
ZAMAN GEREJA EFESUS

 Tuhan memberkati Anda.

Siapa di sini yang mengendarai mo—mobil Dodge, Dodge
baru, nomor kendaraan WX-2129, yang diparkir di seberang
jalan sana? lampunya, lampu depan dan semuanya, masih nyala.
Dan jika seseorang mengendarai mobil itu, ya, keluarlah dan
matikan lampu mobil Anda. Itu ada di sisi kiri jalan, tepat
di Jalan Eighth. Saya duga itu nomor New Albany, WX-2129.
Dodge merah, Dodge baru, itu setidaknya tahun ’59, ’60, atau
sekitar itu. Dan saya tidak tahu apakah ada seseorang di sini
atau seseorang baru saja…dari suatu tempat. Baiklah, itu. Dan
itu adalah hal yang baik. Nah, saya tidak akan mengatakan
hanyawanita yangmelupakan itu, karena saya juga.
2 Nah, tentu saja baik untuk kembali lagi dalam kebaktian
malam ini, dan untuk mendapat waktu persekutuan yang indah
ini bersama-sama sekitar Firman. Apakah Anda menikmati
Itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Oh, itu benar, kita sedang
menikmati waktu yang sangat, sangat indah. Dan sekarang kami
percaya bahwaAllah akanmembantu kita untukmelanjutkan.
3 Nah, saudara saya pergi dan mengambil papan tulis ke
sini, tetapi itu—itu terlalu pendek, itu benar-benar tidak cukup
tinggi.Maka besok, ya, saya akanmencobamemasangnya di sini,
diputar ke atas danmembuatnya…Saya inginmenggambarkan
beberapa hal yang ingin saya jelaskan, agar Anda bisa…dan
supayaAnda yakin bahwaAnda benar-benarmemahami Itu.
4 Ada…Tadi malam, atau kemarin, gadis kecil saya, Sarah,
itu agak menarik. Ibu dan saya melihat-lihat kertas kecilnya; ia
menulis catatan saya. Dan ia mencatat semuanya dengan benar,
Yesaya danMatius dan segalanya. Dan tepat di akhir—kertas itu,
ia menulis “Dan—dan maut…Kuburan tidak ada kemenangan
lagi di dalamnya, dan sengat maut telah dicabut.” Ia berusia
sekitar tujuh tahun. Dan kemudian ia bukannya menulis
“Wahyu,” ia menulis, “Buku revolusi.” Nah, itu menunjukkan
bahwa mereka tertarik untuk berusaha mendapatkan sesuatu,
bukan? Saya rasa gadis kecil Saudara Collins, ia sedang duduk
di belakang sana, dan mereka menulis (“Revolusi”?), “Hari
revolusi,” kata Saudara Neville. Ia setuju dengannya. Saya duga
kita semua harus begitu.
5 Nah, kita benar-benar sedang menikmati waktu yang indah.
Ya, Tuhan sedang memberkati. Saya masuk untuk belajar tadi
pagi, di sebuah ruangan, setelah saya mengantar anak-anak ke
sekolah, dan baru saja keluar beberapa waktu lalu; menikmati
waktu yang indah. Semalam, belajar agak larut, juga.
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6 Dan sekitar pukul dua tiga puluh pagi beberapa orang
datang dari utara, mereka meminta kami…meminta saya
untuk berdoa bagi seorang gadis kecil yang sedang sekarat.
Dan saya yakin Tuhan akan membiarkan dia sembuh. Mereka
baru saja datang, jauh dari Bedford, Indiana, untuk meminta
agar gadis kecil itu didoakan saat itu. Dua pria datang ke
kebaktian tadi malam dan mengemudi sepanjang jalan ke sana,
lalu datang lagi, dan pulang lagi sepanjang jalan. Mungkin
mengemudi sepanjang malam. Dan, itu baik untuk mengetahui
bahwa orang-orang memiliki keyakinan seperti itu dan percaya
kepada Allah.
7 Oh, ini adalah zaman yang besar di mana kita sedang hidup
di dalamnya. Dan sekarang kita mengharapkan, di zaman-
zaman gereja ini, untukmendapat lebih banyak lagi.
8 Nah kita berusaha untuk mulai lebih awal sedikit tiap
malam, agar kita bubar lebih awal. Anda lebih suka begitu? Dan
itu memungkinkan orang yang harus bekerja, pulang supaya
mereka bisa pergi bekerja. Tadi malam kita keluar sekitar
pukul sembilan lewat lima, sepuluh menit, atau setidaknya
saya telah selesai. Dan kami senang menerima semua pendeta
yang mengunjungi kami malam ini. Dan saya—saya…Saudara
Junior Jackson, Saudara Carpenter, dan saudara kita dari gereja
di sana, dan banyak yang lainnya di panggung ini dan di luar
dalam pertemuan ini.
9 Dan hari ini saya diberi tahu bahwa seorang teman yang
sangat saya kasihi yang bersama saya di ladang misi, Saudara
dan Saudari Andrew dari jauh di pedalaman Tiongkok, hadir
dalam pertemuan tadi malam. Betapa indahnya waktu yang
kami nikmati bersama di Jamaika tahun lalu. Kami menikmati
waktu yang indah, saya berada di rumah mereka. Dan saya,
jika…Saya ingin tahu apakah Saudara dan Saudari Andrew
malam ini hadir di sini di—di dalam pertemuan? Bangunan ini
tidak dibangun dengan benar, maka…Ya, sedang duduk jauh
di belakang. Saya ingin tahu apakah Anda sudi untuk berdiri
di atas kaki Anda, Saudara dan Saudari Andrew, sebentar saja.
Tuhan memberkati Anda. Kami sangat senang melihat Anda,
Saudara dan Saudari Andrew. Tahun lalu ketika saya berada di
sana sayamengundangmereka untuk datang.
10 Nah, bukan mengatakannya di depan mereka (saya
mau mengatakan lebih banyak, tetapi saya tidak akan
mengatakannya sekarang), tetapi mereka adalah apa yang saya
sebut misionaris sejati. Besok malam jika mereka datang, minta
mereka untuk berbicara di sini sebelum kami masuk. Saya
ingin Anda mendengar sebenarnya apa artinya ladang misi
itu, ketika mereka berada jauh di pedalaman sampai mereka
bahkan tidak punya apa-apa untuk…Ya, mereka…Menurut
saya mereka sudah berada di sana bertahun-tahun, dan mereka
bahkan tidak ada mobil atau kereta api, atau apa pun yang lain,
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selama bertahun-tahun. Dan bagaimana Saudari membuat roti
mereka dari…Bagaimana ia mengolahnya. Dan…Nah, itulah
misionaris sejati. Saudara Andrew punya jarum dan benang
dan ia adalah seorang dokter, ia menjahit mereka ketika mereka
terluka. Dan saya pikir ketika anak…anak-anak itu ikut,
Mungkin Saudari Andrew adalah bidan dan Saudara Andrew
adalah dokter. Mereka sangat bergantung padamereka.
11 Dan kemudian ketika misi…dari Inggris, Misi Pentakosta
Inggris, mengatakan bahwa mereka “terlalu tua untuk kembali
ke ladang,” (Saya beri tahu kepada Anda betapa misionarisnya
mereka, mereka tidak akan mengambil kursi santai dan duduk)
mereka langsung pergi lagi sendiri, keluar lagi ke Jamaika
dan di luar sana sebagai misionaris sekarang. Saudara Fred
Sothmann dan saya di sini mendapat kehormatan untuk pergi ke
rumah mereka dan mengunjungi mereka, dan betapa indahnya
waktu yang mereka tunjukkan kepada kami; se—semanis
mungkin sebagai orang Kristen. Dan saya beri tahu, saya
tidak mengatakan ini untuk…Lebih baik saya memberikan
sekuntum bunga mawar sekarang daripada karangan bunga
setelah mereka pergi. Saya katakan, mereka benar-benar orang
Kristen. Dan saya memberi tahu istri saya bahwa Saudari
Andrew adalah salah satu wanita Kristen yang paling manis
dan paling baik yang pernah ditemui seseorang. Ia benar-
benar…karakternya dibentuk menjadi seperti Kristus, juga;
dan Saudara Andrew juga. Maka, saya yakin jika Anda semua
melihatmereka yang baru saja berdiri, saya ingin seluruh jemaat
ini untuk menjabat tangan mereka dan mendengar mereka
sebelum mereka pergi.
12 Nah, besok, jika Tuhan kehendaki, wah, kita…besok
malam kita akan memulai zaman gereja kedua ini. Malam ini
kita akan mulai pada zaman gereja pertama. Saya yakin Tuhan
telah menyediakan berkat untuk kita.
13 Dan ingat, seperti yang saya katakan sebelumnya, terkadang
tentang hal-hal ini kita bisa beda pendapat dengan mereka
dalam—dalam hal teologi. Dan sebagian besar dari tanggal-
tanggal saya diambil dari para sejarawan tulen, yang sama
sekali tidak tertarik untuk berpihak, mereka hanya menuliskan
fakta, apa pun itu, apa yang dilakukan gereja-gereja itu.
Dan saya…Tentu saja, bagian Ilahi dari tafsirannya, saya
sendiri yang berusaha menaruhnya di sana, sebaik-baiknya
yang saya tahu. Dan terkadang jika saya berbicara agak kasar
atau terburu-buru seperti itu, saya tidak bermaksud begitu.
Semua orang yang mengenal saya, tahu itu, bahwa saya tidak
bermaksud untuk melakukan itu. Saya hanya ingin…Tetapi
supaya idenya melekat, Anda…Sama seperti memantek paku
ke papan, jika Anda tempelkan saja di sana, itu tidak akan
melekat. Anda harus memantek dan menguatkannya, agar itu
melekat. Dan itulah yang saya coba lakukan. Jadi itu bukan
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karena saya mau mencoba untuk berbeda pendapat, sebab saya
berbicara untuk semua denominasi dan sebagainya, jadi itu
tidak…itu.
14 Saya selalu berkata, seperti mencap ternak. Saya ingat
bertahun-tahun yang lalu suatu hari saya sedang duduk ketika
mereka…mengumpulkan ternak di musim semi, membawa
ternak itu ke dalam hutan, dan saya membantu menggiring
ternak ke, apa yang mereka sebut pagar penggiring di
mana Asosiasi Hereford mengangon ternak—Troublesome River
Valley. Dan saya duduk di sana dengan kaki saya digantung
di atas tanduk pelana, mengamati penjaga hutan itu ketika ia
mengawasi ternak ini melewati pagar penggiring.
15 Nah, Anda harus…yaitu ketika Anda akan memasuki
tanah pemerintah, dan Anda harus bisa mengumpulkan satu
ton jerami sebelum Anda bisa menaruh seekor sapi di padang
rumput itu. Dan setiap peternakan menghasilkan sekian banyak
jerami, sekian banyak ternak, lalumereka bisamemilikinya.
16 Nah, ternak-ternak itu lewat di sana dengan segala macam
merek padanya. Beberapa di antaranya bermerek “Bar X.” Bpk.
Grimes tepat di sebelah kami bermerek “Diamond T,” huruf
T di ujung sebuah intan. Ada merek “Lazy K,” tepat di ujung
Sungai Troublesome. Merek kami adalah “Turkey Track.” Di
bawah kami adalah “Tripod.” Dan ada segala macam merek
yang melewati pintu gerbang itu.
17 Dan saya melihat bahwa penjaga hutan itu tidak begitu
memperhatikan merek-merek itu, ia tidak melihatnya. Kadang-
kadang merek itu berada di sisi kiri sapi, maka ia tidak bisa
melihat mereknya. Maka—ia tidak memperhatikan mereknya.
Tetapi satu hal yang ia pastikan, bahwa tidak ada sapi yang
boleh lewat ke sana jika sapi itu tidak ada tanda darah di
telinganya. Itu harus jenis Hereford asli atau tidak boleh masuk
ke hutan itu. Merek tidak membuat banyak perbedaan, tetapi
tanda darah itu. Dan saya pikir itulah yang akan terjadi di
penghakiman. Bukan merek apa yang kita pakai, tetapi Ia akan
mencari label Darah itu, “Apabila Aku melihat Darah itu, Aku
akan melewati kamu.”

