
TANDA ITU

 …pembacaan Firman. Sebagai kebaktian penutup,
alasan saya meminta Anda untuk berdiri…Ketika

mereka menyanyikan The Star-Spangled Banner, Anda
berdiri. Bukankah begitu? [Jemaat berkata, “Ya.”—Ed.] Lalu
mengapa tidak berdiri untuk Firman Allah? Itu merupakan
penghormatan. Sekarang di dalam Kitab Keluaran, pasal ke-
12, mulai dengan ayat ke-12, Saya ingin membaca sebagian dari
Kitab Suci, ayat ke-12 dan ke-13.

Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah
Mesir, dan akan Kubunuh…semua anak sulung
di tanah—Mesir, dari anak manusia sampai anak
binatang; dan…akan Kujatuhkan hukuman: Akulah,
TUHAN.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-

rumah di mana kamu tinggal; Apabila Aku melihat
darah itu, maka Aku akan lewat dari pada kamu, jadi
tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah
kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir.

2 Subjek saya adalah: Tanda Itu.
3 Sekarang mari kita menundukkan kepala kita. Dan dalam
keheningan-Nya di saat yang sakral ini, sebelum mendekati-
Nya dalam doa, adakah permintaan yang Anda ingin Tuhan
jawab sore ini? Angkat saja tanganAnda jika Andamemilikinya,
dan pikirkan dalam hati Anda apa yang Anda ingin untuk Dia
lakukan. Di mana saja di dalam gedung, pikirkan saja apa yang
Anda ingin Ia lakukan.
4 Bapa Sorgawi kami, Engkau adalah Allah yang tidak
dapat berubah, dan kami berdoa agar Engkau menjawab doa-
doa kami, sore ini, saat—saat kami mengangkat tangan. Dan
Engkau memperhatikan bahwa tangan saya juga terangkat.
Dan permintaan saya, saya akan menyatakannya di hadapan
orang banyak, yaitu, Tuhan, agar Engkau akan menyembuhkan
setiap orang yang ada di sini hari ini, selamatkanlah setiap
orang yang hilang. Sekarang, Engkau berkata, “Jika engkau
meminta apa saja kepada Bapa, dalam Nama-Ku, Aku akan
melakukannya.” Sekarang, Tuhan, tolonglah kami semua untuk
percaya sebagai satu kesatuan orang, anak-anak yang percaya.
Berbicaralah melalui Firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu adalah
Kebenaran. Berkatilah hati kami.
5 Kami bersyukur kepada-Mu atas pertemuan ini. Kami
bersyukur kepada-Mu untuk Saudara Grant, dan untuk semua
pekerja-pekerjanya, dan semua gereja dan orang-orangnya. Dan
untuk semua yang telah Engkau lakukan bagi kami, Tuhan,
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kami bersyukur kepada-Mu. Bapa, mungkin ada banyak di
antara kami di sini yang tidak akan pernah saling bertemu lagi
sekarang, hingga nanti kami berjumpa di sisi yang lain. Ini
mungkin kebaktian terakhir di mana kami bisa duduk bersama
di bumi ini. Semoga Roh Kudus datang dan memberkati kami
sekalian, melayani kebutuhan kami. Dalam Nama Yesus kami
berdoa. Amin.

