
ADOPSI 1

 …Saya merasa senang mendengarnya, itu bagus. Yah,
selalu, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, “Aku

senang ketika mereka berkata kepadaku, ‘Mari kita pergi
ke rumah Tuhan.’” Saya percaya Daud yang dulu membuat
pernyataan itu, “Mari kita pergi ke rumah Tuhan.” Saya tidak
tahu ada tempat yang lebih baik, bukan, selain di rumahTuhan.
2 Nah, malam ini, kita ada beberapa teman di sini yang datang
dari jauh dari Georgia. Merekamungkin akanmenyetir setelah—
setelah makan pada malam ini. Dan kemudian kita akan…
Beberapa dari mereka yang dari tempat jauh, saya harap Anda
menginap.Dan ruangan yang kami punya terbuka untukAnda.
3 Dan kemudian hari Rabu malam kita akan lanjutkan,
pelajaran itu, dan kemudian, dengan kehendak Tuhan, hari
Minggu yang berikutnya lagi.
4 Dan kemudian di Chautauqua mulai pada tanggal 6. Jadi
semua orang yang telah merencanakan liburan Anda, kami
mengharapkan saat yang luar biasa, dan menyenangkan di
Chautauqua. Di sanalah kami selalu memiliki waktu yang luar
biasa. Kerumunannya tidak terlalu besar, kami kadang-kadang
mengadakan…Itu akan menampung sekitar…Saya kira kita
bisa memasukkan sepuluh ribu ke dalamnya, dengan mudah.
Tetapi, biasanya, tahun lalu saya kira kami ada sekitar tujuh
ribu, kira-kira seperti itu. Tempat yang penuh sesak, tetapi ada
banyak ruang untuk berdiri. Dan kursi yang bisa mereka susun
hingga ke luar. Dan karena itu kami sangatmenantikannya.
5 Dan senang melihat banyak saudara-saudara kita hamba
Tuhan yang hadir. Saya tidak pernah bisa mengingat namanya
di sini, misionaris, Saudara Humes dan Saudari Humes, itukah
Anda yang sedang duduk di sini, dan anak-anak kecil, kita
senang memiliki mereka, seorang misionaris. Yang lainnya,
Saudara Pat, Saudara Daulton, dan, oh, begitu banyak, Saudara
Beeler. Dan melihat Saudara Collins beberapa saat yang lalu.
Dan, oh, agak sulit untuk memanggil mereka semua. Tetapi
kita sangat senang memiliki Anda di rumah Tuhan malam ini.
Saudara Neville yang sangat berharga ini duduk di belakang
saya di sini untuk berdoa bersama saya sementara kami akan
mengajarkan Firman. Charlie, senang melihatmu dan Saudari
Nellie di sini malam ini, anak-anak kecil. Ini adalah…dan
pengajaran Alkitab biasanya sangat…Ya, Saudara Welch, saya
baru saja…sedang mencari Anda, saya melihat Anda duduk di
sana sekarang.
6 Pengajaran Alkitab biasanya sedikit berbahaya, sedikit,
Anda tahu, seperti berjalan di atas es yang tipis, kita
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menyebutnya. Tetapi kita hanya merasa bahwa mungkin, pada
titik ini dan saat ini, mungkin baik untuk membawa—gereja
kepada apa yang saya pikir, ke sebuah—pemahaman yang
lengkap, secara posisi, tentang keberadaan kita di dalamKristus
Yesus. Dan terkadang saya berpikir bahwa berkhotbah adalah
hal yang luar biasa, tetapi terkadang saya percaya, Saudara
Beeler, bahwa pengajaran jauh melebihi itu, itu agak…
khususnya bagi gereja.

Nah, khotbah biasanya menangkap orang berdosa,
membawanya ke bawah penghukuman oleh Firman. Tetapi
pengajaran menempatkan keberadaan orang itu pada posisinya.
Dan kita tidak akan pernah bisa memiliki iman sampai kita
tahu posisi kita.
7 Nah, jika Amerika Serikat, negeri yang indah ini di sini,
mengirim saya ke Rusia, sebagai seorang duta besar bangsa
ini, untuk Rusia, maka jika mereka mengirim saya ke Rusia
secara resmi, semua kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat
ada di belakang saya. Kata-kata saya sama saja denganAmerika
Serikat jika saya telah diakui sebagai seorang duta besar.
8 Dan kemudian jika Allah telahmengutus kita untukmenjadi
duta besar-Nya, semua kuasa yang ada di Sorga, semua yang
Allah miliki, semuaMalaikat-Nya dan semua kuasa-Nya berdiri
di belakang kata-kata kita jika kita telah dilantik dengan benar,
utusan-utusan yang dikirim kepada orang-orang. Allah harus
menghormati Firman, sebab Ia telah menulis dengan sungguh-
sungguh, bahwa “Apa pun yang engkau ikat di bumi, akan
Kuikat di Sorga. Apa pun yang engkau lepaskan di bumi, akan
Kulepaskan di Sorga. Dan Aku memberikan kepadamu kunci-
kunci Kerajaan.” Oh, janji-janji yang sangat besar yang telah Ia
berikan kepada gereja!
9 Dan saya, setelah beberapa hari yang lalu…Banyak dari
Anda, saya kira, hadir di sini pagi ini untuk mendengar
ketika saya mencoba, dengan cara saya yang gamblang, dan
sederhana, untuk menjelaskan—penglihatan yang telah saya
lihat tentang Sorga.
10 Saya tidak akan pernah mencoba untuk meragukan apa
pun yang pernah dikatakan seseorang kepada saya yang Allah
katakan kepada mereka. Saya akan percaya bahkan jika saya
tidak melihatnya dalam Kitab Suci, saya masih ingin percaya
kata-kata saudara itu. Saya—saya mungkin tetap berpegang
teguh pada Alkitab, tetapi tetap saja saya akan percaya bahwa
mungkin saudara itu hanya salah memahaminya, bahwa ia
mungkin hanya sedikit kebingungan. Dan tetap saja saya akan
percaya ia—ia adalah saudara saya.
11 Dan jika ada sesuatu yang membara di dalam hati saya, dan
saya berharap itu tidak pernah hilang di tahun-tahun hidup saya
di masa mendatang, bahwa saya tidak akan pernah melupakan
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apa yang telah terjadi hari Minggu pagi yang lalu, sebagai satu
minggu. Itu telah melakukan sesuatu pada saya yang merevolusi
hidup saya. Saya—saya tidak takut. Saya—saya tidak takut
mati. Kematian tidak menakutkan sama sekali. Dan itu—itu
bukan untuk Anda jika saja Anda mengerti. Nah, mungkin
jika…Anda harusmemiliki pengalaman untukmengetahuinya,
karena tidak ada cara untuk menjelaskannya. Anda tidak dapat
menemukan kata-kata, karena itu tidak ada dalam kamus
bahasa Inggris, atau kamus yang lain, karena itu dalam sebuah
Kekekalan; tidak ada kemarin, tidak ada esok, semuanya saat
ini. Dan itu bukan “Sayamerasa enak sekali,” dan satu jam sejak
saat ini, “Saya merasa tidak terlalu baik,” dan satu jam lagi,
“merasa baik lagi.” Itu saat ini sepanjang waktu. Paham? Tidak
pernah berhenti, hanya kedamaian yangmulia itu, sesuatu.
12 Dan tidak bisa ada dosa, tidak bisa ada kecemburuan,
tidak bisa ada sakit penyakit, di sana—tidak ada yang bisa
mencapai pinggiran Sorgawi itu. Dan jika saya memiliki hak
istimewa untukmengatakan ini, yangmana, mungkin saya tidak
punya. Jika saya tidak punya, maka saya berdoa agar Allah
mengampuni saya. Tetapi jika saya memiliki hak istimewa,
dan itu adalah bahwa Allah membiarkan saya diangkat untuk
melihat sesuatu, Saya akan merujuk ke Sorga yang pertama.
Dan kemudian saya percaya, seorang di dalam Alkitab, yang
bernama, saya percaya itu adalah Paulus, yang diangkat ke
Sorga yang ketiga. Dan jika itu semulia ini di Sorga yang
pertama, apa yang ada di Sorga yang ketiga itu? Tidak heran
ia tidak bisa mengucapkannya selama empat belas tahun! Ia
katakan ia tidak tahu apakah ia berada di dalam tubuh atau
di luar tubuh. Dengan rasul besar itu, bukan untuk berbagi—
nya—jabatannya, atau tidak mencoba untuk membuat diri kita
seperti dia, tetapi saya dapat mengatakan dengan dia, saya tidak
tahu apakah di dalam tubuh ini atau di luar tubuh. Hanya saja,
itu sama nyatanya seperti sayamemandang Anda.
13 Dan saya selalu bertanya-tanya apakah saya akan lewat
dan saya akan melihat sebuah awan kecil melayang, roh, dan
berkata, “Ini dia saudara dan saudari, itu adalah Charlie dan
Nellie. Itu adalah Saudara dan Saudari Spencer yang berjalan
ke sana.” Itu selalu membuat saya bingung. Jika mata saya
ada di kuburan, rusak, membusuk, jika telinga saya tidak di
sini untuk mendengar lagi, dan jika darah saya semuanya telah
kembali dan mereka telah membalsemnya, dan itu ada di air
atau di dalam tanah, dan kemampuan mental saya, sel-sel otak
saya semua hilang, lalu bagaimana saya bisa menjadi lebih
dari sekedar roh yang melayang-layang? Dan itu membuat saya
kuatir. Betapa saya ingin mengatakan, “Halo, Saudara Pat, oh,
senang sekali melihat Anda! Halo, Saudara Neville, betapa saya
ingin bertemu dengan Anda!” Tetapi saya berpikir, “Yah, jika
saya tidak memiliki sesuatu untuk dipakai melihat, tidak ada
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mulut untuk berbicara, sudah busuk, menjadi debu, bagaimana
saya bisa mengatakan, ‘Halo, Saudara Pat,’ ‘Halo, Saudara
Neville,’ atau seterusnya, ‘Hai, Charlie’?”
14 Tetapi sekarang saya tahu bahwa itu salah. Sebab ada
tertulis di dalam ayat-ayat Kitab Suci, yang saya katakan itu
tidak bertentangan, “Sebab jika kemah kediaman kita di bumi
ini dibongkar, kita sudah memiliki satu kemah yang sedang
menanti,” tabernakel yang lain yang memiliki mata, telinga,
bibir, kemampuan mental. “Jika kemah kediaman kita di bumi
ini dibongkar!” Itu adalah sebuah tubuh di mana saya dapat
merasa, dapat berbicara.
15 Dan sekarang itu datang kepada saya, baru saja, bahwa
Musa telah mati dan ada di kuburan yang tak bertanda selama
delapan ratus tahun, dan Elisa telah pergi ke Sorga lima ratus
tahun sebelumnya, tetapi di atas Gunung Transfigurasi mereka
didapati berbicara dengan Yesus.
16 Setelah Samuel meninggal setidaknya selama tiga sampai
lima tahun, dan tukang tenung dari Endormemanggilnya, dan ia
tersungkur, dan ia berkata, “Engkau telah menipu aku, karena
engkau sendirilah Saul.” Ia berkata, “Karena aku melihat
allah!” Ia adalah seorang penyembah berhala, Anda tahu. “Saya
melihat allah bangkit.”
17 Dan Saul masih belum bisa melihatnya, dan ia berkata,
“Bagaimana rupanya? gambarkan dia padaku.”

Dikatakan, “Ia kurus, dan ia berselubungkan jubah.”
18 Dikatakan, “Itu Samuel, sang nabi, bawalah dia ke sini
ke hadapanku.” Dan saya ingin Anda memperhatikan bahwa
Samuel tidak kehilangan kepribadiannya. Ia masih seorang
nabi. Dengan tepat ia memberi tahu Saul apa yang akan terjadi
keesokan harinya.
19 Jadi, Anda lihat, kematian tidak sepenuhnya mengurangi
kita saat kita menangis dan meratap dan meraung di kuburan.
Itu hanya mengubah tempat tinggal kita. Itu membawa kita dari
suatu tempat ke…Apa itu usia? Jika saya hidup satu jam lagi,
saya akan hidup lebih lama dari orang yang berusia enam belas
tahun, saya akan hidup lebih lama dari orang yang berusia lima
tahun. Usia bukanlah apa-apa. Kita duduk di sini untuk suatu
tujuan, untuk melakukan sesuatu.
20 Nah, sekarang, banyak dari ibu-ibu kecil yang berwajah
cantik ini duduk di sini, beberapa dari mereka berusia enam
puluh atau tujuh puluh tahun, akan berkata, “Yah, apa
yang telah saya lakukan, Saudara Branham?” Anda telah
membesarkan anak-anak Anda. Anda telah melakukan apa
yang seharusnya Anda lakukan.
21 Mungkin beberapa ayah tua yang duduk di sini, berkata,
“Yah, saya telah menggarap ladang, saya telah melakukan ini.
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Saya tidak pernah berkhotbah.” Tetapi Anda sudah melakukan
apa yang Allah inginkan dalam mengutus Anda. Ada sebuah
tempat untuk Anda.
22 Berbicara dengan seorang dokter tua, kemarin, salah
seorang dokter yang adalah teman saya, teman karib, berusia
sekitar delapan puluh tahun. Dan saudari iparnya ada di sini di
gereja malam ini, dan saudari itu hanya sedikit, sedikit kuatir
terhadap dirinya. Dan saya pergi menemuinya. Dan segera
setelah saya mulai berbicara dengannya, ia mulai bersemangat,
bercerita tentang perjalanan berburu yang ia lakukan bertahun-
tahun yang lalu di Colorado, negara yang sama dengan tempat
saya berburu. Sangat brilian dan cerdas! Dan saya berkata,
“Dokter, sudah berapa lama Anda praktek?”
23 Ia berkata, “Ketika Anda masih menyusu.” Dan jauh di
dalam saya berkata…“Dan sering,” katanya, “Saya sudah
praktek, mengendarai kereta kuda saya, saya meletakkan tas
pelana saya di atas kuda saya. Saya mengambil tas kecil dan
saya berjalan.”
24 Dan saya berkata, “Ya, di sepanjang tepi sungai, pukul dua
pagi, dengan senter Anda, mencoba menemukan rumah di mana
seorang anak kecil menderita sakit perut atau seorang ibu yang
kesakitan saat melahirkan.”

