembali kepada diselam lagi. Nah,
Iblis sudah melihat itu, maka ia hanya memberikan kepada
mereka sebuah nama palsu untuk diselam di dalamnya. Dan
mereka mulai memakai Nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.
Tidak ada setitik pun ayat Kitab Suci dalam Alkitab di mana
seseorang pernah diselam dalam nama “Bapa, Anak, dan Roh
Kudus.” Dan siapa pun yang mengajarkan itu adalah seorang
guru palsu. Dan saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa
saya akan membuat ini melekat.
89 Nah, jika menurut Anda itu tidak benar, saya mau
pertanyaan Anda di atas panggung ini, tunjukkan kepada saya.
Jika Anda dapat menunjukkan kepada saya satu tempat di
mana seseorang pernah dibaptis, dalam Alkitab, dalam nama
“Bapa, Anak, dan Roh Kudus,” saya akan menaruh tanda
di punggung saya, sebagai “seorang pengkhotbah palsu,” dan
berjalan mondar-mandir di jalanan, berseru dengan suara saya
yang paling keras, dengan tangan saya terangkat, “Seorang
guru palsu!”

Tidak ada hal yang seperti itu. Dari mana itu berasal?
Nah kembalilah. Ini adalah bagian ini Alkitab. Anda harus
menemukan sejarahnya. Orang Katolik percaya kepada banyak
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allah, dan mereka memecahkan satu Allah yang benar menjadi
tiga allah yang berbeda.
90 Dan dengarlah saya. Betapa buruknya hal itu yang ada
di koran tempo hari, tentang seorang laki-laki yang hebat
yang kita semua kenal sebagai seorang hamba Allah; Billy
Graham. Kita memiliki pernyataannya. Saudara Beeler, di sana,
memilikinya. Ketika ditanya, Billy Graham, oleh orang tertentu,
“Siapa, kontradiksi besar apa ini tentang tritunggal? Apakah
ada tiga allah, tiga allah yang sebenarnya? Atau, bagaimana
itu? Di satu tempat, itu tampak seperti tiga allah. Dan di satu
tempat tampaknya seperti ada sa-…” Billy Graham berkata,
“Itu belum disingkapkan. Tidak ada yang tahu.”Wah!
91 Jika ada tiga allah, maka kita adalah orang yang tidak
mengenal Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi itu,
“Yangmana di antara mereka adalah allah Anda? Bapa? Apakah
Anak adalahAllahAnda? Atau, apakahRohKudus adalahAllah
Anda?” Hanya ada satu Allah.

Dan itu bukan tiga kepribadian, untuk satu kepribadian
harus ada satu pribadi. Tidak bisa ada satu kepribadian tanpa
ada satu pribadi. Anda tahu itu. Bagaimana bisa sesuatu
menjadi satu kepribadian tanpamenjadi satu pribadi?
92 “Oh,” dikatakan, “kami tidak percaya akan adanya tiga
allah yang berkepribadian. Kami percaya akan adanya tiga
kepribadian dari Allah yang sama.” Nah, sebelum itu bisa
menjadi satu kepribadian, itu harusmenjadi satu pribadi.
93 “Kalau begitu, apa itu?” Anda akan katakan. Itu bukan tiga
allah. Itu adalah tiga jabatan dari Allah yang sama.

Ia adalah Bapa, pada mulanya, yang berdiam di atas—
padang gurun di—dalam nyala Api, semak duri yang menyala.
Sebagai Bapa, Allah, tepat seperti yang baru saja saya katakan,
merendahkan diri, turun. Itu adalah tingkat yang tertinggi. Roh,
itu—itu—agapao, Zoe, itu—Kehidupan Allah Sendiri mengambil
bentuk sebuah tiang Api. Dan Pribadi yang sama itu, setelah
berada sebagai Bapa, menjadi Anak, dan Roh dari…berada di
semak duri yang menyala, berada di dalamManusia itu, Kristus,
dan Iamemberikan bukti yang sama seperti yang dilakukan oleh
Api itu. Dikatakan, “Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-
pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku.” Setiap
pohon akanmemberikan kesaksian tentang buahnya sendiri.
94 Dan kemudian setelah Ia menjadi Manusia, lihatlah, Ia
turun dari Supernatural, menjadi sesuatu yang nyata yang
dapat dijamah, sebuah tubuh. Dan melalui kematian untuk
berkorban dan pengorbanan tertinggi dari satu Allah ini, Yesus,
Ia berkata, “Aku dan Bapa-Ku adalah Satu. Bapa-Ku tinggal di
dalamAku.” Dapat…Tidak ada orang yang dapat membacanya
dengan lebih sederhana.
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Mereka berkata, “Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan
itu akan—itu akanmemuaskan kami.” Yohanes 14:8.
95 Ia berkata, “Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu,
dan engkau tidak mengenal Aku?” Ia berkata, “Ketika engkau
melihat Ba-…Ketika engkau melihat Aku, engkau melihat
Bapa-Ku.”

Seperti suatu kali seorang wanita lompat berdiri; ia berkata
“Wah, Saudara Branham,” ia katakan, “iya, Bapa dan Anak
adalah satu, sama seperti Anda dan istri Anda adalah satu.”

Saya katakan, “Oh, tidak, itu tidak sama.” Saya katakan,
“Apakah Anda melihat saya?”

Ia berkata, “Ya.”

Saya katakan, “ApakahAndamelihat istri saya?”

Dikatakan, “Tidak.”
96 Saya katakan, “Jadi kedua hal itu bukan kesatuan yang
sama jenisnya. Yesus berkata, ‘Ketika engkau melihat Aku,
engkau melihat Bapa. Bapa tinggal di dalam Aku.’ Istri saya
tidak tinggal di dalam saya.” Paham?

Mereka adalah Satu. Di dalam segala hal, mereka adalah
Satu. Dan kami adalah satu melalui persetujuan, istri dan
saya. Kami adalah satu dalam persekutuan, tetapi kami adalah
dua kepribadian. Istri saya dapat memikirkan suatu hal, dan
saya yang lain. Dan kami adalah dua pribadi. Tetapi tidak
demikian dengan Allah. Mereka, Allah dan Kristus, adalah
Pribadi yang sama.
97 Lalu apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah
yang sama yang berdiam di dalam orang-orang yang untuknya
Ia telah mati, dan menaruh nama mereka di dalam Kitab
Kehidupan Anak Domba. Yang mana, mereka adalah satu
dengan Dia, pada mulanya. Kitab Suci berkata demikian.
Tidakkah Yesus memberi tahu mereka bahwa mereka bersama
dengan Dia sebelum dunia dijadikan? Pikiran Anda dibutakan
dan gelap, dan kita semua dibutakan, akan hal-hal itu. Tetapi
kita bukan hanya sebuah kejadian kecil yang kebetulan di sini.
Kita adalah anak laki-laki dan anak perempuan Allah, pada
awal penciptaan oleh Allah, dan telah diturunkan ke sini untuk
menjadi saksi, untuk menyaksikan kasih karunia Allah yang
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita
memiliki Roh YangKekal. Tidak ada orang, tidak ada orang, dan
tidak ada jalan, untuk menghentikannya. Gereja Allah akan ada
di sana benar-benar sepasti-pastinya.
98 Seperti yang telah kita bicarakan, untuk melanjutkan topik
itu lagi, hanya—untuk sebentar, bagaimana anak yang tidak sah
tidak bisa masuk ke dalam kerajaan itu selama empat belas
generasi, empat ratus tahun, dan bagaimana kesalahan orang
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tua dibalaskan kepada anak-anaknya, sampai generasi ketiga
dan keempat.
99 Juga, perbuatan yang benar dari orang tua dibalaskan.
Apa yang Anda lakukan, jika ada hari esok yang akan datang
dan Anda punya seorang cicit, tindakan Anda hari ini akan
menentukan ia menjadi apa nanti.

Sebab kita membaca dalam Alkitab di mana Melkisedek,
ketika Ia menyongsong Abraham yang kembali dari membunuh
para raja, dan Abraham bapa leluhur itu memberikan kepada-
Nya sepersepuluh, perpuluhan dari semua yang ia miliki.
Dan kemudian ia berbicara tentang perpuluhan itu, bahwa,
“Hanya Lewi saja yang berhakmenerima persepuluhan. Tetapi,”
ia berkata, “Lewi, yang berhak menerima persepuluhan,
membayar persepuluhan ketika ia masih berada dalam tubuh
Abraham.
100 Oh, dapatkah Anda menangkap itu? [Saudara Branham
mengetuk mimbar lima kali—Ed.] Abraham adalah Lewi
punya…cicit. Dan di sini, Lewi, paling sedikit delapan ratus
atau seribu tahun kemudian, mungkin beberapa ratus. Saya
tidak tahu tepatnya berapa, banyak. Harus menghitungnya,
melalui generasinya. Tetapi, Abraham memperanakkan Ishak;
Ishak memperanakkan Yakub; Yakub memperanakkan Lewi.
Dan di sini, Lewi, Yakub adalah ayahnya; Ishak kakeknya; dan
Abraham kakek-buyutnya. Dan ketika Yakub berada dalam
Abraham, Alkitab mengatakan, “Ia membayar persepuluhan
kepada Melkisedek.”
101 Dan kemudian generasi muda ini, berlari ke sana dan
kemari, merokok, minum, dan segalanya, bagaimana Anda
mengharapkan akan ada generasi yang lain? Alasan adanya
dosa, kenakalan remaja sekarang, alasan adanya gadis-gadis
kecil di jalanan, dan anak-anak lelaki kecil, adalah karena ibu
dan ayah mereka dahulu melakukan apa yang mereka lakukan
di masa lalu mereka.