Silakan duduk.
6 Saya ada satu lembar kertas kecil di sini, saya menulis
beberapa ayat Kitab Suci dan hal-hal kecil. Dulu saya bisa
mengingatnya dalam pikiran saya, tetapi saya baru saja
melewati dua puluh lima, Anda tahu, yang kedua kalinya. Dan
kemudian saya tidak bisa ingat seperti dulu, dan begitu banyak
yang harus diselesaikan dalam berbagai pertemuan dan hal-hal
lain, dan begitu banyak yang harus dilakukan.
7 Pokok bahasan kita sore ini adalah: Tanda Itu. Adegan kita
dibuka di Mesir. Ini adalah sebuah gambaran yang bagus di
sini sekarang, saya ingin Anda semua melihatnya dan bersikap
hormat semampu Anda. Mesir adalah tempat kejadian itu, dan
waktu kejadian itu tepat di awal eksodus.
8 Dan, sekarang, ini adalah kiasan untuk hari ini,
ditampilkan, karena kita juga sedang menghadapi eksodus
yang lain. Allah sedang membawa Israel keluar dari Mesir,
ke tanah perjanjian, adalah sebuah kiasan mengenai Kristus
yang sedang membawa Mempelai Wanita keluar dari gereja, ke
Tanah Perjanjian. Kita berada di eksodus yang lain. Sekarang
jika Anda akan mempelajari Kitab Suci, kita hanya punya
waktu untuk membahas bagian-bagian pentingnya, itu benar.
Kita adalah…Saat Allah membawa suatu bangsa keluar dari
suatu bangsa, Allah akan membawa Mempelai Wanita keluar
dari sebuah gereja. Mempelai Wanita akan dipanggil dari semua
gereja. Itu akan menjadi pilihan Allah, akan dibawa keluar.
Dan kita berada di ambang eksodus itu saat ini, karena kita
memiliki setiap bukti Alkitab bahwa kita berdiri di sana. Nah,
saya tahu itu telah dikatakan berkali-kali, tetapi, sahabatku,
satu kali itu akan dikatakan untuk yang terakhir kalinya. Waktu
akan memudar ke dalam Kekekalan saat itu. Ia datang untuk
membawa seorangMempelaiWanita keluar dari gereja.
9 Tanda itu adalah hal yang membuat perbedaan antara Mesir
dan Israel, kedua bangsa itu. Mereka semua adalah manusia,
tetapi semua ciptaan-Allah, semua hasil karya Allah, tetapi,
perbedaannya ketika hukuman mati dijatuhkan, perbedaan
antara hidup dan mati adalah tanda itu.
10 Dan demikian juga pada kedatangan Anak Allah, ketika Ia
membawa Mempelai Wanita keluar dari gereja, perbedaannya
adalah Tanda itu. Nah, Anda dengarkan baik-baik sore ini,
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dan lihat apakah itu tidak benar. Tanda itu akan menjadi
perbedaannya. Harus ada sebuah perbedaan.
11 Allah akan menghakimi dunia, suatu hari nanti. Jika saya
bertanya kepada orang-orang Katolik, “Siapa yang akan Ia
hakimi, dengan apa Ia akan menghakimi dunia?” Mereka akan
berkata, “Gereja.” Gereja apa? “Gereja Katolik.” Gereja Katolik
yang mana? Ada beberapa dari mereka. Orang Methodist
akan berkata, “Dengan Methodist,” maka orang Baptis keluar
dari situ. Kemudian, jika Anda menghakiminya dengan gereja
Baptis, mereka semua yang lain keluar. Pentakosta berkata,
“Dengan Pentakosta,” maka mereka yang lain keluar. Lihat,
itu akan membingungkan, terlalu banyak kebingungan, terlalu
membingungkan bagi pikiran, untuk memikirkan hal yang
seperti itu.
12 Tetapi di sini Allah punya cara di mana Ia berkata Ia
akan menghakimi bumi, bukan menurut gereja Katolik, bukan
menurut gereja Protestan. Tetapi Ia akan menghakimi dunia
oleh Yesus Kristus, dan Yesus adalah Firman, jadi itu kembali
ke Alkitab lagi. Paham? Ia akan menghakimi dunia dengan