“Itu benar.”
25 Dan saya berkata, “Anda tahu, dokter, saya percaya, di
seberang garis pemisah ini di sini, antara yang fana dan yang
tidak fana, Allah memiliki tempat bagi dokter tua yang baik
yang melayani seperti itu.”
26 Air mata mengalir di matanya dan ia mulai menangis, ia
mengangkat tangannya yang lemah dan berkata, “Saudara, saya
harap begitu.” Di seberang negeri itu, Allah menghakimi jiwa
seseorang, siapakah ia.
27 Lalu saya memberinya Kitab Suci yang memuaskan ini.
Sering kali, membajak melewati ladang berlumpur yang gelap
di malam hari, mencoba membantu seseorang, mungkin tidak
pernah mendapatkan satu sen pun untuk itu, tetapi tidak
apa-apa. Saya berkata, “Yesus berkata dalam Kitab Suci,
‘Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan
memperoleh kemurahan.’” Dan itu benar.
28 Dan malam ini kita ingin menempatkan gereja, dalam tiga
pelajaran ini, jika Allah mengizinkan, bagaimana dan apa yang
harus dilihat, apakah kita. Kita akan mulai pada pasal 1 dari
Kitab surat Paulus kepada Efesus. Dan kita akan mengambil
tiga pasal pertama dalam tiga pelajaran kita yang berikutnya,
mencoba untuk mendapatkan satu pasal pada satu malam,
jika kita bisa. Malam ini, hari Rabu, dan hari Minggu pagi
berikutnya. Efesus, pasal 1. Sekarang saat kita belajar bersama,
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saya ingin mengatakan ini, bahwa Kitab Efesus ini secara
sempurna paralel dengan Yosua di Perjanjian Lama. Efesus,
Kitab Efesus.
29 Nah, ingatlah, jika kami sedikit menyimpang, dari ajaran
Anda, maafkan kami dan bersabarlah sebentar. Sebelum kita
membukanya, mari kita meminta Dia untuk menolong kita, saat
kita menundukkan kepala.
30 Tuhan, kami sedang mendekati Tulisan-Mu yang kudus dan
suci, yang mana Itu lebih terjamin dari seluruh langit dan bumi.
Sebab kami membaca dalam Firman ini, yang disebut Alkitab,
bahwa “Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Firman-Ku tidak
akan pernah gagal.” Maka, pada saat yang penuh kerendahan
hati ini saya datang kemimbarmalam ini, di hadapan pembelian
Darah-Mu, makhluk-makhluk fana terkasih yang berharga ini
yang duduk di sini malam ini, menggenggam semua harapan
kecil yang mereka bisa, untuk berpegang pada Terang yang
akan datang. Semoga ini cukup, malam ini, bahwa setiap
orang percaya di sini akan melihat posisinya, dan setiap orang
yang belum masuk ke dalam persekutuan yang besar ini, akan
berusaha masuk ke dalam Kerajaan itu, Tuhan, dan mengetuk
pintu sampai Penjagamembuka pintu. kabulkan itu, Tuhan.
31 Kami baca di sini di mana Alkitab ini yang bukan
merupakan penafsiran pribadi. Allah, jangan sampai aku
hamba-Mu atau hamba-hamba lainnya mencoba untuk
memberikan penafsiran mereka sendiri kepada Firman. Biarlah
kami membaca-Nya dan memercayai-Nya, sebagaimana Itu
tertulis. Dan khususnya kami sebagai gembala-gembala dari
kawanan ini, kami para gembala yang suatu hari nanti akan
berkumpul di sana di Tanah yang mulia itu dengan kawanan
kecil ini, dan kami akan berdiri di Hadirat Tuhan Yesus dan
akan melihat angkatan itu muncul, angkatan Paulus, dan
Petrus, dan Lukas, dan Markus, dan Matius, dan semuanya,
dan melihat mereka diadili di sana bersama kelompok mereka.
Allah, kabulkanlah agar aku dapat meletakkan sepuluh juta
piala di kaki-Mu sementara aku dengan rendah hati merangkak
ke atas dan meletakkan tanganku di atas kaki-Mu yang mulia,
dan berkata, “Tuhan, mereka milik-Mu.”
32 Ya Allah, penuhilah kami sekarang dengan Roh-Mu, dan
dengan kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Dan semoga kami, seperti
yang diungkapkan penyair dalam lagu itu bertahun-tahun yang
lalu, “Anak Domba terkasih yang sedang sekarat, Darah-Mu
yang berharga tidak akan pernah kehilangan kuasanya, sampai
seluruh Gereja Allah diselamatkan untuk tidak berdosa lagi.
Dan sejak saat itu, dengan iman, aku melihat aliran luka-Mu
yang mengalir; kasih penebusan telah menjadi temaku, dan
akan terus berlanjut sampai aku mati. Kemudian dalam lagu
yang lebih mulia dan lebih manis,” ia kemudian berkata, “Aku
akanmenyanyikan kuasa-Mu yangmenyelamatkan; ketika lidah
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yang tidak petah, dan terbata-bata ini terbaring diam di
dalam kubur.” Maka, kubur tidak menahan kematian bagi
anak-anak-Mu. Itu hanya tempat peristirahatan, atau tempat
persembunyian, di mana yang dapat rusak ini akan mengenakan
yang tidak dapat rusak.
33 Semoga malam ini kami melihat ini, Tuhan, dengan jelas,
seperti yang diberikan kepada kami di dalam Firman. Berilah
kami pengertian. Dan tempatkan kami, Tuhan, pada pos tugas
kami, agar kami dapat melayani dengan setia sampai Engkau
datang. Kami memohon ini di dalam Nama Yesus, dan demi
Dia. Amin.
34 Nah, Kitab Efesus, seperti yang baru saja saya katakan,
Saya…menurut saya, adalah salah satu Kitab terbesar di
Perjanjian Baru. Itu memberi tahu kita, di mana Calvinisme
berakhir di satu sisi, dan Arminianisme berakhir di sisi lain,
tetapi Kitab Efesus menyatukannya dan menempatkan Gereja
pada posisinya.
35 Nah, saya mengiaskannya dengan Yosua. Jika Anda
perhatikan, Israel dibawa keluar dari Mesir, dan ada tiga tahap
dalam perjalanan mereka. Satu tahap, adalah meninggalkan
Mesir. Tahap selanjutnya, adalah padang gurun. Dan tahap
berikutnya, adalah Kanaan.
36 Nah, Kanaan tidak mewakili zaman Milenium. Itu hanya
mewakili zaman sang pemenang, dispensasi kemenangan,
karena di Kanaan mereka membunuh dan membakar dan
merebut kota-kota. Dan tidak akan ada kematian diMilenium.
37 Tetapi hal lain yang dilakukannya, itu membawa
pembenaran oleh iman, setelah mereka percaya kepada Musa
dan meninggalkan Mesir. Pengudusan, untuk mengikuti di
bawah Tiang Api dan pendamaian korban anak domba di
padang gurun. Dan kemudian memasuki tanah yang telah
dijanjikan.
38 Nah, apakah tanah yang dijanjikan kepada orang percaya
di Perjanjian Baru? Janji itu adalah Roh Kudus. “Sebab akan
terjadi di hari-hari terakhir,” Yoel 2:28, “bahwa Aku akan
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-
anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan ke atas
hamba-hamba-Ku laki-laki dan hamba-hamba-Ku perempuan
akan Kucurahkan Roh-Ku, dan mereka akan bernubuat. Aku
akan mengadakan mujizat-mujizat di langit di atas. Dan di
bumi: tiang api dan gumpalan-gumpalan asap dan kabut.”
Dan Petrus berkata, pada Hari Pentakosta, setelah mengambil
teks dan khotbahnya, “Bertobatlah, kamu masing-masing, dan
berilah dirimu dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosamu,” untukmengampuni, untukmemaafkan,
untuk menghapus semua pelanggaran.
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39 Apakah Anda memperhatikan, Yosua, sebelum mereka
menyeberangi Yordan, Yosua berkata, “Pergilah ke tengah-
tengah perkemahan dan bersihkan pakaianmu dan kuduskan
dirimu masing-masing, dan janganlah seorang pria
menghampiri istrinya, karena dalam tiga hari kamu akan
melihat kemuliaan Allah.” Paham? Ini adalah—ini adalah proses
bersiap-siap untuk mewarisi janji. Nah, janji kepada Israel,
adalah, Allah memberi tanah perjanjian kepada Abraham, di
Palestina, dan itu akan menjadi milik mereka selama-lamanya.
Danmereka harus selalu tinggal di negeri ini.
40 Nah, mereka datang dalam tiga tahap, datang ke tanah
perjanjian ini. Sekarang perhatikan, itu dikiaskan dengan
sempurna di Perjanjian Baru.
41 Sekarang ini, seperti yang telah saya katakan, tidak setuju
dengan beberapa pemikiran Anda. Beberapa dari Anda orang
Nazarene yang terkasih, Gereja Allah, dan sebagainya, jangan
biarkan itu melukai, tetapi perhatikan saja dengan baik dan
perhatikan kiasannya. Perhatikan dan lihat apakah setiap
tempat tidak mengena dengan sempurna.
42 Ada tiga tahap perjalanan itu, dan ada tiga tahap
perjalanan ini. Sebab, kita dibenarkan oleh iman, percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan tanah Mesir, keluar.
Dan kemudian dikuduskan melalui persembahan Darah-Nya,
dibasuh dari dosa-dosa kita, dan menjadi pengembara dan
pendatang, mengaku bahwa kita sedang mencari sebuah negeri,
kota yang akan datang, atau sebuah janji.
43 Begitu juga Israel di padang gurun, para pendatang,
tidak ada tempat untuk beristirahat, berjalan malam demi
malam, mengikuti Tiang Api, tetapi akhirnya sampai ke tanah
perjanjian tempat mereka menetap.
44 Di situlah orang percaya datang. Ia datang pertama untuk
sebuah pengakuan bahwa ia adalah orang berdosa; kemudian
ia dipisahkan oleh air, pembasuhan air, oleh Darah, dan…
atau pembasuhan air oleh Firman, lebih tepatnya, percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, dibenarkan oleh iman,
ia menjadi seorang yang ikut ambil bagian, dan berdamai
dengan Allah, melalui Kristus, dibaptis ke dalam Nama Yesus
Kristus, untuk membawa dia ke dalam perjalanan. Anda
mengerti? Ke dalam perjalanan itu! Kemudian ia menjadi
seorang pengembara dan seorang pendatang. Ia sedang dalam
perjalananmenuju apa? Sebuah janji yang Allah buat.
45 Israel belum menerima janji itu, tetapi mereka sedang
dalam perjalanan. Dan tanpa membesarkan…Tolong pahami.
Di situlah Anda, Orang Nazarene dan Pilgrim Holiness,
dan seterusnya, jatuh. Karena, Israel, ketika mereka datang
ke tempat itu, Kadesh-Barnea, ketika mata-mata pergi dan
berkata, “Negeri itu besar,” tetapi beberapa dari mereka
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kembali dan berkata, “Kita tidak dapat merebutnya, karena
kota-kota itu dibentengi, dan sebagainya.” Tetapi Yosua dan
Kaleb berdiri, dan berkata, “Kita lebih dari sanggup untuk
merebutnya!” Karena pernyataan mereka yang terdokumentasi
yang sudah ditandatangani, mereka percaya pada dua karya
kasih karunia, pembenaran dan pengudusan, dan tidak bisa
bergerak lebih jauh. Dan, dengarkan, seluruh angkatan itu
binasa di padang gurun. Selain dua orang yang pergi ke tanah
perjanjian dan membawa kembali bukti bahwa itu adalah tanah
yang baik, “dan kita lebih dari sanggup untuk merebutnya,
karena itu adalah janji Allah.” Kemudian sebagai ganti orang-
orang yang pergi itu, menerima Roh Kudus, berbahasa roh,
menerima kuasa Allah, baptisan Roh Kudus, tanda-tanda,
keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, mereka merasa bahwa
itu akan menghancurkan tradisi doktrin mereka. Dan apa yang
terjadi padanya? Binasa di negeri itu! Betul sekali.
46 Tetapi orang-orang percaya, kelompok Kaleb dan Yosua
itu, yang berjalan terus kepada janji, mereka maju terus ke
negeri itu, dan merebut negeri itu, dan menetap di negeri itu,
sebagai milik pusaka. Dan kita jangan pernah berhenti pada
pembenaran, pengudusan. Mari kita berjalan kepada baptisan
Roh Kudus. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan Yesus,
dibaptis. Jangan berhenti karena Ia membersihkan kita dari
kehidupan dosa. Tetapi sekarang kita berusahamasuk ke sebuah
posisi, kepada janji baptisan RohKudus. Karena Petrus berkata,
pada Hari Pentakosta, “Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi
anak-anakmu, dan bagimereka yangmasih jauh, yaitu sebanyak
yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.”
47 Jadi, Efesus di sini menempatkan kita seperti Yosua, pada
posisinya. Anda perhatikan, Yosua, setelah menyeberangi negeri
itu, dan mengambil negeri itu, lalu dia membagi-bagi negeri itu.
“Efraim di sini, Manasye di sini, dan yang ini di sini, Gad di sini,
Benyamin di sini.” Ia membagi-bagi tanah itu.
48 Dan perhatikan! Oh, ini sungguh mengobarkan hati kita!
Masing-masing dari ibu-ibu Ibrani itu, yang melahirkan anak-
anak itu, ia mengucapkan tempat yang tepat, dalam kesakitan
persalinannya, di mana mereka akan ditempatkan di tanah
perjanjian. Oh, ini pelajaran yang besar! Jika saja kita bisa
membahasnya secara terperinci, yang akan memakan waktu
berjam-jam. Suatu hari nanti ketika kita telah memperbaiki
gereja kita, saya ingin datang dan mengambil satu atau dua
bulan penuh, tetap dalam hal itu. Perhatikan ketika mereka,
masing-masing dari ibu-ibu itu, ketika ia memanggil, “Efraim,”
ketika ia sedang melahirkan, menempatkan dia pada posisinya
di mana kakinya terbenam dalam minyak. Persis sekali masing-
masing dari mereka di mana punmereka berada!
49 Dan Yosua, tidak mengetahui hal ini, tetapi dengan ilham,
dipimpin oleh Roh Kudus, setelah masuk ke tanah perjanjian,
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memberikan kepada setiap orang janjinya, persis seperti yang
dijanjikan RohKudusmelalui kelahiran di sana.
50 Betapa Allah telah menempatkan beberapa orang di dalam
gereja, melalui rasa sakit bersalin! Oh, kadang-kadang mereka
menjadi luar biasa. Ketika sebuah gereja mengeluh di bawah
penganiayaan dunia luar, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa
janji Roh Kudus bagi kita sama nyatanya seperti pada hari
Pentakosta, bagaimana mereka mengerang dan menangis di
bawah rasa sakit bersalin! Tetapi ketika mereka lahir, dan
dilahirkan pada posisinya di dalam Kerajaan Allah, kemudian
Roh Kudus telah menempatkan di dalam gereja, beberapa rasul,
beberapa nabi, beberapa pengajar, beberapa gembala, beberapa
penginjil. Kemudian Ia memberikan di sana, berbicara dengan
bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, pengetahuan, hikmat,
karunia penyembuhan, segala macammujizat.
51 Di mana gereja…Sekarang inilah tujuan saya dalam
melakukan ini. Gereja selalu berusaha mengambil sudut orang
lain. Tetapi jangan lakukan itu. Anda tidak akan pernah
bisa menanam jagung di sudut Efraim, jika Anda seorang
Manasye. Anda harus mengambil tempat Anda di dalam
Kristus, menempati pada posisinya. Oh, ini dalam dan kaya
ketika kita masuk ke sini, bagaimana Allah menempatkan
di dalam gereja seorang untuk berbicara dengan bahasa roh,
yang lain…Nah, kita telah diajar berkali-kali, “kita semua
harus berbicara dengan bahasa roh.” Itu salah. “Kita semua
harus melakukannya.” Tidak, tidak harus. Mereka semua tidak
melakukan satu hal. Masing-masing adalah…
52 Masing-masing, tanah disediakan dan dibagi berdasarkan
inspirasi. Dan, masing-masing, saya dapat mengambil nas-nas
Kitab Suci dan menunjukkannya kepada Anda dengan tepat,
bahwa ia menempatkan mereka di tempat yang seharusnya,
pada posisinya, bagaimana kedua setengah suku itu tinggal
di seberang sungai, bagaimana ibu mereka menangis seperti
itu dalam kelahiran mereka, dan bagaimana seharusnya setiap
tempat itu.
53 Dan sekarang setelah Anda masuk, itu tidak berarti bahwa
Anda bebas dari perang. Anda masih harus berjuang untuk
setiap inci tanah tempat Anda berdiri. Jadi, lihat, Kanaan tidak
mewakili Sorga yang agung, karena ada perang dan masalah
dan pembunuhan dan perkelahian, dan sebagainya. Tetapi itu
memang mewakili ini, bahwa itu harus langkah berjalan yang
sempurna.
54 Di situlah gereja gagal pada hari ini, dalam langkah itu.
Tahukah Anda bahwa bahkan perilaku Anda sendiri dapat
membuat orang lain tidak bisa disembuhkan? Kelakuan buruk
Anda, dosa-dosa Anda yang tidak diakui, dapat menyebabkan
gereja ini gagal total. Dan pada Hari Penghakiman Anda
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akan bertanggung jawab untuk setiap bagiannya. “Oh,” Anda
berkata, “sekarang, tunggu sebentar, Saudara Branham.” Nah,
itulah Kebenarannya. Renungkan itu!
55 Yosua, setelah ia menyeberang ke negeri itu, Allah
memberinya janji bahwa…Pikirkan saja, untuk berperang
melawan seluruh kelompok itu tanpa kehilangan seorang pun,
bahkan tanpa mendapatkan goresan, tanpa harus ada perawat,
atau pertolongan pertama atau perban. Amin. Allah berkata,
“Negeri itu milikmu, rebutlah.” Pikirkan, tentang berperang
melawan kelompok itu, dan tidak ada Palang Merah sama
sekali, tidak ada yang akan terluka!
56 Dan mereka membunuh orang Amori dan orang Het, tetapi
tidak ada yang terluka di antara mereka sampai dosa masuk
ke dalam perkemahan. Dan ketika Akhan mengambil jubah
Babilonia dan batangan emas itu, dan menyembunyikannya di
bawah kemahnya, kemudian hari berikutnyamereka kehilangan
enam belas orang. Yosua berkata, “Setop! Setop! Tunggu
sebentar, ada yang salah! Ada yang salah di sini. Kita akan
mengadakan puasa selama tujuh hari. Allah sudah berjanji
kepada kita, ‘Tidak akan ada yang menyakiti kita.’ Musuh kita
akan tersungkur di kaki kita. Dan ada yang salah di sini. Ada
yang tidak beres di suatu tempat, karena ada enam belas orang
mati tergeletak di sini. Mereka adalah saudara kita orang Israel,
dan mereka sudah mati.”
57 Mengapa mereka mati, orang yang tidak bersalah itu?
Karena satu orang melangkah keluar dari barisan. Anda
mengerti mengapa ini perlu diajarkan? Gereja berbaris, berbaris
dengan Firman Allah, berbaris dengan Allah dan berbaris satu
sama lain, berjalan tegak sempurna, sadar, di hadapan semua
orang, takut akan Allah. Karena satu orang mencuri pakaian,
dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan,
merenggut nyawa enam belas orang! Saya pikir itu enam belas,
mungkin lebih. Saya percaya itu enambelas orang yangmati.
58 Yosua memanggil, berkata, “Ada yang salah! Allah telah
berjanji, dan ada sesuatu yang salah.”
59 Ketika kita membawa orang sakit ke hadapan kita, dan
mereka gagal disembuhkan, kita perlu mengadakan puasa yang
kudus, memanggil perkumpulan raya. Ada yang salah di suatu
tempat. Allahmembuat janji, Allah harusmenepati janji itu, dan
Ia akan melakukannya.
60 Dan Ia mengadakan puasa. Dan mereka tahu, mereka
membuang undi. Dan Akhan mengakuinya. Dan mereka
membunuh Akhan, keluarga dan semuanya, dan membakar
abu mereka, dan meninggalkannya di sana sebagai sebuah
peringatan. Dan Yosua melanjutkan pertempuran, merebut
segalanya, tanpa goresan atau luka. Begitulah.
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61 Suatu hari ia membutuhkan sedikit waktu, waktu
tambahan. Matahari akan terbenam, orang-orang itu tidak bisa
berperang dengan baik di malam hari. Yosua, prajurit besar itu,
yang diurapi Allah, ditempatkan pada posisinya di tanah itu,
seperti Efesus bagi Gereja yang baru, menguasai, menguasai,
menguasai negeri itu, menguasainya. Ia butuh waktu, jadi ia
berkata, “Matahari, diamlah!” Dan ia diam selama sekitar dua
belas jam, sampai ia merebut tanah itu. Paham?
62 Sekarang Kitab Efesus menempatkan kita pada posisinya
di dalam Kristus, sebagai apa mereka di Tanah Suci. Kita
ditempatkan bukan di Tanah Suci, tetapi di dalam Roh
Kudus! Sekarang mari kita membaca satu Firman, lihat betapa
sempurnanya gereja ini:

Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak
Allah,…

63 Oh, saya suka itu! Allah menjadikannya seorang rasul.
Bukan penatua yang menumpangkan tangan padanya,
bukan uskup yang mengirimnya ke mana pun, tetapi Allah
memanggilnya danmenjadikannya seorang rasul.

Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah,
kepada orang-orang kudus (orang-orang yang telah
dikuduskan) di Efesus, orang-orang percaya dalam
Kristus Yesus:

64 Perhatikan bagaimana ia menyikapi ini. Ini bukan untuk
orang-orang yang tidak percaya. Ini untuk gereja. Itu disebut
kepada orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang
dikuduskan dan dipanggil yang ada di dalamKristus Yesus.
65 Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana kita masuk ke dalam
Kristus Yesus, jika Anda mau membuka Satu Korintus 12,
dikatakan, “Sebab oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam
satu Tubuh.” Bagaimana? Dibaptis oleh apa? Roh Kudus. Bukan
dengan baptisan air, Anda umat Gereja Kristus, tetapi oleh satu
R-o-h huruf besar, oleh satu Roh. Bukan dengan satu jabat
tangan, dengan satu surat, bukan dengan satu percikan. Tetapi,
“Oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu Tubuh,” milik
kita, Tanah yang Allah berikan kepada kita untuk ditinggali,
Roh Kudus. Sama seperti Ia memberikan Kanaan kepada orang
Yahudi, Ia memberi kita Roh Kudus. “Oleh satu Roh kita semua
dibaptis ke dalam satu Tubuh.” Andamengerti?
66 Nah, ia sedang berbicara kepada orang Kanaan rohani,
Israel, Israel rohani yang telah menguasai tanah itu. Oh,
tidakkah Anda senang Anda telah keluar dari bawang putih
Mesir? Apakah Anda tidak senang Anda telah keluar dari
padang gurun? Dan, ingat, mereka harus makan manna,
makanan Malaikat dari Sorga, sampai mereka menyeberang
ke negeri itu. Dan ketika mereka menyeberang ke negeri
itu, manna berhenti turun. Mereka sepenuhnya matang saat



ADOPSI 1 13

itu, dan mereka memakan biji yang matang dari tanah itu.
Nah, sekarang Anda bukan bayi lagi, sekarang Anda tidak
menginginkan susu Injil yang tulus, bahwa Anda tidak perlu
disayang-sayang, dan ditepuk-tepuk, dan dibujuk-bujuk untuk
datang ke gereja, sekarang setelah Anda menjadi orang Kristen
yang benar-benar matang, Anda siap untuk makan daging
yang keras sekarang. “Anda siap untuk melakukan sesuatu,”
ia katakan. Anda siap untuk memahami sesuatu yang dalam
dan kaya. Oh, kita akan langsung masuk ke dalamnya. Dan,
oh, itu telah disembunyikan sejak dunia dijadikan. Ia berkata,
“Sekarang setelah kamu sampai ke sini, Akumengalamatkan ini
kepadamu.” Bukan kepadamereka yang baru sajameninggalkan
Mesir, bukan kepada mereka yang masih dalam perjalanan,
tetapi bagi mereka yang berada di tanah perjanjian, yang telah
menerima janji itu.
67 Berapa banyak yang sudah menerima janji Roh Kudus? Oh,
tidakkah Anda senang berada di negeri ini? Di sini sekarang,
makan biji yang telah matang, makan hal-hal yang keras dari
Allah dan mendapat pemahaman yang jelas. Pikiran rohani
Anda—semuanya tidak kacau. Anda tahu persis SiapaDia. Anda
tahu persis apa Dia. Anda tahu persis ke mana Anda pergi.
Anda tahu persis tentang semua Itu. Anda tahu kepada Siapa
Anda telah percaya dan yakin Ia mampumenjaga apa yang telah
Anda serahkan kepada-Nya pada hari itu. Oh, itu dia, dia yang
sedang berbicara dengan Paulus sekarang. Dengarkan dengan
baik. Sekarang perhatikan.

…orang-orang percaya dalam Kristus Yesus:
68 Sekarang, izinkan saya meminta gereja untuk
mengulanginya. Bagaimana kita masuk ke dalam Kristus?
Dengan bergabung dengan gereja? Tidak. Dengan menuliskan
nama kita di sebuah buku? Tidak. Dengan dibaptis dengan cara
dibenamkan? Tidak. Bagaimana kita masuk ke dalam Kristus?
Oleh satu Roh Kudus kita semua dibaptis ke dalam satu janji,
Tubuh, dan mengambil bagian dari semua yang ada di tanah itu.
Amin! Oh, saya—saya suka itu. Jika saya tidak serak, saya bisa
berteriak.Wah, ketika saya sampai di tanah ini, itumilikku. Aku
pulang sekarang; saya ada di Kanaan. Saya tunduk pada apa
pun yang diinginkan Allah untuk memakai saya. Saya berjalan
di tanah yang suci, seorang anak Raja, memakai jubah dan siap.
Saya telah keluar dari Mesir, datang melalui tanah perjanjian,
tahan uji, melewati Yordan ke dalam janji yang diberkati ini.
Oh, bagaimana saya mendapatkannya? Oleh satu Roh. Cara
yang sama Paulus mendapatkan-Nya, berbuat kepada saya
dengan cara yang sama Ia berbuat padanya, cara yang sama
Ia berbuat pada Anda. “Oleh satu Roh kita semua dibaptis.”
Bukan dipercik, hanya sedikit percikan dari-Nya, terasa cukup
enak; tetapi ditenggelamkan ke bawah! Semua dibuat berenang
di bawah, di dalam RohKudus. Itulah janjinya.
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69 Orang Efesus kita, Yosua kita, yang adalah Roh Kudus,
Yosua berarti “Yesus, Juruselamat.” Yosua berarti Roh Kudus
yang mewakilinya dalam hal rohani seperti yang ada di alam,
bahwa Ia adalah Prajurit besar kita. Ia adalah Pemimpin besar
kita. Sama seperti Allah bersama Yosua, demikian pula Allah
(dalam Roh Kudus) menggerakkan kita. Dan ketika dosa masuk
ke dalam perkemahan, Roh Kudus meminta untuk berhenti,
“Apa yang salah dengan gereja ini? Ada yang salah.” Oh, tidak
bisakah Anda melihat bagaimana kita mendapatkan terlalu
banyak anak-anak Kish sekarang? Terlalu banyak Saul yang
datang dari seminari dan sekolah teologi dan pergi keluar dan
mengajarkan hal-hal yangmenyimpang ini, seperti yang Alkitab
katakan akan mereka lakukan. “Tampaknya, tidak memiliki
Iman, memisahkan diri dari Anda, tidak memiliki persekutuan
dengan Anda, dan sebagainya, memiliki bentuk kesalehan dan
menyangkal kekuatannya: jauhilah mereka itu.” Mereka tidak
tahu dari mana mereka berasal, mereka tidak bisa memberikan
alasan apa pun.
70 Saya mengatakan ini dari Saudara Booth Clibborn, seorang
sahabat saya, jika ada sesuatu yang-…makhluk yang fasik
dan haram, sesuatu di dunia ini, adalah bagal. Bagal adalah
yang terendah dari semua hal. Ia adalah…ia—ia tidak
tahu siapa dirinya. Ia tidak bisa menghasilkan dirinya lagi.
Seekor bagal tidak dapat dikawinkan dengan bagal lain dan
menghasilkan seekor bagal. Ia sudah selesai. Ia tidak tahu
dari mana papanya berasal, ia juga tidak tahu ibunya, karena
ia kecil—seekor keledai kecil dan seekor kuda betina. Allah
tidak pernah melakukan itu. Jangan Anda letakkan hal yang
seperti itu kepada Allah. Allah tidak pernah melakukan itu.
Allah berfirman, “Segala sesuatu akan menghasilkan sesuai
jenisnya.” Ya, pak. Tetapi seekor bagal adalah se—se…ayahnya
adalah seekor keledai dan ibunya adalah seekor kuda betina,
jadi ia tidak tahu ia milik siapa. Ia—ia—ia seekor kuda yang
mencoba menjadi keledai, atau bagal…atau—atau ia seekor
kuda yang mencoba menjadi keledai, seekor keledai yang
mencoba menjadi kuda. Ia tidak tahu di mana ia berada. Dan
ia adalah hewan yang paling keras kepala yang ada di dunia.
Anda tidak pernah bisa menaruh sedikit kepercayaan padanya.
71 Dan begitulah banyak orang di gereja. Mereka tidak
tahu siapa papa mereka, mereka tidak tahu siapa mama
mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahu, mereka adalah
Presbiterian, Methodist, Baptis, atau Pentakosta, atau
semacamnya. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal.
Dan seekor keledai tua, Anda bisa berteriak padanya sebanyak
Anda ingin berteriak padanya, dan ia akan berdiri di sana dan
menjulurkan telinganya yang besar, dan melihat. Anda dapat
berkhotbah sepanjang malam kepada mereka, dan mereka tidak
tahu sedikit pun lebih banyak ketika mereka pergi daripada
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apa yang mereka ketahui ketika mereka masuk. Nah, itu benar.
Saya tidak bermaksud kasar, tetapi saya ingin mengatakan
Kebenaran.
72 Tetapi ada satu yang bisa mereka lakukan, mereka adalah
pekerja yang baik. Oh, mereka hanya kerja, kerja, kerja, kerja.
Itu mengingatkan saya dengan sekelompok Arminian ini yang
selalu berusaha untuk masuk ke Surga. Itu benar, seekor
bagal. Oh, Ladies Aid Society, dan makan malam ayam, untuk
membayar, pengkhotbah. “Dan kita harus mengadakan dansa
ini, dan acara sosial ini.” Itu hanya kerja, kerja, kerja, kerja,
kerja, kerja, kerja. Dan,mereka, untuk apamereka bekerja?
73 Tanyalah mereka, “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus
sejak kamu percaya?”
74 Merekamenjulurkan telingamereka, dan tidak tahu dimana
mereka berada, “Apa maksudmu? Di mana semua ini? Apa
maksudmu, Roh Kudus? Saya belum pernah mendengar apa pun
tentang Itu. Oh, kamupasti seorang yang fanatik.” Lihat,mereka
juga, tidak tahu siapa papa, atau siapa mama. Dan Anda harus
membukul mereka untuk semua yang Anda lakukan, cambuk di
sini dan cambuk di sana, dan cambuk di sini dan cambuk di sana.
Itu benar, seekor keledai tua.
75 Tetapi, saya beri tahu Anda, Anda tidak harus
melakukannya dengan kuda ras asli. Cukup cambuk dia satu
kali, dan saudara, ia pergi. Ia tahu apa yang ia lakukan. Oh,
betapa bagusnya mengendarai ras murni! Betapa senangnya
mengatakan, “Ayo, Nak.” Oh, wah, sebaiknya Anda pegang erat-
erat, ia akanmeninggalkan pelana itu di udara.
76 Begitulah halnya dengan orang-orang Kristen sejati.
Haleluya! “Terimalah Roh Kudus. Bertobatlah, kamu masing-
masing, dan berilah dirimu dibaptis dalam Nama Yesus
Kristus, untuk pengampunan dosa-dosamu.” Pergi, secepat
yang mereka bisa sampai ke air, mereka pergi. Mereka tidak
dapat beristirahat siang dan malam sampai mereka menerima
Roh Kudus. Mengapa? Anda tahu, seorang Kristen tahu
siapa Papanya. Lihat, dibutuhkan dua orang untuk membuat
kelahiran. Itu benar, papa dan mama. Bagal tidak tahu mana
papanya, atau mana mamanya. Tetapi kita tahu Siapa Papa
dan Mama, karena kita lahir dari Firman Allah yang tertulis,
diteguhkan oleh Roh. Petrus berkata, pada Hari Pentakosta,
“Jika kamu mau bertobat dan memberi dirimu dibaptis,
kamu masing-masing, dalam Nama Yesus Kristus, untuk
pengampunan dosa-dosamu, kamu akan menerima karunia
Roh Kudus.”
77 Dan, saudara, seorang Kristen yang benar-benar dilahirkan
kembali, (oh, wah) rohnya, begitu ia mendapatkan Firman, ia
menerima Roh Kudus. Kalau begitu tanyakan sesuatu padanya!
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Ia tahu di mana ia berdiri. “Apakah Anda percaya dengan
kesembuhan Ilahi?”