(Nah, apakah ada yang salah dengan saya, Gene, ya?)
[Saudara Gene Goad berkata, “Mikrofon ini bergema.”—Ed.]
(Bergema. Baiklah…Itu karena keduanya ini tertukar,
benarkah itu?) [“Ini yang bagus dan yang itu tidak begitu
bagus.”] (Baiklah. Terima kasih SaudaraGene. Baiklah.)
18 Nah malam ini kita akan mencoba untuk keluar lebih awal
lagi, supaya kita bisa kembali besok malam dan mengambil
zaman-zaman ini. Dan saya beri tahu, sulit sekali bagi saya
untuk menahan beberapa hal yang besar itu yang tergeletak di
sepanjang tepi jalan; berusaha untuk menyampaikan semua itu
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dalam satumalam. Anda tahu, itulah sifat saya, tetapi kita harus
menahan sedikit sampai setiap malam.
19 Nah, tepat sebelum kita mulai membuka Kitab yang agung
ini, apakah kita bisa berdiri sebentar untuk…Mengubah posisi
Anda…sementara kita berdiri, mereka yang bisa. Dan mari
kita menundukkan kepala kita sekarang, dengan sungguh-
sungguh, untuk berdoa:
20 Bapa Sorgawi kami, kami menghampiri lagi Takhta Suci-
Mu yang agung, datang tanpa iman yang bimbang, kami datang
karena kami diundang untuk datang. Kami tidak bisa berkata
bahwa kami datang atas nama gereja atau denominasi tertentu,
atau atas nama gereja ini, atau atas nama kami sendiri, karena
kami tidak yakin akan hal itu, apakah kami bisa masuk ke
hadirat Allah atau tidak. Tetapi ketika Yesus memberi tahu
kami, “Mintalah apa pun kepada Bapa dalam Nama-Ku, Aku
akan melakukannya,” maka kami tahu kami datang dalam
NamaYesus, Engkau akanmendengarkan kami, Bapa.
21 Kami senang sekali ketika kami membaca tentang para
martir di masa lalu, bagaimana mereka memeteraikan
kesaksian mereka dengan darah mereka sendiri, dan, Bapa,
itu membuat kami merasa bahwa kami melakukan begitu
sedikit pada hari ini. Dan aku berdoa kepada-Mu, Tuhan,
agar Engkau mengampuni ke—ke—kelalaian kami, sementara
kami, melakukan pekerjaan-Mu. Dan kami berdoa agar Engkau
mengurapi kami lagi ketika kami membaca Firman-Mu, dan
melihat penderitaan yang telah dialami pada masa-masa lalu
untuk menjadi bagian dari kitab Gereja Allah yang hidup yang
telah ditebus dan agung ini.
22 Aku berdoa kepada-Mu, Bapa Sorgawi, berbicaralah malam
ini melalui kami sebab kami tidak tahu apa yang harus
dikatakan; kami menunggu dan kami memohon doa ini di
sini karena kami berada dalam Hadirat Allah di Gereja-Nya,
dan kami meminta agar Roh Kudus yang ada pada orang-
orang ini akan menyatukan kekuatan-Nya malam ini dan
curahkanlah Injil ke dalam setiap hati, sehingga itu akan
memberi kami pendirian baru dan harapan baru untuk zaman
yang akan datang. Kabulkanlah itu, Tuhan, sebab kami melihat
pohon ara mulai bertunas dan Israel menjadi satu bangsa, dan
zaman bangsa bukan Yahudi sedang memudar dan akan segera
berakhir, dan kami menantikan kedatangan sang Penebus yang
agung, Tuhan kami Yesus Kristus.
23 Berjalanlah di antara kami, Tuhan. Seperti yang dikatakan
malam ini, “Engkau berjalan di antara kaki dian,” maka
berjalanlah di antara kami malam ini, Tuhan. Dan peringatkan
hati kami akan kejahatan yang ada di depan, dan beri kami
pengertian akan Firman-Mu, sebab kami memintanya dalam
Nama Yesus. Amin. Silakan duduk.
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24 Nah, seperti yang telah saya katakan setiap hari, saya
berusaha mencatat di kertas sebanyak mungkin, mengenai
waktu, tempat, dan sebagainya, sebab apa yang akan kita
bicarakan ini adalah peristiwa sejarah. Ini sudah menjadi
sejarah, dan sekarang kita akan turun, juga, mengikuti pola
pada waktu itu.
25 Nah, Minggu pagi dan Minggu siang…atauMinggu malam,
lebih tepatnya, kita telah menikmati waktu yang mulia. Saya
yakin kita menikmatinya. Saya sendiri, menikmatinya. Dan
Wahyu…
26 Nah, apa yang akan kita pelajari? Wahyu Yesus Kristus. Dan
apa yang kita temukan ketika Allah menunjukkan wahyu itu
dan siapa Dia? Hal pertama yang kita temukan, dari semua
wahyu, adalah bahwa Allah menyatakan siapa Dia. Bahwa,
Yesus bukanlah pribadi ketiga dari tritunggal, Ia adalah seluruh
tritunggal itu. Ia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan
itulah wahyunya. Empat kali itu dibicarakan dalam pasal yang
sama, bahwa Dia adalah Allah YangMahakuasa; Ia yang dahulu
sudah ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang; Akar dan
Keturunan Daud.
27 Maka, sekarang kita tahu, bahwa dalam hal-hal ini kita
akan mencoba untuk menjelaskan seluruh masalah itu, karena
saya tidak tahu kapan kita akan mendengar Ini lagi, mungkin
tidak pernah, sampai waktu tidak akan ada lagi dan memudar
ke dalam Kekekalan. Dan, seperti yang saya katakan, mungkin
ada banyak saudara, banyak guru yang jauh lebih berkualifikasi
untuk membicarakan ini daripada saya, dan mungkin bisa
mendapatkan tafsiran yang lebih baik untuk ini, tetapi Allah
telah menaruh ini di hati saya untuk melakukannya dan saya
akan menjadi orang munafik jika saya tidak mengatakan
dengan tepat apa yang menurut saya benar. Paham? Jadi,
saya—saya selalu ingin jelas di hadapan Allah, setiap saat,
bahwa “aku tidak lalai,” seperti yang Paulus katakan, “untuk
memperingatkan kamu siang malam, dengan air mata, agar
gereja berdiri teguh pada saat itu.” Jika ada yang terhilang,
darahnya tidak di tangan saya, sebab saya ingin bersih dari
semua darah orang pada saat itu. Jadi jika Anda berbeda, nah,
itu, dengan cara yang bersahabat, itu akan baik-baik saja. Nah,
tetapi, mungkin Tuhan akan menyatakan sesuatu yang akan
membantu kita semua, bersama-sama.
28 Nah, hal pertama, kita melihat bahwa Ia menyatakan diri-
Nya. Sekarang kita mengerti siapa Dia.
29 Nah, terus, ketika saya mengutip tentang percikan, dan
baptisan dalam nama “Bapa, Putra, Roh Kudus” adalah
baptisan Katolik dan bukan baptisan Protestan atau Perjanjian
Baru, saya harap saya telah menjelaskannya. Dan saya telah
meminta siapa pun yang ingin menunjukkan teks Kitab Suci
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dalam Alkitab di mana ada orang yang pernah dibaptis atau
sampai Konsili Laodikia di mana mereka membentuk gereja
Katolik, di mana ada orang yang pernah dibaptis dalam nama
“Bapa, Putra, Roh Kudus,” datanglah tunjukkan kepada saya.
Dan saya akanmenaruh di punggung saya, “seorang nabi palsu,”
dan berjalan di jalanan. Nah, saya hanya membuat itu…bukan
untuk kasar, tetapi untuk menunjukkan kepada Anda bahwa
itulah Kebenaran. Paham?
30 Nah, dan Alkitab menyatakan Dia di sini, bahwa Ia adalah
Allah Yang Mahakuasa, tubuh di antara kita. Paham? Bukan
Bapa, Anak, dan Roh Kudus; itu bukan tiga allah, atau satu
Allah yang dipotong tiga. Itu adalah satu Allah yang bekerja
dalam tiga jabatan: sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah
turun dari taman Eden, berusaha membuka jalan-Nya untuk
kembali ke dalam hati manusia, untuk hidup dan menjadi putra
dan putri Allah kembali bersama-Nya. Itulah Allah di atas kita,
Allah bersama kita, Allah di dalam kita. Itulah perbedaannya.
Paham?
31 Dan hal-hal itu, dan Alkitab menyatakan hal itu dan telah
mengatakan sepenuhnya dalamWahyu pasal 1; yang merupakan
satu-satunya Kitab dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru,
seluruh kitab-kitab Perjanjian Baru, yaitu satu-satunya Kitab
yang dimeteraikan oleh Yesus sendiri. Dan Ia berkata, di bagian
pertama-Nya, “Berbahagialah ia yang membacakan dan ia yang
mendengarkan.” Dan di bagian akhir, Ia berkata, “Jika ada
orang yang mengurangkan sesuatu dari Itu, atau menambahkan
sesuatu kepada Itu, begitu juga bagiannya, akan diambil, dari
Kitab Kehidupan.” Jadi itu adalah kutukan bagi siapa pun yang
mengurangkan sesuatu, ini adalah Wahyu Yesus Kristus yang
lengkap. Maka jika kita menjadikan Dia tiga, Anda tahu apa
yang terjadi. Lihat, nama Anda akan dihapus.
32 Dan tidak ada orang, tidak ada Protestan, tidak ada gereja
mula-mula yang pernah percaya kepada tiga allah. Itu adalah
masalah besar di Konsili Nicea, dan kedua pihak berspekulasi;
ke arah sini, istilahnya. Orang tritunggal, orang tritunggal yang
percaya trinitas, yang akhirnya membentuk gereja Katolik,
mereka masuk ke trinitas yang total, menjadikan Allah “tiga”
pribadi. Dan ada satu yang percaya bahwa Allah adalah “satu,”
dan mereka masuk ke sisi lain untuk menjadi unitarian. Dua-
duanya salah. Allah tidak bisa…
33 Yesus tidak bisa menjadi bapa-Nya sendiri, dan Yesus juga
tidak bisa memiliki bapa dan Dia menjadi…itu akan menjadi
tiga allah. Itu—itu tidak bisa jalan. Karena jika Ia punya seorang
bapa, dan seorang bapa adalah pribadi lain selain Dia, lalu Ia
punya…danRohKudus adalah satu lagi, Ia adalah anak haram.
Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah Bapa-Nya. Dan jika
kitamemiliki RohKudus, maka itu bukan RohKudus, itu adalah
Bapa di dalam kita dalam nama Roh Kudus, memakai jabatan
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itu di dalam kita, karena dahulu itu ada di dalam seorang
manusia dan itu disebut Roh, dan Ia kembali dan Ia ada di dalam
kita sekarang, Allah Yehovah yang sama. Paham?
34 Tidak ada tiga allah. Tiga allah adalah penyembahan
berhala dan kafir, dan itu dibawa ke sini. Dan jika Anda
akan tinggal di sini selama sepekan dan tidak berprasangka,
tetapi memperhatikan, menerima ini, sejarah. Ambillah sejarah
yang sama yang saya ambil atau siapa pun, sejarah mana
pun. Ketahuilah itu, bahwa semua sejarah itu setuju dan
sama. Para sejarawan itu tidak berhubungan dengan pihak
mana pun, mereka hanya tertarik untuk menyatakan fakta, apa
yang terjadi. Dan perhatikan dengan teliti bagaimana hal itu
merayap masuk melalui Luther dan keluar melalui Wesley, lalu
disingkapkan di akhir zaman, baptisan dalam nama “Bapa,
Putra, dan Roh Kudus.” Perhatikan kapan itu masuk ke dalam
gereja Katolik, di Zaman-zaman Kegelapan, keluar melalui
Luther, turun melalui Wesley, tetapi di antara Wesley dan
Laodikia (di akhir) itu harus diekspos. Itu benar. Nah, dan
ini semua adalah sejarah, dan bukan hanya sejarah, tetapi ini
adalah Alkitab.
35 Dan sekarang, malam ini, kita akan menghampiri Tujuh
Zaman Gereja yaitu tujuh gereja yang ada di Asia Kecil pada
waktu penulisan Kitab ini. Gereja-gereja ini pada waktu itu
harus memiliki ciri-ciri dari zaman gereja yang akan datang,
sebab itu…Gereja-gerejanya ada lebih banyak dari itu, gereja
Kolose dan banyak gereja lainnya pada waktu itu, tetapi Allah
memilih gereja-gereja ini karena ciri-ciri mereka.
36 Nah, kita mendapati bahwa Dia berdiri di tengah-tengah
tujuh kaki dian emas, di tangan-Nya Ia memegang tujuh
bintang. Dan ketujuh bintang itu, Ia katakan, dalam pasal 1
ayat 20, bahwa “Mereka adalah ketujuh malaikat bagi ketujuh
gereja itu.”
37 Nah, dalam Alkitab mereka tidak mengerti Wahyu ini.
Sebab, apa gunanya bagi mereka untuk mengamati dan
menunggu jika mereka tahu itu akan ribuan tahun sebelum
Yesus datang? Itu tidak diberikan kepadamereka.
38 Dan saya katakan ini, kepada Anda di sini, Anda orang
Katolik, kepada Anda orang Lutheran, kepada Anda orang
Methodist, dan sebagainya, ini tidak diberikan kepada Martin
Luther, Terang yang ada dalam Firman hari ini. Juga tidak
diberikan kepada John Wesley. John Wesley mengkhotbahkan
pengudusan yang terlewat oleh Luther. Dan Terang itu datang
ketika kita memerlukan Terang. Allah mengatakan Itu, dan
Itu tidak dibuka bagi kita karena Itu tersembunyi dari mata
kita sampai pada hari Allah bisa menyingkapkan Itu. Ingin
tahu apa yang akan terjadi setelah kita pergi? Ya, saya yakin
bahwa ada sangat, sangat banyak lagi yang tidak kita ketahui.
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Itu benar. Ada Tujuh Meterai, jika kita mengambil seluruh
Kitab Wahyu, yang dimeterai di bagian belakang Kitab itu. Itu
bahkan tidak…tidak ditulis di dalam Kitab itu. Dan Meterai-
meterai itu akan dibuka dalam zaman gereja ini, dan tujuh
rahasia terakhir Allah akan di-…diberitahukan. Oh, saya ingin
melanjutkan ini sepanjang musim dingin dan menyelidiki Ini.
Ya, Pak! Tujuh Zaman Gereja.
39 Sebagaimana Daniel mendengar tujuh guruh, dan dilarang;
dan Yohanes mendengar suara itu, dan Kitab ini dimeteraikan,
dan bagian belakang kitab itu dimeterai dengan Tujuh Meterai;
tetapi pada hari-hari ketika Meterai-meterai ini dibuka,
“Rahasia Allah akan selesai.” Dengan kata lain, Allah akan
dikenal oleh Gereja-Nya; bukan dalam tiga pribadi, tetapi
sebagai satu Pribadi. “Rahasia Allah akan disingkapkan,” dan
ketika itu disingkapkan sepenuhnya, maka ketujuh rahasia itu
akan terbuka bagi Gereja; sebab, di dalamnya, Gereja akan
hidup di bawah inspirasi Roh Kudus, Ia bergerak masuk dan
ke luar dan menunjukkan tanda-tanda-Nya bahwa Ia hidup
dan ada di antara kita, hidup di antara kita, dan berarti kita
menyembahKristus yang hidup yang ada di antara kita.
40 Jangan mencari gereja-gereja besar dan hal-hal besar.
Waktu kita sampai ke zaman Pentakosta ini, Anda pasti akan
melihat di mana mereka terhilang. Gereja Laodikia artinya
“kaya, tidak perlu apa-apa,” dan telanjang, melarat, buta,
malang, dan tidakmengetahuinya. Paham?Merekamengejar hal
yang seperti banyak uang, dan gedung-gedung, dan segala yang
lainnya.
41 Padahal, Gereja selalu sebagai—sampah di bumi ini. Dan
di sini mereka: dibenci oleh semua orang, diusir, di gang-
gang, di mana pun mereka bisa tinggal. Baca Ibrani 11, dan
ambillah enam atau delapan ayat terakhir, bagaimana “mereka
mengembara di padang pasir, dan—dan memakai kulit domba
dan kulit kambing, miskin, dan menderita, dan tersiksa.”
Orang-orang itu di sana, bagaimana kesaksian kita dibanding
kesaksian mereka di hari Penghakiman? Lihatlah, orang-orang
pada zaman itu.
42 Nah, di zaman gereja ini…Kita ada tujuh gereja, sekarang
saya ingin menunjukkan ini. Saya rasa Anda tidak bisa
melihatnya dari sini, mungkin beberapa dari Anda bisa, saya
sangat meragukannya, tetapi saya akan mencoba membuatnya,
(saya tahu Anda tidak bisa, duduk di sini), membuatnyamenjadi
Tujuh Zaman Gereja. Saya akan memegangnya di tangan saya
supaya Anda mengerti.
43 Itu dimulai, Gereja dimulai pada hari Pentakosta. Adakah
yang bisa menyangkal itu? Tidak, Pak! Gereja dimulai pada
hari Pentakosta denganBerkat Pentakosta, dan ditahbiskan oleh
Yesus Kristus untuk melanjutkan terus sampai hari terakhir
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dengan Pesan yang sama dan berkat yang sama bekerja di
dalam kita. Amanat terakhir-Nya untuk Gereja-Nya, Markus
16, “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, tanda-tanda
ini akan menyertai mereka yang percaya.” Nah, ke mana? “Ke
seluruh dunia.” Untuk siapa? “Segala makhluk.” Hitam, coklat,
kuning, putih, makhluk apa pun itu, beritakanlah Injil kepada
segala makhluk. “Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang
percaya.” Nah, malam ini kita sedang mendekati itu, mulai
memotong itu malam ini, setiap malam memotong bagian yang
lebih besar dari Itu sampai kita tiba ke zaman gereja kita sendiri.
Nah, kitamendapati bahwa itu adalah amanat-Nya.
44 Nah, zaman gereja pertama adalah gereja Efesus. Zaman
gereja kedua adalah Smirna. Zaman gereja ketiga adalah
Pergamus. Zaman gereja keempat adalah Tiatira. Zaman gereja
kelima adalah Sardis. Dan zaman gereja keenam adalah
Filadelfia. Dan zaman gereja ketujuh adalah Laodikia.
45 Nah, zaman gereja pertama dimulai sekitar tahun 53
M, ketika Paulus mendirikan gereja di—di Efesus. Dalam
perjalanan misionarisnya, ia mendirikan gereja di—di Efesus,
gereja Efesus, dan menjadi gembalanya sampai kepalanya
dipenggal pada tahun 66, berarti sekitar dua puluh dua tahun ia
menjadi gembala gereja Efesus. Setelah kematiannya kita diberi
tahu bahwa Orang kudus Paulus…atau Orang kudus Yohanes
ilahi menjadi gembala gereja itu dan meneruskannya sampai
ke dalam zaman ini, dan zaman gereja ini berlangsung sampai
tahun 170.
46 Dan setelah Zaman Gereja Efesus, dari 53 M sampai 170
M, lalu mulailah Zaman Gereja Smirna yang berlangsung dari
tahun 170 M sampai 312 M. Lalu masuklah Zaman Gereja
Pergamus, dan Zaman Gereja Pergamus mulai pada tahun 312
dan berlangsung sampai 606 M. Lalu masuklah Zaman Gereja
Tiatira, dan zaman gereja Tiatira mulai pada tahun 606 sampai
1520, Zaman Kegelapan. Dan Zaman Gereja Sardis mulai
pada tahun 1520 dan berlangsung hingga tahun 1750, zaman
Lutheran. Lalu dari tahun 1750, zaman berikutnya masuk yaitu
zaman Filadelfia, zaman Wesley; yang mulai pada tahun 1750
dan berlangsung hingga 1906. Dan pada tahun 1906, Zaman
Gereja Laodikia mulai, dan saya tidak tahu kapan itu akan
berakhir, tetapi saya memperkirakan itu akan selesai pada
tahun 1977. Saya perkirakan, bukan Tuhan memberi tahu saya,
tetapi saya perkirakan menurut visi yang ditunjukkan kepada
saya beberapa tahun yang lalu, bahwa, lima dari hal-hal itu (dari
tujuh hal) telah terjadi.
47 Sekitar…Berapa orang yang ingat visi itu, di dalam gereja?
Tentu. Dikatakan, bahkan bagaimana Kennedy akan dipilih
dalam pemilihan terakhir ini. Bagaimana perempuan akan
diizinkan untuk memilih. Bagaimana Roosevelt akan membawa
dunia ke dalam perang. Bagaimana Mussolini akan pergi ke
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Etiopia, invasi pertamanya, dan akan merebut itu; itu akan
menjadi ajalnya, ia akan mati setelah itu. Bagaimana isme-
isme besar ini akan bangkit dan semuanya jatuh lagi ke dalam
Komunisme; Hitlerisme, dan Mussolini, dan Ko-…Nazisme,
dan sebagainya, semuanya akan jatuh lagi ke dalamKomunisme.
Dan sebelas tahun sebelumnya, dikatakan bahwa “Kita akan
berperang dengan Jerman, dan Jerman akan dibentengi di
balik beton,” Garis Maginot. Itu terjadi tepat seperti itu. Lalu
dikatakan, setelah itu, akan sampai…terjadi bahwa ilmu
pengetahuan akan berkembang begitu pesat sehingga mereka
akan membuat mobil, mobil akan menjadi semakin seperti
“telur” terus. Dan penglihatan itu diberitahukan di sini di mana
Gereja Kristus itu berdiri sekarang, di Mes-…panti asuhan.
Charlie Kern, malam ini mungkin ada di gedung ini, saat itu ia
tinggal di tempat itu. Itu terjadi pada hari Minggu pagi sekitar
pukul tujuh. Dan dikatakan-Nya, “Lalu akan terjadi bahwa
mereka akan membuat mobil yang tidak perlu roda kemudi
di dalamnya, itu akan dikendalikan oleh suatu daya.” Mereka
sudah punya itu sekarang. Mereka memilikinya sekarang, dalam
bentuk daya magnet, kendali radar. Mereka tidak…setel saja
radarnya ke mana Anda mau pergi, itu membawa Anda sendiri,
tidak perlu mengemudi.
48 Nah, dan dikatakan di sana, “Pada waktu itu, akan bangkit
seorang wanita yang hebat di Amerika Serikat.” Dan ia bergaun
dan cantik, tetapi hatinya kejam. Dan saya menulis dalam tanda
kurung tentang visi itu, kertas kuning, dikatakan, “mungkin
gereja Katolik.” Dan wanita diizinkan untuk memilih akan
membantu memilih orang yang salah untuk bangsa ini. Dan
itulah yang telah mereka lakukan. Tepat. Nah, dikatakan, “Itu
akan menjadi awalnya.”
49 Nah satu hal lagi yang dikatakan, itu…Dan segera setelah
itu, Saya melihat negeri ini menjadi seperti bara, hancur
berkeping-keping. Nah, jika hal-hal itu telah terjadi, yang
lainnya juga akan terjadi. Kita berada di…Itulah alasannya
saya ada di sini malam ini berusaha membawa ini dan
memberikannya kepada orang-orang ini di Jeffersonville, sebab
saya akan segera memasuki ladang misi lagi, dan tidak tahu
kapan saya akan dipanggil atau dibawa pergi. Saya—saya…
kita tidak tahu itu. Dan saya ingin memastikan bahwa saya…
agar jemaat tahu waktu di mana mereka sedang hidup, sebab
Allah Yang Mahakuasa akan meminta pertanggungjawaban
saya untuk itu.
50 Nah—nah, masing-masing dari gereja-gereja ini, menurut
Kitab Suci, memiliki seorangmalaikat. Danmalaikat adalah…
Berapa orang yang tahu apa arti malaikat? Itu adalah “utusan,”
seorang utusan. Dan ada—ada tujuh malaikat untuk tujuh
gereja, berarti “tujuh utusan.” Nah, dan mereka adalah bintang
di tangan-Nya. Dan di tangan-Nya ini—dua belas ini…ketujuh
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bintang ini yang akan memantulkan Terang Hadirat-Nya di
malam hari di mana kita sedang hidup. Seperti bintang
memantulkan sinar matahari ke bumi, membuatnya terang agar
kita bisa berjalan, dan pergi di malam hari.
51 Nah kitamendapati, bahwa selamamasa ini, masing-masing
malaikat itumemiliki posisi dan tempat. Dan, Saudara-saudara,
malam ini kita tidak ke situ, karena kita tahu malaikat dari
gereja pertama ini, tetapi ini akan menjadi hal yang misterius
dan mulia untuk menemukan dan menarik dari sejarah, di
hadapan Anda, para malaikat dari gereja-gereja yang lain ini.
Malaikat gereja pertama adalah Orang kudus Paulus, ia yang
mendirikannya, utusan Allah. Malaikat gereja Efesus adalah
Orang kudus Paulus. Gereja…Nah, alasan saya…
52 Nah, yang lain-lain ini mungkin Anda tidak setuju, tetapi
saya telah duduk di sana selama berhari-hari di bawah inspirasi
sampai saya merasakan Roh Kudus menjamah dan mengurapi
saya untuk itu. Itulah alasannya saya tahu. Dan perhatikan
para pria yang telah dipilih ini, jika Anda seorang sejarawan,
mereka…Para pria yang sama yang saya dapatkan di sini, dan
tahu melalui wahyu bahwa mereka adalah malaikat-malaikat
untuk gereja, mereka memiliki pelayanan yang sama seperti
mereka yang ada pada awalnya. Dan pelayanan itu tidak bisa
berubah, itu harus tetap pentakosta sepanjang jalan.
53 Nah, para sejarawan yang duduk di sini tidak akan setuju
dengan saya tentang orang ini; tetapi tentang gereja Smirna,
Ireneus adalah orang yang saya tahu adalah malaikat pada
zaman itu. Polikarpus, banyak dari Anda akan berkata itu
adalah Polikarpus, lebih tepatnya, Anda akan berkata itu adalah
dia. Tetapi Polikarpus lebih condong ke organisasi dan Katolik,
agama yang akan datang itu. Tetapi Ireneus adalah seorang
yang berbahasa roh, danmemiliki kuasa Allah, dan tanda-tanda
menyertainya. Ia adalah malaikat Terang Allah, dan ia menarik
Terang itu setelah Polikarpus disalibkan atau dibunuh, dibunuh,
dan Ireneus adalah salah satu muridnya, dan Polikarpus adalah
murid Orang kudus Paulus…atau Orang kudus Yohanes. Lalu
Ireneusmenggantikan dia, dan iamembawa Terang itu.
54 Dan malaikat Terang dari—dari Pergamus adalah Orang
kudus Martin yang agung. Selain Yesus Kristus, saya tidak
percaya ada orang yang lebih hebat yang pernah hidup di
bumi, daripada Orang kudus Martin. Kuasa? Para pembunuh
datang kepadanya untukmemenggal kepalanya (ia percaya akan
tanda dan keajaiban, dan Berkat Pentakosta), dan ketikamereka
hendak, mereka akan membunuhnya, ia menarik jubahnya
ke belakang dan mengulurkan lehernya kepada mereka. Dan
ketika si pembunuh menghunus pedang untuk memenggal
kepalanya, kuasa Allah memukul dia mundur dari padanya, dan
ia merangkak di atas lututnya untuk meminta dia…?…Amin.
Ia adalah malaikat bagi gereja itu.
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55 Hal-hal lain. Perhatikan bagaimana ia…Salah satu
saudaranya digantung, ia pergi untuk mencoba mencari dia,
melihat apa yang telah terjadi. Dan ketika ia sampai di sana,
mereka telah menggantungnya. Ia terbaring terlentang, mati,
dan matanya menonjol ke luar dari kepalanya. Ia mendekati
dia dan berlutut dan membaringkan tubuhnya di atas dia
selama satu jam, berdoa kepada Allah. Dan kuasa Allah turun
atas pria itu dan ia bangkit, meraih tangannya dan berjalan
pergi bersamanya di sana. Itu adalah sejarah, seperti George
Washington, Abraham Lincoln, atau yang lain. Itu adalah
sejarah.
56 Ya, Pak! Orang kudus Martin adalah malaikat bagi gereja
Pergamus, yang mana, gereja yang dikawinkan itu membawa
mereka ke Katolik setelah itu.
57 Malaikat gereja—Tiatira adalah Columba.
58 Malaikat gereja Sardis, gereja yang mati…Kata Sardis
berarti “mati.” Keluar dengan sebuah nama, bukan Nama-Nya,
“Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati.” Perhatikan
bagaimana mereka mengeluarkan baptisan itu pada zaman itu.
Lihat, datang dari itu. Malaikat gereja Sardis adalah Martin
Luther, reformator pertama.
59 Malaikat gereja Filadelfia adalah JohnWesley, utusannya.
60 Dan malaikat gereja—Laodikia belum diketahui. Suatu hari
itu akan diketahui, tetapi mungkin ia…di dunia. “Siapa
bertelinga…” [Bagian yang kosong pada pita kaset—Ed.]…
tahu ini adalah zaman di mana kita sedang hidup. Allah akan
menghakimi itu.
61 Nah, sekarang perhatikan, dan sekarang kita akan kembali
ke Kitab Suci, kembali ke zaman gereja pertama. Sekarang saya
ingin…Ada beberapa hal kecil yang saya tulis di sini yang saya
harap Andamaumendengarkan dengan teliti.
62 Gereja pertama, gereja Efesus, pekerjaan gereja itu, apa yang
Allah kecam terhadap mereka, adalah pekerjaan tanpa kasih.
Upah mereka adalah Pohon Kehidupan.
63 Gereja Smirna adalah gereja yang dianiaya, mengalami
kesusahan. Upahnya adalahmahkota Kehidupan.
64 Gereja ketiga, Pergamus, zaman doktrin palsu, dusta Iblis,
dan fondasi pemerintahan paus, perkawinan antara gereja
dan negara. Upahnya adalah manna yang tersembunyi dan
batu putih.
65 Gereja Tiatira adalah gereja mengenai rayuan paus, Zaman
Kegelapan. Upahnya adalah kuasa dan pemerintahan atas
bangsa-bangsa, dan Bintang Fajar. Itulah kaum minoritas kecil
yang lolos.
66 Gereja Sardis adalah zaman reformasi, misionaris besar…
atau bukan misionaris, tetapi nama yang tersembunyi, mereka
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memiliki nama mereka sendiri. Dan upahnya adalah pakaian
putih, dan nama pada Kitab Kehidupan (yang harus datang
dalam penghakiman). Kita membahas itu tempo hari, Kitab
Kehidupan; Anda akan dihakimi dari Kitab Kehidupan. Para
Orang Suci diubah dan diangkat tanpa itu, mereka tidak pergi
ke sana.
67 Zaman Gereja Filadelfia adalah zaman kasih persaudaraan,
zaman amanat agung dan zaman misionaris yang besar,
pintu terbuka. Dan upahnya adalah—menjadi sokoguru.
Penyingkapan nama-nama Allah akan terjadi dalam—dalam
zaman ini, itu selesai sekitar tahun 1906. Baiklah.
68 Zaman Laodikia adalah gereja yang suam-suam kuku, kaya,
tambah banyak harta, tidak perlu apa-apa; tetapi melarat,
miskin, buta, dan malang, dan telanjang. Dan upahnya adalah
duduk di atas Takhta bersama dengan Tuhan, mereka yang
menang di zaman itu.
69 Nah untuk diuraikan, malam ini, untuk menunjukkan
sedikit kepada Anda mengenai kebaktian malam ini, kita akan
mengambil pasal 2, zaman gereja pertama. Sekarang kita…