Alkitab. Dan Alkitab adalah Kitab penghakiman Allah, yang
merupakan pewahyuan Yesus Kristus yang sempurna, bahwa
tidak ada lagi yang dapat ditambahkan atau diambil dari-Nya;
hukuman untuk melakukannya, adalah nama Anda dikeluarkan
dari Kitab Kehidupan. Tetaplah berada di dalam Kitab itu, dan
berdoalah agar Allahmenjadikan kita bagian dari Itu.
13 Sekarang kita mengetahui, sebuah tanda, apakah tanda itu?
Tanda itu adalah sebuah bukti bahwa harga telah dibayar,
itulah tanda. Sama seperti perusahaan kereta api dan bus
kita, kita mengambil uang kita dan pergi ke stasiun. Nah,
lihat, perusahaan bus tidak diperbolehkan, di tempat-tempat di
mana tanda digunakan, mereka tidak diperbolehkanmengambil
uang. Mereka tidak dapat mengambil uang, dibutuhkan tanda;
katakanlah, pesawat terbang, entah apa pun. Anda pergi ke
tempat tertentu, konter pembelian, dan membeli, dari uang
Anda, begitu banyak tanda, tanda tertentu ini. Dan tanda ini
adalah bukti bahwa ongkos Anda telah dibayar. Anda berhak
naik kapal, naik pesawat, naik bus, atau entah apa pun itu,
selama Anda memegang tanda itu untuk menunjukkan bahwa—
bahwa perjalanan Anda telah dibayar. Sekarang ingat itu.
Jangan lupakan itu.
14 Domba Israel yang disembelih adalah…adalah persyaratan
Allah. Yehova menuntut seekor anak domba yang disembelih,
sebuah pengganti yang tidak bersalah. Seperti yang telah
kita lalui selama seminggu yang lalu, bahwa Allah, ketika Ia
membuat sebuah keputusan, Ia tidak pernah mengubahnya.
Dan Ia membuat sebuah jalan, hal pertama yang Ia lakukan
ketika manusia telah jatuh, Ia harus membuat sebuah jalan
untuk dia kembali, jika Ia pernah ingin menebusnya, dan Ia
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membuat sebuah keputusan bahwa Ia menyelamatkan manusia
dengan Darah Seorang yang tidak bersalah. Dan Ia selamanya
telah melakukan hal yang sama. Ia tidak pernah mengubahnya.
Tidak ada tempat di mana Allah akan pernah bertemu dengan
penyembah mana pun, hanya di bawah Darah. Itulah satu-
satunya tempat-Nya.
15 Kita mencoba untukmembuat Dia bertemu di bawah teologi
kita, di bawah denominasi kita, di bawah program pendidikan
kita. Beberapa orang telah membangun menara dan beberapa
orang telah membangun kota-kota, Babel dan—dan menara
Babel, dan semua jenis hal yang berbeda. Tetapi tetap saja,
Allah hanya bertemu dengan penyembah sejati di bawah Darah.
Ia tidak pernah mengubahnya. Kita semua tidak bisa menjadi
Methodist, kita semua tidak bisa menjadi Pentakosta, kita
semua tidak bisa menjadi ini, itu, atau yang lain, kita tidak
akan sepakat. Tetapi ketika saya datang kepada seorang pria,
meskipun dia imam Katolik atau apa pun dia, ketika ia berada
di bawah Darah itu kami adalah saudara, tidak peduli di mana
ia berada, selama ia berada di bawahDarah itu.
16 Nah, domba Israel yang disembelih adalah persyaratan
dari Yehova, dan darahnya adalah tanda bahwa pekerjaan
itu telah selesai. Allah mengharuskan penebusan, dari Mesir,
untuk pergi ke tanah perjanjian, Ia meminta seekor hewan
yang disembelih. Dan hewan itu harus…Darah dari hewan
yang mati harus ditaruh di atas ambang pintu dan di pintu,
dan itu menandakan bahwa hal yang dituntut oleh Yehova
telah dipenuhi. Paham? Nah, bukan anak itu domba yang
menjadi tandanya, darah itu yang menjadi tandanya. Nah,
kehidupan telah keluar dari korban itu, dan sekarang darah