Dan alasan mengapa kita masih memiliki pengkhotbah yang
mau berdiri untuk Kebenaran, alasan mengapa kita masih
memiliki beberapa gadis yang sederhana, adalah karena mereka
memiliki orang tua yang sederhana di belakang mereka. Itu
benar sekali. Kita masih memiliki pengkhotbah yang berdiri
tanpa kompromi dengan denominasi mana pun, atau Firman,
adalah karena kita memiliki pengkhotbah-pengkhotbah yang
sederhana di belakang, berdiri tepat di atas dasar yang sama. Ya.
102 Nah kita berada di zaman ini. Dan sekarang kita
ingin mengatakan, bahwa, di sini, kembali ke…beberapa
denominasi, alasan mengapa kita bukan sebuah denominasi.
Dan, karena, kalau kita adalah sebuah denominasi, kita harus
tunduk kepada hal itu.
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103 Dan ingatlah, Anda carilah ayat Kitab Sucinya di mana pun
yang Anda suka, dan Anda tidak akan menemukan satu tempat
pun dalam Alkitab di mana seseorang pernah dibaptis dengan
dipercik, dengan pencurahan, atau dalam nama “Bapa, Anak,
dan Roh Kudus.” Jadi, kalau itu tidak ada di dalam Kitab Suci,
itu pasti mulai dari suatu tempat.
104 Seperti yang saya katakan, duduk di bawah sebuah pohon
yang besar, memandangnya. Itu, oh, itu mungkin seperti se—
seorang yang gagah, itu—itu mungkin seperti raksasa, itu
mungkin sangat kuat, tetapi itu ada awalnya. Dahulu itu harus
mulai. Dan segala sesuatu…Agama zaman dahulu ini yang
kita dukung dengan berani, dahulu ini harus mulai di suatu
tempat. Ini harus ada awalnya. Dan paham-paham yang kita
miliki, dahulu itu harus ada awalnya. Dan ayat-ayat Kitab
Suci palsu yang kita gunakan di denominasi-denominasi kita,
itu harus ada awalnya. Dan jika kita berkata, “Saya orang
Methodist,” Anda pasti ada awalnya. Jika Anda berkata, “Saya
orang Baptis,” Anda pasti ada awalnya. Anda katakan, “Saya
Katolik,” Anda pasti ada awalnya. Anda katakan, “Saya orang
Kristen yang sudah lahir-baru,” Anda harus ada awalnya. Anda
harus memilikinya.
105 Kembalilah ke belakang, ketahuilah di mana itu mulainya.
Mari kita kembali ke belakang ke awal dari gambar itu. Lalu jika
tidak ada denominasi dalam Alkitab, berarti denominasi pasti
ada awalnya. Itu berawal dari gereja Katolik. Gereja-gereja
Protestan hanyalah keturunan dari itu.
106 Lalu jika Alkitab mengatakan bahwa ia adalah seorang
wanita cabul, karena, doktrinnya, ia berbuat zinah secara
rohani. Apa itu zinah? Ingat, kita telah membahas itu
sekarang. Seorang wanita yang hidup dengan suaminya, ia
sama seperti seorang perawan. Ia tidak pernah dicemari,
asalkan ia hidup dengan satu laki-laki itu. Tetapi apa
itu ketidakbenaran? Kebenaran, yang diselewengkan. Coba
ia hidup dengan laki-laki lain, dan celakalah dia. Paham?
Kebenaran, yang diselewengkan.
107 Nah, jika denominasi itu salah…Jika itu benar, Allah
akan berkata, “Sekarang kita akan memiliki denominasi.” Dan
jika…Gereja Katolik disebut, dalam Alkitab, sebagai seorang
“pelacur,” tidak benar, sebab ia memberikan kepada jemaatnya
teologinya sendiri, dan bukan Alkitab. Saudara, Saudari.
[Saudara Branham bertepuk tangan dua kali—Ed.] Tidakkah
gereja Katolik tertawa di depan muka Anda tentang Alkitab?
Mereka katakan mereka tidak peduli apa yang dikatakan
Alkitab; yang penting apa yang dikatakan gereja, apa yang
denominasi mereka katakan. Nah, kalau begitu, bagaimana
bisa Anda menyebut mereka salah padahal Anda mau tunduk
kepada baptisan “Bapa, Anak, Roh Kudus,” padahal Alkitab
mengecam itu? Sebab orang Methodist berkata begitu, orang
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Baptis berkata begitu? Kenapa Anda setuju dengan pemercikan
dan pencurahan, padahal tidak ada hal seperti itu dalam
Alkitab? Tidak ada hal semacam itu seperti seseorang dibaptis
dalam nama “Bapa, Anak, Roh Kudus.” Lalu mengapa Anda
melakukannya?
108 Lihat, itulah sebabnya kita bukan sebuah denominasi. Kita
tidak perlu memenuhi keinginan mereka. Kita mengambil…
Ketika Roh memancarkan Terang pada Kitab Suci, kita tetap
dengan Kitab Suci dan DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.
Begitulah. Tidak ada hal yang semacam itu. Itu tidak ditulis di
dalam Kitab Suci.
109 Oh, Anda katakan, “Bagaimana denganMatius 28:19?”

Nah, kita telah menyisir itu selusin kali. Itu adalah sebuah
topik diskusi yang Yesus katakan. “Karena itu pergilah, ajarlah
semua bangsa, baptislah mereka dalam Nama dari Bapa, Anak,
Roh Kudus.” Apakah itu pernah dilaksanakan? Apakah pernah
ada seseorang yang dibaptis dengan cara itu? Satu pun tidak.
Jadi pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Tentu,
Katoliklah yang melakukan itu.
110 Carilah apakah pernah ada dalam sejarah, sampai masa
bapak-bapak sebelum-Nicea, Anda para ahli sejarah. Bacalah
buku-buku dari bapak-bapak sebelum-Nicea, dan lihatlah,
tepat sampai raja Inggris. Setiap orang dari mereka dibaptis
dalam Nama Yesus Kristus sampai gereja Katolik. Dan gereja
Katolik memiliki kuasa, mereka katakan, untuk mengubah apa
saja yang mereka mau. Dan mereka membaptis dalam nama
“Bapa, Anak, Roh Kudus.” Martin Luther membawa itu ke luar.
John Wesley mengikuti itu. Dan Alexander Campbell datang
dengan itu. Dan John Smith, dari gereja Baptis, mengikuti. Di
sinilah Pentakosta mengikuti itu, masih.

Tetapi waktunya telah tiba!
111 Perhatikan kaki dian itu, seperti yang kita bahas semalam.
Kaki dian yang pertama adalah Terang. Itumenjadimakin gelap,
makin gelap, makin gelap, sampai hal itu melewati seribu lima
ratus tahun zaman kegelapan. Kemudian, mulai menyala. Dan
tepat sebelum zaman gereja terakhir, ia kembali menyala lagi.
Di antara kedua zaman gereja itu, Terang datang.

Ikutilah Kitab Suci, mengenai gereja Efesus, gereja
Tesalonika, turun terus sampai zaman kegelapan. Masing-
masing dari zaman-zaman itu, Ia berkata, “Kekuatanmu tidak
seberapa, tetapi engkau tidak menyangkal Nama-Ku.” Dan
gereja berikutnya, “Engkau telah melakukan hal yang besar,
tetapi engkau tidak menyangkal Nama-Ku.” Ikutilah bapak-
bapak sebelum-Nicea sepanjang masa itu. “Engkau tidak
menyangkal Nama-Ku.” Kemudian, seribu lima ratus tahun
zaman kegelapan.
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Lalu gereja Lutheran muncul. Ia berkata, “Engkau tidak
memiliki Nama-Ku, tetapi engkau memiliki sebuah nama.”
Bukan Yesus lagi; tetapi Luther, dan Katolik, dan Baptis, dan
Presbiterian. [Saudara Branham bertepuk tangan dua kali—Ed.]
“Engkau dikatakan hidup. ‘Kita adalah sebuah gereja yang
hidup. Kita sedang berkembang. Kita maju terus.’ Tetapi engkau
mati!” Kitab Suci berkata demikian.
112 “Sebab di bawah kolong Langit ini tidak ada nama
lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita
dapat diselamatkan.” Tidak…Baptis tidak menyelamatkan
Anda. Presbiterian tidak menyelamatkan Anda. Katolik tidak
menyelamatkanAnda. YesusmenyelamatkanAnda.
113 Semuanya ada di dalam buku-buku pelajaran kecil itu,
teori-teori buatan-manusia, mereka menuliskannya, “Itulah
yang kami percaya.” Dan itulah sebabnya kita menjauhi hal itu.
Kita tidak memiliki buku pelajaran kecuali Alkitab. Tidak ada
pimpinan, tidak ada uskup, kecuali Roh. Itu benar.

Dan kemudian jika ada roh yang salah masuk ke
dalam, mau membelokkan sesuatu di sana, Firman akan
meluruskannya. “Itu salah. Jauhilah itu.” Paham? Datanglah
Roh itu, mengatakan, “Itu salah.” Memberi kesaksian, sebab roh
kita bersaksi bersama dengan Roh-Nya.

Datanglah seseorang, mengatakan, “Oh, kita seharusnya.
Oh, menurut saya itu tidak apa-apa bagi mereka untuk
melakukan ini, itu, yang lain.”
114 Tetapi Roh berkata, “Ada sesuatu yang salah dengan itu.”
Langsung kembali ke Alkitab dan membawa dia turun, cara
yang kita lakukan. “Dan itu salah. Jauhilah itu.”

Itulah sebabnya Alkitab berkata, “Bagi dia yang berhikmat.
Bagi dia yang berpengetahuan. Bagi dia yang memiliki ini.”
Gereja itu, sedang dipersiapkan. Tidakkah Anda melihat
rencana agung Allah?
115 Sekarang lihatlah. Zaman Gereja Filadelfia adalah zaman
gereja Methodist, zaman gereja kasih persaudaraan, reformasi.
Yang, ketika pengikut paham Calvin muncul di dalam gereja
Anglikan di Inggris, di mana mereka bahkan tidak ada
kebangunan rohani lagi, langsung menjadi lebih buruk, Allah
membangkitkan John Wesley sebagai seorang legalis, untuk
mengambil doktrin Arminian. Dan ketika ia melakukannya, ia
memukul ajaran itu di kepalanya, dan itu layak diperlakukan
begitu. Tetapi apa yang ia lakukan? Datanglah orang Methodist,
dan berlari sama jauhnya ke arah situ seperti yang ia (pengikut
paham Calvin) lakukan ke arah sini. Nah, di antara mereka di
sana, masih Methodist, masih Baptis.
116 Ingin kita bisa ke sini sekarang dalam Kitab Suci, Bukalah
Wahyu 3, dan Anda akan mendapatkannya. Sekarang tepat
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sebelum…Zaman gereja terakhir, yaitu Pentakosta, suam-
suam kuku, ZamanGereja Laodikia, yang ditolak.

Tetapi ingatlah, ketika Yesus tampak di salib itu, berdiri di
antara ketujuh kaki dian emas, yang paling gelap adalah yang
paling jauh dari Dia, tangan kanan-Nya dan tangan kiri-Nya.
“Dan Ia tampak bagaikan Alfa dan Omega.” Bukan yang di
antaranya. “Sang—Alfa dan Omega,” ketika Ia merentangkan
tangan-Nya. “Dan Ia tampak bagaikan permata yaspis dan
permata sardis,” yaitu Benyamin dan Ruben, “yang awal dan
yang akhir.” Di sana Ia merentangkan tangan-Nya. Di sanalah
Ia berdiri.
117 Tetapi ingatlah, di akhir dari ini, jangan keliru. Sebab,
ketika mereka menerima nama-nama ini di sini, dari
denominasi-denominasi ini, mereka akan mati tepat di dalam
hal-hal yang sama itu, tepat sekali. Tetapi Ia berkata, Tepat di
antara Methodist dan Pentakosta, akan berakhir, “Aku telah
membuka pintu bagimu.” Itulah dia, Nama itu dipulihkan lagi.
“Aku telah membuka pintu. Sebab Akulah Jalan, Kebenaran,
dan Hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidakmelalui Aku.” Apa itu? Pintu yang terbuka itu.
118 “Selat!” Selat, jikaAnda perhatikan, itu bukan l-u-r-u-s. Itu
adalah s-e-l-a-t. “Selatlah jalannya.” Selat, adalah air.

Bagaimana? “Kembali kepada Nama Yesus, yang dahulu
kamu miliki. Kamu belum…Memiliki sedikit kehidupan;
engkau tidak menyangkal Nama-Ku.” Lalu, lalu, di sini mereka
kehilangan itu, masuk ke dalam denominasi Katolik; keluar
dalam sebuah denominasi Lutheran, keluar dalam sebuah
denominasi Wesley, lalu mereka langsung masuk ke dalam
denominasi Pentakosta setelah itu.