Ia telah dinyatakan dan kita tahu siapaDia, Ia adalahAllah!
70 Nah, zaman gereja ini mulai seperti yang saya katakan,
sekitar tahun 53, hingga 170. Dan (a) kota Efesus, salah satu
dari tiga kota besar di Asia; sering disebut kota ketiga dari
iman Kristen (pertama adalah Yerusalem; kedua, Antiokhia;
dan ketiga, Efesus)…(c) kota bisnis dan perdagangan yang
besar…(e) pemerintahnya adalah Romawi…(f) bahasanya
adalah bahasa Yunani. Para sejarawan percaya bahwa Yohanes,
Maria, Petrus, Andreas, dan Filipus semuanya dikuburkan di
sana. Dan Efesus dikenal karena keindahannya.
71 Kekristenan di Efesus berada di mana orang Yahudi tinggal,
di Efesus. Dan itu didirikan sekitar tahun 53 atau 55 M.
Kekristenan ditanamkan di sana oleh Orang kudus Paulus. Lalu,
Orang kudus Paulus berada di Efesus selama tiga tahun. Ajaran
Paulus sangat berpengaruh bagi orang-orang percaya di Efesus.
Selanjutnya, Timotius adalah penilik pertama gereja di Efesus.
Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Di zaman Paulus itu
adalah gereja yang besar.
72 Efesus artinya…Nama Efesus artinya “lepaskan, santai,
mundur.” Dipanggil oleh Allah, “Gereja yang mundur.”
Pertama Allah—Allah mengakui pekerjaan mereka, jerih payah,
dan ketekunan mereka. Allah menegur cara hidup mereka,
meninggalkan kasihnya yang semula, mundur, dan tidak
membawa Terang lagi. Efesus bukanlah gereja yang tertipu, ia
gagal karena ia tidakmelanjutkan dalamkasih yang sempurna.
73 Ringkasan bagi Efesus: Buah, tanpa kasih, menyebabkan
kemurtadan. Janji-janji: Firdaus dijanjikan kepada yang



ZAMAN GEREJA EFESUS 15

menang, orang-orang kudus di zaman gereja Efesus, diberikan
Pohon Kehidupan.
74 Inilah hal yang indah. Pohon Kehidupan tiga kali disebut
dalamKejadian, tiga kali dalamWahyu. Pertama kali itu disebut
di—di dalam Kejadian, adalah di Eden, dan Kristus adalah
Pohon itu. Tiga kali disebut di dalam Wahyu, adalah Kristus di
dalam Firdaus. Oh, itu indah. Tuhanmemberkati.
75 Sekarang kita mulai Efesus pasal 1…atau ayat 1 dari pasal
2, gereja Efesus:

Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus; Inilah
firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di
tangan kanan-Nya, yang berjalan di antara ketujuh kaki
dian emas itu;

76 Yohanes adalah—utusannya pada waktu itu. Berjalan di
antara ketujuh kaki dian emas ini adalah Yesus Kristus, Allah
Yang Mahakuasa. Apa yang Ia lakukan? Ia tidak berkata bahwa
Ia berjalan di satu kaki dian, Ia berjalan di antara mereka
semua. Itu menandakan apa? Bahwa Ia adalah Allah yang sama,
kemarin, hari ini, dan selamanya, dan di setiap zaman gereja
bagi setiap orang percaya. Ia datang…dengan Roh Kudus ke
setiap zaman dan setiap orang; tetap sama kemarin, hari ini, dan
selamanya.
77 “Memegang di tangan kanan-Nya.” Tangan kanan berarti
“otoritas dan kuasa-Nya.” Memegang di tangan kanan-Nya (di
bawah, mengendalikan) ketujuh utusan bagi ketujuh zaman
gereja. Oh, saya suka itu. Melihat Dia berjalan di sepanjang
zaman-zaman gereja ini, Kristus, menyatakan diri-Nya kepada
umat-Nya sepanjang Zaman-zaman Kegelapan ini, sepanjang
setiap zaman; sementara gereja menjadi formal dan menjauh,
dan sebagian pergi ke satu arah dan sebagian ke arah lain, tetapi
sekelompok kecil dari gereja itu masih bertahan, dan Kristus
bekerja dengan mereka, meneguhkan Firman-Nya; membuat-
Nya melewati itu.
78 Sangat mudah untuk melihat bagaimana kita mendapat apa
yang kita dapatkan hari ini, apabila Anda mulai mempelajari
ini. Nah, pada mulanya di sini…Saya percaya Anda semua
bisa melihat setinggi ini. [Saudara Branham memberi ilustrasi
di papan tulis—Ed.] Ini satu zaman gereja, yaitu Pentakosta.
Zaman gereja kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, zaman
gereja ketujuh. Nah jika Anda perhatikan dengan teliti, Gereja
mulai pada hari Pentakosta. Berapa orang yang percaya itu?
Anda lihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Maka kita
memperhatikan gereja sementara ia turun terus. Ia mulai lebih
memudar sedikit, lebih jauh sedikit, lebih jauh sedikit; sedikit,
itu turun seperti itu sementaraGereja sejati yang benar keluar.
79 Nah, Kristus…tidak peduli seberapa kecil Gereja itu,
“Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-
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Ku, di situ Aku akan ada di tengah-tengah mereka.” Ketika
mereka berkumpul dalam apa? Dalam nama Methodist? Nama
Baptis? Nama Pentakosta? Nama Yesus! Di mana pun dua atau
tiga orang berkumpul, tidak peduli seberapa kecilnya. Dan
mereka akan menjadi sangat kecil di hari-hari terakhir ini
sampai, Ia berkata, Ia harus segera datang dan mempersingkat
pekerjaannya atau tidak akan ada manusia yang selamat untuk
Pengangkatan. “Di mana pun dua atau tiga orang berkumpul
dalam Nama-Ku!”
80 Nah, babak pertama, para rasul. Nah, kita lihat ini
adalah awalnya, Pentakosta. Ia berjalan berkeliling, Allah yang
agung yang sama, tanda-tanda besar yang sama akan terjadi
sepanjang zaman-zaman ini sebab Ia berjalan di antara setiap
zaman. Memberkati apa? Umat-Nya yang berkumpul dalam
Nama-Nya.
81 Saya ingin Anda perhatikan hal ini sementara kita
membicarakan gereja ini. Gereja ini memiliki Nama Yesus.
Gereja ini memiliki Nama Yesus. Gereja ini memiliki Nama
Yesus. Dan gereja ini kehilangan Itu. Gereja ini keluar, zaman
Lutheran, dengan “engkau dikatakan hidup, padahal engkau
mati.” Dan jalan terus sampai akhir dari zaman ini; dan di
antara zaman ini dan zaman ini ada satu pintu terbuka yang
membawa kembali Nama itu kepada gereja. Nah perhatikan dan
lihat apakah ini adalah Kebenaran, setelah kita melihatnya di
sini dalamKitab Suci. Di antara—zaman-zaman ini.
82 Nah, besok malam saya akan mencoba memasang ini di sini
agar kita semua bisa melihatnya. Dan mungkin besok siang
saya akan datang dan menggambarkan…beberapa—diagram
yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dan jika Anda
memiliki buku sejarah, bawalah itu. Atau bawalah catatanAnda
dan pergi ke perpustakaan atau suatu tempat dan dapatkan
sejarahnya, dan bacalah dan lihatlah apakah ini benar.
83 Sekarang ayat 1. Apa yang Ia lakukan? Ia memberi salam
kepada mereka.

Kepada—kepada malaikat jemaat di Efesus…
(kepada Yohanes) tuliskanlah; Inilah firman dari Dia
yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan-
Nya, yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas
itu; (ini adalah salam)

84 Sekarang ayat 2 dan ayat 3, Ia memuji mereka:
Aku tahu segala pekerjaanmu, dan jerih payahmu,

dan ketekunanmu,…bahwa engkau tidak dapat sabar
terhadap orang-orang jahat: dan engkau telah menguji
mereka yang menyebut dirinya rasul, dan sebenarnya
bukan, dan telah mendapati mereka pendusta:

85 Lihat, kemurtadan itu sudah mulai terjadi, di zaman
pertama ini. Sudah mulai di sana; karena orang pilihan dan
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Gereja sejati yang ingin menuruti ajaran Alkitab, dan menuruti
Firman yang Yesus katakan dalam kesaksian-Nya, mereka
sudah mulai menarik diri. Sesuatu mulai terjadi, dan guru-guru
palsu telah muncul, orang-orang yang mengajar dengan salah,
bertentangan denganKitab Suci, mencobamemasukkan sesuatu
atau menambahkan sesuatu.
86 Itulah alasannya Ia memberikan wahyu ini kepada gereja
dan berkata, “Barangsiapa mengurangkan atau menambahkan,
bagiannya akan diambil dari Kitab Kehidupan.” Itu, terhilang,
Saudara! Jangan ikut campur dengan Firman Allah! Tidak
peduli siapa atau apa yang disakiti oleh Itu, katakan saja Itu.
Sebagaimana yang tertulis di sana, itulah jalannya. Kita tidak
perlu sesuatu yang hebat lainnya, kita tidak perlu imam atau
apa pun untuk menafsirkan Itu kepada kita, Allah Roh Kudus
adalah penafsirnya. Ia memberikan tafsirannya.
87 Nah, jika Anda perhatikan, menjauhi yang jahat dan
mendapati nabi-nabi palsu, setelah mereka terbukti palsu,
secara lahiriah beribadah. Lihat bagaimana gereja mulai
menjadi formal dalam masa itu? Mereka mulai menghancurkan
orang-orang yang ada di bawah inspirasi Roh Kudus, mulai
menyebabkan orang untukmengolok-olokmereka.
88 Nah, bukankah Yesus berkata, “Berbahagialah kamu
apabila kamu dianiaya karena kebenaran”? Ia tidak pernah
mengatakan untukmenjadi formal. Ia berkata, “Bersukacitalah,
dan bergembiralah, sebab mereka juga telah menganiaya
nabi-nabi yang sebelum kamu.” Ia mengatakan itu, dalam
ucapan bahagia, dalam Matius 5, “Berbahagialah kamu!”
Wah, jika orang mengolok-olok Anda karena Anda mengasihi
Tuhan Yesus, adalah suatu berkat sekalipun mereka hanya
mengatakannya. Mereka hanya…Ketika mereka mengutuk
Anda, mereka membawa berkat Allah atas Anda. Itu menjadi
bumerang bagi mereka, seperti yang terjadi pada Bileam saat
itu. Itu—itu menjadi bumerang bagi mereka. Ketika mereka
mencoba mengolok-olok Anda sebagai orang Kristen, wah, itu
menjadi bumerang bagi mereka, dan Allah memberikan berkat,
karena, “Berbahagialah kamu apabila orang akan menganiaya
kamu karena Nama-Ku.” Karena Nama-Nya, “Berbahagialah
kamu!”
89 Sekarang kita tahu bahwamereka inginmemulai danmasuk
ke dalam ibadah secara lahiriah.
90 Nah, saya bisa berhenti di sini danmengatakan sesuatu, saya
rasa saya akan melakukan itu. Apakah Anda perhatikan bahwa
setiap kebangunan rohani…Nah, saudara-saudara pendeta,
ceklah ini. Setiap kebangunan rohani melahirkan anak kembar,
seperti Yakub dan Ribka melahirkan anak kembar: Esau dan
Yakub. Maksud saya Ishak…Ishak dan Ribka, bukan Yakub.
Ishak dan Ribka melahirkan anak kembar. Bapanya suci,
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ibunya suci, tetapi dua anak laki-laki lahir bagi mereka: Esau
dan Yakub.
91 Nah, dua-duanya religius. Tetapi Esau, dalam hal kerja
dan perbuatan, adalah seorang legalis yang baik, mungkin ia
adalah anak yang lebih baik, berbeda sama sekali, dengan
Yakub. Tahukah Anda hal itu? Yakub hanyalah seorang anak
yang selalu mengikuti ibunya. Tetapi Esau keluar dan bekerja,
keluar dan mendapatkan daging rusa untuk ayahnya yang tua
dan buta yang adalah seorang nabi, ia berusaha menjaga dia.
Tetapi Yakub hanya memikirkan satu hal, ia menginginkan hak
kesulungan itu! Ia tidak peduli berapa lama ia harus mengikuti
atau apa pun yang harus ia lakukan, hal yang utama dalam
hidupnya adalah hak kesulungan!DanEsaumeremehkan itu.
92 Nah tidakkah Anda melihat manusia alamiah—manusia
alamiah? Ketika kebangunan rohani datang, ada dua golongan
orang yangmuncul dari setiap kebangunan rohani. Adamanusia
alamiah yang muncul, dan ia maju ke altar dan berkata, “Ya,
Pak, saya menerima Kristus sebagai Juru Selamat saya.” Ia
akan keluar, dan apa yang terjadi padanya? Hal pertama yang
Anda tahu, ia akan berakhir di gereja yang dingin dan formal,
karena ia berpikir, “Baik, jika saya menjadi anggota gereja, saya
sama baiknya dengan orang lain. Bukankah saya sebaik si Anu?
Apa bedanya asalkan saya menjadi anggota gereja dan mengaku
dosa?”Wah, itu sangat berbeda. Anda harus dilahirkan kembali.
Anda harus memiliki hak kesulungan.
93 Dan Yakub tidak peduli bagaimana ia ditertawakan. Ia mau
hak kesulungan itu, dan ia tidak peduli bagaimana ia harus
mendapatkannya.
94 Nah, banyak orang tidak mau mendapat hak kesulungan
karena mereka pikir itu tidak-populer. Mereka tidak mau
berlutut di altar dan menangis sedikit, atau tidak makan
beberapa kali, dan—dan sesuatu yang lain. Mereka—mereka—
mereka—mereka tidak mau melakukannya. Banyak wanita…
Anda tahu, memakai mani-…mekap, mereka pikir jika
mereka menangis itu akan luntur, harus berdandan lagi.
Wah, mereka…itu…Dan saya tidak bermaksud melanggar
kesucian, saya harap ini tidak terdengar demikian, tetapi itulah
kebenaran.Mereka tidakmau Itu.Mereka tidakmauLahir Baru,
sebab Lahir Baru itu agak berantakan. Itu seperti kelahiran
lainnya. Kelahiran apa pun selalu berantakan, saya tidak peduli
di mana itu. Baik di kandang babi atau di gudang, atau di
kamar rumah sakit yang berwarna merah muda, dan dihias, itu
berantakan.
95 Dan begitu juga Kelahiran Baru berantakan! Amin. Itu akan
membuat Anda melakukan hal-hal yang Anda pikir tidak akan
Anda lakukan; berdiri di sudut jalan dan memukul rebana, atau
bernyanyi, “Kemuliaan bagi Allah! Haleluya! Pujilah Allah!
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Pujilah Allah!” Wah, Anda akan berbuat seperti maniak. Itulah
yang terjadi kepada para rasul, itulah yang terjadi kepada
perawanMaria, ia bertingkah laku seperti mabuk. Ia berantakan
di masyarakat, tetapi kehidupan keluar dari sesuatu yang
berantakan. Amin!
96 Jika sesuatu tidak mati dan membusuk, kehidupan tidak
bisa datang dari padanya. Jika seseorang tidak mati dan
membusuk dalam pemikirannya sendiri, Kristus tidak bisa
masuk ke dalam hatinya. Jika Anda mencoba berpikir untuk
diri sendiri, “Nah, jika saya berjalan ke altar dan berkata,
‘Ya, Tuhan, aku—aku orang baik, aku mau menerima-Mu. Aku
akan membayar persepuluhanku. Aku akan melakukan ini,’”
Anda harus mati dan membusuk di sana terhadap pemikiran
Anda. Biarlah Roh Kudus mengambil alih dan melakukan apa
saja yang Ia mau kepada Anda. Menjadi berantakan dengan
itu. Kedengarannya mengerikan, bukan melanggar kesucian,
tetapi itulah Kebenaran. Itulah satu-satunya cara yang saya
tahu untukmenekankan hal itu agar Andamemahami-Nya.
97 Apa yang lebih kacau bagi sekelompok orang Yahudi yang
bermartabat itu pada hari itu, daripada melihat orang-orang ini
keluar ke sana dan meracau? Anda tahu apa itu meracau? “Hah,
ah, ah, ah, ah, ah…?…” Bahasa lain, dan bertingkah laku
seperti orang mabuk. “Hah, hah, ah, ah, ah.” Itulah tepatnya apa
yangmereka lakukan.Mereka tampak berantakan!
98 Dan ia berkata, “Apakah orang-orang ini sedangmabuk oleh
anggur baru?”