adalah tandanya. Perintah-Nya telah dilaksanakan. Darah
melambangkan tanda itu, bukti bahwa orang percaya ini telah
melakukan dengan tepat apa yang diminta. Itu adalah tandanya.
Baiklah, karena orang percaya, yang menyembah, waktu itu
dikenali dengan korbannya. Paham?
17 Inilah rumahnya, dan si penyembah, apakah syaratnya?
“Sembelih seekor anak domba. Pada hari keempat belas setelah
ia dikurung, seekor—seekor jantan yang tidak bercacat, seluruh
orang Israel harusmenyembelih itu, dan darahnya harus diambil
dengan hisop dan dioleskan pada ambang pintu.”
18 Dan, omong-omong, hisop itu hanyalah rumput biasa.Hisop
artinya “imanmu.” Seseorang mencoba untuk memiliki iman
supranatural, itulah alasan Anda melewatkan kesembuhan
Anda. Iman hanyalah hal yang sederhana saja. Anda punya iman
untuk datang ke gereja. Anda punya iman untuk berjalan di luar
sana. Anda punya iman untuk menyalakan mobil Anda. Anda
punya iman untukmakanmalamAnda. Begitulah adanya, hanya
iman yang sederhana saja. Sekarang untuk mengoleskan darah,
dioleskan dengan hisop, yang hanyalah rumput biasa yang
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tumbuh di mana saja di Palestina, menunjukkan bahwa iman itu
yang olehnya darah harus dioleskan bukan hal yang luar biasa
di mana Anda harus memiliki segala macam gelar doktor untuk
melakukannya. Itu hanyalah iman sederhana saja, iman sehari-
hari, untuk percaya kepada Allah. Paham? “Oleskan darahnya,”
dengan iman, “dengan hisop.”
19 Nah, si penyembah, saat itu, terlihat di bawah darah ini,
menunjukkan bahwa ia telahmelaksanakan permintaanYehova,
dan ia dikenali. Tanda itu menunjukkan bahwa ia telah dikenali
dengan anak domba yang telah disembelih yang dituntut oleh
Yehova. Pekerjaan telah selesai. Betapa sebuah kiasan yang
sempurna hari ini, Kristus dan orang percaya. Ketika Tanda
itu diperlihatkan kepada orang percaya, maka Itu menunjukkan
bahwa itu telah diterima dan pekerjaan telah selesai.
20 Maka, darah adalah tanda identifikasi, darah itu sendiri.
Hewan itu berdarah, mati, dan darahnya ditaruh di dinding.
Sekarang, kehidupan hewan itu, yang ada di dalam darah.
Dan hidup ada di dalam darah, kita tahu itu. Alkitab berkata
demikian, dan sains membuktikannya, kehidupan ada di dalam
darah. Jadi karena itu ketika hewan itu dibunuh, dan kehidupan
terputus dari hewan itu, darah harus menjadi kimia dari darah
itu, untuk mewakili tanda itu. Sebab, hidup yang ada di dalam
darah itu tidak dapat kembali kepada orang percaya, karena itu
adalah hidupnya hewan.
21 Dan hidupnya hewan dan hidupnya manusia benar-benar
berbeda. Tidak ada, tidak ada sama sekali di dalamnya. Anda
ambil, ambil darah binatang dan masukkan ke dalam tubuh
Anda, Anda akanmati. Jadi Anda lihat, kita, ini adalah sebuah—
itu adalah sebuah kehidupan yang berbeda di dalam darah
hewan dengan yang ada dalam darah manusia, karena manusia
memiliki jiwa. Binatang tidakmemiliki jiwa.
22 Dan sekarang, oleh karena itu, darah itu sendiri, pahami
sekarang, kimia merah, zat kimia darah, harus ada di pintu,
sebagai sebuah tanda bahwa anak domba itu telah mati,
sekarang, karena kehidupan anak domba tidak bisa kembali
pada manusia penyembah itu. Tetapi hari ini…Itu hanya
sebuah kiasan.
23 Hari ini itu bukanlah zat kimia Darah Tuhan Yesus, Anak