Tetapi, tepat sebelum akhir zaman, Benih itu sudah hampir
hilang dari bumi ini. Itu sudah berjalan ke luar, Benih orang
benar. Benih ular terus menumpuk saja dengan makin cepat dan
makin cepat dan makin cepat, bersiap-siap untuk zaman atom
ini, untuk dihancurkan. “Tetapi tepat sebelum saat itu, Aku
akan membuka sebuah jalan keluar. Aku akan membuka pintu
bagimu. Sesaklah pintu ini dan sempitlah jalan ini, dan akan
ada sedikit orang yang mendapatinya. Tetapi luaslah jalan yang
menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang akan masuk
melaluinya.” Demikianlah. Tepat sebelum ini, Terang yang besar
ini harus muncul.
119 Saya senang sekali. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana
cara untuk mengekspresikannya, saya senang sekali. Ini dia,
waktu untuk tutup, dan saya belummenyentuh topik saya.
120 Saya ingin berbicara tentang: Baptisan Roh Kudus. Saya
akan menyinggung itu, biar bagaimanapun, selama sepuluh,
lima belas menit. Nah, saya tidak akan menahan Anda selama
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tiga jam seperti yang saya lakukan kemarin malam; saya akan
berusaha untuk tidak melakukannya.
121 Nah, jika mereka mempunyai baptisan air yang palsu,
denominasi adalah salah. Dan siapa pun yang mendukung
denominasi-denominasi tertentu secara mutlak sedang
mendukung hal yang salah. Mereka mendukung apa yang
ditentang Allah. Dikatakan demikian di zaman-zaman gereja
ini. Dikatakan demikian dalam Kitab Suci, dan menyebut
mereka pelacur, sebab, “Ajaran yang mereka ajarkan adalah
perintah manusia.” Nah, kita…
122 Saya pergi ke suatu tempat belum lama ini, kepada seorang
laki-laki yang datang ke sini, sedang menulis sebuah tesis
tentang kesembuhan Ilahi. Dan ia berkata, “Satu-satunya
hal tentang Anda, Saudara Branham,” dikatakan, “orang
menentangAnda karenaAnda pergi ke orang Pentakosta.”

Saya katakan, “Baik, saya akan datang ke tempat Anda,”
saya katakan, “jikaAndamaumendukung saya di kotaAnda.”

Ia berkata, “Nah,” dikatakan, “Saya—saya sudah
membicarakan itu.” Dikatakan, “Saya telah membicarakan itu
dengan uskup dari gereja tertentu ini, gereja Methodist.” Tidak
perlu sungkan-sungkan mengenai itu. Dikatakan, “Saya telah
membicarakan hal itu, dan mereka katakan, ‘Nah, Anda tahu,
kita, sebagai gereja Methodist, tidak percaya akan mujizat-
mujizat ini.’”
123 Nah apa yang akan Anda lakukan? Nah apakah Anda
mau mendengarkan gereja Methodist, atau denominasi? Jika
Anda mau, Anda adalah seorang pelacur agama. Apakah Anda
pikir gereja Baptis mau mendukung kampanye seperti ini?
[Jemaat berkata, “Tidak.”—Ed.] Kenapa? Karena mereka orang
Baptis. Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah pelacur.
Ia melahirkan anak-anak perempuannya, dan mereka adalah
“wanita-wanita pelacur.” Kenapa? Menyebarkan doktrin yang
sama, doktrin buatan-manusia, sebagai pengganti Doktrin
Allah. Itulah sebabnya kita tidak didenominasikan dengan
Baptis. Itulah sebabnya kita tidak didenominasikan dengan
Methodist.
124 Nah, mengapa kita tidak didenominasikan dengan
Pentakosta? Inilah. Itu tepat sekali. Kalau orang Pentakosta
tetap berada di mana…Jika—jika gereja Lutheran tetap berada
seperti ketika ia mulai, ia sudah menjadi Pentakosta. Tetapi
mereka membentuk denominasi, maka Allah membangkitkan
pentakosta yang lain, yang disebut Wesley. Maka ketika Wesley
membentuk denominasi, Ia membangkitkan satu lagi, yang
disebut Baptis. Ketika mereka membentuk denominasi, lalu
Ia membangkitkan satu lagi, yang disebut pengikut Campbell.
Ketika mereka membentuk denominasi, Ia membangkitkan
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satu lagi, yang disebut Pentakosta. Ketika mereka membentuk
denominasi, Ia jalan terus. Perhatikan saja dan lihatlah.
125 Itu bukan program Ilahi Allah. Itu tidak ada dalam program
Allah, untuk memiliki denominasi-denominasi itu. Maka, Anda
lihat, itulah sebabnya kita bukan sebuah denominasi.
126 Ingatlah ini. Telah saya katakan, pada permulaan, nah, jika
saya menyakiti Anda, saya tidak bermaksud untuk melakukan
itu. Ini untuk gereja. Jika Anda akan duduk terus, kami senang
untuk menerima Anda di sini, tetapi inilah apa yang kami
dukung, dan kenapa kami bukan sebuah denominasi.
127 Nah, denominasi, dari awal, adalah palsu, dan guru
palsu. Saya telah mengatakan bahwa ini akan menyakiti,
dan saya ingin agar ini menyakiti. Secara mutlak mereka
adalah para guru palsu. Siapa pun yang mengetahui hal-hal
itu, dan mau berdiri dan berkompromi, bagi orang Baptis,
Methodist, Lutheran, atau Pentakosta, walaupun tahu bahwa
Alkitab mengajarkan yang berbeda, ia adalah seorang nabi
palsu. Jangan diam di sana. Itu tepat. Itulah sebabnya saya
tidak bergabung dengan Sidang Jemaat. Itulah sebabnya saya
tidak bergabung dengan Oneness. Itulah sebabnya saya tidak
bergabung dengan Baptis, Methodist, atau Presbiterian, sebab
mereka palsu. Maksud saya bukan orangnya yang palsu. Maksud
saya teologi mereka yang palsu, sebab itu tidak sesuai dengan
Firman Allah.

Paulus berkata, “Jika se…” Ia pergi ke sini…Biarlah saya
menunjukkan kepada Anda apa yang Paulus katakan, sebelum
kita meninggalkan baptisan air ini.
128 Ketika Yesus mengatakan hal itu, dalam Matius 28:19;
Petrus, sepuluh hari kemudian, berkata, “Bertobatlah kamu
masing-masing dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis
dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka
kamu akanmenerima karunia Roh Kudus.”

Kali berikutnya baptisan disebut, ketika penginjil Filipus
pergi dan berkhotbah kepada orang Samaria. Dan ia membaptis
setiap orang dari mereka dalam Nama Yesus Kristus. Paulus…
Petrus datang, atau Petrus dan Yohanes, lebih tepatnya, dan
menumpangkan tangan atas mereka; mereka menerima Roh
Kudus.

Lalu mereka melanjutkan di sana. Lalu Petrus langsung
pergi ke rumah Kornelius. Dan ketika Kornelius…“Ketika
Petrus sedang menyampaikan Firman ini, turunlah Roh Kudus
ke atas mereka.” Petrus berkata, “Kita tidak boleh mencegah
membaptis dengan air, karena kita melihat bahwa orang-orang
ini telah menerima Roh Kudus sama seperti kita pada mulanya.”
Dan ia memerintahkan mereka untuk dibaptis dalam Nama
Tuhan Yesus Kristus.
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129 Nah, Paulus sesudah menjelajah daerah pedalaman Efesus;
ia bertemu dengan beberapa orang Baptis. Dan mereka
mempunyai se—mereka seorang rasul di sana, rasul dalam
Alkitab, dan ia bernama Apolos. Ia adalah pengacara, telah
bertobat, dan ia sedang membuktikan kepada orang bahwa
Yesus adalah Kristus, dengan Alkitab. Ia berkata, “Mesias—itu
harusmelakukan hal-hal tertentu. Laki-laki ini adalahMesias.”
130 Dan mereka memiliki banyak orang di sana, dan mereka
sedang bersukacita, dan bersorak, dan menikmati waktu
yang luar biasa. Akwila dan Priskila telah pergi ke sana
dan bergabung dengan mereka, sedang bersekutu dengan
mereka. Mereka tidak memiliki denominasi. Mereka memiliki
persekutuan. Maka mereka melihat bahwa pria ini adalah
orang yang hebat, oh, ia pintar, seorang pengacara, dan ia—ia
seorang yang pintar. Maka ia…Mereka berkata, “Nah, engkau,
engkau bagus sekali mengenai apa yang kautahu, tetapi kami
punya seorang saudara yang bernama Paulus. Ketika ia datang,
ia sudah berpengalaman, ia tahu apa yang ia bicarakan. Ia
akan mengajarkan engkau jalan Tuhan dengan lebih jelas,
kalau saja engkau mau duduk dan mendengarkan dia. Nah,
jangan mencoba mendorong sesuatu kepadanya, sebab ia tidak
akan membiarkan hal itu. Paham? Tetapi Anda hanya—Anda
lanjutkan saja, dengarkanlah dia.”
131 Dan Paulus datang. Ia mendengarkan mereka,
memperhatikan satu kali di sana.

Ia berkata, “Itu sangat baik, tetapi sudahkah kamu
menerima Roh Kudus, kamu orang-orang Baptis, sejak kamu
percaya?”

“Oh,”mereka berkata, “belumkah kamimenerima Itu?”
“Menurut saya belum.” Paham?
“Nah, kenapa?”
“Baik, bagaimana cara kamu dibaptis?”
“Oh, kami sudah dibaptis. Kami sudah dibaptis.”

132 “Baik, siapa yang membaptis kamu? Dan bagaimana cara
kamu dibaptis?”

Alkitab mengatakan, “dengan apa.” Yunaninya, atau
aslinya, mengatakan, “bagaimana.” Dan ini mengatakan,
“dengan apa.” Dikatakan, “Kamu dibaptis dengan apa?”
Dengan perkataan lain, “Bagaimana cara kamu dibaptis?”
133 “Kami dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pria yang sama
yangmembaptis Yesus Kristus, tempat air yang sama.”

Itu adalah baptisan yang cukup baik, bukan? Tampaknya itu
akanmelekat dengan baik, bukan? Tampaknya itu baik, jika pria
yang berjalan ke dalam air bersama Tuhan Yesus Kristus dan
membaptis Yesus. Dan Allah menyetujui itu, sampai Ia turun
dalam bentuk Roh Kudus dan masuk ke dalam Dia. Dan Ia
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berkata, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi di dalam Dialah Aku
berkenan untuk berdiam,” tepat setelah baptisan itu. Bagi saya
tampaknya baptisan itu baik.
134 Dan Paulus berkata, “Itu tidak berlaku lagi sekarang. Tidak
berlaku lagi.”

“Mengapa itu tidak berlaku lagi?” Paham?
“Kamu harus dibaptis lagi.”
“Maksudmu kami, yang telah dibaptis oleh Yohanes, yang

membaptis Yesus, harus dibaptis ulang?”
“Itu benar.”
Dikatakan, “Kami harus dibaptis dengan cara yang

bagaimana?”
135 Dikatakan, “DalamNama Yesus Kristus.”