“Amin!”
“ApakahAnda percaya akanKedatanganKedua?”
“Amin!”

78 Tanya bagal itu. Agama bagal itu, “Eh, aku tidak tahu.
Dokter Jones suatu kali berkata…” Hah! Di sana, sama seperti
Saul. Paham? “Ah, mereka tidak tahu. Yah, saya beri tahu Anda,
gereja saya tidak yakin akan Itu.”
79 Oh, saudara, tetapi seorang pria dan wanita yang dilahirkan
kembali sama yakinnya dengan kedatangan Tuhan Yesus, sama
seperti mereka yakin bahwa mereka mendapatkan Roh Kudus
sebagaimana ada RohKudus yang akan diberikan.
80 Nah, Yesus berkata…Wanita di sumur itu, “Kami
menyembah di gunung ini, dan orang-orang Yahudi menyembah
di Yerusalem.”
81 Ia berkata, “Perempuan, dengarkanlah Perkataan-Ku!
Saatnya akan tiba, dan sekaranglah waktunya, ketika Bapa
mencari mereka yang akan menyembah Dia di dalam Roh dan
Kebenaran.”
82 “Firman-Mu adalah Kebenaran.” Dan setiap orang yang
akan membaca Alkitab dan percaya setiap Firman yang
dikatakan Alkitab, dan mengikuti petunjuk-Nya, dan menerima
Roh Kudus yang sama seperti yang mereka terima, dengan
cara yang sama mereka menerima-Nya, hasil yang sama ketika
merekamenerima-Nya, kuasa yang sama yangmereka dapatkan
ketikamerekamenerima-Nya, ia tahu siapa Papa danMamanya.
Ia tahu ia telah dibasuh dalam Darah Yesus Kristus, dilahirkan
dari Roh, dipenuhi dengan pengurapan Allah. Ia tahu di mana
ia berdiri. Tentu! Ia ada di Kanaan. Ia tahu dari mana ia berasal.
Begitulah dengan seorang Kristen sejati. Tanyakan kepadanya,
“Sudahkah kamumenerimaRohKudus sejak kamupercaya?”

“Amin, Saudara!”
83 Berdiri tempo hari dengan seorang kudus yang sudah tua,
sembilan puluh dua tahun, berbicara dengan gembalanya yang
berusia delapan puluh tahun, saya berkata, “Nenek?”

Dengan senang sekali, ia berkata, “Ya, anakku.”
84 Saya berkata, “Sudah berapa lama sejak Anda menerima
Roh Kudus?”

Ia berkata, “Kemuliaan bagi Allah! Sekitar enam puluh
tahun yang lalu saya mendapatkan-Nya.”
85 Nah, jika ia adalah seekor keledai, ia akan berkata, “Nah,
tunggu sebentar, saya diteguhkan dan dipercik ketika saya…
Yah, tentu saja, dan mereka membawa saya ke gereja dan saya
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membawa surat saya ke si anu.” Oh, kasihanilah saya! Mereka
bahkan tidak tahu di manamereka berada.
86 Tetapi ia tahu dari mana hak kesulungannya berasal. Ia ada
di sana ketika itu terjadi. Ia telah dilahirkan dari air dan Roh. Ia
tahu, dan air melalui pembasuhan air oleh Firman, mengambil
Firman.
87 Sekarang perhatikan bagaimana ini ditujukan, “Kepada
mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.” Paulus, nah,
ingatlah…Saya butuh waktu yang lama, tetapi saya tidak akan
menyelesaikan pasal ini. Tetapi saya akan bergegas…Apakah
Anda menyukainya? Oh, Ini memberitahu kita di mana kita
berada, tetapi kita tidak bisa melakukannya hanya dalam satu
malam. Kita membutuhkan satu atau dua bulan ini, setiap
malam, langsung saja melalui-Nya, Kata demi Kata. Kembali
dan membawanya ke dalam sejarah dan membentangkannya,
Kata demi Kata, dan menunjukkan kepada Anda bahwa Itu
adalah Kebenaran. Sekarang izinkan saya membaca ayat itu
dengan cepat lagi.

Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah
(bukan kehendak manusia), kepada orang-orang kudus
di Efesus, dan (kata penghubung) kepada orang-orang
percaya dalam Kristus Yesus:

88 Artinya, “Mereka telah dipanggil, dipisahkan, dan sekarang
dibaptis oleh Roh Kudus, dan ada di dalam Kristus Yesus. Surat
ini aku tujukan kepada kamu, orang-orang yang kukasihi.” Oh!
Saya memikirkan Paulus di sana bersama mereka sekarang,
oh, betapa bahagianya! Rasul tua kecil itu dipenggal kepalanya
di sana. Saya berdiri di dekat tempat mereka memenggal
kepalanya. Tetapi, oh, kepalanya ada di tubuh yang baru itu,
dan tidak akan pernah bisa dipenggal lagi. Dan ia berdiri di
sana bersama mereka saat ini juga, rasul yang sama yang telah
menulis Ini. Dan berkata, “Bagi kamu yang ada di dalamKristus
Yesus! Oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu Tubuh
ini.” Sekarang perhatikan.

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

yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala…
Oh, Apakah Anda dengar itu, Charlie?
…telah mengaruniakan kepada kita segala berkat

rohani…
89 Bukan hanya beberapa untuk para rasul, dan beberapa
untuk ini, tetapi Ia telah memberkati kita dengan semua berkat
rohani. Roh Kudus yang sama yang turun pada Hari Pentakosta
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adalah Roh Kudus yang sama di sini malam ini. Roh Kudus
yang sama yang membuat Maria bersorak dan berbicara dengan
bahasa roh, dan mengalami saat yang indah dan bersukacita,
dan hal-hal yang ia lakukan, adalah Roh Kudus yang sama di
sini malam ini. Roh Kudus yang sama yang membiarkan Paulus
di kapal tua itu, di mana tampak seperti penuh dengan air dan
terombang-ambing, dan empat belas hari empat belas malam,
tidak ada bulan atau bintang. Ia melihat ke luar sana dan setiap
gelombang ada iblisnya, melirik, dan memperlihatkan giginya,
dan berkata, “Aku akan menenggelamkanmu, sekarang, kakek
tua. Aku mendapatkanmu sekarang.”
90 Dan sementara Paulus turun untuk berdoa, di sana berdiri
seorang Malaikat, berkata, “Jangan takut, Paulus. Kapal tua ini
akan hancur di pulau tertentu. Pergilah dan makanlah makan
malammu, semua baik-baik saja sekarang.”
91 Di sinilah ia datang dengan rantai itu di lengan kecilnya
yang tua, menyeretnya di atas kakinya, dan berkata,
“Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, sebab Allah, Malaikat
Allah, yang aku sembah sebagai milik-Nya, berdiri di sisiku
dan berkata, ‘Paulus, jangan takut.’” Roh Kudus yang sama ada
di sini malam ini, Roh Allah yang sama, melayani kita dengan
berkat-berkat rohani yang sama.

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

92 Oh, mari kita berhenti satu menit lagi di sini. “Di tempat-
tempat Sorgawi.” Nah, tidak keluar dari mana pun, tetapi
di tempat-tempat Sorgawi. Kita berkumpul di “Sorgawi”,
artinya posisi orang percaya. Bahwa, jika saya berdoa, Anda
berdoa, atau gereja berdoa, dan kita siap untuk Pesan, dan
kita telahmengumpulkan diri kita bersama sebagai orang-orang
kudus, dipanggil, dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan
berkat-berkat Allah, dipanggil, dipilih, duduk bersama-sama
di tempat-tempat Sorgawi sekarang, kita adalah Sorgawi di
dalam jiwa kita. Roh kita telah membawa kita ke dalam suasana
Sorgawi. Oh, saudara! Di situlah Anda, suasana Sorgawi! Oh,
apa yang bisa terjadi malam ini, apa yang bisa terjadi malam ini
jika kita duduk di sini dalam suasana Sorgawi, dan Roh Kudus
bergerak di dalam setiap hati yang telah dilahirkan kembali
dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus? Semua dosa
di bawah Darah, dalam penyembahan yang sempurna, dengan
tangan kita terangkat kepada Allah dan hati kita terangkat,
duduk di tempat-tempat Sorgawi di dalam Kristus Yesus,
menyembah bersama di tempat-tempat Sorgawi.
93 Apakah Anda pernah duduk di sana? Oh, saya telah duduk
sampai saya akan menangis kegirangan dan berkata, “Allah,
jangan biarkan saya pergi dari sini.” Sungguh tempat-tempat
Sorgawi di dalam Kristus Yesus!
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94 Memberkati kita dengan apa? Kesembuhan ilahi,
pengetahuan dari semula, wahyu, penglihatan, kuasa, bahasa
lidah, penafsiran, hikmat, pengetahuan, semua berkat-berkat
Sorgawi, dan sukacita yang tak terkatakan dan penuh
Kemuliaan, setiap hati dipenuhi Roh, berjalan bersama, duduk
bersama di tempat-tempat Sorgawi, tidak ada pikiran jahat
di antara kita, tidak satu pun rokok yang dihisap, tidak satu
pun pakaian pendek, tidak ada satu ini, itu atau yang lain, tidak
satu pikiran jahat, tidak ada apa pun yangmenentang satu sama
lain, semua orang berbicara dalam kasih dan harmoni, semua
orang dengan satu kesepakatan di satu tempat, “lalu tiba-tiba
datang dari Sorga sebuah suara seperti angin kencang yang
bertiup.” Itu dia, “Telah memberkati kita dengan semua berkat
rohani.”
95 Kemudian Roh Kudus mungkin turun ke atas seseorang, dan
berkata, “DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Pergi ke tempat
tertentu dan lakukan hal tertentu.” Perhatikan hal itu terjadi
begitu saja. [Saudara Branham menjentikkan jarinya—Ed.]
Paham? “DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Lakukan hal
tertentu di tempat tertentu.” Perhatikan hal itu terjadi seperti
itu. [Saudara Branhammenjentikkan jarinya.]
96 “Telah memberkati kita bersama-sama dengan semua
berkat Sorgawi di tempat-tempat Sorgawi.” Perhatikan!

Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita…
97 Apakah kita memilih Dia, atau Ia memilih kita? Ia memilih
kita. Kapan?Malam saat kitamenerimaDia?Memilih!

Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus…dan
tak bercacat di hadapan-Nya dalam…(denominasi-
denominasi?)…di dalam kasih:

98 Kapan Allah memilih kita? Kapan Allah memilih Anda
yang memiliki Roh Kudus? Kapan Ia memilih Anda? Sebelum
dasar dunia. Oleh pengetahuan-Nya yang dari semula, Ia telah
melihat Anda dan mengetahui bahwa Anda akan mengasihi-
Nya. Dan sebelum ada dasar dunia, I telah memilih Anda, dan
mengutus Yesus agar Ia bisa menjadi pendamaian bagi dosa-
dosa Anda, memanggil Anda untuk berdamai, dengan diri-Nya,
untuk mengasihi. Oh, seandainya kita punya waktu beberapa
menit lagi.
99 Izinkan saya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kembali,
Kejadian 1:26. Saya akan mengambilnya pada hari Rabu.
Ketika Allah menjadikan manusia…Sebelum Ia menjadikan
manusia, Ia menyebut diri-Nya “El,” E-l, El; E-l-h, “Elah,”
“Elohim.” Kata itu berarti, dalam bahasa Ibrani, “yang eksis-
sendiri,” semua oleh diri-Nya sendiri. Tidak ada yang eksis
sebelum Dia, Ia adalah semua keberadaan yang pernah ada,
Seorang yang eksis-sendiri! El, Elah, Elohim, berarti “yang-
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maha cukup, maha-kuasa, Yang Mahakuasa, Seorang yang
eksis-sendiri”. Oh!
100 Tetapi di Kejadian 2, ketika Ia menjadikan manusia, Ia
berkata, “Aku,” Y-a-h-u, J-u-v-u-h, Yahweh, “Yehova.” Apa
artinya? “Akulah Yang Maha Eksistensi Yang telah menciptakan
sesuatu dari Diri-Ku, untuk menjadi anak-Ku, atau seorang
yang sementara, atau seorang amatir, si kecil Milik-Ku.” Glori!
Mengapa? Ia memberi manusia…Yehova berarti bahwa “Ia
memberi manusia untuk menjadi allah amatir.” Karena Ia
adalah Allah Bapa, dan Ia menjadikan manusia sebagai seorang
allah amatir, jadi Ia tidak lagi ada-sendiri, Ia ada bersama
keluarga-Nya. Elah, Elah, Elohim. Nah, sekarang Ia adalah
Yehova. Yehova, artinya, “Seorang yang ada bersama keluarga-
Nya”. Nah, Allah membuat manusia menjadi penguasa atas
seluruh bumi, ia memiliki daerah kekuasaan. Dan bumi adalah
kekuasaan manusia. Apakah itu Kitab Suci? Lalu jika itu
wilayahnya, ia adalah allah atas bumi. Ia bisa berbicara, dan
itu akan jadi. Ia bisa mengucapkan ini, dan itu akan jadi. Oh!
Itu Dia, Allah, Yehova, Seorang Yang pernah ada dengan ada-
sendiri, tetapi sekarang ada bersama keluarga-Nya, dan anak-
anak kecil-Nya bersama-Nya. Begitulah.
101 Nah, bacalah itu. Kita akan membahasnya pada hari Rabu
malam, ketika kita punya lebih banyak waktu. Kita hanya ada
sekitar lima belas menit lagi dan kita akan…Saya pikir saya
akan sampai ke tempat tertentu di sini, tetapi ternyata tidak,
ke tempat kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan.
Baiklah.
102 Nah, kapan kita dipanggil menjadi hamba Allah? Kapan
Orman Neville dipanggil menjadi hamba Allah? Oh, wah!
Ini mengejutkan saya. Saya akan memberi tahu Anda, mari
kita mengambil beberapa ayat Kitab Suci. Saya ingin Anda
mendapatkan Satu Petrus 1:20. Dan, Pat, buka Wahyu 17:8.
Dan saya akan membuka Wahyu 13. Sekarang kita ingin
mendengarkan di sini, Anda ingin tahu kapan Allah memanggil
Anda untuk menjadi seorang Kristen. Oh, saya suka ini. Ini,
“Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Firman
yang keluar dari mulut Allah.” Baiklah, Saudara Neville, Anda
buka Satu Petrus 1:20. [Saudara Neville berkata, “1:20.”—Ed.]
Nah, baca 1:19 dan 1:20. Dengarkan ini. [“1:19 dan 20.”] Ya.

[Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah
Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak
bernoda dan tak bercacat:]
[Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi

karena kamu baru menyatakan diri-Nya pada zaman
akhir.]

103 Kapan Ia ditetapkan? Sebelum dasar dunia. Saudara Pat,
bacakanWahyu 17:8 untuk saya.
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[Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada,
namun tidak ada, ia akanmuncul dari jurang maut, dan
ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam
di bumi, akan heran, yaitu mereka yang tidak tertulis di
dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, apabila
mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun
tidak ada, dan akan muncul lagi.]