Domba kita, tetapi itu adalah Kehidupan yang ada di dalam
Darah itu, yaitu Roh Kudus. Itu datang kembali dan merupakan
Tanda bahwa kita telah menerima dan melakukan dengan tepat
apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Dan kemudian,
dengan memiliki Tanda itu, kita dikenali dengan Korban kita.
Sempurna. Saya tidak tahu bagaimana sesuatu bisa menjadi
lebih jelas lagi. Paham?
24 Satu-satunya cara seseorang bisa mengatakan bahwa rumah
itu miliknya, juga, di bawah darah, karena kimia dari darah
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itu ada di pintu. Mereka berjalan lewat, Malaikat maut harus
melihat dan memandang darah itu. Nah, sekali lagi, itu adalah
sebuah kiasan dari Roh Kudus.
25 Sekarang, lihat, Darah Yesus yang sebenarnya tidak dapat
turun ke atas kita masing-masing, karena Ia hanya memiliki
sekian banyak Darah di dalam tubuh-Nya. Dan itu telah
menetes, keluar dari tubuh-Nya, ke dalam tanah, dua ribu tahun
yang lalu; tetapi itu tidak untuk menjadi Tanda. Kehidupan,
Kehidupan yang ada di dalamDarah itu, adalah Tanda sekarang
ini. Saya akan membuktikannya kepada Anda, sebentar lagi,
dengan Alkitab. Ini adalah Tanda yang akan datang kepada kita
masing-masing, untuk menunjukkan bahwa kita telah dikenali
denganKorban kita, dan telahmemenuhi tuntutan Yehova.
26 Petrus berkata, pada Hari Pentakosta, “Bertobatlah, kamu
masing-masing, dan berilah dirimu dibaptis dalam Nama Yesus
Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima
karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi
anak-anakmu, dan kepada mereka yang masih jauh, yaitu
sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan, Allah kita.” Lihat,
tidak menunjukkan bahwa itu hanya bagi mereka. “Sebanyak
yang akan dipanggil Tuhan.”
27 Ada banyak yang mengira mereka dipanggil. Tetapi semua
yang “Tuhan” panggil! “Dan mereka yang ditentukan-Nya dari
semula, mereka itu juga dipanggil-Nya; semua yang dipanggil-
Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya; Semua yang dibenarkan-
Nya,mereka itu juga dimuliakan-Nya,” perkara selesai.
28 Dan kemudian ketika Anda mengambil seseorang yang
tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah untuk hari itu, lihat
apa yang mereka lakukan? Mereka menyangkal Tanda itu
yang merupakan simbol dari Anda yang terhubung dengan
Korban Anda. Mengerti yang sayamaksud? Ini sangat sederhana
jika Anda hanya melihat itu dengan—dengan cara yang
Tuhan tuliskan sekarang. Darah membawa kita dan kita…
menunjukkan—simbol RohKudus, yaitu Kehidupan.
29 Nah, kehidupan binatang tidak bisa kembali ke manusia,
karena mereka tidak akan cocok, kehidupan binatang tidak
memiliki jiwa di dalamnya. Kehidupan manusia memiliki jiwa.
Hewan itu tidak tahu ia telanjang. Ia tidak tahu benar dan
salah. Ia, ia hanya…Ia memiliki—roh, tetapi tidak memiliki
jiwa. Sekarang ingat, nah, jiwa adalah sifat dari roh, tentunya.
30 Sekarang perhatikan, tetapi kemudian ketika Kehidupan
dari Korban kita, Yesus Kristus, ketika Darah-Nya
dicurahkan…Ia adalah Allah, terkurung dalam seorang
Manusia. Nah, Ia turun dari Yehova, untuk memperkenalkan
diri-Nya sebagai seorang manusia, untuk mengambil ke atas
diri-Nya rupa manusia, untuk mengenali kita dengan Dia.
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Ia adalah Anak Domba Allah. Dan di dalam Dia, di mana
Darah…