Dan Paulus membawa mereka ke sana dan membaptis
mereka semua, lagi. Kisah Para Rasul 19:5. “Dan ketika mereka
mendengar hal itu, mereka dibaptis lagi, sekarang, dalam Nama
Yesus Kristus. Dan Paulus menumpangkan tangan di atas
mereka, danmerekamenerima Roh Kudus.”
136 Jika Paulus mendesak pria dan wanita untuk dibaptis lagi,
dalam Nama Yesus Kristus; jika saya mengkhotbahkan suatu
Injil yang lain, maka roh saya tidak benar tidak seperti roh
Paulus. “Ia harus sadar bahwa apa yang kutulis ini adalah
perintah Tuhan.”
137 Dan sekarang dalam Galatia 1:8, Paulus berkata, “Jika
seorang malaikat dari Sorga datang, seorang malaikat yang
bersinar terang.” Apa yang sedang ia bicarakan? Sebuah wahyu.
Terpujilah Nama Tuhan! Tidak peduli betapa bagusnya wahyu
Anda. Anda ingat kebaktian kita yang pertama pagi ini, Urim
Tumim itu? Jika sesuatu datang dan menyingkapkannya dengan
sempurna; ia adalah seorang pembohong, ia adalah seorang
malaikat palsu, dan laki-laki yang membawa pesannya adalah
seorang nabi palsu. Hanya ada satu cara untuk dibaptis, yaitu
Nama Yesus Kristus. Jika Anda belum dibaptis dengan cara
itu, ada sebuah tempat pembaptisan yang sedang menunggu.
Itu benar.
138 Dengan salah! Temukanlah bagi saya satu tempat di
mana seseorang pernah dibaptis dalam nama “Bapa, Anak,
Roh Kudus.” Itu tidak ada dalam Kitab suci. Apa itu? Itu
adalah dogma yang dimulai dengan gereja Katolik. Kita dapat
membuktikan ini. Kita memiliki seluruh doktrin bapak Nicea.
Kita memiliki sejarahnya. Kita memiliki Dua Babilon karangan
Hislop. Kita memiliki tulisan Yosefus. Kita memiliki semua
sejarah kuno itu. Dan Yosefus menulis pada masa Tuhan
Yesus. Dua Babilon karangan Hislop, ditulis setelah itu. Bapak-
bapak Sebelum-Niceamenulis setelah itu, sebelum terbentuknya
gereja Katolik. Dan kemudian gereja Katolik masuk, dan
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mendorong semuanya itu ke luar dan mengambil alih, sendiri,
dan Roma penyembah berhala menjadi Roma kepausan. Dan
di sana mereka membawa baptisan air yang palsu itu, menjadi
pemercikan; dan dari Nama Tuhan Yesus, menjadi “Bapa, Anak,
Roh Kudus.” Dan Yesus berkata, di bawah inspirasi yang Ia
berikan kepada Yohanes di Patmos, “Engkau memiliki sebuah
nama bahwa engkau hidup, tetapi engkau mati.” “Bapa, Anak,
Roh Kudus” adalah sebuah nama yangmati.
139 Biarlah saya menceritakan kepada Anda sebuah
pengalaman pribadi yang kecil; Swiss, Jerman, dan tempat-
tempat yang pernah saya kunjungi.

Bagaimana cara peramal bekerja? Bagaimana roh-roh jahat
bergerak? Saya ingin agar Anda percaya kepada saya, sebagai
gembala Anda, sebab kepada Andalah saya sedang berbicara.
Setan-setan bergerak dalam nama “Bapa, Anak, dan Roh
Kudus.” Mereka memotong bulu, dan segala yang lain, dan
menenung satu sama lain, dengan nama “Bapa, Anak, Roh
Kudus,” menyebut itu tiga nama yang tinggi. Ibu dari hal itu
adalah gerejaKatolik.Mereka datang ke patung-patung kecil ini
dan berlutut di sana, dan memotong bulu dengan gunting, dan
menekuknya ke belakang, dan menenung tetangga mereka, dan
sebagainya, di mana mereka dibakar sampai mati, dan segala
yang lain, karena hal itu.
140 Di Swiss, saya pernah berdiri dengan tangan saya pada
tiang, seperti itu, di mana laki-laki dan wanita yang jujur
telah mati, ketika orang-orang itu memotong lidah mereka, dan
membakar mata mereka sampai ke luar, dan segalanya, dengan
batang-batang yang panas, gereja Katolik pelacur itu. Bukan
itu saja, tetapi gereja-gereja Anglikan Anda yang mula-mula,
juga. Dan gereja-gereja Protestan melakukan hal yang sama.
Dan mereka mengirimkan tenungan itu, dengan “Bapa, Anak,
dan Roh Kudus.”
141 Saudara dan gembala Anda, saya telah mendapat—
kehormatan yang disyukuri, karena kasih karunia Allah, untuk
dilindungi dari hal-hal ini, hanya untuk mengetahui secara
langsung apa yang sedang saya bicarakan. Di mana, seorang
wanita, yang pernah datang ke gereja ini, mengecam saya
dan berkata, “Ia sedang bermain-main dengan spiritisme.”
Allah yang ada di Sorga mengetahui apa itu. Saya tidak dapat
mengambil siapa pun…saya tidak…
142 Ketika mereka memberi tahu saya bahwa Pigalle, di Paris,
adalah tempat yang begitu cemar, bagaimana saya tahu?
Saya tidak pernah ke sana. Tetapi saya pergi ke sana untuk
mengetahui apakah itu benar atau tidak. Saya membawa dua
atau tiga pendeta lagi dan pergi ke sana ke perempuan-
perempuan itu dan hal-hal itu yang telanjang di jalanan dan
sebagainya. Itu adalah kebenaran.
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143 Bagaimana saya tahu bahwa Roma terletak di atas tujuh
bukit? Bagaimana saya tahu bahwa paus memiliki VICARIVS
FILII DEI? Harus memercayai perkataan orang lain. Bagaimana
saya tahu tiara itu ada di kepala paus; kekuasaan hukum dari si
pengganti itu atas Sorga dan bumi dan neraka? Bagaimana saya
tahu itu sampai saya pergi dan melihatnya?
144 Bagaimana saya tahu ada seorang Allah yang hidup? Bukan
berdasarkan teologi seseorang, suatu konsep pemikiran dari
suatu masa yang emosional yang melewati sebuah zaman yang
lampau, seperti yang dikatakan kepada kita oleh orang yang
tidak percaya. Tetapi suatu hari, di bawah sana, saya bertemu
dengan Dia dan berbicara dengan Dia, muka dengan muka. Itu
membuat perbedaan. Tepat sekali.
145 Spiritisme bekerja melalui “Bapa, Anak, dan Roh Kudus.”
Saya berdiri dalam sebuah pertemuan di mana para tukang
sihir itu sedang bekerja. Jangan Anda kira mereka tidak akan
menantang Anda. Mereka berdiri di sana. Mereka melemparkan
sebuah meja ke udara, dan meja itu melayang-layang; dan
sebuah gitar bunyi sendiri. Berdiri di sana, dan mereka mau
mengusir saya ke luar. Saya katakan, “Kamu salah.” Dan roh itu
menjawab mereka, roh yang mengaku sebagai Allah, dikatakan
bahwa itu adalahAllah. Saya katakan, “Itu salah. Itu iblis.”

Mereka berkata, “Laki-laki ini adalah seorang yang tidak
percaya.”
146 Saya katakan, “Saya adalah seorang yang tidak percaya
akan hal ini, sebab ini bukan dari Tuhan saya. Ini adalah ilmu
sihir. Ini berasal dari iblis.” Saya katakan, “Sekarang, di sini
saya akan mencoba Nama yang berkuasa itu yang dengannya
saya membaptis.” Saya katakan, “Dalam nama ‘Langit yang
tinggi,’ beri tahu saya yang sebenarnya.” Malah tidak mau
menjawab saya. Saya katakan, “Dalam nama ‘Gereja suci,’ beri
tahu saya yang sebenarnya.” Ia tidak mau menjawab saya. Saya
katakan, “Dalam nama ‘Bapa, Anak, dan Roh Kudus,’ beri tahu
saya yang sebenarnya.”Dan ia tidakmaumenjawab saya. Tetapi,
saya katakan, “DalamNama ‘Yesus Kristus,’ beri tahu saya yang
sebenarnya.”
147 Ia berkata, “Ya. Ini salah.” Allah tahu bahwa itu adalah
kebenaran. Ya, Pak. Oh!

Faith in the Father, faith in the Son,
Faith in the Holy Ghost, these three are One;
Devils will tremble, sinners awake;
Faith in the Lord Jesus make anything shake.

Ya, Pak. Tetaplah dengan Nama itu.
148 “Engkau memiliki sebuah nama yang mengatakan bahwa
engkau hidup, tetapi engkau mati.” Itulah gereja Anda. Di
sanalah itu berada.
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149 Dengarlah. Ada seorang wanita yang sedang duduk…
Ada wanita-wanita yang sangat baik, elok, dan cantik yang
sedang duduk di gereja ini pagi ini. Wanita muda, wanita
setengah-baya, wanita tua, mereka semua sangat baik. Mereka
adalah istri seseorang, anak perempuan seseorang, kekasih hati
seseorang, dan sebagainya. Mereka, setiap orang. Ada satu
Ny. Branham yang sedang duduk di sini. Anda, setiap orang,
adalah wanita. Tetapi ada satu Ny. William Branham. Dialah
wanita yang pulang ke rumah dengan saya. Dialah wanita yang
merupakan kekasih saya. Dialah wanita yang membesarkan
anak-anak saya.
150 Ada banyak gereja yang bagus sekali di dunia hari ini. Tetapi
ada satu Ny. Yesus yang menghasilkan ciptaan lahir-baru dari
Allah, yang sejati, dan benar. Anda tahu apa yang saya maksud,
bukan? Namanya bukan Methodist. Namanya bukan Baptis.
Namanya Yesus, Ny. Yesus. Tentu, Dialah. Ia melahirkan orang,
bukan anggota gereja Methodist. Ia tidak melahirkan gereja
Baptis, atau Presbiterian, atau Katolik. Ia melahirkan mereka,
dilahirkan, dan berakar serta berdasar di dalam Kristus Yesus.
ItulahDia. ItuDia. Saya senang sekali saya bersama denganDia.
Ia adalah sebuah Gereja rohani. Ia tidak memiliki denominasi
apa pun. Ia tidak memakai nama-nama yang hebat dan keren
ini serta gedung-gedung yang besar. Ia bertemu di mana pun
anggota Tubuh ini berkumpul bersama. Mereka menyembah
dalam Roh dan Kebenaran. Mereka telah ditetapkan sebelum
dunia ini dijadikan.

Satu Kitab Suci lagi, dan saya berjanji kepada Anda saya
akan menutup. Dan saya akan meninggalkan sisanya sampai
nanti malam. Leo, Anda dapat menangkap itu nanti malam,
kalau begitu.
151 Mari kita ke Efesus, sebentar saja. Hanyamembaca satu ayat
Kitab Suci ini, lalu saya akan meninggalkannya kepada Anda.
Kita dapati apa yang Alkitab katakan sekarang tentang hal
ini. Saya akan mengambil guru besar ini, Paulus, yaitu…Tidak
pernah ada seseorang yang seperti dia. Ia adalah rasul untuk
Gereja bangsa-bangsa bukanYahudi. Baik. DapatkanEfesus 1.
152 Nah kita akan tutup, sebentar lagi saja. Dengarlah ini,
temanku yang terkasih. Dengarlah Paulus berkhotbah kepada
Gereja yang sama seperti gereja yang kepadanya saya sedang
berkhotbah, pagi ini.

Paulus, rasul Yesus Kristus oleh kehendak… (gereja
Presbiterian? Gereja apa?)…kehendak Allah, kepada
orang-orang kudus (orang-orang yang diurapi) di
Efesus,…
Nah, ingatlah, mereka tersebar di seluruh dunia. Tetapi, ini

adalah kelompok yang ada di Efesus, yang kepadanya ia sedang
berbicara. Nah, ia bukan berbicara kepada dunia. Ia bukan
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berbicara kepada anggota gereja setempat. Ia mengarahkan ini
kepada orang-orang kudus. Mari kita lihat.