104 Siapa yang akan tertipu? Siapa yang akan tertipu oleh
orang yang religius seperti Saul ini? Itu sangat licik dan begitu
sempurna sampai itu akan menyesatkan apa? Orang P-…
[Jemaat berkata, “Pilihan.”—Ed.] jika…[“mungkin.”] sekiranya
mungkin. Baiklah, Wahyu 13:8, izinkan saya membacanya
untuk Anda:

Dan semua orang yang diam di atas bumi
akan…semua orang yang diam di atas bumi akan
menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya
tidak tertulis sebelum dunia dijadikan di dalam kitab
kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.

105 Kapan nama kita dimasukkan ke dalam Kitab Kehidupan
Anak Domba? Ketika Anak Domba disembelih sebelum dunia
dijadikan. Ketika Allah adalah Yehova, El, Elah, Elohim,
Seorang yang ada-sendiri. Sama seperti satu Berlian yang besar,
dan Ia tidak bisa menjadi yang lain, tetapi di dalam Berlian
ini atribut-atribut-Nya ada seorang Juruselamat. Dalam atribut
ini, di dalam diri-Nya, ada seorang Penyembuh. Yah, tidak ada
yang bisa diselamatkan dan tidak ada yang bisa disembuhkan,
tetapi atribut-atributnya-Nya menghasilkan itu. Jadi, sebelum
dunia dijadikan, ketika Ia mengetahui, bahwa pertunjukan
besar tentang Dia di sini, bahwa Ia akan menjadi seorang
Juruselamat, bahwa Ia akan datang dan menjadi manusia dan
diam di antara kita, dan Ia tahu oleh bilur-bilur-Nya kita akan
disembuhkan, Ia telah menyembelih Anak Domba di dalam
Kitab-Nya sebelum dunia dijadikan, dan menuliskan nama
Anda di Kitab itu sebelum dunia dijadikan. Oh!
106 Dengarkan Ini! Predestinasi melihat kembali kepada
pengetahuan yang dari semula, maksud saya pemilihan.
Pemilihan melihat ke belakang kepada pengetahuan yang
dari semula, dan predestinasi melihat pada tujuan. Jangan
lupakan itu, pemilihan itu melihat ke belakang sini, ini dia,
“Saya dulu adalah cocklebur. Saya lahir dalam dosa, dibentuk
dalam kejahatan, datang ke dunia mengucapkan dusta, lahir di
antara orang-orang berdosa. Ayah dan ibu dan seluruh keluarga
saya, orang-orang berdosa. Saya dulu adalah cocklebur.
Tetapi, tiba-tiba, saya menjadi sebutir gandum. Bagaimana
hal itu terjadi?” Itu, apa itu? Pemilihan. Allah, sebelum dunia
dijadikan, telah memilih bahwa cocklebur itu akan menjadi
sebutir gandum. “Sekarang saya tahu bahwa saya adalah
sebutir gandum, karena saya telah diselamatkan. Bagaimana
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saya melakukannya?” Memandang ke belakang dan melihat
bahwa Ia telah menentukannya, dulu sekali. Oleh pengetahuan
yang dari semula Ia telah melihat bahwa saya akan mengasihi
Dia, jadi Ia membuat sebuah pendamaian melalui Anak-Nya
Sendiri, agar melalui Dia saya bisa berubah dari cocklebur
menjadi sebutir gandum. “Nah, di mana saya berada sekarang?”
Saya diselamatkan, saya berjalan dalam kasih karunia Allah.
“Seperti apa dilihat oleh predestinasi?” Kepada tujuan. “Ke
mana Ia akan membawa saya, dan ke mana saya akan pergi?”
Amin. Itu punya Anda. Begitulah.
107 Sekarang mari kita membaca sedikit lebih jauh, dan
kemudian kita harus menutupnya sebentar lagi.

Sebab di dalam Dia…telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan, supaya kita kudus…dan tak bercacat
di hadapan-Nya dalam kasih:

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

108 Apa yang Ia lakukan? Ia, oleh pengetahuan dari semula,
telah melihat kita dari semula, mengetahui bahwa Ia adalah
seorang Juruselamat, yang ada-sendirian. Tidak ada Malaikat,
tidak ada apa-apa; hanya Allah, Elah, Elohim, Seorang yang
ada-sendiri, tidak ada yang lain hanyalah Dia saja. Tetapi
di dalam Dia ada seorang Juruselamat. Yah, apa yang akan
Ia selamatkan, tidak ada yang hilang? Mengetahui hal itu,
maka Ia tahu bahwa atribut agung di dalam Dia ini akan
mengerjakan sesuatu di sana yang dapat Ia selamatkan.
Kemudian ketika melakukan itu, oleh pengetahuan yang dari
semula Ia melihat ke bawah dan Ia telah melihat semua orang
yang akan menerima-Nya. Dan kemudian dengan melakukan
itu, Ia berkata, “Untuk menyelamatkan itu, satu-satunya cara
saya dapat melakukannya, akan turun Sendiri dan menjadi
manusia dan menanggungkan dosa manusia ke atas-Nya, dan
mati untuknya, agar Akulah Seorang yang disembah,” karena Ia
adalah Allah, obyek penyembahan.
109 Kemudian Ia turun dan menanggungkan ke atas diri-Nya.
Dan sementara Ia melakukan itu, Ia melakukan itu agar Ia
dapat menyelamatkan Anda yang ingin diselamatkan. Apakah
Anda mengerti apa yang saya maksud? Oleh pengetahuan yang
dari semula, Allah yang tak terbatas, Yang mengetahui segala
sesuatu, melihat Anak Domba itu, dan Ia menyembelih Anak
Domba sebelum dunia dijadikan, dan Ia menaruh nama Anda
dalam Kitab Kehidupan Anak Domba itu. Dan Ia melihat tipu
daya Setan, apa yang akan ia lakukan. Jadi Ia menaruh nama
Anda di sana. Dan Ia berkata bahwa antikristus akan sangat
religius, sangat baik, orang yang baik, orang yang cerdas, orang



ADOPSI 1 23

yang begitu religius, sehingga ia akan menyesatkan orang-
orang Pilihan jika itu mungkin. Tetapi itu tidak mungkin,
karena nama mereka telah ditetapkan dari semula sebelum
dunia dijadikan. Melalui pemilihan Ia telah memilih mereka,
dan melalui predestinasi mereka tahu ke mana mereka akan
pergi. Begitulah.

110 Nah, siapa yang bisa meragukan itu? Itulah yang dikatakan
Paulus. Itulah nas Kitab Sucinya Paulus. Itulah tulisan
Paulus. Itulah yang ia ajarkan kepada gerejanya. Gereja,
secara posisional, sebelum dunia dijadikan. Ketika Allah,
dalam kesakitan persalinan-Nya, melahirkan, melahirkan
Anda, mengetahui apa yang akan Anda lakukan, Ia secara
posisional menempatkan Anda ke dalam Tubuh-Nya Sendiri,
untuk menjadi ibu rumah tangga, menjadi petani, menjadi
pengkhotbah, menjadi nabi, menjadi ini atau menjadi itu. Ia
menempatkan Anda secara posisi. Kemudian ketika kita telah
keluar dari tanah bawang putih Mesir, melalui pengudusan,
dan dibaptis ke dalam tanah perjanjian…Sebab, janji Allah
adalah Roh Kudus. Efesus 4:30 berkata, “Jangan mendukakan
Roh Kudus Allah yang olehnya kamu dimeteraikan sampai hari
penebusanmu.” Kemudian Allah, setelah menentukan gereja, Ia
berkata, “Dan semua orang, akan ada jutaan kali jutaan yang
akan berjalan dengan sangat religius dan tertipu.” Satu-satunya
yang tidak akan tertipu adalah mereka yang telah menyeberang
ke tanah perjanjian, yang sebelum dunia dijadikan namamereka
telah ditaruh di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba, dan
menyeberang ke tanah perjanjian, danmenikmatinya.

111 Banyak orang takut Anda akan bertingkah lucu. Banyak
orang takut Roh Kudus akan membuat Anda melakukan
sesuatu kepada Anda—Anda akan malu di hadapan orang-
orang. Banyak orang takut mereka akan menangis, dan kekasih
mereka akan melihat mereka menangis, atau mama, atau
tetangga Anda, atau bos Anda akanmelihat Anda.

112 Biarkan saya memberi tahu Anda tentang seorang pria satu
kali, sebelum menutup. Ada seorang laki-laki bernama Daud,
dan ketika tabut Allah telah turun di tanah Filistin, dan telah
menyeberang, ditarik oleh tabut, lembu tua menariknya, ketika
Daud melihat tabut itu datang, ia mengenakan jubah kecil, ia
lari ke sana, ia menendang kakinya ke udara, dan melompat-
lompat, dan berteriak dan melompat, dan menari dan melompat
danmenari. Dan, ia, raja Israel! Dan istrinyamelihat ke luar dari
jendela dan melihatnya bertingkah sangat aneh, ia memandang
dia dengan rendah. Wah, ia pasti berkata, “Idiot! Lihatlah dia
di luar sana, bagaimana ia bertindak, mengangkat kakinya
ke udara, dan melompat-lompat dan bertingkah seperti itu.
Wah, ia pasti sudah gila!” Dan malam itu ketika ia masuk,
istrinya berkata, dengan kata-kata seperti ini, “Wah, engkau



24 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

membuatku malu. Wah, engkau, raja, suamiku, di luar sana
berbuat seperti itu, bertingkah seperti itu!”
113 Daud berkata, “Besok saya akan melakukan yang lebih baik
dari itu. Ya, pak!” Ia berkata, “Tidak tahukah kamu bahwa aku
menari bagi Tuhan?” Ia telah menyeberang! Ia telah berada di
tanah perjanjian. Ia telah kehilangan semua keangkuhan dan
kotoran dunia. Ia sangat senang saat mengetahui bahwa tabut
itu sedang datang ke kotanya.
114 Dan, oh, saya katakan kepada Anda, beberapa orang takut
menerima Roh Kudus, takut bahwa mereka mungkin berbicara
dengan bahasa roh. Mereka takut bahwa seseorang akan
berkata, “Nah, ia salah seorang dari mereka yang berbahasa roh
itu.” Mereka takut untuk datang ke gereja dan dibaptis dalam
NamaYesusKristus, karenamerekamalu akan Itu. Uh! Oh!
115 Seseorang berkata saya harus menarik kembali kaset saya,
karena saya telah berkhotbah tentang dibaptis di dalam Nama
Yesus Kristus. Saya tidak akan menariknya kembali. Saya
malah membuatnya lebih banyak! Itu benar, itu, membuat lebih
banyak! Itulah Alkitab. Jika mereka tidak menyukai apa yang
kita lakukan kemarin, lihat saja apa yang akan kita lakukan
besok! Itulah hal yang harus dilakukan, ya, teruskan saja. Tidak
ada habisnya, karena itu dari Tuhan. Itu adalah Allah.
116 Anda tahu apa yang Allah lakukan? Allah melihat ke bawah
dari Sorga, Ia berkata, “Daud, engkau adalah orang yang
berkenan di hati-Ku.” Daud tidak malu. Ia adalah seorang
hamba Tuhan. Ia mengasihi Tuhan. Dan ia sangat bahagia,
sangat gembira, sampai ia tidakmemikirkan gengsimanusia.
117 Anda lihat, seperti yang saya katakan dalam khotbah saya
pagi ini, kita sangat takut, sehingga, kita ingin seorang Saul
mengajari kita, kita ingin seorang Saul dari sebuah seminari
memberi tahu kita bagaimana kita harus menjalankan agama
kita dan bagaimana kita harus melakukannya. Itu di sisi sungai
Yordan yang lain. Sisi ini, Roh Kudus memimpin. Di sini Anda
keluar dari kotoran itu. Di sini Anda tidak peduli apa yang
mereka pikirkan. Di sini Anda telah mati, dan hidup Anda
tersembunyi di dalam Kristus melalui…dan dimeteraikan oleh
Roh Kudus. Anda tidak peduli. Anda tinggal di Kanaan. Anda
bisa menghasilkan bulir yang baik. Anda adalah ciptaan baru di
dalamKristus Yesus. Anda terikat untuk tanah yang dijanjikan.
118 Saya ingat berdiri di sana, Saudara Collins, sekitar tiga
puluh tahun yang lalu, ketika gereja ini belum dibangun.
Itu adalah pertemuan tenda kecil yang ada di sini di
sudut, pertemuan pertama saya. Saya sedang mengkhotbahkan
Injil yang sama, hal yang sama, kekayaan Kristus yang
tak terselidiki: baptisan air dalam Nama Yesus Kristus,
percaya setiap Firman sebagai Kebenaran, baptisan Roh Kudus,
Kesembuhan ilahi, kuasa Allah, seperti yang saya khotbahkan
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sekarang, tidak pernah berubah satu inci pun darinya. Allah
telah menyatakan lebih banyak tentang Itu kepada saya, jadi,
ketika Ia menyatakan-Nya, saya terus membawa Itu. Ia tidak
pernah mengambil dari apa yang telah ada, Ia terus saja
menambahkan lebih banyak pada Itu.
119 Saya berdiri di sana ketika sekitar lima ratus orang berdiri di
tepi sungai, bernyanyi, “Di tepi sungai Jordan yang penuh badai,
aku berdiri, dan menatap penuh harap, ke tanah Kanaan yang
indah dan bahagia, di mana harta milikku berada. Kapan aku
akan mencapai pantai yang sehat itu dan diberkati selamanya,
kapan aku akan mencapai dan berada di dalam Bapaku…dan
beristirahat selamanya?” Ketikamerekamulai menyanyikan itu,
Saya sedang membawa seorang anak laki-laki ke sungai untuk
membaptisnya di luar sana ke dalam Nama Tuhan Yesus. Saya
berkata, “Bapa Sorgawi, saat saya membawa anak ini kepada-
Mu atas pengakuannya…” Hanya seorang anak laki-laki, saya
sendiri, ada fotonya di rumah. Saya berkata, “Ketika saya
membaptis dia dengan air, Tuhan, atas pengakuannya, dalam
Nama Yesus Kristus Anak Allah, Engkau penuhilah dia dengan
Roh Kudus.” Dan sekitar waktu itu Sesuatu mengeluarkan
pusaran, dan di sini Itu datang berputar-putar, Bintang Fajar
yang Gilang gemilang berdiri di sana. Di sana berdiri Cahaya
yangAnda lihat di sana pada gambar itu. Di sanalah Ia berdiri.
120 Itu pergi ke seluruh dunia, jauh di Kanada dan sekitarnya.
Mereka berkata, “Cahayamistikmuncul di atas seorang pendeta
Baptis setempat saat dia membaptis.”
121 Beberapa hari yang lalu, ketika Dokter Lamsa datang
kepada saya, dan tidak pernah tahu apa-apa tentang itu,
dan membawakan saya sebuah foto, yang mana saudara
itu membawanya bersamanya sekarang. Apakah Anda punya
gambar itu? Apakah Anda membawa Alkitab, tergeletak di
sana, ada di dalam buku Anda? Baiklah. Ada sebuah gambar
mengenai tanda Ibrani kuno tentang Allah, persis seperti yang
ada pada zaman Ayub, sebelumAlkitab ditulis. Allah dalam tiga
atribut-Nya, bukan tiga allah. Satu Allah dalam tiga atribut:
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga jabatan di mana Allah bekerja
di dalamnya. Bukan tiga allah, tiga atribut! Dan Itu dia. Ketika
pria hebat itu, Dokter Lamsa, terjemahan dari Alkitab Lamsa,
ketika ia mengatakan pagi itu…Ketika saya mengatakan itu
kepadanya, saya berkata—saya berkata, “Tanda apa itu?”
122 Ia berkata, “Itu adalah tanda kuno Allah, dalam bahasa
Ibrani. Allah, satu Allah dalam tiga atribut.”