Tetapi setelah seseorang menjadi agak sadar, ia berkata,
“Ketahuilah, dan dengarkanlah perkataanku, orang-orang ini
tidak mabuk seperti yang kamu sangka.” Tetapi ia kembali
ke Kitab Suci, “Ini adalah itu yang dikatakan oleh nabi Yoel,
‘Akan terjadi pada hari-hari terakhir,’ firman Allah, ‘Aku akan
mencurahkan Roh-Ku ke atas semuamanusia.’”
99 Begitulah Gereja dilahirkan pertama kalinya. Berapa orang
yang percaya bahwa Allah tidak-terbatas? Maka Ia tidak bisa
berubah. Dan jika itu adalah pandangan-Nya tentang Gereja
pada mulanya, maka Gereja seperti itulah yang akan Ia miliki
pada akhirnya. Ia tidak bisa berubah. Jadi bagaimana Anda
akan menggantikan itu dengan berjabat tangan, atau memercik,
atau—atau hal lain yang tidak terjadi di sana? Masing-masing
dari para rasul kembali ke hal itu.
100 Setelah mereka melakukan semua ini…Roh Kudus sudah
turun ke atas mereka, Petrus berkata, “Bolehkah kita melarang
baptisan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus
sama seperti kita pada mulanya?” Dan ia memerintahkan
mereka untuk dibaptis dalamNamaTuhanYesus. Itu benar.
101 Paulus pergi dan mendapati orang sedang bersorak,
bersukaria, sekelompok orang Baptis sedangmemuliakan Allah,
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dan ia berkata, Kisah Para Rasul 19, ia berkata, “Sudahkah
kamumenerima RohKudus sejak kamu percaya?”

Mereka menjawab, “Kami tidak tahu bahwa ada Roh
Kudus.”

Dikatakan, “Bagaimanakah kamu telah dibaptis?”
Mereka berkata, “Kami telah dibaptis oleh orang yang sama

yang telahmembaptis Yesus, Yohanes Pembaptis.”
102 Ia berkata, “Ya, itu tidak akan berlaku lagi.” Paham? Petrus
telah memeteraikan itu pada Hari Pentakosta. Ia memegang
kuncinya. Paham?

Dikatakan, “Itu tidak akan berlaku lagi, kamu harus
dibaptis lagi.” Maka ia membaptis mereka lagi, dalam Nama
Tuhan Yesus Kristus. Meletakkan tangannya atas mereka,
dan mereka mendapat hasil yang sama seperti yang mereka
dapatkan di sana pada mulanya. Roh Kudus turun ke atas
mereka, merekamulai berbahasa roh dan bernubuat.
103 Nah, begitulah Gereja sepanjang zaman. Nah, itu dimulai di
sini pada mulanya.

“Aku tahu ketekunanmu. Engkau sangat sabar, aku tahu
itu…Nah ingatlah, Akulah Dia yang berjalan di antara kaki
dian. Aku tahu ketekunanmu, pekerjaanmu, dan jerih payahmu,
dan kasihmu, dan sebagainya. Aku tahu semua yang telah
kaulakukan. Dan Aku tahu bahwa engkau telahmenguji mereka
yang menyebut dirinya ‘nabi, rasul,’ dan mendapati mereka
adalah pendusta.” Oh, itu cukup tegas, bukan? Saya tidak
bertanggung jawab untuk itu, Dia. Ia mengatakan bahwa
mereka pendusta.
104 Tetapi Alkitab berkata, “Ujilah orang. Jika ada di antara
kamu yang rohani atau seorang nabi, atau menyebut dirinya
begitu, Aku Tuhan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Aku
akan berbicara kepadanya dalam visi, dan dalam mimpi. Dan
jika apa yang ia katakan terjadi, maka dengarkan dia; jangan
takut akan dia, ya, sebabAkumenyertainya. Tetapi jika itu tidak
terjadi, maka jangan dengarkan dia, ia tidak memiliki Firman-
Ku.” Lihat, jika itu adalah Firman-Nya, itu akan terjadi.
105 Nah, mereka mendapati orang-orang ini tidak berbuat
sesuai dengan Alkitab. Lihat, mereka berusaha mendapatkan
sesuatu yang lain. (Saya ingin Anda tetap berpikir sekarang,
beberapa menit lagi kita akan sampai ke bagian yang penting.)
Nah, lalu Ia berkata, “Aku melihat apa yang engkau…bahwa
engkau memiliki kesabaran, ketekunan dan…dengan mereka.
Engkau telahmenguji mereka, dan ternyatamereka bukan rasul.
Mereka bukan.”
106 Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita memulai
ini lagi, setiap kebangunan rohani melahirkan sepasang anak
kembar. Satu adalah manusia rohani; satu lagi adalah manusia
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alamiah dari bumi, “Saya telah menjadi anggota gereja, saya
sama baiknya dengan siapa pun.” Dan itulah yang dilahirkan
oleh kebangunan ini. Begitulah, setiap kebangunan rohani.
Itulah yang dihasilkan oleh Luther, itulah yang dihasilkan
oleh Ireneus, itulah yang dihasilkan oleh Orang kudus Martin,
itulah yang dihasilkan oleh Columba, itulah yang dihasilkan
oleh Wesley, dan itulah yang dihasilkan oleh Pentakosta.
Tepat sekali.
107 Anda lihat bagaimana mereka telah berakhir? Membangun
gereja-gereja mereka, dan pergi, dan gedung besar yang bagus
dan (ya, ampun!) berdiri dan mengucapkan Pengakuan Iman
Rasuli. “Aku percaya kepada Gereja Katolik Roma yang Suci,
dan persekutuan orang kudus.” Siapa pun yang percaya pada
persekutuan orang kudus adalah seorang spiritis. Apa pun
yang bersekutu dengan orang mati adalah dari iblis. Itu benar
sekali. Kitamemiliki satu pengantara antaraAllah danmanusia,
yaitu Manusia, Yesus Kristus. Itu benar. Itulah yang Petrus
katakan. Dan Anda orang Katolik yang terkasih menyebut dia
“paus pertama, dan Petrus menjadi paus pertama yang berjalan
bersama Yesus.”
108 Dan kemudian ia berkata, “Tidak ada pengantara lain
antara Allah dan manusia.” Dan ini, hari ini Anda memiliki
sepuluh ribu yang lainnya. Kenapa begitu berubah, jika gereja
itu sempurna dan tidak berubah? Dan semua misa Anda
diucapkan dalam bahasa Latin supaya tidak akan berubah.
Apa yang terjadi? Di manakah Anda pernah menemukan
Pengakuan Iman Rasuli dalamAlkitab? Jika para rasul memiliki
pengakuan, itu adalah “Bertobatlah, dan dibaptislah kamu
masing-masing dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosamu.” Tidak ada pengakuan lain yang pernah saya dengar
mereka tahu atau pernahmengucapkan sesuatu yang lain.
109 Tetapi mengenai “Gereja-gereja Romawi yang Suci” dan
semua hal lain ini, dan “Allah Bapa Yang Mahakuasa yang
memelihara langit dan bumi,” itu omong kosong. Paham? Benar.
Itu tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada hal seperti itu dalam
Kitab Suci. Itu adalah kredo buatanmereka. Tetapi itu…semua
doa itu dan semuanya adalah hal yang dibuat-buat.
110 Hari ini kita bisa melihat bahwa orang Protestan kita,
ketika kita sampai ke sini, mereka menyimpang. Dan seperti
yang dikatakan oleh Billy Graham pada hari Minggu, “Orang-
orang telah begitu salah sampai mereka berpikir bahwa mereka
benar padahal mereka salah.” Itu benar. Itu adalah kebenaran.
Saya senang bahwa saya…Tentu saja saya tahu Billy Graham
menerima Roh Kudus di bawah George Jefferies di sana, tetapi
beberapa hari ini ia akan keluar dari itu. Sekarang Allah sedang
memakai dia di sana, sebab ia bisa mengguncang kerajaan itu
yang hampir tidak bisa dimasuki orang lain. Tetapi Anda bisa
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melihat khotbahnya, bahwa ada sesuatu di balik itu, karena
beberapa orang Baptis jabat-tangan di sini. Ya, Pak!
111 Nah:

Aku tahu pekerjaanmu,…dan ketekunanmu,…
bahwa engkau tidak dapat…

112 Mari kita lihat sekarang, sayamendapat…

Aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu, dan
ketekunanmu,…bahwa engkau tidak dapat sabar
terhadap orang-orang jahat: dan engkau telah menguji
mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi bukan, dan
mendapati mereka pendusta:

113 Ia mendapati mereka sebagai pendusta. Bagaimana mereka
tahu itu? Mereka tidak sesuai dengan Firman.
114 Nah, jika seseorang berkata bahwa “Alkitab ini berkata
dalam Ibrani 13:8, ‘Yesus Kristus, tetap sama kemarin, hari ini,
dan selamanya,’” orang itu berkata, “Ah, zaman mujizat telah
berlalu,” maka orang itu adalah seorang pendusta.
115 Jika Alkitab berkata, “Bertobatlah, dan hendaklah kamu
masing-masing dibaptis dalam Nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosamu,” dan setiap tempat dalam Alkitab
mengatakan hal yang sama, dan semua orang yang pernah
dibaptis di—zaman Alkitab dibaptis dalam Nama Yesus Kristus,
dan ia menyuruh mereka untuk dibaptis, dengan dipercik, atau
sesuatu yang lain seperti itu, orang itu adalah seorang pendusta,
ketahuan sebagai nabi palsu.
116 Saya harap saya tidak menyakiti perasaan, tetapi saya…
Saudara, Anda—Anda tidak bisa memanjakan Ini, inilah
saatnya, lepaskan sarung tangan dan peganglah Injil. Paham?
Itulah Kebenaran.
117 Nah, tunjukkan kepada saya sesuatu yang berbeda.
Tunjukkan kepada saya di mana ada orang pernah dibaptis
dengan cara lain selain dalam Nama Yesus, ya, di luar gereja
Katolik. Maka jika Anda dibaptis seperti itu, Anda tidak
berada di dalam gereja Kristen, Anda berada di dalam gereja
Katolik karena Anda dibaptis. Majalah Sunday Visitor mereka,
buku katekisasi itu menjawab, pertanyaan, “Akankah ada
orang Protestan yang diselamatkan?” Dijawab, “Banyak, sebab
merekamenerima baptisan kita dan banyak hal lain yang seperti
itu.” Dikatakan, “Mereka mengklaim tentang Alkitab, dan
Alkitab berkata ‘baptislah dalam Nama Yesus Kristus,’ dan
kita mengambilnya dari sana dan menjadikan itu ‘Bapa, Putra,
dan Roh Kudus’ dan mereka tunduk kepada itu.” Tentu. Paham?
Bukan—bukan…Itu bukan—itu bukan baptisan Kristen, itu
baptisan Katolik.
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118 Apakah Anda mendengar saya suatu malam, “Apakah Anda
pernah dibaptis dalam baptisan Kristen?” Baptisan Kristen,
Kristus, “Yesus Kristus,” bukan dalam suatu gelar.
119 Nah, ayat 3 sekarang. Baiklah, ayat 2 dan 3. Sekarang ayat 3:

Dan menderita, memiliki ketekunan, dan oleh karena
nama-Ku engkau bekerja, dan tidak mengenal lelah.

120 “Karena Nama-Ku.” Apakah Anda memperhatikan bahwa
mereka memiliki ketekunan? Bekerja untuk apa? Nama-Nya.
Lihat memegang Nama itu di gereja itu? Nah perhatikan, ketika
kita lanjutkan sepanjang minggu, bagaimana itu memudar dan
berubah menjadi nama lain. Paham? “Memiliki ketekunan,
bekerja keras, dan sebagainya, dan oleh karenaNama-Ku.” Ia…
Mereka bekerja keras untuk Nama-Nya, untuk menjaga Nama
YesusKristus di atas gerejamana pun, di atas segalanya.
121 Biarlah Itu menjadi yang pertama dalam, “Apa pun,”
Alkitab berkata, “apa pun yang kamu lakukan dengan
perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam Nama
Yesus Kristus.” Benarkah itu? “Apa pun yang kamu lakukan
dengan perkataan atau perbuatan.” Jika Anda menikahkan,
menikahkan orang; jika Anda tidak bisa, jika pernikahan
mereka kacau, jangan menikahkan mereka sama sekali. Paham?
Jika Anda tidak bisa berkata dengan bebas, “Saya menyatakan
Anda sebagai suami dan istri dalam Nama Yesus Kristus,”
biarlah mereka pergi. Baiklah. Jika Anda ingin membaptis
mereka, baptislah mereka dalamNama Yesus.
122 Jika Anda harus melakukan sesuatu yang tidak bisa Anda
lakukan dalam Nama Yesus, tinggalkan itu! Seseorang berkata,
“Minumlah sedikit.” Anda tidak bisa melakukannya dalam
Nama Yesus, tinggalkan itu! Seseorang berkata, “Ayo main
kartu.” Anda tidak bisa melakukannya dalam Nama Yesus,
tinggalkan itu! Sedikit lelucon, yang kotor, dan cabul di
pesta kartu Anda, Anda tidak bisa mengatakannya dalam
Nama Yesus, tinggalkan itu! Paham? Anda tidak bisa memakai
celana pendek dalam Nama Yesus, tinggalkan itu! Saya bisa
melanjutkan, tetapi kita…Anda tahu apa yang saya bicarakan.
Baiklah. Anda tidak bisa melakukannya. Apa yang tidak
bisa Anda lakukan dalam Nama-Nya, tinggalkan itu! Sebab,
katanya, “Apa pun yang kamu lakukan dengan perkataan
dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Nama Yesus
Kristus.” Baiklah, sekarang.
123 Nah kita akan…Itu…Ia memuji mereka untuk itu.
Sekarang saya akan berbicara tentang keluhan pada pasal 4…
atau ayat 4, lebih tepatnya.

Namun demikian akumencela engkau, karena engkau
telah meninggalkan kasihmu yang semula.

124 Oh! “Aku mencela engkau. Engkau telah bersabar, engkau
telah bertahan demi Nama-Ku.” Tidakkah itu akan berupa
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hal yang baik bagi tabernakel ini hari ini? Ya, Pak! “Engkau
sudah baik, dan engkau sangat sabar, dan menderita lama,
tetapi masalahnya…Engkau telah bertahan demi Nama-Ku.
Aku menghargai semua itu. Aku—Aku memuji engkau untuk
itu, itu baik. Dan Aku telah melihat bahwa engkau telah
menguji mereka yang menyebut dirinya rasul dan sebagainya,
dan mendapati mereka pendusta, mereka tidak sesuai dengan
Firman. Aku—Aku menghargai semua itu. Tetapi ada sesuatu
padamu yang Aku cela, karena engkau telah meninggalkan
kasihmu yang semula. Engkau meninggalkan kasih itu yang
pernah ada padamu untuk pertemuan Roh Kudus, gaya lama,
yang baik itu, dan engkau mulai mundur ke bentuk formal itu,
masuk dengan ‘Bapa kami…’”Omong kosong! Paham?

125 Semua gaya berkelas ini di sini, dan seseorang harus keluar
dengan memakai jubah yang besar (Anda tahu, bernyanyi di
paduan suara, Anda tahu), dan rambut mereka dirias dan
segalanya, dan banyak mekap di wajah mereka, dan mereka
bernyanyi seperti apa saya tidak tahu.

126 Di sini belum lama ini, jika itu bukan pertemuan Oral
Roberts, saya pasti telah menegur banyak orang. Saya—saya
berada di konferensi Business Men dan itu diadakan…kami
tidak…malam itu saya akan berbicara. Mereka tidak bisa
mengadakannya di sana di hotel, dan mereka membawa saya
ke—ke gedung Oral Roberts. Dan ketika saya sedang duduk
di ruang belajar Oral, ada sekelompok anak Pentakosta (oh,
pemuda dan pemudi, enam belas, tujuh belas tahun, delapan
belas) semua berdiri di luar sana; sekitar tiga puluh atau empat
puluh dari mereka akan menyanyikan suatu—yang kecil…bagi
saya kedengarannya seperti lagu pembukaan oleh seseorang
yang seperti Becky bicarakan, Tchaikovsky atau seseorang dari
mereka seperti itu; saya tidak tahu, sejenis lagu, lagu klasik. Dan
di sinilah mereka berada, beberapa saudara akan mengambil
persembahan di dalam pertemuan itu, dan masing-masing dari
mereka pergi danmengambil sebuah gelas kecil, berbuat seolah-
olah mereka buta dan segala lelucon dan kelakuan yang pernah
Anda dengar, di antara para pemuda dan pemudi itu, dan
berbicara seperti apa saja. Dan gadis-gadis itu wajahnya ada
cat, yang hampir bisa, mencat bangunan Oral itu. Dan mereka
seperti itu di sana, dan menyebut dirinya “Pentakosta.” Mereka
telah kehilangan kasih mereka yang semula!

127 Saya tentu setuju dengan David duPlessis, “Allah tidak
punya cucu.” Tidak, Pak!Kita punya cucuMethodist. Kita punya
cucu Baptis. Kita punya cucu Pentakosta. Tetapi Allah tidak
punya! Anda adalah putra dan putri. Anda tidak bisa masuk
karena ibu atau ayah Anda adalah pria dan wanita yang baik,
Anda harus membayar harga yang sama seperti mereka. Anda
harus dilahirkan seperti mereka. Allah sama sekali tidak punya
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cucu. Anda adalah seorang putra atau putri; atau, Anda bukan
cucu, itu satu hal yang pasti.
128 Pergi ke pertemuan di sana, dan mereka…ke gereja Sidang
Pentakosta yang bagus. Wah, Anda harus melihat para wanita
itu berhamburan ketika mereka melihat saya masuk; dengan
rambut pendek, yang di-bob, dan pakaian kecil yang setengah-
telanjang itu, hampir seperti sosis, Anda tahu, ketat seperti
kulit dalam gaun seperti itu, wanita Pentakosta, berpakaian
begitu seksi.
129 Anda harus bertanggung jawab untuk itu, Hari
Penghakiman. Anda akan bersalah karena berbuat zinah,
kata Yesus, “Barangsiapa memandang perempuan dan
menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam
hatinya.” Dan jika Anda menampilkan diri Anda seperti itu
kepada laki-laki, siapa yang bersalah? Anda atau laki-laki itu?
Jadilah benar! Jauhi kejahatan! Paham?Maka begitulah.
130 Apa yang Anda lakukan? Kehilangan kasihnya yang semula.
Oh, Anda tidak bisa membuat mereka berada di pojok jalan
dengan rebana untuk bertepuk tangan dan memuji Allah.
Oh, tidak! Mereka mau menyanyikan sesuatu yang klasik
dan dibalut dengan jubah yang besar. Lihat, mereka telah
kehilangan kasihnya yang semula. Itulah masalahnya dengan
gereja pertama. Paham?
131 Mereka benar-benar harus berbuat seperti dunia. Mereka
harus berpakaian seperti dunia, tampak seperti dunia, berbuat
seperti dunia. Dan punya bintang televisi favorit mereka, Anda
tahu, mereka tidak bisa menahan diri dari menonton itu. Kami
Cinta Susie atau sesuatu yang lain, Anda tahu, mereka harus
menontonnya. Mereka diam di rumah dari pertemuan doa dan
segala sesuatu untuk menonton itu. Jika mereka tidak begitu,
mereka akan memarahi gembala mereka, untuk membiarkan
mereka pergi pada waktunya sampai acara itu mulai agar
mereka bisa pulang untukmenontonnya. Kasih akan dunia lebih
daripada kasih akan Allah!
132 Oh, terlalu formal, mereka tidak bisa mengatakan, “Amin!”
lagi. Wah, ampun, itu bisa merusak mekapnya. Paham?
Mereka tidak memiliki Itu lagi. Itulah Pentakosta. Itu bukan
Baptis. Mereka malah tidak pernah memiliki Itu, orang—orang
Presbiterian. Saya berbicara tentang Pentakosta. Itu benar.
Saya tahu itu sangat memuakkan, Saudara, tetapi kita mau
kelahiran dari hal ini; harus ada kematian sebelum Anda bisa
mendapat kelahiran. Paham? Paham? Itu adalah Kebenaran.
Tetapi begitulah, meninggalkan kasih Anda yang semula.
Saya…
133 Jika Allah mencela gereja ini untuk itu, demikian juga
Ia mencela gereja itu! “Karena engkau telah meninggalkan
kasihmu yang semula, Aku mencela engkau. Ada sesuatu
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padamu yang Aku cela, itulah keluhan-Ku. Dahulu engkau
menikmati waktu yang indah, tetapi engkau—engkau
membiarkan dunia masuk, dan engkau harus beraksi formal.
Engkau masih memegang Nama-Ku, dan engkau masih
melakukan hal-hal yang benar, dan engkau sangat sabar dan
sebagainya, dan engkau berjerih payah, engkau seperti bagal,
engkau berjerih payah dan bekerja.”
134 Wah! Wah! Wah! Lihat, Anda telah meninggalkan kasih
karunia dan iman dan kuasa, dan ditukar dengan jerih payah
dan pekerjaan. “Baik, saya beri tahu kepadamu Saudara
Branham, saya—saya membantu setiap wanita janda yang bisa
saya bantu.” Baik, itu hal yang baik, saya memuji Anda
untuk itu. Tetapi di manakah kasih semula yang pernah
Anda miliki? Ehmm, ehmm. Di manakah sukacita yang pernah
Anda miliki? Seperti yang pernah Daud serukan, “O Tuhan,
pulihkanlah sukacita karena keselamatanku.” Di manakah
pertemuan doa sepanjang malam itu, dan air mata di pipi
Anda? Ya, ampun, Alkitab itu malah berdebu dan ada sarang
laba-laba di atas-Nya. Anda membaca kisah cinta, berita dan
lain-lain; dan hal-hal yang seharusnya tidak boleh diterbitkan
dan dibuang ke—tempat sampah, dan kita orang Pentakosta
memungutnya dan berkerumun di atasnya seperti kerumunan
lalat di tempat sampah. Itu benar. Oh, ampun! Yang kita
perlukan adalah: Kembali kepada kasih kita yang semula!
Kembali ke Pentakosta! Oh, lebih baik saya keluar dari sana.
Baiklah. Tetapi, Anda mengerti, “Meninggalkan kasih yang
semula itu.”
135 Ayat 4, ayat 5 sekarang. Sebuah peringatan, ayat 5, sebuah
peringatan: “Ingatlah dan bertobatlah!” Paham?

Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh,…
(Dari mana Anda berasal? Dari pentakosta Anda
telah jatuh ke tempat Anda sekarang, mundur)…
bertobatlah, dan lakukanlah apa yang semula engkau
lakukan; (kembali ke pentakosta lagi)…jika tidak
Aku akan segera datang kepadamu, dan mengambil
kaki dianmu dari t-e-m…(Lihat siapa itu, bukan?)…
tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.

136 Dengan kata lain, jika Anda memiliki gembala yang
dipenuhi Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Anda
mencoba menekan dia, berkata, “Nah, jika ia mengatakan
sesuatu tentang kita memiliki paduan suara berjubah, jika ia
mengatakan sesuatu tentang kita pakai mekap, kita benar-
benar akan mengucilkan dia.” Jangan kuatir, Allah akan
melakukannya sebelum Anda sempat melakukannya. Ia akan
keluar dan berkhotbah kepada batu di jalan sebelum ia
berkompromi dengan hal semacam itu. Jika Anda punya
gembala yang benar-benar memberi tahu Anda Kebenaran,
Anda harus menghormati Allah dan tinggal di dalam Roh, dan
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menyembah Allah, menyadari bahwa Anda akan terhilang jika
Anda tidak melakukannya. Paham?

137 Tetapi hari ini orang-orang hidup seolah-olah mereka
akan…inilah satu-satunya hal yang ada, “hidup di bumi ini, itu
saja.” Anda tidak sadar bahwa Anda memiliki jiwa yang akan
meninggalkan tempat ini dan pergi ke suatu tempat. Dan Anda
menentukan tujuan Anda di sini, cara Anda hidup dan cara
Anda berbuat, menyimpan dendam, dan jahat, dan segalanya,
lalu lari ke gereja. Ya, ampun!Wah!Memalukan.

138 Anda mempermalukan—nama Kristus. Bukankah itu benar?
Tidakkah kita melakukannya? Pembuat minuman keras tidak
menyakiti Gereja; bukan itu. Bukan pelacur yang menyakiti
Gereja. Tetapi orang yang mengaku Kristen itulah yang
menyakiti Gereja. Kita tahu apa itu pembuat minuman keras
dan apa itu pelacur. Apabila saudari kita berpakaian seperti
pelacur, itu lain, itulah yang menyakiti Gereja. Apabila orang
itu minum seperti pembuat minuman keras, maka, itulah
yang menyakiti Gereja. Mereka mengaku orang Kristen dan
mereka melakukan itu. Orang-orang melihat Anda yang
menyebut…“Orang yang menyebut Nama Yesus Kristus
hendaklahmenjauhi dosa.” Paham? Jauhlah dari itu.

139 Oh, kita sangat kurang, Saudara-saudara. Saya, Anda, kita
semua, kita—kita kurang dari apa yang Kristus inginkan bagi
kita. Dan di sini pada hari inilah saatnya untuk menanggalkan
semua dosa yang mudah merintangi kita, dan berlari dengan
tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Para
pengkhotbah, itu benar, Saudara-saudara. Itu benar sekali.

140 “Ingatlah dan bertobatlah, atau Aku akan mengambil
Terang dari bintang itu dari tempatnya.” Apa tempatnya?
Di dalam Gereja. “Tetapi jika engkau tidak bertobat dan
kembali ke tempatmu yang semula, Aku akan segera mengambil
gembalamu dari padamu danmemindahkan dia dari tempatnya;
Aku akan menaruh dia di tempat lain di mana…di mana
Aku akan memantulkan Terang-Ku yang akan bersinar.” Hmm!
Bukankah itu serius?

141 Inilah saatnya bagi gereja-gereja untuk bertobat. Inilah
saatnya bagi Pentakosta untuk menggeser banyak sarjana kecil
yang dipoles ini dari mimbar, dan menempatkan pengkhotbah
kuno di sana yang akan memberi tahu Anda Kebenaran; tidak
ditepuk-tepuk dan memakai gereja untuk kupon makan, gaji
besar, dan sesuatu seperti itu, dan psikologi, dan pacuan kuda,
dan sup makan malam, dan lain-lain. Inilah saatnya untuk
kembali kepada Injil. Saya tidak peduli betapa kecilnya Anda,
“Di mana dua atau tiga orang berkumpul, Aku—Aku akan
berada di tengah-tengah mereka.”
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142 “Bertobatlah, jika tidak Aku akan datang dan mengambil
kaki dian itu; mengutus dia ke tempat lain, memancarkan
terangnya.”

Sekarang ayat 6. Nah di sinilah kita akan menghadapi
masalah. Nah, jika engkau tidak bertobat, Ia akan datang dan
memindahkan gembala itu.

Tetapi ini yang ada padamu,…
143 Nah, ingat. Oh, jangan lewatkan ini sekarang. Ini akan
mengunci sisanya menjadi satu, langsung ke ini di mana
kita…zaman di mana kita berada sekarang. Pertama, apakah
semua merasa nyaman? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Apakah
Anda sedang tergesa-gesa? [Jemaat berkata, “Tidak.”] Baiklah,
sekarang. Baiklah, bersabarlah sedikit kalau begitu. [Seorang
saudara berkata, “Terus sepanjang malam.”] Nah…Terima
kasih.

Tetapi ini yang ada padamu, (Saat itu mereka punya
sesuatu, bukan? Nah, apa yang mereka miliki?) yaitu
engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus,
yang juga Kubenci.

144 “Engkau membenci perbuatan pengikut Nikolaus.” Duduk
di ruang belajar itu hari ini, saya menulis sesuatu di sini
tentang itu, saya ingin Anda mendengarkan dengan baik
sekarang, itu ada dalam beberapa halaman di sini. Ayat 6,
pujian dan disetujui; yaitu, Allah dan Gereja setuju tentang satu
hal, bahwa mereka “membenci perbuatan pengikut Nikolaus”;
Pokok Anggur yang benar, Pokok Anggur yang benar, Gereja
yang benar yang ada di gereja Efesus ini.
145 Nah, ingatlah, setiap gereja memiliki orang yang formal dan
setiap gereja memiliki orang yang rohani. Itulah si kembar yang
lahir dalam setiap kebangunan rohani dan hidup di dalam setiap
gereja. Mereka mulai tepat di zaman ini dan berakhir di zaman
ini. Dan akhirnya, yang formalmengambil alih di ZamanTiatira,
dan Luthermenariknya ke luar lagi. Dan sekarang itumengayun
ke dalam lagi. Dapatkah Anda melihat agama yang formal itu?
Tidak ada bedanya antara itu dan Katolik. Itu semua adalah
hal yang sama. Setiap organisasi dibantai ke dalamnya. Allah
tidak pernah mengorganisasikan Gereja-Nya. Itulah tepatnya
apa yang mereka coba lakukan di sini. Dan perhatikan dan
lihatlah sekarang apakah itu tidak benar, hanya menunjukkan
kepada Anda betapa terkutuknya sebuah organisasi. Itu—itu
asing bagi Gereja baru, Gereja Perjanjian Baru. Paham?

Tetapi…engkau…Tetapi ini yang ada padamu,
yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut
Nikolaus, yang juga Kubenci.

146 Pokok Anggur yang benar membenci perbuatan pengikut
Nikolaus yang formal, begitu juga Allah. Apa yang merupakan
perbuatan di gereja Efesus, di gereja Efesus, menjadi doktrin
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di gereja Pergamus. Di Efesus, gereja pertama, itu adalah
perbuatan, di gereja berikutnya itu menjadi doktrin. Dapatkah
Anda mendengarnya? Dapatkah Anda memahaminya sekarang?
Itu adalah perbuatan di Efesus, dan perhatikan, di sini di
Pergamus itu menjadi doktrin. Itu baru dimulai di sini dalam
bentuk bayi. Nah, sebentar lagi kita akan mencari tahu apa itu.
Inilah serigala-serigalaPaulus, “perbuatan pengikutNikolaus.”
147 Nah apa…Mari kita uraikan kata itu dan melihat apa yang
kita dapatkan sebelum kita pergi lebih jauh. Kata Nikolaus itu
agak asing bagi saya. Sayamengambil setiap kamus Yunani yang
bisa saya—saya temukan. Nikolaus berasal dari kata Nicko, N-
i-c-k-o. Tunggu, saya rasa saya mencatatnya di sini. N-i-c-k-o,
Nicko, yang artinya “menaklukkan atau menggulingkan.” Nico-
laitanes, “menggulingkan atau menaklukkan kaum awam.” Apa
yang mereka coba lakukan di sini adalah berusaha mengambil
gereja di mana Allah menaruh gembala, dan Roh Allah bergerak
melalui karunia-karunia di dalamGereja Allah yang hidup, dan,
mereka memulai doktrin di mana mereka akan menaruh imam,
dan uskup, dan paus, dan seterusnya. Itu, Allah katakan, Ia
benci! Ia masih membenci itu hari ini. Nico-laitanes, (Nicko,
“mengatasi”) atau, “menggulingkan kaum awam.” Orang awam
adalah “jemaat.” Berapa orang yang tahu bahwa orang awam
adalah jemaat? Baiklah, “Menggulingkan atau menaklukkan,
atau mengambil tempat kaum awam.”
148 Dengan kata lain, mengambil semua kesucian, semua kuasa
dari jemaat, dan menaruhnya ke atas para imam; “Biarlah
jemaat hidup dengan cara yang ia mau, tetapi imam adalah
orang suci.” Mengambil Roh Kudus dengan tanda-tanda dan
keajaiban yang menyertainya dari jemaat, dan mengambilnya
dan memberi mereka kaum imam yang suci. Mengambil Roh
Kudus dan menukar-Nya dengan kaum imam. Anda lihat apa
itu? Itu adalah…Akhirnya itu menjadi…Di gereja ini di sini,
itu adalah perbuatan; dan di tempat ini itu menjadi doktrin;
dan di Tiatira, itu mengambil alih. Dan ketika Luther keluar,
itu tidak bisa begitu terus, itu langsung kembali dan mengambil
alih lagi: uskup, kardinal, uskup agung. Siapakah di dunia
ini yang menjadi kepala Jemaat Allah selain Dia Sendiri?
Amin! Wah! Sekarang saya merasa religius. Roh Kudus diutus
untuk memerintah Jemaat; bukan hanya pengkhotbah, seluruh
jemaat!…pengkhotbah saja yang suci, itu, seluruh Jemaat
punya Roh Kudus.
149 Dan menggantikan Itu, daripada memiliki Roh untuk
melakukannya, mereka mengambil wafer dan biskuit, dan
sedikit anggur, dan menyebutnya “Ekaristi Kudus yang artinya
‘Roh Kudus.’” Bagaimana mungkin biskuit dan anggur bisa
menjadi roh? Nah, jika—jika begitu, Anda harus membaca Kisah
Para Rasul 2 seperti ini: “Ketika tiba hari Pentakosta, datanglah
seorang imam Romawi ke jalan, dan ia berkata ‘Julurkan
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lidahmu’ dan ia menaruh wafer di atasnya, dan ia minum
anggurnya, berkata, ‘Sekarang engkau memiliki Roh Kudus.’”
Nah, nah kita pikir itu buruk sekali. Ya.
150 Sekarang mari kita turun; saya ditahbiskan di gereja Baptis,
mari kita ambil kami orang Baptis. Ah hah. Hmm? Methodist,
apa yang kita lakukan? “Jika engkau mengaku bahwa ‘Yesus
Kristus adalah Anak Allah,’ engkau diselamatkan.” Iblis juga
percaya bahwa Ia adalah Anak Allah, dan gemetar karena Itu;
mungkin lebih percaya daripada banyak anggota gereja. Iblis
percaya hal yang sama dan gemetar, karena ia tahu bahwa ia
pasti dihukum.
151 Sekarang kita ambil bentuk Methodist, mereka—mereka
berkata bahwa “Yohanes tidak membaptis,” bahwa, “ia
memercik.” Dikatakan, “Di daerah itu ada banyak tikus tanah,
dan—dan dari lubang-lubang itu keluar air. Dan ia memakai
cangkang kerang dan mengorek lubang tikus.” Dan mereka
benar-benar mengkhotbahkan itu. “Dan mencedok sedikit
air dengan cangkang tikus ini, atau cangkang kerang ini,
dari lubang tikus, dan memercik orang.” Omong kosong! Oh,
Saudara!
152 Baik, di sini kita akan mengambil itu, “Ketika tiba
hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat,
sehati. Dan gembala datang dan menyampaikan khotbah yang
bagus, dan berkata, ‘Berjabat tanganlah denganku, dan kami
akan mencatat namamu di buku.’” Itu kedengarannya tidak
benar, bukan? Anda bisa mendapatkan itu…Anda tidak bisa
mendapatkannya itu di almanak, mereka lebih tahu dari
itu. Almanak Ulang Tahun Wanita yang kuno lebih benar
daripada itu.
153 Nah, apa yang menyebabkannya, kalau begitu? Pengikut
Nikolaus membawa sekelompok orang untuk memutarbalikkan
Kitab Suci, dan membuat denominasi di mana Allah tidak bisa
bergerak di dalamnya. Mati di situ! Maka di sini Ia berkata,
“Engkau mati! Engkau ‘dikatakan’ hidup, padahal engkau
mati!” Banyak darimereka,mati, dan tidakmengetahuinya.
154 Saya dan saudara saya sedangmemancing, kamimasih kecil,
di sini. Dan saya mendapat seekor kura-kura snapping, dan
saya memenggal kepalanya; melepaskannya dari kail, tidak mau
main-main dengan itu; danmelemparkannya ke tepi sungai. Dan
adik saya datang, dan ia berkata, “Barusan apa yang engkau
tangkap?”

Saya katakan, “Kura-kura.”

Ia berkata, “Apa yang kaulakukan dengannya?”

Saya katakan, “Tuh, ia terbaring, di sana, dan kepalanya
terbaring di sana.”
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Lalu ia pergi ke sana. Dan ia berkata, “Apakah ia
sudah mati?”

Saya katakan, “Pasti! Kepalanya terpisah dari badannya, ia
pasti mati.”
155 Lalu ia mengambil sebatang tongkat, dan hendak memakai
itu untuk melempar kepala kura-kura ini ke sungai, dan
ketika…atau anak sungai. Dan ketika ia melakukannya, kura-
kura itumenggigit itu. Anda tahu, itu bisamenggigit selama satu
atau dua jam. Ia lompat ke belakang, ia berkata, “Hai! Saya kira
engkau katakan, ‘Itu sudah mati.’”

Saya katakan, “Ya.”
Ia berkata, “Nah, ia tidakmengetahuinya. Tidak.”

156 Maka begitulah dengan banyak orang: mati dan tidak
mengetahuinya! Pengikut Nikolaus! Oh, wah! Oh, Ia berkata,
“Engkau benci itu.” Mencakup semua, imam suci yang baik,
kardinal suci, uskup suci.
157 Dan beberapa dari Anda orang Pentakosta, “Penilik besar,
membiarkan dia datang. Penilik umum, ia akan memberi tahu
Anda apakah Anda boleh mengadakan kebaktian kesembuhan
di sini atau tidak. Ha ha.” Haleluya! Roh Kuduslah yang
mengatakan boleh atau tidak, FirmanAllah yangKekal.
158 “Baik, Saudara Branham, kami percaya bahwa Alkitab
mengajarkan ‘baptis dalam Nama Yesus,’ tetapi penilik umum
itu berkata jika kami memulai itu di gereja kami, ia akan
mengusir kami semua.” Lakukanlah. Itu benar. Lebih baik saya
diusir dari sini daripada diusir dari Sana. Maka, jika Anda
mengambil sesuatu dari sini, Anda akan diusir dari Sana, biar
bagaimanapun, maka lebih baik Anda diusir dari sini. Jika ia
mengusir Anda dari sini, Anda akan diterima di Sana. Jadi itu
sama saja, maka tetaplah dengan Ini.
159 Kita ingin menjadi benar. Oh, wah, ini hal yang serius,
Saudara. Kita harus memperbaiki hal ini. Kita tidak akan
bisa memiliki Gereja sampai Allah mendapatkan fondasi untuk
mendirikan Itu. Ia tidak akan pernah mendirikan Gereja-Nya
di atas sekumpulan omong kosong. Ia harus datang dengan
Firman-Nya atau Ia tidak akan datang sama sekali; tepat pada
Firman-Nya.
160 Seseorang, belum lama ini, di sana, berkata, “Saudara
Branham, datanglah ke Chautauqua.” Berapa orang yang ada
di Chautauqua? Wah, lihat saja di sini, sepertiga dari jemaat
atau lebih ada di Chautauqua. Yang…Nah, siang itu lelaki itu
berdiri di sana, dan Anda semua mendengar dia, tidak tahu
bahwa saya akan mengetahuinya. Allah bisa menyingkapkan di
kamar itu di sana apa yang mereka katakan di sana, dan, Anda
tahu, Ia melakukannya. Naik ke sana, berkata, “Nah, Saudara
Branham, oh, ia adalah seorang hamba Tuhan. Ketika Roh ada
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di atasnya, ia adalah seorang nabi yang diurapi, ia pasti tahu,
Allah memberi tahu dia apa yang terjadi dan apa yang akan
terjadi; tetapi teologinya, jangan dengarkan itu.”
161 Ide yang sangat kacau! Bagaimana seseorang bisa
mengatakan itu! Wah, saya belum…Nah, jika Anda tidak
bisa membedakan belahan kacang dari kopi, Anda—Anda
akan tahu lebih baik daripada itu. Bagaimana Anda bisa
memikirkan hal seperti itu? Kenapa? Wah, kata nabi sendiri
berarti “seorang penafsir Firman yang Ilahi.” Bagaimana
Anda bisa…? “Firman Tuhan datang kepada nabi.” Saya
tidak pernah mengatakan saya adalah nabi, mereka yang
mengatakannya. Tetapi begitulah. Paham?
162 Bagaimana seseorang, demi memegang suatu doktrin gereja
di suatu tempat, karena organisasi mereka tidak setuju dengan
Ini, menjual hak kesulungan Anda demi semangkuk sop,
Esau, engkau orang munafik yang malang! Itu benar. Menjual
hak kesulungan Anda demi semangkuk sop, demi semangkuk
denominasi, semangkuk organisasi yang dibenci Allah. Ingat
saja, Anda berkata “organisasi,” Allah membenci itu! Itulah
hal yang memisahkan saudara dan memecahkan…Ada banyak
orang Methodist, Baptis, dan Presbiterian, malam ini, ingin
bersekutu di sekitar meja Allah. Tetapi jika mereka lakukan,
mereka akan ditendang ke luar pada saat mereka mulai. Itu
benar sekali.
163 “Mama adalah anggota itu,” dan pada dasarnya mereka
hanya cucu. Oh, wah! Saya tidak peduli mama anggota apa,
mama hidup dalam semua Terang yang ada di zamannya, Anda
sedang hidup di zaman lain.
164 Ilmu pengetahuan pernah membuktikan, sekitar tiga ratus
tahun yang lalu, dengan memutar bola mengelilingi bola
dunia, dikatakan, “Jika ada kendaraan yang bergerak dengan
kecepatan tinggi lima puluh kilometer per jam, gravitasi akan
mengangkatnya dari bumi dan membawanya ke luar angkasa.”
Anda pikir hari ini ilmu pengetahuan percaya itu? Mereka
bergerak dengan kecepatan tiga ribu kilometer per jam. Mereka
tidak melihat ke belakang untuk melihat apa yang mereka
katakan, mereka melihat ke belakang, untuk melihat apa yang
bisa mereka lihat di depan.
165 Tetapi gereja selalu ingin melihat ke belakang, melihat
apa yang Wesley katakan, apa yang Moody katakan, apa yang
Sankey katakan. “Segala sesuatu mungkin bagi mereka yang
percaya,” mari kita lihat ke depan! Satu-satunya hal dalam
Alkitab yang melihat ke belakang…Tahukah Anda hewan apa
yang selalu menoleh ke belakang? Kehidupan terendah yang
ada. Berapa orang yang tahu apa kehidupan terendah yang bisa
bergerak? Katak. Katak adalah kehidupan terendah yang ada,
dan manusia adalah kehidupan tertinggi yang ada. Dan katak
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melihat ke belakang. Saya tidak suka kehidupan lama yang
hina itu. Saya ingin melihat ke depan, percaya, yakin, berjalan
dalam Terang seperti Ia di dalam Terang, amin, sementara Ia
memancarkan Terang itu.
166 Suatu kali di Kentucky saya sedangmengadakan pertemuan,
seorang lelaki tua keluar, dan ia berkata, “Oh, saya tidak percaya
kesembuhan itu.”