…dan kepada orang-orang percaya dalam Kristus
Yesus:
Bagaimana kita masuk ke dalam Kristus Yesus? “Oleh

satu Roh kita semua telah dibaptis,” orang-orang percaya
yang hidup. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda memiliki Roh
Kudus? Kita akan membahas itu mungkin nanti malam. Paham?
Baiklah.

…dalam Kristus Yesus menyertai kamu.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa

kita dan…Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus

yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat
rohani di dalam sorga…

153 Anda tahu, ini tidak perlu banyak teriakan. Ini tidak perlu
banyak jeritan. Itu tidak apa-apa; tidakmenentang itu. Itu tidak
apa-apa. Ini tidak perlu hal itu. Ini memerlukan—hati yang
berserah, duduk di Sorga, berpesta dalam hal-hal yang dari Roh.
Dan Roh berpesta dalam hal apa, emosi? Sama sekali bukan. Ini
membawa emosi. Paham? Tetapi Anda dapat…
154 Ingatlah. Ingatkah Anda penglihatan tentang hujan
dan gandum, lalang? Ingat. Ketika memerlukan hujan,
ada tumbuhan cocklebur yang kecil, kepalanya tertunduk;
gandum kepalanya tertunduk. Ketika hujan turun, dua-
duanya melompat dan bersorak. Hujan yang sama. “Tetapi dari
buahnyalah kamu akanmengenal mereka.” Lihatlah.

Kasih karunia menyertai kamu,…dari—dari Allah
Bapa kita,…
Sekarang perhatikan. “Sebab…”Sekarang ayat ke-4.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita…

Pada kebangunan rohani terakhir? [Jemaat berkata,
“Bukan.”—Ed.] Huh? [“Bukan.”] Ketika kita menjadi anggota
gereja Baptis atau Meth-…? Bukan. “Telah memilih,” sebelum
mereka mengadakan pertemuan. Ya.

…sebelum dunia dijadikan,…
Ia telah memilih kita ketika itu. Bukan, kita tidak memilih

Dia. Ia memilih kita. Paham? Ia memilih kita ketika itu sebelum
dunia dijadikan.

…supaya kita kudus…
155 Bagaimana kita menjadi kudus? Bukan melalui apa yang
kita lakukan, tetapi apa yang Ia lakukan bagi kita, sebab kita
tidak bisa kudus. Bagaimana bisa Anda membuat seekor babi
menjadi seekor anak domba? Saudara Roy, Anda memelihara
babi dan anak domba, dua-duanya. Anda tidak bisa—Anda
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tidak bisa—Anda tidak bisa mencampur mereka. Seekor babi
hanya…iamondar-mandir di sana dan memakan apa saja yang
ia bisa. Ia keluar ke tumpukan kotoran hewan dan makan
sampai kenyang. Nah, Anda tidak merasa tidak enak tentang
hal itu. Anda pikir babi itu tidak apa-apa. Ia hanya seekor babi
yang baik. Itu saja. Tetapi Anda tidak melihat anak domba di
sana. Ia tidak dapat mengundang dia untuk makan malam; ia
tidak akan datang. Tidak. Apa masalahnya? Sebab, ia adalah
babi. Anda pergilah beri tahu dia bahwa ia salah. “Terpujilah
Allah, saya seekor babi. Engkau tetaplah di tempatmu. Engkau
pergilah ke sana, jadilah seorang peguling-suci jika engkau
mau.” Begitulah.

“Jikalau kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalam
dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam kamu,” kata
Firman.
156 Nah, bukan karena saya berhenti makan kotoran hewan,
yangmenjadikan saya berbeda dari babi, lihat, yangmenjadikan
saya bukan babi lagi. Bukan itu. Tetapi ketika sifat saya
berubah. “Oh, mereka memasang pagar di sekelilingnya, saya
duga. Mereka memagari diri. Saya seharusnya tidak melakukan
hal ini”? Oh, tidak. Anda tidak memagari apa pun dari hal
ini. Anda hanya lahir kembali. Itu saja. Anda hanya diubah.
Itu benar.
157 Tetapi jika Anda dapat mengambil roh dari—dari anak
domba itu dan menaruhnya di dalam babi itu; anak domba itu
akan melakukan hal yang sama. Babi itu akan melakukan hal
yang sama yang dilakukan oleh roh anak domba yang ada di
dalamnya, dan anak domba itu akan langsung berbalik dan
melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh babi itu.

Sekarang Anda mengerti, Anda babi-babi, di manakah
Anda berada? Paham? Itu tepat sekali. Itu benar. Paham? Anda
pergilah ke luar dan mengasihi apa yang ada di dalam dunia,
memakai celana pendek dan melakukan semua hal ini. Jalan
terus, tunjukkan siapa Anda.
158 “Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah
orang memetik buah ara dari semak duri?” Paham? Tidak, tidak.
Anda memetik buah ara dari pohon ara. Anda memetik buah
apel dari pohon apel. Anda memetik duri dari semak duri.
Itu benar.

Nah, dengarlah dengan cermat sekarang.
Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus

Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan
kerelaan-Nya, sesuai dengan kerelaan—kehendak-Nya,
Ia telah menentukan kita dari semula, supaya

terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang
dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang
dikasihi-Nya.
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159 Siapa yang melakukan itu? “Karena saya berhenti minum?
Karena saya berhenti merokok?” Tidak. Ia yang melakukannya.
Ia yang menjadikan saya, sebelum dunia dijadikan, dapat
diterima di dalam kasih karunia-Nya. Tidak ada yang saya
lakukan. Tidak pernah melakukan sesuatu untuk itu. Tidak
memiliki sesuatu yang berhubungan dengan itu.

Dahulu saya adalah seekor babi, pada mulanya. Dahulu
saya seorang yang berdosa, lahir dalam keluarga pemabuk,
dibesarkan di tempat penyulingan minuman keras, duduk di
atas tong wiski, memalukan. Itu benar. Pembuat minuman keras
ilegal di Kentucky, tidak pernah memakai sepasang sepatu
sampai saya sudah besar sekali. Rambut terurai sampai ke leher
saya, duduk di sana di atas tong minuman keras, membuat
minuman keras ilegal.

Namun, Roh Kudus datang kepada saya, ketika umur
tujuh tahun, dikatakan, “Janganlah engkau menyentuh setetes
pun dari minuman itu. Dan janganlah engkau bermain-main
dengan gadis-gadis kecil itu di luar sana. Dan janganlah
engkau merokok atau mengunyah tembakau.” Oh, wah! Apa
itu? Kebaikan Bapa, sebelum dunia dijadikan, bahwa Ia
akan mengutus saya untuk memberitakan Injil dan memimpin
domba-domba-Nya. Allah berkatilahDia dan, selamanya, Nama
yang agung itu! Saya akan tetap denganAlkitab-Nya, tenggelam
atau kelelap, populer atau tidak populer. Entah orang mengasihi
saya, atau tidak, saya mau menyenangkan Dia. Saya ingin
melakukan apa yang menyenangkan Dia.
160 Jika orang Baptis menolak saya, orang Methodist; orang
Pentakosta, atas dasar “bukti awal mereka, berbahasa roh,
sebagai Roh Kudus.” Itulah sebabnya kita bukan Pentakosta.
Kita tidak percaya bahwa berbahasa roh menjadikan Anda
penuh dengan Roh Kudus, sama seperti kita tidak percaya
bahwa tinggal di dalam kandang akan menjadikan Anda seekor
babi. Tidak, Pak. Sama seperti kita tidak percaya bahwa tinggal
di—dalam istana akan menjadikan Anda seorang raja. Tidak!
Mungkin Anda adalah seorang pelayan. Paham? Anda bisa
menjadi apa saja. Tidak, Pak.
161 Kita percaya bahwa Anda menerima Roh Kudus melalui
sebuah pengalaman, bukan melalui konsep pemikiran yang
mistis tentang Kitab Suci, tetapi melalui pengalaman yang
diketahui oleh Anda sendiri. Nah, jika Anda ingin tahu apakah
itu adalah Roh Kudus, perhatikan bagaimana pola hidup Anda
setelah itu. Itu akan menyatakan roh macam apa yang masuk ke
dalam Anda.
162 Anda mungkin berbahasa roh dan mungkin tidak. Tetapi
kenapa orang Pentakosta melakukan hal yang begitu buruk
seperti itu? Tangkaplah itu. Mengapa orang Pentakosta
melakukan itu? Mengapa? Sebab, pada mulanya, ketika
dahulu Allah mulai memulihkan, empat puluh tahun yang
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lalu, membawa kembali karunia-karunia itu, seseorang mulai
berbahasa roh. Dan bahasa roh adalah karunia yang terkecil,
menurut ajaran Paulus, dari semua karunia. “Yang terkecil
dari semua karunia, adalah bahasa roh.” Dan ketika mereka
melakukannya, mereka semua kegirangan dan membuat sebuah
denominasi, dan menyebutnya Dewan Umum, yaitu Sidang
Jemaat Allah.
163 Nah, saya sudah berbicara dengan beberapa dari orang-
orang mereka yang terbaik, para ahli teologi mereka yang
terbaik, dan mereka katakan, “Saudara Branham, Anda benar.
Tetapi apa yang dapat kami lakukan sekarang? Jika kami
bangkit melawan itu, kami akan ditendang ke luar. Dan
bagaimana pandangan gereja kami tentang kami? Padahal,
kami telah mengajarkan mereka selama bertahun-tahun, kami
telah mengajarkan mereka selama bertahun-tahun, bahwa,
‘Bukti Roh Kudus adalah berbahasa roh.’ Bagaimana jika kami
mengubah itu sekarang?” Itulah kutukan denominasi.

Puji Tuhan! Kita tidak punya denominasi. Hanya
sebagaimana Rohmemimpin, kita menerima-Nya.

BaptisanRohKudus adalah sebuah pengalaman pribadi.
164 Saya sudah melihat orang-orang berbahasa roh. Saya sudah
melihat tukang sihir wanita dan laki-laki. Misionaris mana
pun mengetahui hal yang sama, yang pernah berurusan dengan
ilmu sihir dan setan. Saya sudah melihat mereka berdiri dan
berbahasa roh, dan melemparkan kotoran ke belakang kepala
mereka, dan menyayat tubuh mereka sendiri dengan tombak,
dan berbahasa roh dan menafsirkannya. Dan apakah Anda
katakan itu adalahRohKudus? Tentu saja, itu bukan. Itu iblis.

Yesus tidak pernah berkata, “Dari bahasa rohnyalah kamu
akan mengenal mereka,” tetapi, “Dari buahnyalah kamu akan
mengenal mereka.” Dan Efesus 5:1 berkata, bahwa, “Buah Roh
adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan,
kemurahan, ketekunan, kelemahlembutan, iman, penguasaan
diri.” Benarkah itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Begitulah.
165 Nah, jika Anda adalah orang Methodist, buah-buah seperti
itu akan menyertai Anda, sehingga Anda tidak cepat marah,
yang bertengkar seperti gergaji listrik; jika Anda memiliki
kesabaran, sebab Anda memiliki kasih, dan Anda penuh
perhatian terhadap setiap orang; jika kasih Anda yang pertama
adalah Kristus, kasih Anda yang kedua adalah sesama Anda,
biarlah Anda menjadi yang ketiga, turun seperti itu; jika Anda
bergerak terus, memiliki kesabaran, lembut, ketekunan, iman.
“Wah,” Anda berkata, “Roh Tuhan ada pada-Ku. Dan ada
kesembuhan Ilahi. RohKudus tetap sama hari ini.”
166 Nah, Anda berkata, “Tunggu sebentar. Saya diajarkan di
gereja Kristus. Zaman mujizat sudah berlalu.” Anda kesetanan.
Itu benar.
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Anda berkata, “Baik, kami harus dibaptis. Di dalam
Alkitab, tidak ada hal seperti itu tentang dibaptis dalam nama
‘Bapa, Anak, Roh Kudus.’ Saya memahaminya sekarang. Itu ada
di dalam Kitab Suci. Itu dalam Nama Tuhan Yesus. Di mana-
mana, itu dalamNama Tuhan Yesus.”