31 Sekarang saya tahu seseorang berkata, “Ia adalah darah
Yahudi.” Anda mendengar orang-orang Yahudi mengatakan itu.
Ia bukan darah Yahudi, dan Ia juga bukan darah Bangsa lain.
Ia adalah Darah Allah. Ia tidak memiliki orang Yahudi…Ia
bukan orang Yahudi atau bangsa di luar Yahudi. Ia adalahAllah.
“Seorang—seorang—seorang perawan akanmengandung.”

32 Nah, saya tahu banyak dari Anda dan orang-orang Protestan
berpikir bahwa telur itu adalah milik Maria. Dan—hemoglobin
yang datang, kehidupan datang dalam sel darah. Sebab, seekor
ayam betina bisa bertelur, tanpa bersama burung jantan, itu
tidak akan menetas, karena itu tidak subur. Kehidupan berasal
dari aliran darah, yang berasal dari kelamin laki-laki. Tetapi
dalam kasus ini tidak ada kelamin laki-laki, jadi, “kehidupan
di dalam darah”, itu harus datang dari Allah saja, dan Ia
menciptakan sel Darah di dalam rahim Maria. Allah Sendiri,
Sang Pencipta itu Sendiri, menciptakan sel Darah. Sekarang
lihat. Mereka berkata, “Yah, itu tubuhnya. Maria yang punya
telur.” Tidak, pak. Ia tidak punya; bukan telurnya. Jika itu telur,
Anda tidak bisa mendapatkan sperma tanpa sebuah sensasi.
Dan jika Ia, ia mendapatkan sensasi, menurut Anda apa yang
sedang dikerjakan Allah?