Dan saya katakan, “Ya, tidak apa-apa, Anda orang
Amerika.”

Ia berkata, “Saya—saya tidak percaya apa pun jika saya
tidak melihatnya.”

Dan saya katakan, “Ya, tidak apa-apa.”

Ia berkata, “Nah, saya tidak menentang Anda, tetapi saya—
saya tidak percaya apa yang Anda katakan.”

Saya katakan, “Itu adalah hakAnda sebagai orangAmerika,
Anda tidak harus percaya.”

Ia berkata, “Nah, saya tidak pernah menerima apa pun jika
saya tidak bisa melihatnya dengan jelas.” Hmm!

Saya katakan, “Baik, nah saya…itu—itu bagus, Anda pasti
dari Missouri.”

Dikatakan, “Bukan, saya orangKentucky.” Huh!

“Tidak terdengar sangat baik untuk Kentucky,” Saya
katakan. “Tetapi, biar bagaimanapun,” saya katakan, “jika
Anda…jika itu cara Anda berpikir, lanjutkan.” Dan ia
berkata—ia berkata…Saya katakan, “Bagaimana Anda akan
pulang?”
167 Ia berkata, “Saya akan melintasi bukit itu. Saya tinggal…
Nah, ikutlah saya.” Orang baik. Dikatakan, “Pulanglah dengan
saya, menginap semalam, Saudara Branham.”

Saya katakan, “Kalau saja saya bisa, Saudara.” Tetapi, saya
katakan, “Saya akan pergi ke sini dengan paman saya.” Dan ia
berkata…Saya katakan, “Andamau ikut kendaraan saya?”

Dikatakan, “Tidak, saya harusmelintasi bukit itu di sana, ke
arah sini, dan turun ke lembah, dan naik,” Anda tahu bagaimana
keadaannya di sana.

Dan saya katakan, “Nah,” saya katakan, “bagaimana Anda
akan sampai di sana?”

Ia berkata, “Saya akanmenaiki jalan itu.”

“Wah,” saya katakan, “Anda bahkan tidak bisa melihat
tangan di depan Anda.” Saya katakan, “Bagaimana Anda akan
sampai ke sana?”

Dikatakan, “Saya membawa lentera!”
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Dan saya katakan, “Nah, bagaimana Anda…Apa yang
Anda lakukan, menyalakan lentera itu lalu berjalan dengan
itu?”

Ia berkata, “Ya, Pak.”

Saya katakan, “Setelah Anda menyalakan lentera itu,
dapatkah Anda meninggikannya seperti ini? Saya ingin melihat
rumah Anda.”

Ia berkata, “Anda tidak bisa melihatnya.”

Saya katakan, “Lalu bagaimana Anda akan sampai ke
sana?”

“Oh,” ia berkata, “Saya nyalakan saja lenteranya; dan ketika
saya jalan, itu…saya jalan saja sementara terang itu…”

Saya katakan, “Itu benar. Amin, jalan saja di dalamTerang.”
168 Jalan terus saja! Jangan diam, Anda tidak akan sampai ke
mana-mana. Jika Anda telah diselamatkan, jalanlah menuju
pengudusan. Anda berkata, “Bagaimana Anda sampai ke
sana?” Jalan terus saja. “Apakah baptisan Roh Kudus setelah
pengudusan? Bagaimana saya bisa menerima itu?” Jalan
terus saja di dalam Terang. “Apakah tanda, keajaiban, dan
mujizat…?” Jalan terus saja di dalam Terang itu. Paham? Terus
saja! Setiap kali Anda melangkah, Terang itu akan melompat
sedikit di depan Anda, sebab Ia selalu ada di depan Anda. Ia
tidak mendorong, Ia memimpin. Dialah Terang itu. Oh, saya
sangat senang akan hal itu. Tidakkah Anda senang? Ia adalah
Terang, di dalamDia tidak ada kegelapan.
169 “Engkaumembenci perbuatan pengikut Nicolaius.”Menjadi
sebuah doktrin. Sekarang mari kita lihat apa yang Paulus…
Nah, gereja siapa…Nah siapa yang mendirikan gereja ini?
Paulus, Efesus.
170 Sekarang mari kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 20,
sebentar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20, dan lihat apa yang
Paulus…Apakah Anda percaya Paulus adalah seorang nabi?
Tentu, ia adalah itu. Tentu, ia adalah itu. Ingat penglihatan
di laut yang berbadai malam itu, dan sebagainya? Nah,…
dan semua itu. Nah pasal 20 dari Injil…dari Kel-…Kisah
Para Rasul, dan sekarang mari kita mulai sekitar—ayat 27, dan
sekarang dengarlah baik-baik ketika kita membaca. Nah, inilah
Paulus, seorang nabi, menubuatkan apa yang akan terjadi.

Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud
Allah kepadamu.

171 Pria yang diberkati itu! Oh, saya ingin berdiri di sana hari
itu dan melihat mahkota martir itu ditaruh di atas kepalanya.
Jika ada sesuatu yang membuat saya bisa menangis, maka saya
akanmenangis. Saya akan berteriak, untukmelihat Paulus.
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Melihat Paulus, rasul yang besar itu,
Dengan jubahnya yang cerah dan indah;
Dan aku yakin di sana akan ada sorakan
Ketika kita semua sampai di sana. (Anda
yakin?)

172 Nah:
…aku tidak lalai memberitakan…seluruh maksud

Allah kepadamu.
173 Benarkah itu? Nah, orang Kristen, lihatlah ke sini; ingin
bertanya kepada Anda. Siapakah yang memerintahkan orang
yang telah dibaptis dengan cara lain selain Nama Yesus
Kristus untuk datang dan dibaptis ulang? [Jemaat berkata,
“Paulus.”—Ed.] Ia memberitakan seluruh maksud itu. Benarkah
itu? Oh? Dan apa yang Paulus katakan dalam…Saya percaya
itu…Saya tidak yakin sekarang apakah itu Tesalonika pasal
1 dan ayat 8. “Jika kami atau seorang malaikat dari Sorga
memberitakan suatu injil yang berbeda, jika seorang malaikat
turun dari Sorga dan memberitakan injil yang berbeda dengan
ini” (berbeda dengan menyuruh orang untuk dibaptis lagi
dalam Nama Yesus Kristus, dan Injil yang Paulus beritakan)…
“Jika seorang malaikat dari Sorga” (bukan…apalagi seorang
uskup, atau kardinal, atau penilik umum, atau gembala, atau—
atau sesuatu)…“Jika seorang malaikat turun dari Sorga dan
memberitakan injil yang berbeda dengan ini, terkutuklah dia.”
Itu benar. Benarkah itu? Apa yang ia katakan, itu Galatia
1:8. Saya baru ingat itu. Baiklah, Galatia 1:8, jika Anda ingin
mencatatnya, lihat apa yang dikatakan Paulus.
174 Nah, di sini ia berkata…Sekarang 27, saya rasa ayat 27:

Sebab aku tidak lalai memberitakan…seluruh
maksud Allah kepadamu.

175 Nah dengarlah apa ini…Ini adalah sebuah nubuat:
Karena itu jagalah dirimu, dan seluruh kawanan,

karena…yang ditetapkan Roh Kudus…menjadi
penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah, yang
dibeli-Nya dengan darah-Nya sendiri.

176 Siapa yang membeli? Darah siapa itu? Alkitab mengatakan
itu adalah Darah Allah. Allah, dengan Darah-Nya sendiri.
Benarkah itu?

…menggembalakan jemaat Allah, yang dibeli-Nya
dengan darah-Nya sendiri.

177 Alkitab berkata kita diselamatkan oleh Darah Allah.
ApakahAnda tahu itu? Tentu, Iamelakukannya. Baiklah:

…yang dibeli-Nya dengan darah-Nya sendiri.
Sebab aku tahu ini, bahwa sesudah aku pergi,

serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-
tengah kamu, tidak akan menyayangkan kawanan itu.
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Bahkan dari antara kamu sendiri…(Perhatikan, pria
itu bisa melihat menembus itu dan melihat hal itu
datang.) …dari antara kamu sendiri akan muncul
beberapa orang, mengatakan hal-hal yang sesat, untuk
menarik murid-murid mengikut mereka.

178 [Bagian yang kosong pada pita kaset—Ed.] Bertahun-
tahun kemudian saat ia…Atau sekelompok orang yang ingin
membuat organisasi dan mengambil—kesucian dan Roh Kudus
dari jemaat, dan menaruhnya di atas para uskup dan paus dan
imam, untuk…mereka akan menjadi suci, dan jemaat hidup
dengan cara—cara apa pun yang mereka mau. Dan mereka akan
membayar imam dan ia akan mendoakan mereka keluar dari
neraka, dan semua yang seperti itu. Dan itu adalah Nikolaus!
DanAllah berkata, “Aku benci itu!” Nah dengarlah.

“Biarlah saya melihat, dan Anda berkata, ‘Tuhan berkata Ia
benci itu’?”
179 Nahmari kita lihat apakah Iamengatakannya:

Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci
perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga Kubenci.

180 Allah benci organisasi. Benar itu? Sekarang Anda melihat
dengan tepat apa yang akan mereka lakukan, Anda melihat apa
yang telah mereka lakukan. Nah perhatikan dalam gereja itu
apakahmereka tidakmelakukannya. Ia benci organisasi!

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa
yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat;…