167 “Tunggu sebentar, kami akan menendang Anda ke luar dari
Sidang Jemaat.” Anda tunduk kepada hal itu, Andamemiliki roh
yang palsu di dalam Anda. Anda sedang mendengarkan sebuah
ajaran palsu, atau seorang nabi palsu.

168 Nah, Anda carilah satu tempat di mana mereka pernah
dibaptis, dalam nama “Bapa, Anak, Roh Kudus,” dan saya akan
menyerah kepada Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda,
setiap tempat, di mana mereka dibaptis dalam Nama Tuhan
Yesus. Sekarang, siapa yang benar, Sidang Jemaat atauAlkitab?

169 Jika Anda berkata, “Baik, saya sudah dipercik. Terpujilah
Allah, itu sama saja baiknya bagi saya. Anda hanya tidak
cukup berpendidikan. Saya beri tahu kepada Anda, perciklah
mereka. Itu membuat perbedaan apa, mencurahkan air atau
menyelamkan ke bawah?”

Saya tidak peduli apa itu—itu seperti apa. Alkitab berkata
dibaptis. Dan baptis artinya “diselam.”

Anda katakan, “Itumembuat perbedaan apa?”

170 Baik, bagaimana jika—jika Allah menyuruh Musa,
“Tanggalkanlah kasutmu; engkau berada di atas tanah yang
kudus”; Musa berkata, “Itu terlalu repot. Aku akan melepaskan
topiku saja; harus membuka tali sepatuku”? Apakah itu sama
baiknya? Tidak, Pak. Allah tidak akan berbicara kepadanya
sampai ia menanggalkan sepatunya. [Saudara Branham
mengetuk mimbar empat kali—Ed.]

Dan Allah tidak akan berbicara kepada gereja sampai ia
kembali kepada pasal-pasal dan prinsip-prinsip yang Kristus
letakkan, dan ia tidak dikuasai oleh suatu emosi atau suatu
denominasi untukmenariknya ke sini dan ke sana. Mereka harus
kembali kepada percaya akan mujizat, percaya akan tanda-
tanda, percaya akan Roh Kudus, dibaptis dalam Nama Yesus
Kristus, dan semua hal ini. Mereka harus kembali kepada Itu,
atau Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Itu benar
sekali. Di sanalah gereja berada.

171 Itulah sebabnya kita bukan denominasi. Itulah tepatnya
kenapa kita tidakmenjadi anggota denominasi.

Kita percaya Alkitab. Dan kemudian ada banyak hal di Sana
yang kita tidak tahu; banyak sekali. Tetapi, “Kita berdiri dengan
terbuka, Tuhan Yesus. Singkapkan saja Itu.”
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And we’ll walk in the Light, it’s a beautiful
Light,

It comes where the dewdrops of mercy are
bright;

Shine all around us, by day and by night,
Jesus, the Light of the world.

Bukan orang Methodist, Baptis, Presbiterian; tetapi, Yesus,
Terang dunia.

All ye saints of Light proclaim,
Jesus, the Light of the world;
Then the bells of Heaven will ring,
Jesus, the Light of the world.

Setiap orang, dalam sikapmenyembah sekarang.
We’ll walk in the Light, beauti-…(Tunggu
sebentar, lihatlah.)

Come where the dewdrops of mercy are bright;
Shine all around us, by day and by night,
Jesus, the Light of the world.

172 Tidakkah Anda lebih suka memiliki Yesus dan Firman-Nya,
daripadamemiliki ide denominasimana pun tentang itu? Berapa
orang lebih suka memiliki Yesus dan Firman-Nya? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.]

Nah, dapatkan satu tempat di sini di mana Allah pernah
menetapkan sebuah denominasi. Dapatkan satu tempat di mana
Ia pernah menempatkan seorang pengkhotbah wanita atau
menetapkannya, dalam Kitab Suci. Dapatkan satu tempat di
mana seseorang pernah dipercik atau dicurah. Dapatkan satu
tempat di mana ada seseorang yang pernah dibaptis dalam
Nama Yesus Kristus, di mana pun, yang lain kecuali Nama Yesus
Kristus; bukan “Bapa, Anak, Roh Kudus.” Dapatkan di mana
ada seorang pun yang pernah dibaptis dalamnama “Bapa, Anak,
Roh Kudus.” Ayo tunjukkan kepada saya. Di mana, setiap orang
dibaptis dalam Nama Yesus.
173 Nah kita akanmasuk ke dalamhal-hal yang lebih dalamdari
ini sekarang. Sekarang kita akan masuk ke dalam “bukti awal,”
dan sebagainya, dan untukmelihat saja di mana itu.

Nah, jika mereka mengajarkan yang bertentangan dengan
itu, berarti mereka mengajarkan hal-hal yang tidak ada dalam
Alkitab.
174 Ingatlah, saya sedang meminta kepada Anda untuk
menunjukkan satu tempat yang pernah ada denominasi.
Tunjukkan saja satu kepada saya. Berarti ada seseorang yang
salah. Saya tidak meminta ada satu di sini dan ada satu di
sini, mungkin, jika yang satu lagi tidak ada. Saya sedang
menunjukkan kepada Anda. Tunjukkan kepada saya satu
tempat di mana pernah ada sebuah denominasi, tiga ratus tahun
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setelah kematian rasul yang terakhir. Tunjukkan kepada saya di
mana ada satu denominasi di luar dari yang dimulai oleh gereja
Katolik. Tunjukkan kepada saya satu tempat di mana Alkitab
tidak mengecam denominasi. Lalu kenapa Anda adalah sebuah
denominasi?
175 Tunjukkan kepada saya satu tempat, sekarang, satu
tempat, satu tempat di mana seseorang pernah dipercik, untuk
pengampunan dosa mereka. Maksud saya bukan hanya satu di
sini dan di sana. Nah tunjukkan kepada saya satu tempat di
dalam seluruh Kitab Suci. Tunjukkan kepada saya tempat di
dalam seluruh Kitab Suci di mana seseorang pernah dicurah,
untuk pengampunan dosa mereka. Tunjukkan kepada saya satu
tempat di mana seseorang pernah dibaptis dalam nama Ye-…
Bapa, Anak, Roh Kudus. Hanya satu tempat, satu orang, di
mana seseorang pernah dibaptis dalam nama “Bapa, Anak, Roh
Kudus.”

Tunjukkan kepada saya satu tempat di mana Allah pernah
menempatkan seorang pengkhotbah wanita di dalam gereja,
atau dikatakan kepadanya untuk menjadi pengkhotbah wanita.
Di mana itu?

Itu adalah sebuah tantangan yang besar. Tetapi saya ingin
mendapatkan pertanyaan Anda, sekarang, diletakkan di atas
mimbar, menunjukkan kepada saya di mana salah satu dari
hal-hal ini ada; malam ini, saya akan meminta maaf. Jika itu
tidak ada, maka jika Anda belum memenuhi persyaratan ini,
lalu mengapa tidak memenuhinya? Jadilah salah seorang dari
kami. Anda adalah salah seorang dari kami, biar bagaimanapun,
secara potensi.
176 Jika nama Anda ada di dalam Kitab Kehidupan Anak
Domba, Anda akan berjalan di dalam Terang, Anda akan
melihat Terang. Allah akan menyingkapkan Itu, dan Anda akan
berjalan di dalam-Nya. Itu tepat sekali. Paham?
177 Sekarang bagaimana? Saya tidak akan membawa Anda
kembali kepada sebuah gereja. Saya sedang membawa Anda
kembali kepada Alkitab. Nah, apa yang Paulus katakan?
Apa yang Paulus katakan? “Jika seorang malaikat dari Sorga
memberitakan sesuatu yang lain dari Ini, terkutuklah dia.”
178 Allah berkata, “Setiap perkataan manusia adalah bohong,
dan Perkataan-Ku adalah Kebenaran.” Maka saya tidak
peduli apa yang dikatakan suatu gereja, Pentakosta, Baptis,
Presbiterian. Perkataan Allah adalah Kebenaran. Mengapa
mereka memulai ini? Karena denominasi.
179 Sidang Jemaat Allah Pentakosta, hari ini, bersedia
memberikan apa saja, di dasar hati para guru yang besar
itu, jika mereka belum memulai dogma itu tentang “bukti
awal: berbahasa roh.” Mereka tahu bahwa itu salah. Itu tidak
benar. Tentu saja tidak. Saya dapat membuktikan kepada Anda



46 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

dengan Alkitab Allah bahwa Anda tidak menerima Roh Kudus
dengan berbahasa roh. Hal itu tidak ada di Sini. Oh, Anda
pikir; ya, tentu. Itu ditulis dengan begitu mirip sehingga itu mau
menyesatkan orang-orang Pilihan. Paham?

“Ia menyembunyikan itu dari orang bijak dan orang pandai,
dan menyatakannya kepada orang kecil.” Ini adalah penyataan
rohani. Anda perhatikan penyataan itu meneranginya, dan
perhatikanlah itu menjadi terang. Lihat, begitulah. Paham?
Itulah hal yang inginAnda perhatikan, teman, lihat, ada di situ.
180 Kita bersyukur kepada Allah atas Roh Kudus Yang adalah
Guru kita. Dan Ia tidak hanya keluar dan mengambil suatu
ide dongeng kuno, dan membawanya ke sini dan berkata “Oh,
haleluya! Inilah dia, tepat, ditulis tepat di sini. Haleluya!” Roh
Kudus kembali dan membawa Anda melalui seluruh Kitab Suci,
menempatkannya tepat, tepat melalui Kitab Suci. Paham? Pada
saat itulah Anda menerima Kebenaran. Itu tepat. “Sebab harus
perintah demi perintah, dan baris demi baris.” Begitulah cara
melakukannya kata Alkitab.
181 Anda berkata, “Apakah Anda mengecam denominasi?”
Tidak, Pak. “Apakah Anda mengecam pengkhotbah wanita?”
Tidak, Pak. “Apakah Anda mengecam bahasa roh?” Tidak,
Pak. “Apakah Anda mengecam orang-orang ini yang dibaptis
dalam nama ‘Bapa, Anak, Roh Kudus’?” Tidak, Pak. Tidak, Pak.
Tetapi, saya katakan, jika mereka sudah lebih tahu sekarang,
Allah akan membuat mereka bertanggung jawab kalau mereka
tidakmengikuti Terang itu. Andamungkin tidakmengetahuinya
sampai barusan, tetapi Anda mengetahuinya dari sekarang.
Paham?