Saya berkata, “Seperti Bapa, Anak, dan RohKudus?”
123 Ia berhenti, dan ia meletakkan cangkir kopinya, ia menatap
saya. Gene, yakin Anda ada di sana, Leo. Berkata, “Anda
percaya itu?”

Saya berkata, “Dengan sepenuh hati saya.”
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124 Ia berkata, “Tadi malam, berdiri di pertemuan Anda,
Saudara Branham, saya melihat penyingkapan isi hati itu.
Saya belum pernah melihat sebelumnya di Amerika, di negeri
saya.” Ia berkata, “Orang-orang Amerika ini bahkan tidak
tahu Alkitab. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah
denominasi mereka. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka
berdiri.” Dikatakan, “Mereka tidak tahu apa-apa.” Ia berkata,
“Tetapi ketika saya berdiri di sana tadi malam,” katanya, “Saya
berkata…” Nah, Saudara Gene, saya hanya mengatakan ini
dengan rasa hormat dan kasih dan semacamnya. Ia berkata,
“Saya berkata, ‘Itu pasti seorang nabi.’ Tetapi ketika saya
melihat bahwa Anda percaya bahwa Bapa, Anak dan Roh
Kudus bukanlah tiga allah, itu adalah atribut, maka saya tahu
bahwa Anda adalah seorang nabi Allah, atau itu tidak akan
diungkapkan kepada Anda seperti itu.” Ia berkata, “Itu adalah
sebuah yang sempurna.” Berkata, “Saya tidak pernah…”
Berkata, “Anda bukan Keesaan?”
125 Saya berkata, “Tidak, Pak. Saya bukanlah Keesaan. Saya
percaya bahwa Allah adalah Allah Yang Mahakuasa, dan
ketiga atribut itu hanyalah tiga jabatan yang ditempati oleh
satu Allah.”
126 Ia berkata, “Diberkatilah hatimu!” Ia berkata, “Suatu hari
Anda akan menumpahkan darah Anda ke bumi untuk itu,
tetapi,” katanya, “para nabi selalumati untukmaksudmereka.”
127 Dan saya berkata, “Maka biarlah demikian, jika itu
menyenangkanTuhan saya.” Terjemahan dari AlkitabLamsa.
128 Oh, itu sangat benar. Berapa kali, seperti yang saya
katakan kepada gereja ini, seperti yang dikatakan Samuel
sebelum mereka memilih Saul, “Sebelum Anda pergi keluar
dan bergabung dengan suatu denominasi sekarang, dan
mengikatkan diri Anda pada suatu jenis agama, mengapa Anda
tidak membiarkan Roh Kudus memimpin Anda?” Mengapa
Anda tidak menerima Allah sebagai Pemimpin Anda dan
membiarkan Dia memberkati Anda, danmelupakan denominasi
Anda? Nah, saya tidak mengatakan jangan menjadi bagian dari
denominasi gereja mana pun, Anda jadi bagian dari apa pun
yang Anda inginkan. Itu terserah Anda. Tetapi saya katakan,
sebagai individu, biarkanlah Roh Kudus memimpin Anda. Anda
membaca Alkitab. Dan apa yang Alkitab katakan lakukan,
Andamelakukannya. Allahmemberkati Anda.
129 Dan sekarang saya sudah lama menunggu. Saya ingin tahu
apakah ada di sini yang ingin datang melalui antrean doa untuk
didoakan. Jika ya, maukah mereka mengangkat tangan. Hanya
satu, dua, tiga. Baiklah. Anda semua datanglah ke sini dan
berdiri di sini jika Anda mau, pada saat ini, dan—dan kami akan
berdoa. Dan kemudian kita…saya belum ingin Anda pergi.
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Saya ingin secara resmi melakukan sesuatu yang lain di sini
sebelum kita—kita tutup.
130 Berapa banyak yang suka mempelajari Kitab Galatia…
oh, maksud saya Efesus? Nah, Rabu malam, kita akan pergi
ke Meterai. Dan kemudian pada hari Minggu pagi berikutnya,
kita akan menempatkan gereja secara posisional. Oh, jika…
kami mungkin akan membahasnya, pada Rabu malam yang
akan datang ini, kepada Anda semua di sini di Jeff. Secara
posisi menempatkan gereja di tempat mereka berada, masing-
masing. Bagaimana kita dipanggil oleh adopsi. Allah telah
mengangkat kita menjadi anak laki-laki, kita adalah anak laki-
laki oleh kelahiran. Diadopsi dan ditempatkan secara posisi
oleh Roh Kudus. Lihat! Mereka masing-masing adalah orang
Ibrani, ketika mereka menyeberangi sungai itu, tetapi Yosua
membagi negeri itu dan memberikan tanahnya masing-masing
menurut perkataan ibunya pada waktu lahir, di mana Roh
Kudus memberitahunya.
131 Lihatlah Yakub ketika ia sedang sekarat, seorang nabi, buta,
menarik kakinya ke tempat tidur, berkata, “Majulah kamu,
anak-anak Yakub, dan Aku akan memberi tahu kamu di mana
kamu akan berada pada hari terakhir.” Glori! Oh, saya tahu saya
mungkin terlihat aneh. Orang-orang mungkin terlihat aneh.
Tetapi, oh, jika Anda tahu—kepastian,—yang membara di dalam
hati! “Majulah dan aku akan memberitahumu di mana kamu
akan berada di hari-hari terakhir.” Dan saya dapat mengambil
Kitab Suci yang sama, dan mengambil peta tempat orang-orang
Yahudi itu berada hari ini dan membuktikan kepada Anda
bahwa mereka berada di tempat yang sama persis seperti yang
dikatakan Yakub di hari terakhir. Dan mereka tidak pernah, di
sana, belum berada di tempat itu sampai mereka kembali sejak
tanggal tujuh Mei 1946, malam Malaikat Tuhan menampakkan
diri kepada saya di atas sana dan berkata untuk misi ini. Dan
saya dapat menunjukkan kepada Anda bahwa, ketika mereka
kembali ke tanah yang baru, mereka persis ada di tempat di
mana Yakub mengatakan mereka akan berada. Dan di sanalah
mereka ada hari ini. Oh, oh, wah, wah! Kita satu hari lebih dekat
untuk Pulang, itu saja.
132 Anda orang-orang terkasih, Anda sakit, atau Anda tidak
akan berdiri di sana hanya untuk berdiri. saya saudara Anda.
Saya mendapat amanat dari Allah untuk mendoakan orang
sakit. Bukan sebagai…seolah-olah saya memiliki kekuatan
untuk menyembuhkan, tidak. Tetapi saya punya kekuatan doa.
Seperti yang saya katakan pagi ini, Daud tidak punya apa-
apa selain umban kecil, tetapi ia berkata, “Saya tahu apa yang
akan dilakukannya dengan kuasa Allah padanya.” Paham? Saya
hanya ada doa kecil untuk dipanjatkan bagi Anda, dan tangan
saya untuk diletakkan di atas Anda, tetapi saya tahu apa yang
akan dilakukan oleh iman kepada Allah. Itu dilakukan untuk
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orang lain, itu akan berhasil untuk Anda. Anda percaya itu
sekarang saat Anda melangkah ke atas, hanya sedikit lebih
dekat ke tempat itu.
133 Nah, saya bertanya-tanya, untukmembuat ini begitu efisien,
jika saya tidak meminta saudara saya untuk datang ke
sini dan mengurapi mereka dengan minyak. Maukah Anda
melakukannya, Saudara Neville? Saya akan meminta kepada
jemaat apakah Andamaumenunduk dalam doa.
134 Sekarang ingat, minggu lalu ketika saya sangat sakit dengan
minyak jarak tua itu, Saya akan memberikan apa pun jika
seseorang mau datang dan meletakkan tangan ke atas saya. Jika
saya bisa membawa seseorang yang datang, yang telah diberkati
dan ditolong oleh Allah, saya akan sangat menghargainya. Anda
semua juga merasa sekarang seperti yang saya rasakan waktu
itu. Anda merasa sekarang Anda ingin saya melakukan seperti
yang saya ingin seseorang lakukan untuk saya saat itu. Allah
melarang saya untuk tidak pernah melalaikan pekerjaan itu.
Biarlah saya selalu, apakah saya lelah, di mana saya lelah, di
mana saya hampir tidak bisa menggerakkan satu kaki dari yang
lain, biarlah saya pergi, karena saya akan bertemu dengan Anda
semua lagi, di Negeri itu di sana.
135 Lalu Anda wanita tua, pria yang lebih tua, hancur,
rambut beruban dan rontok, dan hancur berkeping-keping
seperti mawar yang membuka kuncup kecilnya, melepaskan
kelopaknya dan jatuh, Anda baru saja hancur berkeping-keping,
bukan? Betul sekali. Hanya…Dan satu-satunya hal yang
Anda ingin tetap bersama adalah bersinar untuk kemuliaan
Allah. Jadi ketika musuh telah menangkap Anda sekarang dan
berakhir, Saya datang dengan umban dari Allah, dengan iman,
dengan karunia yang Allah berikan kepada saya. Inilah yang
saya katakan, sehinggaAnda akanmemahaminya. Saya berkata,
“Jika Peter mau masuk, atau beberapa dari mereka.” Jangan
katakan itu. Anda tidak perlu berdoa untuk saya. Masuk saja
seperti ini, dan katakan, seperti kepada wanita ini, katakan,
“Apakah Anda Saudari Anu?” Siapa nama Anda? Saudari
Howard. Katakan, “Anda Saudari Howard. Anda orang percaya,
Saudari Howard? Anda percaya. Anda adalah orang percaya.
Maka, Anda lihat, Anda memiliki hak atas semua berkat-
berkat penebusan.” Maka saya akan berkata, “Saudari Howard,
semuanya akan baik-baik saja,” dan pergi. Oh, bagaimana…
saya berkata, “Saya akan berteriak, saya akan bersorak.” Saya
akan berkata, “Tuhan, itu harus terjadi. Itu harus terjadi.”
136 Dan saya berpikir, “Yah, orang-orang memikirkan hal
yang sama ketika saya datang berdoa untuk mereka.” Jadi
demikianlah. Andamengerti yang sayamaksud?
137 Dan saya telah berdiri, berkali-kali, dan membawa orang-
orang, dan berkata, “Oh, saudari yang berharga, maukah Anda



ADOPSI 1 29

memercayai-Nya? Oh, apakah Anda akan memercayai-Nya?”
“Tuhan, ya Allah, buatlah mereka memercayai-Nya. Buatlah
mereka untuk memercayai-Nya.” “Oh, tolong, maukah Anda
menerima-Nya sekarang?” Bukan itu. Saya sudah lewat dari itu.
Saya sudah lewat dari hal itu.

Saya hanya mengatakan ini, “Saudari Howard, Anda
seorang yang percaya?”

“Ya, benar.”
138 “Baiklah, Saudari Howard, jika Anda seorang yang percaya,
Anda adalah pewaris segala sesuatu yang Allah miliki.” Dan
memegang tangannya. Lihat, saya percaya itu. Saya kontak
Saudari Howard dengan meletakkan tangan saya padanya.
Yesus tidak pernah berkata “berdoalah untuk mereka,” Ia
berkata, “Letakkan saja tangan mereka di atas mereka.” Itu
saja, maka ia disembukan. Ia dapat berkata, “Semuanya akan
baik-baik saja,” Saudari Howard. Maka Anda bisa pulang dan
sembuh. Allah memberkati Anda.
139 Anda Saudari…[Saudari itu berkata, “Hampton.”—Ed.]
Saudari Hampton, Anda adalah orang percaya, bukan? [“iya.”]
Anda adalah pewaris terhadap segala sesuatu yang Ia tawarkan.
Allah menyertai Anda, Saudari Hampton. Anda pulang dan
baik-baik saja sekarang. Yesus Kristus akan menyembuhkan
Anda.
140 Anda Saudari…[Seorang saudara berkata,
“Slaughter.”—Ed.] Slaughter. Itu…Anda yang kami doakan
di rumah sakit. Anda adalah orang percaya, maka, Saudari
Slaughter, pewaris semua yang kita minta. Saudari Slaughter,
semoga Anda menerima apa yang Anda minta, dan sehat. Allah
akan mengabulkannya bagi Anda.
141 Saudara Gene, Anda percaya bahwa Allah akan memberi
Anda? [Saudara Gene berkata, “Ya, Pak. Ya, Pak.”—Ed.] Dan
kiranya Tuhan Allah memberi Anda, Gen, persis seperti yang
Anda minta!…?…
142 Saya mengenal Anda. [Saudari itu berbicara—Ed.] Anda
adalah orang percaya, saudari. Saya mengenal Anda. Ini suami
Anda di sana. Ialah yang saya doakan melalui telepon hari itu.
Saya selalu ingat itu. Tidak dapat menghadiri pertemuan di
Tulsa. Datang ke pertemuan. Dan Tuhan menyembuhkan dia,
mengirimnya ke pertemuan itu. Mewakili Anda berdiri untuk
orang lain. [“Keponakan saya.”] Sungguh pekerjaan seorang
Kristen, saudari! Paham? Ia mewakili juga, Ia berdiri untuk
kita semua. Anda orang percaya dan memiliki hak atas segala
sesuatu yang telah Allah janjikan. Aku adalah hamba-Nya.
Dan oleh Nama Yesus Kristus, saya memberikan apa yang
Anda minta.
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143 Ayo, Saudara Neil. Allah memberkati Anda. Sudah sangat
baik kepada Anda. Anda seorang yang percaya. Saya tahu itu.
Saya percaya bahwa Allah akan memberikan semua yang Anda
minta, karena Anda adalah orang percaya. Dan sebagai hamba-
Nya, kepada Anda, saudaraku, di dalam Nama Yesus Kristus,
saya memberikan kepada Anda keinginan hati Anda. Pergi dan
terimalah itu. Allah memberkati Anda.

144 Saudari Bruce, saya mengenal Anda. Perawat kecil yang
mengusap punggung saya mengenal Anda. Ia dari sana dekat
Motel JJ, Twin J, atau semacamnya. Anda akan berdiri untuk
orang lain. Dan apa keinginan Anda malam ini dari Ayah Anda?
[Saudari Bruce berkata, “Untuk saya sendiri, malam ini.”—Ed.]
Untuk Anda sendiri, malam ini. [Saudari Bruce berbicara lagi.]
Maka, musuh telah menyentak Anda di luar jangkauan dokter,
tetapi saya mengejar Anda, dengan sebuah umban. Dan dalam
Nama Yesus Kristus, Saya mengarahkan panah umban ke batu
yangmasuk ke ginjal dalam kondisi yang tersumbat itu. Itu akan
membawaAnda kembali kepadaAllah, ke rumah-Nya.

Kami memohon kepada-Mu, melalui Nama Yesus Kristus.
Amin.

145 Apakah Anda ayah dari orang ini, Pak? Apakah Anda
seorang yang percaya? [Saudara itu berbicara—Ed.] Hernia di
sisi Anda; turun, dan di sisi kiri Anda. Apakah Anda percaya
bahwa Allah akan memberikannya kepada Anda, pak, dan
sebagai hamba-Nya?

146 Tuhan, tangan ini mungkin telah melakukan banyak
pekerjaan berat setiap hari. Datang ke sini untuk suatu tujuan,
sesuatu untuk dilakukan. kabulkanlah, keinginan hatinya,
Bapa, saat saya berdoa dalam Nama Yesus bahwa Engkau akan
mengabulkannya. Amin.