181 Nah, serigala-serigala Paulus telah menjadi “Pengikut
Nikolaus.” Mereka mencoba membentuk imamat seperti imamat
Lewi, yang asing bagi doktrin Perjanjian Baru. Amin! Kata
Nicko, kata Yunani Nicko berarti “menaklukkan, mengatasi.”
Mengatasi apa? Orang awam, Roh Kudus. Mengeluarkan dari
gereja Tuhan Yesus yang telah bangkit dan segala tanda dan
keajaiban di antara orang percaya, dan menaruh orang-orang
yang dipilih untukmenjadi paus, atau duniawi…kardinal, atau
seorang penilik yang berusahamengambil RohKudus dari kaum
awam dan memberikannya kepada suatu ordo manusia yang
disebut ordo suci, menaruh mereka di atas orang awam; untuk
tidak menyebut mereka pastor yang artinya “gembala,” tetapi
bapa; yang Yesus katakan, “Jangan kamu menyebut siapa pun
‘bapa’ di bumi ini.” Lihat hal jahat itu? Dan apa yang telah kita
lakukan?
182 Oh, seandainya kita bisa berhenti. Seandainya kita tidak
menggabungkan semua malam ini seperti ini, besok malam saya
ingin mengambil Wahyu pasal 12 dan menunjukkan kepada
Anda wanita pelacur itu yang duduk di sana, pelacur. Dan ia…
alasannya, karena ia telah berbuat zinah…terhadap Allah,
dan menyebut dirinya janda, dan ia juga adalah ibu dari para
pelacur. Benarkah itu? Nah, kita tahu itu adalah Roma, karena ia
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terletak di atas tujuh bukit, dan semuanya tepat sekali, seorang
lelaki di dalamnya dan bilangan binatang itu, dan sebagainya.
Kita semua tahu dari pengajaran sebelumnya, siapa itu. Tetapi
yang menyedihkan, ia adalah ibu dari para pelacur. Ini di sini
adalah awalnya dia, dimulai di Roma sebagai sekelompok orang
Kristen, disebut orang Kristen.
183 Dengar! Allah tolonglah aku untuk membuat ini nyata!
Sekelompok orang Kristen di gereja seperti ini. Mereka menjadi
formal, dan masa bodoh, dan menarik diri, dan mendirikan
sebuah organisasi. Lalu menyatukan itu, di Zaman Kegelapan,
dengan negara. Dan negara dan gereja menjadi satu apa? Gereja
Kristen, “Gereja Katolik Suci” itu disebut, (Kata Katolik,
kata itu berarti, “universal”), “gereja Kristen universal yang
besar.” Dan menyebut orang yang berbahasa roh, dan bersorak,
dan menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya, “bidat.”
Dan akhirnya membuatnya begitu mengekang sampai orang
yang ketahuan beribadah seperti itu, dilemparkan ke dalam
gua singa, jika mereka tidak mau memeluk agama Katolik.
Penganiayaan itu terjadi selama ratusan tahun di sana. Tetapi
Gereja itu tidak pernah mati. Anda tidak bisa mematikan-
Nya. Allah katakan Itu akan hidup sampai akhir dan Ia
akan memberi-Nya Mahkota Kehidupan. Turun melalui zaman-
zaman penganiayaan itu.
184 Lalu datanglah Martin Luther untuk melanjutkan zaman
itu dan ia mengeluarkan gereja dengan pembenaran. Apa
yang terjadi ketika Luther meninggal? Mereka membentuk
organisasi, menjadi gereja Lutheran; mereka punya doktrin.
Ketika mereka membentuk organisasi, apa yang mereka
lakukan? Ia lahir kembali ke dalamRomanisme. Benar sekali.
185 Lalu Roh Kudus keluar dari itu dan Wesley melihat Itu.
Dan Wesley, dan Whitfield, dan George Whitfield, dan banyak
dari mereka yang lain, dan—dan Asbury, dan banyak dari
mereka adalah pelopor kebangunan rohani yang hebat. Mereka
menyelamatkan dunia pada masa itu. Mereka mengalami
kebangunan di Zaman Filadelfia yang menyelamatkan Inggris,
dan Amerika Serikat juga. Mereka mengadakan pertemuan di
mana mereka diusir dan disebut “peguling-suci.” Anda orang
Methodist, melakukan itu; mereka jatuh ke lantai di bawah
kuasa Allah, dan mereka menyiramkan air ke muka mereka dan
mengipasinya. Itu benar. Dan mereka begitu gemetar karena
itu, sampai mereka…sampai dikatakan “mereka mengalami
kekejangan.” Ada orang-orang yang kejang dan gemetar
karena kuasa Roh Kudus. Itulah sejarah Methodist. Dari sana
datang kaum Quaker dan sebagainya; yang sekarang mereka
menjadikan itu organisasi.
186 Mereka membuat Methodist ini, Methodist Primitif, dan
Methodist macam ini, danMethodist macam itu, sampai menjadi
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begitu rendah sehingga orang Methodist ingin menghapus
“Darah” dari buku lagu mereka.
187 Di sini malam itu, dalam sebuah acara televisi (Ibu saya
menelepon saya.) ada seorang gembala Methodist, di sini
di Indiana, mengajarkan rock-and-roll di gereja. Dikatakan,
“Sayang sekali kita tidak melihat seni yang indah ini yang
masuk ke dalam gereja.”
188 Itulah iblis dalam nabi palsu! Benar! Tidak ingin menyakiti
perasaan Anda, tetapi Saudara, itulah Kebenaran Allah. Lebih
baik saya membuat Anda agak marah dengan cara ini dan
membuat Anda mempelajari Kitab Suci, mungkin menjadi
benar denganAllah, daripada terhilang pada akhirnya.Mungkin
Anda tidak menyukai saya sekarang, tetapi suatu hari nanti
Anda akan merangkul saya, berkata, “Saudara Branham, itu
adalah Kebenaran.” Nah di sinilah, dan mereka masuk ke dalam
itu. Di situlah mereka…Tepat di sana. Alkitab berkata mereka
akan melakukan itu.
189 Dan dari Wesley, jika Wesley melakukan itu, lalu datanglah
Pentakosta. Dan mereka menerima pemulihan karunia-karunia,
mulai berbahasa roh, baptisan Roh Kudus.
190 Seperti sebutir jagung muncul dari tanah. Pertama, itu
membusuk. Mengeluarkan beberapa daun. Dan itu…Anda
punya satu ladang jagung, Anda pikir. Tunas itu tumbuh dan
membuat rumbai. Yang pertama ini, adalah Lutheran. Rumbai,
apa itu? Methodist; serbuk sari, kasih persaudaraan, menginjil,
serbuk sari keluar danmasuk ke dalam yang lain.
191 Wah, bahkan alam menggambarkan zaman-zaman gereja
ini. Methodist keluar dari kekacauan…atau, maksud saya,
Lutheran keluar dari kekacauan. Methodist mengibaskan kasih
persaudaraannya, dan masa penginjilan, dan—dan masa—
misionaris. Masa misionaris terbesar di dunia yang pernah
dikenal adalah masa Methodist. Itu benar. Menyebarkan serbuk
sarinya.
192 Apa yang terjadi di luar sana? Dari serbuk sari itu muncul
tongkol jagung, Pentakosta. Biji jagung, benda yang sama yang
masuk ke tanah. Bukan daun, bukan rumbai, tetapi biji jagung.
Dan sekarang—orang Pentakosta membuat butir jagung itu
berjamur, sampai…Anda hampir tidak bisa melihat biji jagung
itu. Inilah saatnya untuk membersihkan itu! Amin! Apa yang
mereka lakukan? Melakukan hal yang sama yang dilakukan
Methodist. Sekelompok dari mereka membentuk organisasi,
berkata, “Kami adalah Sidang Jemaat Allah.” Yang lain,
“Kami adalah Kekudusan Pentakosta.” Satu lagi, “Kami adalah
Keesaan.” “Kami adalah Keduaan.” Dan—dan sekian banyak
dari ini, dan begitu banyak dari mereka. Wah! Menunggangi
unta satu-punuk, dua-punuk, tiga-punuk, segalanya. Oh, ada
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enam puluh, atau tiga puluh, atau empat puluh organisasi yang
berbeda dari mereka.
193 Apa yang mereka lakukan? Melemparkannya lagi ke dalam
Romanisme, dibaptis dengan baptisan Gereja Katolik Roma.
Saya meminta orang Pentakosta mana pun untuk menunjukkan
kepada saya di mana dalam Alkitab ada orang yang dibaptis
dalam nama “Bapa, Putra, dan Roh Kudus.” Saya meminta
uskup, kardinal, guru mana pun, untuk menunjukkan kepada
saya di mana itu pernah dilakukan, di luar gereja Katolik.
Dan Luther membawa itu bersamanya, ia membawa katekisasi
dan segala yang lainnya dari itu. Methodist melanjutkan itu.
Orang Pentakosta, Anda seharusnya malu! Bersihkan! Kembali
ke Firman! Bertobatlah atau Allah akan mengambil kaki dian
itu dari Anda, Terang yangAndamiliki. Amin! Baiklah.
194 Mengeluarkan Roh Kudus sebagai Pemimpin, dan memberi
mereka ordo suci manusia, dan menaruh mereka di atas kaum
awam. Dan jangan panggil mereka “pastor, gembala,” (Kami
seharusnya disebut pastor, “gembala,” kata pastor berarti.)
tetapi “bapa, kardinal, uskup agung, atau penilik umum.”
Orang-orang benar membenci hal ini! Dan Allah mendukung
mereka untuk itu, dan berkata, “Aku juga, benci itu!” Sebab
Dialah yang seharusnya menjadi penilik umum, uskup agung,
dan paus. Ia bekerja dengan individu; bukan organisasi, tetapi
satu pribadi.
195 Nah, anehnya…Dengar, sementara kita hampir selesai.
Kita hanya ada satu ayat lagi.
196 Di sini kita menemukan dogma dari permulaan Katolik,
suksesi rasuli. Berapa orang yang tahu itu? Rasuli. Nah Katolik
mengatakan bahwa “Paus hari ini adalah penerus Petrus,
suksesi rasuli.” Hal seperti itu tidak ada. Bagaimana keinginan
seksual, dan duniawi Anda…Bagaimana Esau dan Yakub
dilahirkan dari ayah dan ibu yang suci, dan satu di antaranya
adalah seorang Kristen dan satu lagi seorang iblis? Ehmm.
Bagaimana itu bisa? Sebab dosa adalah dosa, dan seks adalah
seks, tetapi Allah yang memberi Kelahiran.
197 Allah memilih kita sejak dunia dijadikan. Apakah Anda
tahu itu? Tunggu sampai kita membaca buku para sejarawan
ini, dan perhatikan bagaimana Ireneus…bagaimana ia memuji
Allah karena memilih dia sebelum dunia dijadikan; bagaimana
Orang kudus Martin dan semua orang itu, memuji Dia; Allah,
pujian. Dikatakan, “Karena…” Dan orang-orang berbicara
tentang dia, berkata, “Ia dipilih sebelum dunia dijadikan.”
Itulah Kitab Suci. Saudara-saudara itu sesuai dengan Allah.
Tetapi gereja tua yang hitam ini datang melalui seribu lima
ratus tahun dari Zaman Kegelapan, mengotori semuanya seperti
lampu yang berasap,menggelapkan Terang itu. “Tetapi akan ada
Terang di waktu senja,” kata Tuhan.
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198 Suksesi rasuli, satu setelah satu yang lain; satu paus, dan
Anda harus ada di garis keturunan paus sebelum Anda bisa
menjadi paus. Oh, wah, wah! Itu tidak masuk akal. Orang—
orang awam…Bukan yang suci dan benar, tetapi…biar…
biar—membiarkan imam berdoa bagi mereka dan mengeluarkan
mereka dari dosa mereka, mengampuni dosa mereka, membayar
uang untuk pengakuan.
199 Protestan melakukan hal yang sama! Mereka mencoba…
menepuk punggung gembala dan hidup seperti orang lain di
dunia. Dan ia tidak lebih tahu tentang Allah daripada ia…
membiarkan mereka diam di gerejanya dan menyebut mereka
anggota gerejanya, dan membiarkan mereka diam di sana dan
mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah diselamatkan.
Betapa kecewanya mereka pada hari itu jika mereka tidak
dilahirkan kembali! Tanpa Roh Kudus Anda terhilang. Tidak
ada manusia yang bisa berkata, “Yesus adalah Kristus,” selain
oleh Roh Kudus.
200 Gereja sejati di Efesus tidak tertipu oleh ceramah
intelektual, yang dipoles itu. Ia…Mereka benci itu. Mereka
tidak tertipu, mereka tahu; Gereja sejati tidak tertipu.
201 Wahyu palsu yang dimiliki orang-orang ini, yang disebut
pengikut Nikolaus, yang tidak bekerja sama dengan Firman
Allah. Beri tahu saya di mana Anda pernah melihat
“imam dalam pengakuan dosa” diajarkan dalam Alkitab
ini. Di manakah Anda pernah melihat “memercik” untuk
pengampunan dosa diajarkan dalam Alkitab ini? Di manakah
Anda pernah melihat seseorang dibaptis dalam nama “Bapa,
Putra, dan Roh Kudus” untuk pengampunan dosa Anda? Di
manakah Anda pernah melihat ini, “Berjabat tangan, dan
menaruh nama mereka di buku gereja” di dalam sana? Di
manakah Anda pernah melihat semua hal ini? Apa itu? Itu
adalah imamat atau se—seorang pendeta yang tidak benar
dengan Firman, dan mereka adalah pengikut Nikolaus, dan
Allah berkata, “Aku benci mereka!” Kembalilah ke Firman.
Oh, itu…Saya tahu itu keras, Saudara-saudara, tetapi saya—
saya—saya tidak bertanggung jawab; kepada Yesus, ributlah
dengan Dia.
202 Wahyu palsu, tidak sesuai dengan Firman, tetapi, mereka
disebut “pendusta, rasul palsu, nabi palsu.” Tetapi Gereja
sejati berpegang pada ajaran asli dari Orang kudus Paulus dan
baptisan Roh Kudus, dengan tanda-tanda yang menyertai dan
meneguhkan Firman yang Paulus ajarkan. Amin! Tunjukkan
kepada saya di mana Allah akan pernah meneguhkan kata
memercik. Tunjukkan kepada saya di mana Allah akan
meneguhkan, dan memberi berbahasa roh dan hal-hal besar,
hanya dengan berjabat tangan dengan gembala di suatu tempat
dan mencatat nama Anda di buku; dan masih mengunyah,
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merokok, minum, berdusta, pesta kartu, bersenang-senang,
pergi…Oh, ampun! Itu duniawi, nabi palsu, teman. Ya, Pak.
203 Jalan Allah adalah kekudusan. Biarlah ini diketahui oleh
setiap anggota Tubuh Kristus di sini: sampai Andamenjalankan
kehidupan yang suci, Allah menolak korban Anda. Korban itu
harus dipersembahkan dengan tangan yang suci. Itu…?…
benar. Bahkan imam besar sebelum ia bisa datang untuk
mempersembahkan korban, ia harus suci, dan berdedikasi, dan
diurapi, dan harum, dan segalanya, bahkan sebelum ia bisa
berjalan di hadirat Allah untuk mempersembahkan korban.
Benarkah itu? Lalu bagaimana Anda bisa keluar dari sini
dan menipu, dan mencuri, dan ribut, dan berkelahi dengan
tetanggaAnda, dan segala yang lain, danmeneruskan perbuatan
Anda, lalu masuk dan berkata, “O Tuhan Allah! Puji Yesus!
Haleluya!”?
204 Orang berkata, “Saya melihat mereka berbahasa roh.” Itu
tetap tidak berarti mereka punya Roh Kudus. “Saya mendengar
mereka bersorak.” Itu tetap tidak berarti mereka punya Roh
Kudus. Roh Kudus adalah kehidupan.
205 Alkitab berkata, “Air hujan yang sering turun ke tanah,
untuk mempersiapkannya, untuk mengerjakannya untuk
dipersiapkan,” (Ibrani 6) “tetapi semak duri dan rumput duri
akan ditolak, yang berakhir dengan pembakaran.”
206 “Matahari menyinari orang benar dan orang tidak benar.
Hujan turun atas orang benar dan orang tidak benar.”
Hujan turun untuk membuat tanaman gandum (kita akan
menyebutnya), dan setiap gulma yang ada di ladang. Jika
gandum haus, maka gulma juga haus. Dan hujan yang sama
yang menyirami gandum, menyirami—menyirami gulma juga.
Gandum kecil itu akan mengangkat kepalanya dan berteriak,
“Puji Tuhan! Haleluya! Haleluya! Saya senang sekali mendapat
hujan ini!” Gulma kecil itu akan berteriak, “Kemuliaan bagi
Allah! Puji Allah!Haleluya! Saya senangmendapatkan ini.”
207 “Tetapi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.” Itu
benar. “Dari buahnyalah kamu akanmengenalmereka.”
208 Ayat 7, dan kita akan tutup, inilah yang terakhir dari zaman
gereja ini. Nah kita akan terlambat sekitar lima, atau sepuluh
menit, sebentar saja.

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan
apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat;
Barangsiapa menang akan Kuberi makan dari pohon
kehidupan, yang ada di taman firdaus Allah.

209 Nah lihat, teman-teman, inilah cara Anda menang. Pertama
Anda harus menang, lalu Anda bisa makan buah itu. Itulah
pemenang. Anda ingat malam itu, pengajaran kami tadi malam?
Yohanes harus masuk ke dalam Roh sebelum ia melihat sesuatu.
Dan bagaimana Anda akan duduk, berkata, “Jika ia bukan
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Baptis, saya tidak akan mendengarkannya”? “Jika ia bukan
Presbiterian, saya tidak akan mendengarkannya.” “Jika ia tidak
mengajar persis apa yang diajarkan gereja saya, saya…”
Anda—Anda—Anda tidak akanmenang, Anda belumpunyaRoh.
Anda tidak tertib.

210 Masuklah ke dalam Roh, katakan, “Tuhan Yesus, aku
mengasihi-Mu, sekarang nyatakanlah kepadaku apa pun yang
Engkau kehendaki, masukkanlah itu ke dalamku.”Maka Anda—
maka Anda menjadi baik. Itu benar.

211 Perhatikan, tiga kali Alkitab berbicara tentang—Pohon
Kehidupan dalam Kejadian, tiga kali dalam Kitab Wahyu.
Tempo hari kita mendapat itu. Ingat? Minggu, kemarin. Satu…
Iblis membenci setiap bagian dari Kitab Suci, tetapi ia lebih,
membenci, Kejadian dan Wahyu. Ia menyerang Kejadian karena
keasliannya, sebab ia ingin membuat orang percaya bahwa
Itu tidak benar; “Kejadian tidak terjadi seperti yang Allah
katakan, ada sesuatu yang lain yang menyebabkan penciptaan
dan sebagainya.” Lalu ia menyerang Itu dengan cara itu. Dan
ia menjauhkan orang dari Wahyu karena Itu menyatakan:
Yesus sebagai Allah, dan dia sebagai iblis (dan ia dikutuk),
dan kemuliaan Gereja yang suci pulang kepada Allah, dan
kebinasaan nabi palsu, dan semua orang yang berdusta dan
melakukan semua itu akan dilemparkan ke dalam lautan api.
Tidak heran ia menjauhkanmereka dari Itu. Tetapi, ingat, kedua
kitab itu berbicara tentang PohonKehidupan di dalamFirdaus.

212 Nah mari kita ambil ini sebentar, dan sekarang “Pohon.”
Yohanes pasal 6, jika Anda ingin menandainya, Yesus berkata,
“Akulah ro—ro—Roti Hidup.” Nah, ingat.

213 Nah kita akan menggunakan dua tiang ini sebagai simbol di
sini. Maka, sebelum tutup, nah. Nah, di sebelah kanan saya
adalah pohon yang ada di taman itu yang disebut Pohon
“Kehidupan,” di sebelah kiri saya adalah pohon yang ada
di taman itu yang disebut pohon “pengetahuan.” Berapa
orang yang tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa ada
Pohon Kehidupan dan pohon pengetahuan? Nah, manusia
harus hidup dari Pohon Kehidupan ini, jangan menyentuh
pohon pengetahuan. Benarkah itu? Dan pertama kali ia
menyentuhnya, ia memisahkan diri dari Penciptanya. Ia
kehilangan—persekutuannya dengan Allah ketika ia pertama
kali menggigit pengetahuan. Nah, berpikirlah dengan keras
sekarang. Dan Anda yang mencatat, saya akan memberikan
waktu agar Anda bisa mencatatnya, sebab saya tidak ingin
Anda melewatkan ini.

214 Yesus, dalam Yohanes 6. Mereka sedang minum dari mata
air, dan mengacungkan tangan mereka dan mengolok-olok di
sana, bahwa, nenek moyangmereka minum dari Batu rohani itu,
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dan sebagainya. Ia berkata, “Aku adalah Batu itu yang ada di
padang gurun.”
215 Danmereka berkata, “Di sini engkau berkata bahwa engkau
‘telah ada sebelum Abraham,’ dan umurmu tidak lebih dari lima
puluh tahun. Dan engkau mengatakan bahwa engkau ‘melihat
Abraham’? Sekarang kami tahu bahwa, bahwa, engkau gila,
engkau iblis.” Paham?
216 Ia berkata, “Sebelum Abraham ada, AKU ADA.” AKU
berada di semak duri dengan Musa; semak duri yang menyala,
AKU ADA. “Sebelum Abraham ada, AKU ADA”; bukan “Aku
pernah ada.”
217 Nah, Anda orang yang mengatakan zaman mujizat telah
berlalu, Anda harus membuat ayat Kitab Suci itu berkata,
“DahuluAku adalahAku yang hebat yang pernah ada.” Paham?
218 Bukan “Aku pernah ada,” atau “Aku akan ada”; “AKU
ADA,” itu sepanjang waktu. Ia Kekal. Kata “AKU ADA” adalah
Kekal, segala zaman mereka, semua waktu, di dalam seluruh
tujuh kaki dian emas, setiap gereja, setiap tempat, setiap hati.
“AKU ADA,” (bukan “Aku pernah ada” atau “Aku akan ada”)
“Aku sekarang sebagaimana Aku yang senantiasa ada.” Paham?
“Selalu, AKU ADA.”
219 Mereka berkata, “Nenek moyang kami…Kami tidak
mengenalmu. Kami tahu engkau adalah iblis.” Dikatakan,
“Nenek moyang kami makan manna di padang gurun selama
empat puluh tahun.”
220 Dan Yesus berkata, “Dan mereka semua mati.” Itu benar?
“Mereka semua mati. Tetapi Aku…” Oh! “Akulah Roti Hidup
yang datang dari Allah dari Sorga. Jika…Sebuah Roti Hidup.
Jika seseorangmakanRoti ini, ia tidak akan pernahmati.”
221 “Apakah orang ini akan memberikan tubuhnya, untuk
dimakan?”mereka berkata, “Nah ia gila, tentu saja.”
222 Roti Hidup berasal dari Pohon Kehidupan, di mana mereka
makan, dari taman Eden. Ia adalah Pohon Kehidupan. Nah,
jika Pohon Kehidupan adalah satu Pribadi, maka pohon
pengetahuan juga adalah satu pribadi. Nah katakan bahwa ular
tidak punya benih! Jika Kehidupan datang melalui Laki-laki,
kematian datang melalui wanita itu. Baiklah, ia adalah pohon
kematian.
223 Setelah—yang satu ini mencemari dia, yang ia lakukan
(ular), wanita itu berkata, “Ular itu memperdaya aku.” Itu
benar. Bukan ular; dialah yang paling cerdik dari segala
binatang, ia berada di antara simpanse dan manusia. Benih
hewan tidak bisa disilangkan dengan wanita, tidak akan bisa;
tetapi makhluk ini, ia adalah mata rantai yang terdekat ke
situ. Dan Allah begitu mengutuknya sehingga Ia membuatnya
menjalar dengan perutnya, dan tidak ada kaki, dan mengambil
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setiap tulang darinya dan mengubahnya dari apa pun yang
seperti manusia. Ilmu pengetahuan mencoba menggalinya di
lapangan. Itu tersembunyi di dalam rahasia Allah, di tengah-
tengah Firdaus Allah. Itulah wahyu Anda.

224 Ia melahirkan anak lelaki pertama yaitu Kain (Benarkah
itu?), anak Iblis, anak Iblis. Jika mereka tidak melakukannya,
dari—dari mana datangnya kejahatan itu? Apakah dari Adam
yang adalah anak Allah? Datang dari iblis, bapanya. Dan ia
membunuh; pembunuh pertama adalah iblis, anak iblis.

225 Perhatikan apa yang terjadi setelah itu, perhatikan garis
keturunan Kain. Sepanjang generasi yang berikutnya, setelah
Kain, semuanya adalah ilmuwan dan orang-orang hebat.
Bacalah Alkitab. Mereka membangun rumah, mereka bekerja
dengan logam, dan mereka adalah ilmuwan. Tetapi setiap orang
yang berasal dari Set, (Habel mati, kiasan bagi Yesus, mati; dan
Habel mati, dan Set menggantikan dia: kematian, penguburan,
dan kebangkitan.)…dari dia datanglah petani yang rendah
hati, gembala domba turun dari itu.

226 Nah Yesus berkata, “Nenek moyangmu makan manna di
padang gurun dan mereka semua mati. Tetapi Akulah Roti
Hidup itu,” (Roti Hidup Apa? Dari Eden!) “agar seseorang bisa
makan dari Roti ini dan tidak mati.” Nah, Allah menempatkan
Malaikat di sekitar Pohon Kehidupan itu, untuk menjaganya
agar tidak ada yang bisa menyentuhnya, jika tidak mereka akan
makan dari Pohon itu dan hidup selamanya. Benarkah itu?

227 Sebab, mereka harus melanjutkan pada pohon ini dan mati.
Benarkah itu? Sebab, selama mereka harus makan dari itu,
mereka mati. Dan sepasti Anda mati karena Anda makan
dari pohon pengetahuan itu…Nah, mari kita lihat pohon
pengetahuan itu sekarang. Lihat apa yang telah dilakukannya.
Nah mari kita lihat apa yang telah dilakukannya. Hal pertama,
mari kita lihat, itu…Baiklah, mari kita lihat satu yang
mereka…itu menemukan bubuk mesiu. Itu membunuh sesama
kita. Itu benar, saling membunuh dengan bubuk mesiu, berasal
dari pohon pengetahuan. Hal berikutnya yang telah kita
lakukan, wah, lihatlah, kita—kita menemukan mobil, berasal
dari pohon pengetahuan. Itu membunuh lebih banyak daripada
bubuk mesiu. Oh, ya! Sekarang, kita punya bom hidrogen.
Allah tidak menghancurkan apa pun, manusia menghancurkan
dirinya sendiri dengan pengetahuannya.