Nah, jika menurut Anda Itu tidak benar, selidikilah Kitab
Suci. Lalu dapatkan tempat Anda, dan kembalilah dan letakkan
itu di atas meja ini malam ini, dan kita akan melihat apakah itu
benar atau tidak. Lalu Anda selidikilah Itu, dengan pikiran yang
terbuka, hati yang terbuka.
182 Nah, itu, nah, pengajaran seperti ini adalah untuk
Tabernakel Branham, ya, hanya di sini, tepat di sini saja. Tidak
ada…
183 Saya maunya ini bukan “Tabernakel Branham.” Saya
maunya ini hanya disebut “Tabernakel,” tidak ada nama saya
yang ditempelkan ke situ.
184 Saya sedang bersiap-siap untuk menyerahkan gereja ini…
Anda sekalian tahu, ketika kita membeli ini, saya membelinya
ketika saya masih bekerja di Perusahaan Pelayanan Umum. Dan
menaruh barang ini di atas sini, dan menamakannya begitu
saja sebab Saudara Seward dan mereka menaruh nama saya
ke situ ketika mereka menulisnya di atas akta itu di sana.
Secepatnya ketika saya dapat membereskan hal ini yang sedang
kita kerjakan sekarang, gereja ini akan diserahkan kepada ini,
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sebuah komunitas, dan diberikan saja; nama saya dihapuskan
dari situ.
185 Saya rasa seharusnya nama saya tidak ditaruh pada gereja
ini. Ini seharusnya bukan “Tabernakel Branham.” Seharusnya
hanya sebuah gereja, “Gereja Tuhan Yesus Kristus,” atau
sesuatu yang seperti itu. “Tabernakel Tuhan,” ya, “Tempat
tinggal,” “Rumah doa,” atau sesuatu, yang lain, diberikan suatu
nama. Biarlah jemaat yangmemilih namanya. Nama saya, saya—
saya hanya seorang manusia. Nama saya tidak layak untuk
ditaruh di atas ini, tidak lebih dari yang lain. Alasan kenapa itu
harus ada nama saya di atasnya, adalah karena nama saya ada
di akta itu, ditulis, “Billy Branham.” Paham? Dan itu seharusnya
tidak di situ. Tidak, Pak. Ini seharusnya menjadi sebuah gereja
komunitas. Ini, ini seharusnya untuk—jemaat di sini.
186 Dan gereja ini berdaulat. Tidak ada badan pengurus
atau diaken yang akan memberi tahu Anda apa yang harus
dilakukan. Gereja ini, secara keseluruhan memberi suara,
memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan. Itu tepat sekali,
jika ada sebuah keputusan.
187 Jika Anda tidak suka dengan gembala Anda, dan ada
dua atau tiga orang yang memiliki sesuatu terhadap gembala,
mereka tidak bisa bangkit bersama para diaken, para pengurus
mereka, mereka hanya sebagai petugas apa mereka di sini.
Mereka hanya memiliki satu hak suara. Itu saja. Kalau ia
adalah asisten gembala, ia hanya memiliki satu hak suara. Ia
sama saja seperti anggota biasa yang duduk di belakang sana.
Suara seluruh jemaatmenyelesaikanmasalahnya. Dan itu benar.
Itu—itu benar. Tidak ada badan diaken yang memecat seorang
gembala, atau tidak ada gembala yang memecat badan diaken.
Gereja yang melakukan itu, dalam pengambilan suara umum
dalam seluruh masalah.
188 Gereja ini berdaulat sendiri. Kita tidak memiliki penilik.
Kita tidak memiliki pengawas umum. Kita punya Yesus. Amin!
Ia adalah Penilik. Ia adalah Pengawas Umum. Ia adalah
Gembala Senior. Ia adalah Raja. Ia adalah Tuhan. Ia adalah
Penyembuh. Ia adalah Segala-galanya. Dan kita hanya umat-
Nya, berjalan di dalam Terang itu. Amin.
189 “Dan Ia telah menetapkan beberapa orang dalam Jemaat.”
Apa? “Dalam Jemaat,” dalam Tubuh itu. “Menetapkan beberapa
orang di sana.” Apa?

“Pertama rasul,” itu adalah misionaris. Kita punya satu di
sini di dalam gereja sekarang, seorang pemuda kecil yang sedang
duduk di belakang sana, seorang teman saya, saudara, saya
memanggil dia Creech Jefferies. Itu yang pertama, panggilan
tertinggi, seorang misionaris. Anda berkata, “Seorang rasul
adalah seorang misionaris?” Secara mutlak. Lihatlah di dalam
kamus dan dapatkan apa artinya rasul; berarti, “seorang
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yang diutus.” Lihat, dan apa artinya misionaris, “seorang
yang diutus.” Hal yang sama. Golongan yang tertinggi adalah
misionaris yang mengarungi lautan untuk Tuhan Yesus. Tinggi,
“Pertama rasul.”
190 “Kedua, nabi.” Nabi itu apa? Seorang pelihat. Bukan
seorang yang pura-pura…

Bukan seorang rasul yang pura-pura bahwa ia seorang
misionaris dan diam di rumah, tetapi seorang yang benar-benar
misionaris.

Dan seorang nabi, seorang pelihat.
191 Rasul, nabi, pengajar, penginjil, gembala, dari itulah Tubuh
itu terdiri.

Di dalam badan lokal itu, maka, ada sembilan karunia roh.
Salah satunya adalah hikmat, pengetahuan, kesembuhan Ilahi,
bahasa roh, penafsiran bahasa roh, semua karunia yang berbeda
ini yang ada di dalam tubuh lokal itu.

Dan para rasul, nabi, pengajar, dan penginjil, semua
ada di sini untuk memastikan bahwa, di dalam karunia-
karunia ini, hal-hal ini bekerja dengan benar. [Saudara
Branham membunyikan jarinya satu kali—Ed.] Jika mereka
menemukan sesuatu yang salah muncul, dengan cepat mereka
akanmengecamnya, sebab itu tidak sesuai denganKitab Suci.

Misalnya seseorang berjalan ke sini, berkata, “Terpujilah
Allah, saya mendapat minyak di tangan saya. Lihatlah ini. Anda
tahu, saya—saya—saya percaya saya menerima Roh Kudus, dan
saya mendapat minyak di tangan saya.”
192 Anda akan mendengar seseorang berkata, “Itu tidak
Alkitabiah.” Itu benar. “Mari kita bawa itu dan masuk ke sini ke
ruangan. Mari kita selidiki Kitab Suci. Tunjukkan kepada saya
dalamKitab Suci itu ada di mana, bukti RohKudus.”
193 Seorang berkata, “Oh, saya berbahasa roh. Saya telah
menerima Itu.”

“Tunjukkan kepada saya dalam Kitab Suci bahwa itu
adalah bukti Roh Kudus.” Itu benar.
194 “Oh, Tuhan memanggil saya untuk berkhotbah,” kata
seorang wanita.

“Tunjukkan kepada saya dalam Kitab Suci ia melakukan
itu.” Ya.
195 “Oh, saya tahu Tuhan memberi tahu saya. Ia memberkati
saya malam itu ketika saya dibaptis dalam nama ‘Bapa, Anak,
Roh Kudus.’”

“Tunjukkan kepada saya dalam Kitab Suci di mana Anda
disuruh untuk melakukan itu.”
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196 “Nah, saya ini sama baiknya seperti orang lain yang mana
pun, dan saya orang Methodist, atau orang Baptis, atau orang
Presbiterian. Saya Pentakosta.”

“Tunjukkan kepada saya dalam Kitab Suci di mana Allah
mengatakan itu.” Paham? Itu benar. Itu tidak ada di sana.
197 Nah, ada sebuah tantangan yang terbuka-lebar bagi Anda
para anggota tabernakel ini. Ada sebuah tantangan yang
terbuka-lebar. Nah, jika Anda menemukan satu hal yang
menurut Anda itu salah, yang telah saya katakan pagi ini, satu
hal yang bertentangan dengan Kitab Suci, Anda berkewajiban
untuk meletakkan itu di atas mimbar ini malam ini. Itu benar.
Anda bawalah itu dan letakkan itu di sini. Tunjukkan kepada
saya Kitab Sucinya, ayat dalam Alkitab di mana pernah ada
sebuah denominasi, bahwa Yesus membuat sebuah denominasi,
atau salah satu dari hal-hal ini yang telah saya ajarkan. Di
mana Ia pernahmenahbiskan danmenempatkan seorangwanita
di dalam gereja, sebagai pengkhotbah; di mana Ia pernah
menetapkan pemercikan, pencurahan; atau—atau apa pun yang
sejenis itu yang sedang saya bicarakan. Taruhlah itu di sini.

Lalu, nanti malam, kita akan masuk, jika Tuhan
menghendaki, ke “baptisan Roh Kudus,” dan ke dalam “benih
ular, dan benih wanita.” Baiklah. Tuhan memberkati Anda.
Berapa orang yang merasa enak?

Oh, I feel like traveling on,
Oh, I feel like traveling on;

Sekarang nyanyikanlah itu dengan manis sekali kepada
Tuhan.

Heavenly home is bright and fair,
And I feel like traveling on.
Oh, I feel like traveling, traveling on,
Oh, I feel like traveling, traveling on;
My Heavenly home is bright and fair,
And I feel like traveling on.

[Bagian yang kosong pada pita kaset—Ed.]
198 Nah, ada satu hal sejak saya berada dalam masa istirahat
selama beberapa minggu ini, saya menemukan, apa yang selama
ini menjadi masalah bagi saya. Dan saya ingin mengakuinya
sekarang kepada gereja saya. Saya duduk bersandar di belakang
pohon-pohon ek dan hickory itu, di bawah sini sambil belajar,
“Di manakah saya membuat kesalahan pertama saya? Apa
yang membuat saya salah? Apa itu?” Tahukah Anda apa
yang saya temukan yang membuat saya salah? Ada hal yang
disebut melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan. Apakah
Andamengetahui itu? Anda bisa berusaha untuk menjadi cukup
baik, dan berusaha untuk menjadi baik, dan kemudian Anda
bisamenjadi terlalu baik. Dan selama ini saya telahmembiarkan
orangmendorong saya ke sana kemari. Paham?
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Mereka akan berkata, “Nah, Saudara Branham, Anda
datanglah ke sini. Tuhan mengatakan kepada saya untuk
memberi tahu ini kepada Anda.”

“Baik, baiklah, saudara, saya datang.”
“Oh, SaudaraBranham,Anda jangan pergi ke sana, ke sini.”

199 “Nah, mungkin lebih baik saya tidak pergi ke sana.” Paham?
Dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah yang
membuat saya gelisah.

Saya akan pergi kemana Tuhanmemimpin saya untuk pergi,
dan saya tidak peduli apa yang dikatakan siapa pun tentang
itu. Paham? Itu benar sekali. Maka, saya tidak akan melukai
perasaan.
200 Dan kemudian sayamelihat satu hal lagi. Anak-anak saya di
sana telah menjadi sekumpulan orang yang terganggu sarafnya,
berteriak-teriak pada waktu malam, dan sebagainya, orang-
orang menumpuk masuk dan keluar rumah itu, sepanjang
waktu, orang datang dari mana-mana. Saya tidak menyalahkan
orang karena hal itu, orang-orang sakit. Tetapi kami telah
mengatur semuanya itu.