147 Jangan ragu. Hernia itu akan menghentikan Anda dari sakit
di sana, dan Anda akan baik-baik saja. Allah memberkati
Anda…?…

148 [Seorang saudari berkata, “Sakit kepala dan tenggorokan
saya. Sakit di tulang rusuk saya ketika saya batuk. Saya
tidak bisa menyanyi. Saya tidak bisa melakukan apa-apa.
Saya…?…Dan saya tidak bisa tidur banyak. Bahkan tidak
bisa melakukan apa-apa.”—Ed.] Anda adalah orang yang
percaya, bukan? [“Iya. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus.”]
Anda adalah orang percaya. [“Saya tahu bahwa Allah diam
di dalam Anda.”] Dan Anda adalah—Anda adalah ahli waris
atas semua berkat ini. [“Saya tahu. Dan saya percaya. Saya
percaya pada doa-doa Anda, Saudara Branham. Saya percaya
bahwa Allah akan menyembuhkan saya. Saya percaya bahwa Ia
menjawab doa-doa Anda.”] Terima kasih.
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149 Bapa, saya membawa di sini, saudari, ke sasaran tembak, di
tengah sasaran. Dan saya membawanya kembali kepada Anda,
dari cengkeramanmusuh, dalamNamaYesusKristus. Amin.
150 Itulah yang akan terjadi.
151 [Seorang saudari berkata, “…?…Saya memiliki paru-
paru yang sekarat, dan satunya lagi sudah mati.”—Ed.] Operasi
paru-paru.
152 Ya Tuhan, saat wanita muda ini berdiri di sini, namun dalam
mekarnya masa muda, saya berdoa untuknya. Dan paru-paru
yang harus dikeluarkan, dan ia akan membungkuk, seumur
hidupnya. Engkaulah Bapa kami, dan saya mengarahkan api
doa tepat padanya, Tuhan, langsung ke paru-paru itu. Saya
mengirimkan doa ini dalam Nama Yesus Kristus. Semoga itu
mengenai paru-paru itu dan menyembuhkannya. Dalam Nama
Yesus Kristus, saya meminta ini. Amin.
153 Anda adalah Saudari…[Saudari itu berkata, “Sister
Gibbs.”—Ed.] Saudari Gibbs. [“Tepat di kepala, danmerasa sakit
karenanya.”] Tepat sekali. Kepala Anda ditarik dari saya. Anda
adalah orang percaya dan seorang ahli waris atas semua berkat-
berkat Allah, Saudari Gibbs.
154 Tuhan, saya membawanya kepada-Mu, dengan umban kecil
ini yang Engkau berikan kepadaku, seperti Engkaumemberikan
umban kepada Daud, untuk menjaga domba-domba ayahnya.
Dan jika musuh datang mengejar domba itu, ia tidak takut. Ia
meraih umban kecil itu dan mengejar singa dan—dan beruang,
dan ia membawa domba-domba itu kembali. Ini adalah doa
iman. Engkau memberi tahu saya jika saya akan “membuat
orang-orang percaya dan tulus.” Saya membawa Saudari Gert
kembali malam ini. Saya merebutnya dari tangan musuh. Ia
adalah domba-Mu. Saya membawanya kembali ke kandang
Bapa, dalamNama Yesus Kristus. Amin.
155 [Seorang saudari berkata, “Saudari Lowe.”—Ed.] Saudari
Lowe. [“Saya mengalami tekanan darah.”] Tekanan darah
tinggi. Dan Anda adalah orang percaya, kan, Sister Lowe?
Seorang ahli waris atas segala berkat.
156 Maka, Allah Bapa, saya mengarahkan doa ini malam ini,
seperti dari umban Allah, untuk tekanan darah tinggi Saudari
Lowe. Dan kiranya lain kali ketika dokter mengukur tekanan
darahnya, semoga ia melihatnya dan berkata, “Sekarang sudah
normal.” Ia akan tahu apa yang melakukannya. Dalam Nama
Yesus Kristus, saya berikan itu kepadanya. Amin.
157 [Seorang saudara berbicara kepada Saudara Branham—Ed.]
Ya. Saya berharap saya memiliki ayah saya di sini malam ini,
saya dapat berdoa untuknya sekarang. Saya akan berdoa untuk
Anda, juga. Saya mengerti.
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158 Bapa Sorgawi, pria yang menjadi bapak anak ini, bahwa
ia ada di bumi malam ini karena dia. Dan anak lelakinya
sendiri menginginkan agar ayahnya dibawa kembali; di luar
sana di dunia yang berdosa, pecandu alkohol. Ya Tuhan,
saya mengirimkan doa ini dengan iman dan kekuatan,
dan dengan segenap kekuatan yang saya punya untuk
melemparkannya, kerikil kecil ini, dalam nama Tuhan Yesus.
Saya mengayunkannya pada iblis yang membuat benda itu
tertangkap di sana. Dan biarlah itu pergi. Dan kiranya ia datang
dengan selamat ke kandang, dalamNamaYesus. Amin.
159 [Seorang saudara berkata, “Berdoalah bagi saya, Saudara
Branham, untuk memiliki Roh Kudus. Saya ingin menerima Roh
Kudus. Saya harus. Saya punya keinginan. Saya harusmenerima
Roh Kudus.”] Anda memiliki keinginan untuk menerima-Nya.
Anda ingin masuk ke Negeri itu di mana semua janji itu
ada. [“Iya.”]
160 Dan sekarang, Tuhan, anak laki-laki ini berada tepat di
seberang sungai, berkemah di sisi yang lain, dan Yordan sedang
banjir. Dan tidak ada jalan baginya untuk menyeberang kecuali
Engkau membuat jalan seperti yang Engkau lakukan bagi
Yosua dan Israel. Dan, Bapa, aku memohon kepada-Mu, sebagai
hamba-Mu, biarlah saudara kami yang terkasih, Ya Allah,
biarkan ia masuk ke Tanah yang dijanjikan ini, janji ini. Bahwa,
di sisi yang lain, saat saya dibawa malam itu, kiranya saya
mendapat keistimewaan untuk meraihnya dan memeluknya,
di Negeri yang lain itu, sambil berkata, “Saudaraku yang
berharga.” Kabulkan itu, Tuhan. Kiranya ia menerima janji
Allah, Roh Kudus. Amin.
161 Ya Tuhan, untuk ini, saudaraku yang terkasih; tangan ini
yang telah baik kepada saya, dan telah melakukan banyak hal
untukku, yang tak terhitung. Ia percaya dan beriman. Dan
sekarang musuh mencoba merebut ini, temanku: gula. Dan ia
berpikir bahwa ia—ia bisa menangkap anak ini. Tetapi saya
mengejarnya. Aku datang, untuk membawa kembali milik-Mu,
Tuhan, mengayunkan batu ini dengan iman yang terarah. Dalam
Nama Yesus Kristus saya memukul gula diabetes itu!…?…
saudaraku. Bawa kembali domba-domba-Mu ke kandang, Bapa,
dalam Nama Yesus. Amin.

[Saudari Bell berbicara dengan Saudara Branham—Ed.]
162 Ya Tuhan, saudari kami tahu bahwa kelebihan berat badan
ini, demikian kata dokter, adalah hal yang akan membunuh
Anda. “Setiap pon, kelebihan berat badan,membutuhkanwaktu
satu tahun,” menurut kalender asuransi. Dan ia ingin hidup
untuk hormat dan pujian bagi Allah. Dan tidak ada dokter yang
bisa melakukan ini, Bapa, Allah. Itu hanya di—di tangan-Mu.
Dan Saudari Bell sangat setia. Dan ia baik dan perhatian dalam
pencobaan, melewatinya. Ia telah melalui banyak cobaan yang
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dalam. Saya datang untuknya malam ini, Tuhan. Saya datang
untuk menemui musuh itu di sana. Saya membidik dengan
semua akurasi yang bisa saya bidik. Dalam Nama Yesus Kristus
sayamelemparkan batu iman itu kemusuh yangmenangkapnya.
Kitanya itu menceraiberaikannya, dan menjauhkannya darinya,
dan dia akan dapat dipulihkan kembali ke padang rumput hijau
yang teduh dan air yang tenang,melalui YesusKristus. Amin.

Pasti, Saudari Bell. Jangan ragu.
163 Saudari Spencer. [Saudari Spencer berkata, “Saudara,
Saudara Bill, saya semakin mengasihi Tuhan setiap hari
saya hidup. Dan saya telah datang ke sini dua puluh
tahun, di tempat ini. Dan saya telah disembuhkan dari
hampir semua hal yang pernah terjadi pada saya. Anda ingat
semuanya, dan…?…”—Ed.] Saya tentu saja mengingatnya,
saudari…?…[“Dan Ia sangat memberkati saya! Dan saya
semakin mengasihi Dia, setiap hari dalam hidup saya. Saya tahu
saya memiliki kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan.”]
Saya percaya itu, Saudari Spencer. [“Saya senang. Saya senang!
Jika ini bukan Roh Kudus yang saya miliki, saya—saya masih
berada di altar untuk semua yang Ia miliki untuk saya. Dan
saya akan mati di altar.”] Amin. [“Itulah yang saya ingin Dia
lakukan dan saya mati di altar bersama Yesus.”] Amin. Allah
memberkati Anda…?…Amin. [“Dan saya akan memberi tahu
Anda apa yang saya ingin Anda lakukan. Anda tahu, Nuh
membawa seluruh keluarganya bersamanya, dan saya ingin
seluruh keluarga saya. Anda tahu saya ingin orang yang saya
cintai diselamatkan.”] Saya mengerti. Anak-anak Anda. Betul
sekali. [“…?…anak-anak saya.”] Ya, bu. [“Dan suami saya.”]
Ya, Pak, saya…[“Seperti yang Anda ketahui.”] Ya. [“Anda
doakanlah kami.”]
164 Kita semua mengenal Saudari Spencer, dan tahu bagaimana
dia dan Saudara Jess bertahan melalui masa sulit, tetapi datang
ke gereja di sini. Ketika saya menyeberangi sisi lain, mereka
tidak akan berjalan seperti ini. Mereka akan menjadi muda.
Oh! Saudara Jess, jika saya…?…Anda tahu. Dan kemudian
Anda semua tahu caranya, tepat—tepat di seberang…?…di
sana, Anda kembali menjadi gadis muda yang cantik itu lagi,
dan Saudara Jess menjadi anak lelaki muda itu. Allah berjanji
kepada Anda.
165 Nah, lihat. Saya ingin memberi Anda sedikit pengajaran,
karenaAnda yang terakhir di sini, saya inginmemberi.
166 Karena, aku tahu ini anak kecil Anda, Charlie. Anda ingin
itu didoakan? [Saudara Charlie berkata, “Ya.”—Ed.]
167 Saya ingin mengatakan satu hal ini. Apakah Anda pernah
membaca dalam Kitab Suci di mana Alkitab mengatakan ini?
Paulus memberi tahu Perwira Romawi itu.
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Dapatkah Anda mendengar saya dengan baik? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.]

168 Memberitahu orang Romawi itu, saat ia mencabut
pedangnya, untuk bunuh diri, di Filipi ketika ia ada di penjara.
Dan gempa bumi mengguncang penjara tersebut. Ia berkata,
“Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau dan seisi
rumahmu akan diselamatkan.”ApakahAnda pernahmendengar
itu? “Engkau dan seisi rumahmu.” Nah, lihat. Jika Anda
memiliki cukup iman untuk keselamatan bagi diri Anda sendiri,
tidak bisakahAnda jugamemiliki cukup iman untuk seisi rumah
Anda? Allah, dengan suatu cara, akanmelakukannya.

169 Dan, Tuhan, saya berdoa untuk Saudari Spencer dan
Saudara Spencer, malam ini, agar setiap anak, mereka dan
anak-anak mereka, semua akan berada di Tanah yang mulia
dan bahagia itu di sana di mana tidak ada penyakit atau
umur tua, tidak ada kesedihan atau kekecewaan, dan semua
kehidupan kecil ini di sini akan memudar menjadi mimpi buruk
yang berlalu. Semoga mereka menerima ini, dan semoga semua
anaknya, dan suaminya, semua orang yang dicintainya, dan
semua yang mencintainya, dan semua yang ia cintai, semoga
mereka ada di sana bersamanya, dalamNamaYesus. Amin.

170 [Saudari Spencer berkata, “Amin. Terima kasih.”—Ed.]
Allah memberkati Anda. [“Saya akan berusia delapan puluh
dua tahun, segera.”] Delapan puluh dua tahun. [“…?…
Tetapi mereka hancur, pada usia itu. Tetapi saya tetap
memasak, mencuci, menyetrika, dan membersihkan rumah.”]
Sama seperti dunia yang sedang runtuh, Saudari Spencer. [“Ya,
itu. Saya sangat lelah, sepanjang waktu. Mereka mengerti…
Saya bertanya kepada ibu saya, ibu tiri saya, yang berusia
sembilan puluh tahun, bagaimana perasaan Anda ketika Anda
menjadi tua, dahulu kala. Ia berkata, ‘Rose, mungkin kamu
akan lelah sepanjang waktu.’ Saya lelah.”] Yah, Anda baru
saja siap untuk beristirahat, Anda tahu. [“Saya sangat lelah,
sepanjang waktu. Saya butuh istirahat. Saya butuh itu.”] Ya, Bu.
[“Dan saya ingin beristirahat di dalam Tuhan, berlutut. Setiap,
semua yang saya butuhkan.”] Ya. Pertahankan iman Anda
dengan benar di dalam Dia, Saudari Spencer, dan Anda akan
menyeberang. [“Saya ingin mati di altar, dalam Nama Yesus.
Itulah yang ingin saya lihat, sampai Ia terus memanggil.”] Dan
Ia berkata…[“Saya ingin semua yang Ia miliki untuk saya.”]
Dan sama yakinnya saat saya berdiri di sini bersama Anda,
malam ini, Saudari Spencer, dengan kasih karunia-Nya saya
akan melihat Anda dan Jess melintasi perbatasan di sana, muda
dan sehat. Anda semua akan berlari, berteriak, “Saudaraku!
Saudaraku!” Saya akan melihat Anda.

Sarafnya.
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171 Allah Bapa, gadis ini mengalami gangguan, dan ia di luar
jangkauan obat-obatan. Hanya ada dia, yang menghalangi.
Tetapi saya datang untuknya malam ini. Saya datang
kepada-Mu, Bapa. Saya datang, memohon kepada-Mu untuk
mengarahkan tembakan yang harus saya tembakkan. Semoga
itu benar-benar terpusat, garis-bidik tepat di punggungnya.
Semoga doa ini, dalam Nama Yesus Kristus, mengenai
kegelisahan itu dan mencabik-cabiknya, membawa kembali
domba ini ke padang rumput Allah. Amin.

Itu pasti demikian, sayang.
172 [Seorang saudari berkata, “Tolong doakan. Saya punya
enam anak yang saya minta agar Tuhan sembuhkan dan
selamatkan.”—Ed.]
173 Allah di Sorga, kabulkan itu, enam anaknya yang ia
inginkan untuk diselamatkan. Ia telah mendengar kesaksian
itu dari Saudara Daulton, putri-putrinya yang cantik. Ia
menginginkan enam anaknya, Bapa. Kira ia mendapatkannya.
Semoga mereka bertemu dengannya di Negeri itu di mana tidak
ada malam, dilindungi dan dinaungi dengan aman oleh Darah
Yesus Kristus. Amin.

Doa saya, semogaAndamendapatkannya, saudari.