228 Tetapi semua milik Allah, akan Allah bangkitkan lagi; Allah
tidak kehilangan apa-apa. Yesus berkata demikian, itu benar,
“Siapa yang makan Roti ini memiliki Hidup Kekal, dan Aku
akan membangkitkan dia pada akhir zaman.” Itulah janji-Nya.
Nah, Allah…
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229 Mereka berada jauh di depan, makan dari pohon
pengetahuan dan mati. Tetapi apabila mereka bisa sampai ke
Pohon ini, mereka akan hidup selamanya.
230 Maka sekarang bukannya Malaikat berdiri di sana untuk
menjauhkan mereka dari Pohon ini, ia berdiri di sana untuk
mendorong mereka ke Pohon ini; para malaikat jemaat-jemaat
itu, ketujuh gereja itu, membawa mereka kembali kepada Nama
Yesus Kristus yang adalah Pohon Kehidupan yang berdiri di
dalam Firdaus Allah. Huh! Wah! Saya harap Anda memahami
itu. Pohon Kehidupan yang berdiri di dalam Firdaus Allah
agar Anda dapat mengambil bagian di dalam Dia dan menjadi
putra dan putri Allah dan hidup selamanya. “Barangsiapa
mendengar Firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus
Aku, ia memiliki Hidup Kekal, dan tidak akan masuk ke dalam
hukuman tetapi sudah pindah darimaut ke dalamHidup.”
231 Saudara, Saudari, sekarang saya…saya…Tentu, saya
sudah…saya—saya telah menegur Anda, menyakiti Anda.
Saya—saya tidak bermaksud begitu. Paham? Allah tahu itu,
tetapi saya harus melakukannya dengan cara ini agar Anda
melihat di mana kita berada. Saya tidak percaya kita masih
memiliki banyak waktu untuk hidup. Saya tidak mencoba
mengatakan Anda bukan Kristen karena Anda adalah anggota
organisasi. Bukan itu. Orang-orang itu adalah korban dari
keadaan. Mereka tidak tahu apa-apa untuk dilakukan; semua
yang telah dilakukan oleh orang tua mereka adalah menjadi
anggota gereja dan sebagainya.
232 Tetapi, Saudara, satu hal sebelum kita pergi, biarlah saya
membuat satu kutipan lagi. Nabi berkata…Apakah Anda
percaya kepada nabi? Alkitab menyuruh untuk mendengarkan
mereka. Nabi berkata, “Waktunya akan tiba di mana tidak ada
siang atau malam, tetapi itu akan menjadi semacam hari yang
suram. Tetapi di waktu senja, tepat sebelummatahari terbenam,
akan ada Terang.” Benarkah itu?
233 Nah lihatlah apa yang kita dapatkan. Nah, mari kita
lihat saja. Bagaimana matahari…Di mana matahari terbit,
secara geografis? Di Timur. Benarkah itu? Ia terbenam di
barat. Seandainya saya membawa…Besok malam saya akan
membawa peta dan menunjukkan kepada Anda. Ketika Roh
Kudus turun di Yerusalem, Itu membuat angka delapan
yang sempurna, jejak-Nya. Itu langsung menjuju ke Irlandia,
berputar kembali, ke atas, dan datang ke Pantai Barat, dan
turun lagi; angka delapan yang sempurna di mana Injil berjalan.
Nah, peradaban telah berjalan dengan matahari. Berapa orang
yang tahu itu? Anda telah diajarkan itu dan mengetahuinya.
Peradaban tertua yang kita temukan adalah Tiongkok, lalu dari
sana ia menyebar di antara orang timur. Dan ketika Roh Kudus,
bukan s-u-r-y-a, tetapi P-u-t-r-a…
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234 Ketika surya, s-u-r-y-a,mulai bersinarmenembus kabut dan
embun malam, di mana pun benih itu berada, itu akan hidup;
karena semua kehidupan botani hidup dari matahari. Kita tahu
itu. Anda bisa menuang beton di atas rumput, dan di musim
semi berikutnya, di manakah rumput yang paling tebal? Tepat di
ujung beton itu. Kenapa? Ada kehidupan di bawah sana, Anda
tidak bisa menyembunyikan kehidupan yang nyata. Kehidupan
kecil itu, ketika ia tahu bahwamatahari sedang bersinar di sana,
ia akanmerambat hampir setengah blok kota, berputar di bawah
beton itu sampai ia bisa menjulurkan kepalanya ke udara dan
memuji Allah.
235 Anda tidak bisa menyembunyikan Kehidupan. Itu benar,
KEHIDUPAN. Ketika Anda dilahirkan kembali, Anda tidak
bisa menyembunyikan Itu. Sesuatu harus berteriak ketika Anda
mendapat Kehidupan.
236 Nah, sekarang semua hal yangmati, dan—biji kecil itu pecah,
ampasnya habis, dan itu mati, tetapi kehidupannya masih ada.
Nah, ketika matahari mulai bersinar di musim semi, bunga-
bunga kecil itu akan muncul, dan semua akan mengangkat
kepalanya lagi (dari bawah serpihan kayu, dari bawah batang
pohon, dari bawah batu), itu akan bangkit lagi, dan hidup lagi.
Benarkah itu? Sebab s-u-r-y-a bersinar.
237 Nah, suatu hari nanti sang P-u-t-r-a akan bersinar,
yang adalah Sumber Hidup Kekal, dan semua yang telah
dibuahi oleh-Nya untuk Hidup Kekal, Ia berkata, “Aku akan
membangkitkannya pada akhir zaman.” Anda mengerti maksud
saya? Hidup Kekal akan dibangkitkan pada akhir zaman.
Jika mereka mengubur Anda di laut, atau mereka membakar
tubuh Anda dan ditebar ke empat penjuru bumi, Allah akan
membangkitkannya di akhir zaman. Jika Anda harus mengisi
perut singa yang lapar, atau—atau masuk ke perapian yang
menyala yang membakar semua—itu—enam belas minyak bumi
dan sinar kosmik dan segalanya dari Anda, Allah akan
membangkitkannya. “Rambut di kepala Anda pun terhitung.”
Amin! Allah akan membangkitkannya!
238 Nah, lihatlah di sini. Nah, jika setiap manusia mati karena
wanita itu, maka setiap manusia hidup oleh Laki-laki itu.
Mengambil bagian dari wanita dalam kehidupan seperti itu,
Anda tahu Anda akan mati. Tidak ada jalan keluar dari itu,
Anda akan mati. Dan pasti jika Anda mengambil dari Itu,
Anda akan hidup; tidak ada jalan keluar dari itu, Anda harus
hidup. Amin! Jika itu positif menghasilkan kematian, Ini positif
menghasilkan Kehidupan. Itulah satu-satunya cara Anda bisa
menerima itu, yaitu denganmemiliki Kehidupan.
239 Nah, nabi berkata, bahwa, “Akan ada Terang di waktu
senja.” Nah lihatlah. Ia mengatakan akan ada hari yang
suram, yang tidak disebut siang atau malam. Hari yang agak
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berawan, berkabut, dingin, tetapi sang Putramasihmemberikan
Terang. Jauh di atas kabut dan awan dan sebagainya, sang
Putra memberikan Terang. Itu memberi cukup Terang sehingga
Anda bisa berjalan, dan Anda bisa melihat untuk pergi, dan
sebagainya, tetapi itu—itu bukan hari yang cerah, dan indah.
Paham?Nah, hampir tidak ada yang bisa hidup pada hari itu.
240 Jika Anda menanam sesuatu di mana matahari tidak
menyinarinya, itu menjadi kerdil. Benarkah itu? Anda para
petani tahu itu. Tanamlah jagung di suatu tempat yang teduh,
perhatikan, itu menjadi kerdil. Fred, Anda seharusnya tahu itu
dari gandum Anda. Anda menanamnya di luar sana, dan jika
Anda mendapat musim panas yang buruk, oh, dingin dan hujan,
itu menjadi kerdil.
241 Nah, itulah masalahnya dengan gereja sepanjang zaman-
zaman ini, itu telah menjadi kerdil. Itu menjadi kerdil karena
denominasi, “Catatlah namamu di buku. Kita telah memiliki
cukup Terang untuk mengetahui ada Allah.” Saya senang akan
hal itu. “Kita memiliki cukup Terang untuk mengetahui ada
Kristus, akan ada penghakiman. Kita memiliki Terang; maka
kita menulis nama kita di buku, kita berjabat tangan dengan
gembala, dan lain-lain, dan melakukan itu.” Baiklah, tetapi
sekarang ini adalah waktu senja.
242 Nah, peradaban datang dari timur ke barat, dan sekarang
kita berada di Pantai Barat. Kita tidak bisa pergi lebih jauh; kita
menyeberang, kita kembali ke Timur lagi. Kita tidak bisa pergi
lebih jauh, kita berada di Pantai Barat.
243 Nah, Alkitab berkata, “Di waktu senja akan ada Terang.”
Nah, matahari apa yang bersinar di waktu senja? Apakah ini
matahari lain dari yang terbitnya di pagi hari? Ini adalah
matahari yang sama. Benarkah itu? Baik, lalu, apa yang Allah
janjikan? Sekarang kita akan sampai pada ini, tahanlah, di
sini pada zaman ini. Alkitab berkata demikian, saya akan
membuktikannya, zaman-zaman gereja ini, sementara kita jalan
terus, bahwa, “Di waktu senja akan ada Terang yang muncul di
Barat yang akan membawa kembali Surya Kebenaran dengan
kesembuhan pada sayap-Nya. Dan semua tanda dan keajaiban
yang sama yang telah dilakukan di sini di Timur akan dilakukan
di sini di Barat, dengan satu pencurahan RohKudus lagi di akhir
zaman.”

It shall be Light in the evening time,
The path to Glory you will surely find;
In that water way, It’s the Light today,
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent of all your sin,
The Holy Ghost will surely enter in;
The evening Lights have come,
It is a fact that God and Christ are One.
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Oh, it shall be Light in the evening time,
That path to Glory you will surely find;
In this water way is the Light today,
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent of all your sin,
The Holy Ghost will surely enter in;
Those evening Lights have come,

244 Hal yang sama yang Petrus katakan, “Ketahuilah oleh kamu,
bahwa Allah telah membuat Yesus yang sama, yang kamu
salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Bertobatlah, kamu
masing-masing” ia berkata, “dan dibaptis dalam Nama Yesus
Kristus untuk pengampunan dosamu.”
245 Biarlah saya memberi tahu Anda sesuatu. Seperti yang
saya bicarakan tempo hari tentang resep dokter. Orang
tidak suka mengikuti resep dokter. Jika ia punya—obat yang
akan menyembuhkan penyakit Anda, dan Anda gagal…Anda
menolak untuk mengikutinya, itu bukan salah dokter bahwa
Anda mati. Bukan, Pak. Itu salah Anda, sebab Anda menolak
untuk mengikutinya.
246 Dan sekarang, jika dokter menulis resep dan ia…dan Anda
membawa resep itu ke dukun, dan ia menaruh sesuatu yang
tidak boleh ada di dalamnya, itu akan membunuh Anda juga.
Benarkah itu? Dokter itu telah belajar sampai ia tahu ada
seberapa banyak dari resep itu adalah racun, untuk membunuh
kuman di tubuh Anda; dan ada cukup obat penawar racun di
dalamnya sehingga itu tidak akan membunuh Anda. Dan itu
harus seimbang. Jika Andamenaruh terlalu banyak penawar, itu
tidak akan membantu si pasien; menaruh terlalu banyak racun,
itu akanmembunuh dia. Itu harus seimbang.
247 Pertanyaannya adalah, “Tidak adakah balsam di Gilead?
Tidak adakah tabib di sana?” kata nabi. “Lalu mengapa
penyakit putri-Ku belum sembuh.” Apa masalahnya dengan
gereja? Kenapa kita memiliki terlalu banyak gereja yang
sakit? Sebab kita memiliki beberapa dukun obat yang salah
memberikan Resep. Itu benar. Ia tidak pernah berkata, “Bapa,
Putra, Roh Kudus.” Ia…
248 Apa yang dikatakan Resep itu? Inilah Petrus. Berapa
orang yang tahu ia memegang kunci Kerajaan? Yesus berkata
demikian. Apa yang Ia katakan? Dengan kata lain, ia memiliki
pena tinta untuk Resep itu.
249 Ketika mereka mendengar semua ini, (Mereka berteriak,
bersorak, berbicara dalam berbagai bahasa, dan bersukacita.)
dan mereka berkata, “Orang-orang ini sedang mabuk oleh
anggur baru.”
250 Petrus berkata, “Mereka ini tidak mabuk oleh anggur baru,
seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan.
Tetapi inilah yang dikatakan oleh nabi Yoel, ‘Akan terjadi pada
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hari terakhir,’ firman Allah, ‘Aku akan mencurahkan Roh-Ku
ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan
akan bernubuat, dan ke atas hamba-hamba-Ku Aku akan
mencurahkan Roh-Ku, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku
akan menunjukkan tanda-tanda di langit di atas, dan di bumi di
bawah; api, dan asap, dan uap. Dan barangsiapa yang berseru
kepadaNamaTuhan tidak akan…akan diselamatkan.’”
251 Dan selanjutnya ia berkata tentang Daud, ia berkata,
“Daud bapa leluhur kita telah melihat, dan ia berkata,
‘Bahkan tubuhku akan diam dalam harapan sebab Ia tidak
akan meninggalkan jiwa-Ku di neraka, Ia juga tidak akan
membiarkan Orang Kudus-Nya melihat kebinasaan.’ Biarlah
aku berbicara dengan terus terang kepadamu, saudara-saudara,
tentang Daud bapa leluhur kita, ia telah mati dan dikubur, dan
kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Lihat, tetapi
ia, sebagai seorang nabi, telah melihat kebangkitan Kristus.
Ketahuilah oleh kamu, bahwa Yesus ini, yang telah kamu
salibkan oleh tangan-tangan yang jahat, Allah telahmenjadikan
Dia sebagai Tuhan dan Kristus.”
252 Ketika mereka mendengar hal ini, hati mereka tertusuk, dan
berkata, “Saudara-saudara,” atau, “Dr. Simon Petrus, tulislah
Resepnya untuk kami. Bagaimana kami bisa menerima Ini?
Kami mau obat untuk dosa.” Oh!
253 Sekarang perhatikan dia, apa yang ia katakan. Sekarang
Anda menemukan di mana gereja-gereja ini keluar jalur. Ia
berkata, “Tunggu sebentar! Aku akan menulis sebuah Resep,
dan itu akan menjadi Resep Abadi. Ini adalah untukmu,
dan untuk anak-anakmu, dan untuk mereka yang jauh, dan
sebanyak yang akan dipanggil oleh TuhanAllah kita.”
254 Apa yang ia katakan? Bagaimana ia memperbaikinya?
Seperti Katolik? Seperti Baptis? Seperti Methodist? Masing-
masing dari mereka telah menambahkan sesuatu atau
mengurangkan sesuatu dari Itu. Seperti Pentakosta? Mereka
menambahkan ataumengurangkan. Tetapi apa yang ia katakan?
“Bertobatlah, kamu masing-masing, dan dibaptis dalam Nama
Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan
menerima karunia RohKudus.” Resep Abadi! “Ini untukmu, dan
untuk anak-anakmu; ini akan berlaku sepanjang segala zaman
gereja, berilah Ini kepadamerekamasing-masing.”
255 O Allah, bersihkanlah tanganku. Bersihkanlah hatiku,
Tuhan. Semoga…Jika ini mengambil setiap teman saya,
biarlah saya memberikan Resep ini seperti yang Dokter suruh
berikan Itu.
256 Itulah alasannya Anda memiliki begitu banyak gereja yang
mati, begitu banyak anggota yang mati. Anda menambahkan
penawarnya, dan mengurangkan begitu banyak dari Itu
sampai Resepnya lain sama sekali, itu bahkan tidak akan
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menyembuhkan apa pun; berjabat tangan, dan menjadi anggota
gereja, dan percikan. Oh, ampun, itu bukan Resepnya, itu
kematian. Jika Anda mau Hidup, dan mau Roh Kudus, ikutilah
apa yang Allah suruh lakukan. Ambil Resepnya! Itu persis
seperti yang Ia katakan, “Jangan menambahkan kepada Itu
atau mengurangkan dari Itu.” Lalu datanglah Wahyu dan
berkata, “Barangsiapa mengurangkan atau menambahkan,
maka (bagiannya) akan diambil dari Kitab Kehidupan.” Oh,
wah, itulah Dokter utama. Oh, saya mengasihi Dia. Tidakkah
Anda?
257 Oh, kepada zaman yang hebat itu, Zaman Efesus, ketika
ajaran sesat ini mulai merayap masuk, untuk membuat
organisasi. Dan para gembala dan diaken…atau bukan diaken,
tetapi gembala…bukan gembala, tetapi para Kardinal, uskup,
paus, penilik gereja, memberi tahu Roh Kudus, memberi tahu
Gereja, “Nah, kamu tidak boleh mengadakan itu di sini!”
Sebenarnya, siapa bosnya?
258 Suatu kali Petrus pernah ditanya begitu. Dikatakan,
“Engkau tidak boleh berkhotbah lagi dalam Nama Yesus.
Engkau boleh berkhotbah jika engkau mau, tetapi tidak dalam
Nama Yesus.” Oh, iblis benci Nama itu!
259 Petrus berkata, “Apakah itu benar bagiku untuk…”
Alkitab berkata, “Petrus yang penuh dengan…” (denominasi?)
Oh, ah, “…Roh Kudus.” Berkata, “Tunggu, aku akan pergi
menemui penilik umum, untuk melihat apa yang ia suruh saya
lakukan tentang Ini.”
260 Biarlah saya memberi tahu Anda. Tahukah Anda bahwa
Sidang Jemaat Allah punya psikiater untuk menilai, dan
untuk membawa misionaris mereka ke psikiater, untuk melihat
apakah orang itu secara mental mampu menjadi misionaris?
Sidang Jemaat Allah Pentakosta. Berapa orang yang pernah
mendengar itu? Tentu, itu sudah tersebar, semua orang tahu.
Tentu. Siapa yang harus memeriksa misionaris dan menjadi
penilainya, psikiater atau Roh Kudus? Lihat, itulah yang
Anda dapatkan, karena memilih manusia. Lihat, teori buatan-
manusia, doktrin buatan-manusia. Tunggu sampai kita turun ke
zaman Pentakosta itu! Allah akan membakar itu sepasti dunia
ini. Ya, Pak. Ya, sungguh. Dan Anda akan melihatnya terbakar
habis. Ah, hmm. Tepat sekali.
261 Tetapi suatu hari yang mulia Ia akan datang. Dan ingatlah,
dengarlah, ada tujuh zaman gereja. Benarkah itu? Ada tujuh
zaman gereja. Dan Anda ingat ketika mereka keluar untuk
menemui Mempelai Wanita—Mempelai Pria, sebagian tertidur
di jam jaga pertama (Benarkah itu?), jam jaga kedua, (Tentu,
bukan—bukan mati, tertidur.) jam jaga ketiga, jam jaga
keempat, jam jaga kelima, jam jaga keenam; dan pada jam
jaga ketujuh terdengar suara, “Lihat, Mempelai Pria datang!
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Songsonglah Dia!” Apa yang terjadi? Semua gadis yang tertidur
itu, terbangun.

On that bright and cloudless morning when
the dead in Christ shall rise, (Cloudless, the
evening Lights will be shining.)

And the morning breaks Eternal, bright and
fair;

When the saved on earth shall gather to their
homes beyond the sky,

When the roll is called up yonder, I’ll be there.

When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder, I’ll be there.

Let us labor for the Master from the dawn till
setting sun,

Let us talk of all His wondrous love and care;
Then when all of life is over, and our work on
earth is done,

When the roll is called up yonder,…

Setiap anakAllah angkatlah tanganAnda sekarang:

When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder, I’ll be there.
(Oh!)

In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful Shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful Shore.

262 Apakah Anda suka lagu-lagu lama gereja? Oh!

To our bountiful Father above,
We will offer our tribute of praise,
For the glorious gift of His love,
And the blessings that hallow our day.

In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful Shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful Shore.

Sekarang berjabat tanganlah dengan seseorang di sekitar
Anda, sekeliling seperti itu. Itu bagus.

…sweet by and by,

Katakan, “Aku akan bertemu denganmuSaudara.”
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We shall meet on that beautiful Shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful Shore.
We shall sing on that beautiful Shore,
The melodious song…

Semua nyanyikanlah ini sekarang.
And our spirit shall sorrow no more,
Not a sigh for our blessings of rest.

Semua, dengan tangan terangkat:
In the sweet by and by,
Oh, we shall meet on that beautiful Shore;
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful Shore.

263 Sekarang dengan kepala kita tertunduk, katakan ini:
Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Aku percaya bahwa Yesus

Kristus adalah Anak Allah, Allah menyatakan diri dalam rupa
manusia untuk menghapus dosaku. Aku tidak mengandalkan
jasaku, Aku tidak punya, tetapi dengan tulus akumengandalkan
jasa dari Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamatku, Tuhanku,
Rajaku. Aku mengasihi Dia. Amin.
264 Besok malam jam tujuh, jika Tuhan kehendaki, kita akan
mengambil gereja Smirna.

In the sweet…
Dengan kepala kita tertunduk sekarang.

(Oh, by and by!)
We shall meet on that beautiful Shore; (By and
by!)

In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore.

Sekarang dengan lembut, semuanya, denganmanis:
Oh, to our bountiful Father above,
We will offer our tribute of praise,
For the glorious gift of His love… 



ZAMAN GEREJA EFESUS IND60-1205
(The Ephesian Church Age)
SERI WAHYU YESUS KRISTUS

Pesan oleh SaudaraWilliamMarrion Branham ini, yangmula-mula disampaikan
dalam bahasa Inggris, pada hari Senin malam, 5 Desember 1960, 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

©2022 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