Dan di sini di gereja, ketika saya datang untuk mengadakan
pertemuan, wah, saya hampir harus menyelinap ke luar, keluar
dari gereja, sebab orang-orang hanya menahan terus, dan
ini dan itu. Saya capek sekali, dan kadang-kadang keluar
dari kebaktian kesembuhan, dan saya tidak benar-benar baik
terhadap mereka, saya katakan…

“Hai, Saudara Branham, Tuhan berkata…”
“Ya. Waktu kami datang ke sini, pergilah…” Itu tidak

baik. Saya seharusnya tidak melakukan itu. Kita tidak perlu
melakukan itu.
201 Sekarang kami telah mengatur untuk menangani hal itu.
Dan sekarang, ingat saja, siapa pun yang ingin…Saya ingin
bertemu dengan setiap orang. Dan saya ingin punya waktu, dan
berbicara dengan orang-orang. Dengan cara ini, Anda tidak
bisa. Anda menerima seseorang di dalam sana, dan, tiba-tiba
Anda menyadari, semua waktu Anda telah habis untuk satu
orang, dan—dan Anda tidak bisa bertemu dengan yang lain.
Dan itu tidak benar. Orang-orang datang dari tempat-tempat
yang jauh, hanya untuk berbicara sedikit dengan Anda. Dan
jika Allah sudah—sudah memberikan orang-orang iman itu di
dalam saya, untuk percaya itu, mereka layak untuk mendapat
sedikit waktu untuk diajarkan. Anda seharusnya tidak menolak
mereka, berkata, “Tidak, saya tidak mau menemui seorang
pun.” Itu tidak benar. Sebab, saya takut untuk melakukannya,
sebab…

Seseorang datang dan berkata, “Nah, Tuhan memberi tahu
saya, Saudara Branham, bahwa engkau harus melakukan hal,
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hal tertentu. Ini—ini adalah kehendak Tuhan sekarang.” Tuhan
akanmemberi tahu saya kehendak-Nya. Paham?
202 Bpk. King, berapa orang yang ingat R. A. King, dahulu
biasa datang ke sini, berada di sini? Ia berkata…Saya sedang
membuat sebuah perahu di sana, suatu kali. Ia berkata,
“Nah, Saudara Branham, engkau buatlah perahu itu menurut
spesifikasimu sendiri.”
203 Dikatakan, “Saya sedang membuat…Atau, suatu kali
seorang laki-laki sedang membuat sebuah perahu, dan
seseorang datang, berkata, ‘Engkau seharusnya memotong
sisi atasnya begini.’ Nah, ia mencoba dengan cara itu.
Seorang lagi berkata, ‘Oh, engkau seharusnya membuatnya
begini, segalanya, gading—gadingnya dan sebagainya. Perahu
seharusnya begini, dan haluannya seharusnya begini, dan
haluannya, dan buritannya, dan—kemudinya.’”
204 Dan ia katakan, “Itu adalah perahu yang paling jelek yang
pernah Anda lihat, ketika ia selesai.” Dikatakan, “Ia hanya
mengambil perahu itu dan menaruhnya kembali di halaman
belakang. Dan mulai lagi dengan gergajinya, memotong bagi dia
satu lagi.”
205 Dikatakan, “Seseorang datang dan berkata, ‘Hai, beginilah
seharusnya cara Anda membuatnya.’ Dikatakan, ‘Perahu itu,
yang dibuat menurut instruksi orang lain, ada di halaman
belakang. Saya akan membuat yang ini menurut cara yang saya
pikir itu seharusnya dibuat.’” Itu benar.
206 Nah, Allah, jika Ia ingin agar saya melakukan sesuatu, Ia
akan memberi tahu saya apa yang harus dilakukan. Jika Anda
pikir bahwa saya salah dalam apa yang saya kerjakan, atau
sesuatu seperti itu, Anda berdoalah buat saya, agar Allah akan
meluruskan saya. Paham? Sebab saya tidak bisa mendengarkan
terlalu banyak orang.
207 Nah, Anda di sini di gereja mungkin, Anda harus mendengar
kepada satu atau dua orang saja, tetapi saya pergi kepada
berpuluh-puluh ribu. Bagaimana bisa saya melakukan itu?
Lalu saya katakan, “Sebelum saya memberi jawaban kepada
seseorang, saya akan duduk dan mempelajarinya dengan benar,
melihat ke mana Roh Kudus memimpin. Lalu saya akan
memberi tahu laki-laki atau perempuan itu, apa pun itu, dan
itulah keputusan saya. Saya akanmemegang itu. Itu benar, tetap
di situ.”
208 Sekarang, wawancara sudah dibereskan. Siapa saja yang
ingin bertemu dengan saya, secara mutlak tidak apa-apa, jika
Anda mau menelepon BUtler 2-1519. Lihat saja di buku telepon
dan dapatkan William Branham, BUtler 2-1519, persiapannya
akan dibuat untuk wawancara. [Nomor teleponnya sudah
diganti—Ed.] Itu akan dicatat, dengan tepat waktu dan tempat
untuk melakukannya. Dan saya dapat menemui setiap orang,
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bertemu dengan mereka, menolong mereka dengan masalah-
masalah mereka dan sebagainya. Tetapi saya tidak bisa masuk
ke dalam dan tinggal seharian dengan satu orang saja, dan
empat atau lima jam dengan orang ini, dan besoknya semua
tidak terlaksana. Kita punya waktu sekian. Kita tanya kepada
mereka apa yang mereka inginkan, dan berapa lama, dan
membawanya ke sini. Dan kita bertemu dengan setiap orang.
Kita sudah ada itu.
209 Dan orang yang akanmenjawab telepon adalah Bpk.Mercier
di sini, atau Bpk. Goad, yang sedang duduk di sana. Dan mereka
akan mencatat itu dengan tepat di buku saya, dengan tepat,
untukwawancara, dan saya akanmenemui setiap orang.
210 Jika itu adalah sebuah kasus yang khusus, jika itu ada pada
waktu kebaktian doa bagi orang sakit, bawalah keluarga Anda
yang sakit dan menderita dan biarlah mereka mendengarkan
satu atau dua malam, nah. Kami akan mendoakan kasus-kasus
darurat itu.
211 Tetapi kemudian, setelah sekitar beberapamalam, saya ingin
memulai pelayanan saya yang baru, dan saya ingin membawa
mereka kembali ke sini di ruangan ini. Sebab, Anda tahu
penglihatan itu. Berapa orang yang ingat penglihatan itu? Tentu,
Anda ingat. Tentang tenda kecil di dalam ruangan.
212 Nah, saya akan membawa Meda masuk bersama saya, pada
malam pertama, karena mengirimkan wanita masuk ke dalam.
Kemudian jika itu…Lihatlah bagaimana itu jalannya dengan
dia di dalam sana. Kemudian jika itu tidak berjalan dengan baik,
cara itu, maka saya akan mengubah dan mengirim ke dalam
dua wanita sekaligus, membawa dua wanita sekaligus, sebab
mereka akan masuk ke tempat di mana ada seorang laki-laki
saja. Paham? Dan itu, tentu, kita memiliki pikiran yang bersih.
Tetapi iblis tidak memiliki itu di luar sana, Anda tahu, maka
apa yang ia pikir tentang hal itu, lihatlah, dan apa yang akan
dikatakan dunia.

Tetapi ini adalah pelayanan yang tidak dapat saya beri tahu
kepada umum. Tidak ada orang yang akan meniru ini. Anda
paham? Tidak, Pak. Tidak. Saya tahu ini sudah di ambang pintu
sekarang. Saya benar-benar seperti bisa menjangkaunya di situ
danmengambilnya. Itu berada tepat di sana.
213 Semalam saya bermimpi tepat sebelum saya bangun pagi
ini, Saudara Neville. Saya—saya sedang bermimpi. Dan saya
pikir pelayanan ini…Saya tidak tahu apa yang sedang saya
lakukan. Tetapi, apa pun itu, oh, Anda berbicara tentang hal-hal
yang terjadi, saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Ketika
bangun saya hanya menangis, memuji. Saya menepuk istri saya
di wajahnya dengan tangan saya, seperti itu—seperti itu, hanya
memuji Allah, sambil berbaring di sana.
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Oh, saya—saya benar-benar tahu bahwa ada sesuatu tepat
di sini yang benar-benar sudah siap untuk menjangkau dan
memegang itu. Itu akan lebih besar dari yang pernah ada. Itu
akan ajaib. Saya percaya Allah akan segera melakukan sesuatu
yang besar. Tetapi sekarang kita harus mendekati itu dengan
akal yang sehat, dengan pengetahuan, dan benar dalam Firman
Allah. Benar. Oh, kita mengasihi Dia.
214 Nah ingatlah, jika ada seseorang dari teman-teman
Anda atau siapa saja yang ingin bertemu dengan saya dan
ingin berbicara dengan saya tentang suatu hal kecil secara
pribadi, biarlah mereka menelepon BUtler 2-1519 dan sebuah
wawancara akan dipersiapkan di tempat itu. [Nomor teleponnya
sudah diganti.—Ed.] Saya tidak dapat menerima mereka di
sekitar rumah di sana, dan di sekitar tabernakel ini, sebab Anda
masuk ke sini…

Saya berkhotbah benar-benar lama. Dan saya bertahan
di sini, sebab saya tidak bersama dengan Anda lama sekali.
Dan saya hanya menahan Anda selama yang saya bisa, untuk
memasukkan setiap Firman. Sebab, teman-teman, inilah satu-
satunya waktu di mana kita harus melakukan ini. Semua ini
akan berakhir, dengan segera. Kita akan turun ke lembah, tepat.
Lihatlah mereka yang telah pergi sejak tahun lalu, yang dahulu
ada di sini. Paham? Maka kita akan turun ke lembah. Kita harus
melakukan ini sekarang. Ini harus dikerjakan sekarang. Dan,
sekarang, itulah alasannya sayamenahan Anda.
215 Anda berkata, “Nah, itu, bagaimana dengan ayat Kitab Suci
untuk itu?”

Ya, Paulus berkhotbah sepanjang malam, suatu malam. Dan
seorang laki-laki jatuh dari gedung itu, mati. Berapa orang yang
tahu itu? Sepanjang malam! Paulus datang danmerebahkan diri
ke atas dia, menjamah dia, jantungnya mulai berdetak dengan
jantung laki-laki itu, dikatakan, “Tidak, ia…” [Bagian yang
kosong pada pita kaset—Ed.] 



BAPTISAN ROH KUDUS IND58-0928M
(The Baptism Of The Holy Spirit)

Pesan oleh SaudaraWilliamMarrion Branham ini, yangmula-mula disampaikan
dalam bahasa Inggris, pada hari Minggu pagi, 28 September 1958, di Branham
Tabernacle di Jeffersonville, Indiana, U.S.A., telah diambil dari sebuah rekaman
pita magnetis dan dicetak secara lengkap dalam bahasa Inggris. Terjemahan
bahasa Indonesia ini dicetak dan didistribusikan oleh Voice Of God Recordings.

UNTUK KALANGAN SENDIRI

INDONESIAN

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Pemberitahuan Hak Cipta

Hak cipta dilindungi undang-undang.  Buku ini boleh dicetak 
dengan menggunakan sebuah mesin pencetak di rumah untuk 
dipakai secara pribadi atau untuk diberikan kepada orang lain, 
secara gratis, sebagai alat untuk mengabarkan Injil Yesus 
Kristus. Buku ini tidak boleh dijual, diproduksi ulang dalam 
jumlah yang besar, diunggah pada situs web, disimpan dalam 
sistem yang bisa mengambil kembali, diterjemahkan ke dalam 
bahasa lain, atau dipakai untuk meminta dana tanpa izin 
tertulis yang jelas dari Voice Of God Recordings®.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau untuk 
mendapatkan materi lain yang tersedia, silakan hubungi:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