[Seorang saudari berbicara kepadaSaudaraBranham—Ed.]
174 Saya percaya Anda. Hampir tidak ada, yang dapat
menolongnya. Mereka memberi orang-orang itu sedikit barang
yang terlihat seperti, oh, sesuatu seperti asettamin. Ini adalah
kortison, mereka menyebutnya. Itu, itu membunuh Anda,
hampir. Itu merobek darah Anda begitu. Tetapi, lihatlah. Lihat,
radang sendi itu seperti singa yang menangkap domba dan
lari. Nah, apa yang akan dilakukan umban? Oh, wah! Ada
seekor singa besar yang mengaum dengan seekor domba. Dan
ia menyukai anak domba itu, jadi ia kabur dengan anak domba
itu. Tetapi Daud mengambil umban dan mengejarnya. Paham?
Sekarang perhatikan. Ia memiliki lima batu: f-a-i-t-h [iman—
Terj], dirinya sendiri, i-n [di dalam], Umban-Nya ada di tangan
ini: Y-e-s-u-s. Ia tembakan yang mematikan. Sesuatu harus
terjadi. Mari kita pergi mengejar radang sendi itu, malam ini,
dengan doa ini. SemogaAllahmemberikannya kepadaAnda.
175 [Saudari itu berbicara kepada Saudara Branham—Ed.] Ia
ingin dibaptis dalam Nama itu? [“Tidak. Tidak. Ia tidak
mengatakan itu.”] Anda ingin dia dibaptis. [“Saya ingin
melihatnya dibaptis.”] Terima kasih, saudari. Bukan karena itu
jalannya. Itu karena…Nah, jika itu ada di dalam Alkitab,
untuk, “Bapa, Anak, dan Roh Kudus,” Saya—saya akan percaya
itu, saya akan tetap dengan itu, saudari. Saya—saya tidak ingin
menjadi berbeda. Saya—saya ingin hal yang sama. Saya tidak
akan membiarkan…saya—saya akan bertanggung jawab untuk
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itu, Anda tahu. Dan saya harus mengatakannya seperti Itu
mengatakannya; bukan untuk berbeda, tetapi untuk jujur.
176 Sekarang, Bapa, kami datang untuk orang-orang yang
dikasihinya yang menderita radang sendi, dan di sini ia ingin
dia dibaptis dalam Nama Tuhan Yesus, karena itu adalah pintu
masuknya. Itu adalah gerbang yang terbuka. Di situlah Yosua
membuka satu jalan yang menyeberang ke tanah perjanjian.
Tidak ada dua atau tiga tempat yang dibuka; hanya ada satu.
177 Petrus, pada Hari Pentakosta, ketika Gereja pertama kali
diresmikan, membuka sebuah jalan, berkata, “Bertobatlah dan
berilah dirimu masing-masing dibaptis dalam Nama Yesus
Kristus.” Mereka tidak pernah berbeda dari jalan yang sama itu,
masing-masing telahmenyeberang ke Tanah yang dijanjikan.
178 Beberapa dari mereka mencoba untuk menyeberang,
turun ke arungan yang lain, dan Paulus berkata kepadanya,
“Untuk apa kamu dibaptis? Di mana kamu mencoba untuk
menyeberang?”

Danmereka berkata, “Di sini, dimana Johnmemandang.”
179 Ia berkata, “Baiklah, Yohanes hanya menunjukkan pada
waktu, dan tempat itu.” Dan kemudian ketika mereka
mendengar ini, mereka dibaptis di arungan yang benar. Dan
mereka pergi ke seberang, danmenerima anggur RohKudus.
180 Berikan itu kepada saudari kami dan orang-orang
terkasihnya, dalamNama Yesus Kristus. Amin.
181 Saudara Lyle. [Saudara Lyle berkata, “Saya percaya Anda
adalah kepala yang benar, Saudara Branham.”—Ed.] Oh,
saudara! [“Berjalan…?…Anda ingat jika dalam mimpi itu,
ada sesuatu…?…Jika Anda menyebutkan mimpi itu, tidak
apa-apa. Itu yang saya dapatkan. Di mana, Anda selalu
bermimpi!…?…”] Ya. Itu sudah beberapa waktu. [“Ya.”]
Ya. Saya senang…?…Allah memberkati Anda. Anda sedang
dalam perjalanan menuju Tanah perjanjian sekarang! Mungkin
saya akan menyebutkan itu.
182 Berapa banyak yang pernah ingat sebelum pelayanan ini
diteguhkan kepada saya, dan saya sedang memancing dengan
seorang pria suatu hari, ke sungai, danau? Dan saya sedang
menangkap ikan-ikan kecil, dan Roh Kudus turun ke atas saya.
Ada…Pria ini adalah seorang Saksi Yehova, dulu. Saudaranya
ada di suatu tempat di sini, Banks Wood. Ia ada di sini di suatu
tempat, yang merupakan tetangga saya.
183 Ini Lyle. Dan orang-orang ini dulunya merupakan Saksi
Yehova. Dan mereka berkata, suatu hari ketika kami sedang
memancing di sana, setelah anak ini bertobat, Saya mengatakan
kepadanya bahwa ada sesuatu dalam hidupnya, dan apa—apa
yang terjadi, dan semua tentangnya. Yang, ia baru saja memberi
tahu saya, dan ia baru saja mengeluarkan hal itu dari hidupnya,



ADOPSI 1 37

itu benar, apa pun itu. Ini tepat sekali. Ayahnya adalah orang
yang—seorang pembaca. Apakah ayah di sini malam ini, Billy?
[Seseorang berkata, “Tidak tahu.”—Ed.] Dan ia dan istrinya,
keduanya, dibaptis, untuk memberikan kesaksian dalam Nama
Yesus Kristus, di sini di kolam. Dan pria ini sedang duduk di
samping saya, suatu hari.
184 Banks, di mana Anda? Apakah ia di sini malam ini?
[Seseorang berkata, “Tepat di pojok belakang sana.”—Ed.] di
pojok belakang. Ya.
185 Dankami sedangmemancing.Dan, saudara, anak lelaki saya
telah membunuh…Saya pikir ia telah membunuh anak kucing,
beberapa hari sebelumnya. Induk kucing tua itu memiliki
banyak anak kucing, dan iamemungutnya danmenjatuhkannya.
Saya pikir…Saya berkata, “Tuhan akan membangkitkan
kehidupan kecil itu,” sehari sebelumnya. Benarkah itu, Lyle?
[Saudara Lyle Wood berkata, “Ya.”—Ed.] Bertempat di sebuah
teluk kecil. Dan saya berkata, “DEMIKIANLAH FIRMAN
TUHAN.” Dan kami memancing sepanjang malam dan tidak
menangkap apa-apa.
186 Keesokan paginya, kami memancing, kembali ke teluk kecil
itu, untuk mencari ikan bluegill. Itu ikan kecil. Dan Brother
Lyle memiliki galah besar, dan ia membiarkan seekor bluegill
kecil menelannya, kail besar yang ia miliki, sampai, ketika ia
menariknya keluar, untaian kecil itu turun sepenuhnya, kail
besar itu, di perut bluegill kecil itu. Dan ketika ia menariknya
keluar, ia harus mengeluarkan isi perut dan segala sesuatu yang
lain dari bluegill kecil itu, untuk mengambilnya. Dan menarik
semuanya itu, karena kail besar tersebut telah tersangkut di
perut ikan itu. Dan ketika ia menariknya, ia melemparkannya
ke atas air. Dan ia menggelepar, empat atau lima kali, dan itu
dia, karena isi perut dan insangnya keluar dari mulutnya. Dan
ia mengambang di sekitar sana selama sekitar setengah jam,
mengambang kembali ke semak-semak.
187 Dan saya sedang duduk di sana, memancing. Dan tiba-tiba,
RohKudus datang, berkata, “Bicaralah kepada ikan itu.”
188 Saya berkata, “Ikat kecil, Yesus Kristus memberimu hidup
lagi.” Dan ikan kecil itu, yang telah mengambang mati di atas
air, memutar tubuhnya, dan pergi rrrrroot, masuk ke dalam air,
secepat yang dia bisa pergi.
189 Saudara Lyle dan Saudara Wood ada waktu itu. Saudara
Lyle berkata, “Saudara Branham, itu berarti bagi saya, karena
saya berkata kepada ikan kecil…”
190 Malam ini, dapatkah saya memberitahu mereka apa yang
Anda katakan? [Saudara Lyle Wood berkata, “Tentu Anda bisa.
Tidak apa-apa, Saudara Branham.”—Ed.]
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191 Ia berkata, ketika ia mengeluarkan isi perutnya, dia
melemparkannya ke sana, berkata, “Kau memakan makanan
terakhirmu, sobat kecil,” begitu saja. Dilempar keluar.

Ia berkata, “Itu—itu berarti bagiku.”
Dan saya berkata, “Tidak, Saudara Lyle. Bukan itu.”

192 Saudara Banks di belakang sana, berkata, “Berapa banyak
orang di dunia ini, berapa ribu orang, yang ingin berdiri di
tempat di mana kita berdiri sekarang, untuk melihat kuasa
Allah turun dan melakukan sesuatu yang seperti itu!” Dengan
kata lain, ia mau…
193 Saya percaya kita semua merasa seperti yang dirasakan
Petrus, “Senang sekali ada di sini. Mari kita bangun tiga
tabernakel.” Paham? Betul sekali.
194 Nah, Saudara Lyle, Anda diurapi dengan Roh Kudus
sekarang. Anda telah meninggalkan Mesir. Panci-panci bawang
putih dan kenajisan dunia sudah tertinggal. Anda sedang berdiri
di tepi sungai Yordan sekarang, tepat di seberang sana. Semoga
Tuhanmembawa Andamenyeberang; Lyle.
195 Allah Yang Mahakuasa, inilah piala-Mu. Ia benar-benar
dalam kondisi yang buruk, Tuhan, tetapi hatiku tertuju
padanya. Doa-doa kami baru saja memukul pukulan yang
sangat mengerikan itu di sana, dan hal yang telah menahannya
sudah hilang darinya. Itu telah dihancurkan. Dan sekarang ia
berjalan ke Yordan. Bawalah dia ke Tanah perjanjian, Tuhan.
Dan meteraikanlah dia di antara orang-orang. Bahwa, pada
Hari yang mulia itu ketika kami akan bertemu di sana, kiranya
sayamerasakan pelukan lengannya, berteriak, “Saudaraku yang
berharga!” “Saya mengenal Dia.” Bawalah Banks bersamanya,
Tuhan, maukah Engkau? Papa dan mama, dan mereka semua,
saudara perempuan, dan seluruh keluarga besar itu, kiranya
kami semua bertemu di sana, Tuhan, dan masing-masing dari
mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berdoa di dalam
Nama Yesus. Amin.

Anda akan menerima-Nya, saudara. Allah memberkati
Anda, Saudara Lyle.
196 [Seseorang berkata, “Saudara?”—Ed.] Ya, saudara. [“Ada
panggilan jarak jauh, dan kematian, sedang menunggu di
telepon.”]
197 Ada seseorang yang sekarat, dalam panggilan jarak jauh.
Dan saya akan menyerahkan pelayanan kepada Saudara Neville
selama berada di sana.
198 [Saudara Neville berkata, “Hari yang besar dan indah
di dalam Tuhan! Allah telah melakukan beberapa hal
yang luar biasa bagi kita hari ini. Harapan saya terpenuhi
sepenuhnya—Ed.]

[“Mari kita sama-sama berdiri, di kaki kita.]
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199 [“Ingat kebaktian waktu itu, Rabu malam. Perbanyaklah
berdoa. Semua hati yang tidak puas, dan tidak pasti
berhubungan banyaklah dengan Allah. ‘Waktunya sudah dekat.
Sekarang saatnya. Hari ini adalah hari keselamatan itu.’]
200 [“Allah memberkati Anda semua para pengunjung, Anda
orang-orang yang dari jauh. Doa kami adalah agar Allah
memberi Anda rahmat dalam perjalanan, kembali ke tempat
tinggal Anda. Senang memiliki Anda bersama kami. Dan
doakan kami saat Anda pergi, agar Tuhan memberkati tempat
ini juga.]
201 [“Bapa kami yang di Sorga, sebagaimana hamba-Mu telah
datang malam ini, untuk melakukan pekerjaan sebagai hamba
dan nabi-Mu, berdiri di antara, celah, membuat pagar, datang
kepada kami dengan semangat yang membara dari hamba-Mu,
seperti dibaptis dengan Roh Kudus, dan diberi jabatan nabi,
untuk berbicara kepada generasi ini. Tolonglah kami hari ini dan
malam ini, untuk menerima Pesan yang datang kepada kami,
Tuhan, nasihat, untuk bersiap.]
202 [“Berkatilah setiap orang yang keluar dari pintu gedung ini
malam ini. Kiranya sakit penyakit yang menimpa kami, yang
tidak kita ketahui, semoga kasih karunia dan kuasa-Mu yang
mulia itumemelihara danmelindungi danmenyembuhkan kami,
dan menjaga kami, sampai saat itu ketika Engkau siap untuk
memindahkan kami ke sisi yang lain. Berkatilah semua yang
putus asa dan kecewa, yang takut, danmereka yang lemah.]
203 [“Allah, kami berdoa malam ini untuk lawatan yang spesial,
berkat Roh Kudus, untuk beristirahat pada setiap musafir,
setiap pengembara, setiap orang asing yang ada di gerbang kami.
Setiap orang yang keluar dari pintumalam ini, kiranya selubung
penutup Darah, dari salib Kalvari, menutupi dan menyediakan
dengan cukup.]
204 [“Sembuhkan kami saat kami sakit. Jagalah kami dengan
kuasa-Mu yang perkasa. Urapilah kami untuk pelayanan.
Biarlah kami berjalan dalam kasih, di hadapan-Mu, seumur
hidup kami. Dan kami akan memuji Engkau untuk ini,
sebab kami memintanya dalam Nama Yesus Kristus dan demi
Dia. Amin.]
205 [“Dan Allah memberkati Anda. Dan kami senang memiliki
Anda. Berjabat tanganlah satu sama lain.”—Ed.]
206 Sangat menghargai semua yang Anda lakukan untuk saya,
kartu dan…?…Ya, Pak. Sangatmenghargai…?…
207 Jadi kami mengirim gunung batu iman…?…Ada seorang
pria dari sekitar…?…Jadi saya mengirim doa kepadanya,
dalam Nama Yesus Kristus. Telah berbaring di sana selama satu
jam, tidak ada denyut nadi, tidak ada nafas, tidak ada apa-
apa. Tidak ada nafas, tidak ada denyut nadi, atau pernafasan,
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tidak ada apa-apa; mata tertutup di kepalanya, jatuh di mimbar.
[Saudara Neville berkata, “Ia membiarkannya terbaring di sana
sampai doa itu masuk.”]
208 Ini masih terbuka? [Saudara Neville berkata, “Ya, masih
menyala.”—Ed.]
209 Bolehkah saya mendapatkan perhatian Anda? Jauh di atas,
seorang penginjil muda, seorang pengkhotbah, di atas sini di
Indiana, sedang berkhotbah, jatuh mati di mimbar, sekitar satu
jam yang lalu. Sementara ia berkhotbah, jatuh ke depan, dan
meninggal di mimbar, seorang penginjil terkenal, berkhotbah di
sini di Indiana. Gembalanya baru saja datang dan menelepon
saya. Ia meninggal tepat saat berkhotbah di bawah urapan
Roh, jatuh ke depan,matanya terbenam, nafasnyameninggalkan
dia. Ia dinyatakan meninggal, telah terbaring mati selama satu
jam. Dan sesuatu mengatakan kepada mereka untuk menelepon
gereja dan meminta saya untuk berdoa. Jadi saya mengirim
doa untuk membawanya kembali, dalam Nama Tuhan Yesus.
Kiranya Anda bergabung dengan saya dengan iman, sehingga
itu tidak akan meleset dari sasaran; menyegarkan dia dan
membawanya kembali. Terima kasih.
210 Allah menyertai Anda, sampai bertemu hari Rabu malam.
Anda orang-orang dari Georgia dan sekitarnya, selamat tinggal.
Allah menyertai Anda.
211 Saudara Pat…?… 
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