33 Ia menciptakan keduanya baik telur dan Darah. Itulah
tepatnya apakah Ia dulunya. “Kita menjamah Allah,” kata
Alkitab. Satu Timotius 3:16, “Tanpa perbantahan, agunglah
rahasia kesalehan itu: Allah dimanifestasikan dalam daging.
Kita menjamah Dia dengan tangan kita.” Tubuh itu adalah
Allah. Tentu saja, demikian. Ia adalah Allah seluruhnya, dalam
wujud seorang manusia.

34 Sekarang kita perhatikan dalam hal ini, bahwa sel darah
itu sedang dihancurkan, yang melepaskan Allah. “Allah ada di
dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan diri-Nya sendiri.”
Di mana, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, tidak
ada hal lain yang bisa dilakukan; itu memerlukan Darah yang
suci itu, Diri-Nya sendiri. Allah harus turun dan menjadi
manusia, untukmenderita hukum-Nya sendiri. Jika Yesus hanya
seorang nabi, seorang manusia terpisah dari Allah, maka Allah
tidak adil.

35 Jika saya bisa mengatakan, “Biarlah Saudara Grant mati
untuk beberapa dosa yang seharusnya membuat Billy mati,”
atau sesuatu yang lain, suatu hukuman, itu tidak akan adil.
Jika saya membuat anak laki-laki saya sendiri untuk mati
karena hukuman yang telah saya nyatakan, itu masih tidak
adil. Hanya ada satu keadilan yang bisa saya lakukan, yaitu
menggantikannya, jika saya inginmenyelamatkannya.
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36 DanAllah harusmenjadi daging, untukmenggantikan orang
berdosa; Allah dimanifestasikan dalamdaging, tidak lain adalah
Allah itu sendiri. Nah, di sinilah Ia, dimanifestasikan dalam
daging, untuk menghapus dosa dunia. Dan Ia memperkenalkan
diri-Nya di dalam kita, agar kita dapat dikenali di dalam Dia.
Pahamkah tujuannya?
37 Sekarang kita menemukan identifikasi kita dengan Korban
kita, Hidup dari Korban itu ada di dalam kita, yang adalah Roh
Kudus. Ketika sel itu pecah, itu melepaskan Allah, melepaskan
Allah, agar Ia menguduskan suatu umat dengan Darah-Nya
Sendiri dan menempatkan Allah di dalam manusia lagi. Allah
di dalam Anda, Kehidupan Kekal!
38 Dan setiap sarjana Yunani tahu bahwa kata itu, Kehidupan
Kekal, berasal dari kata Z-o-e, Zoe, yang berarti “Kehidupan
Allah Sendiri”. Itu benar. Satu-satunya cara Anda dapat
memiliki Kehidupan, hanya ada satu bentuk Kehidupan Kekal,
dan itu adalah Kehidupan Allah Sendiri di dalam Anda. Paham?
Kemudian Anda memiliki Hidup Kekal, karena Ia adalah satu-
satunya pribadi Kekal yang ada. Dan kita adalah atribut-
atribut dari pikiran-Nya, bahkan sebelum ada dasar dunia atau
apa pun. Semua ini hanyalah pemikiran-Nya, dan kita adalah
tampilan pemikiran-Nya tentang apa itu dulunya.
39 Dan Ia harus turun untuk menghapus dosa. Tidak ada orang
lain yang bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun yang layak
untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa melakukannya selain
Dia, dan Ia telah melakukannya.
40 Dan kemudian, ketika kehidupan itu dilepaskan dari tubuh
itu, Manusia, yang adalah Anak Allah (Kuasa penciptaannya
membuat sebuah bangunan, seperti kontraktor mana pun,
membangun bangunan di mana Ia masuk ke dalamnya, Ia
sendiri, Allah melakukan itu.), dan kemudian, ketika kehidupan
itu diambil, Darah, kimia darinya, dicurahkan ke tanah, sama
seperti darah Habel orang benar itu yang dicurahkan ke tanah,
tetapi dari Darah itu keluarlah Roh Kudus Allah, dan Itu diutus
kepada manusia pada Hari Pentakosta, untuk dikenali dengan
Korban yang mati bagi mereka. Sama sekali tidak ada cara lain
kita bisamendapatkannya. Sebuah Tanda yang positif!
41 Lihat, jika Anda bersalah atas kematian, dan Anda tahu
Anda akan pergi ke kursi listrik, dan ingat, untukmenolak…
42 Dallas, dengarkan! Untuk menolak Darah Yesus Kristus,
Tanda Darah-Nya, jika Anda melihat-Nya dan menolak-Nya,
Anda akan menghadapi Penghakiman dengan Darah-Nya di
tanganAnda. Orang berdosa, anggota gereja, ingat itu.
43 Bagaimana seandainya Lee Oswald akan bisa, beberapa
hari itu, dan keringat itu di hadapan Mahkamah Agung yang
harus ia hadapi; dan tahu, karena membunuh Presiden, bahkan
tidak akan ada setitik belas kasihan pun, bagaimana perasaan
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pria itu! Ia pasti ada dalam perasaan yang mengerikan. Ia
tidak pernah menghadapinya, karena orang lain menembaknya.
Tetapi renungkan saat duduk di sana di hadapan Mahkamah
Agung yang marah, dengan darah sesamamu ada di tanganmu,
Presiden Amerika Serikat! Itu akan menjadi hal yang ringan,
dibandingkan Anda orang-orang yang mengabaikan Darah
Yesus Kristus, ketika Anda akan berdiri di dekat pengadilan
Allah. Mengeluarkan keringat saat Anda tahu. Oswald tidak
bisa melakukan lebih dari meninggalkan kehidupan ini
untuknya, tetapi Allah mengusir Anda selama Kekekalan
dari Hadirat-Nya. Ini akan menjadi hal yang mengerikan.
Perhatikan.

44 Jika Anda harus datang ke pengadilan, karena bersalah,
Anda akan mencari pengacara terbaik yang bisa Anda temukan.
Siapa pun akan melakukannya.

45 Dan setiap orang yang lahir di dunia, saya tidak peduli ia
berasal dari rumah sebagus apa, ia bersalah atas Darah Yesus
Kristus sampai ia menerima pengampunan darinya. Dan satu-
satunya cara agar Anda tahu bahwa pengampunan itu benar,
ketika Tanda itu menempatkan diri-Nya sendiri pada Anda, dan
Anda memiliki Tanda itu.

46 Perhatikan, Anda bersalah, dan Anda akan mencari
pengacara terbaik yang bisa Anda temukan untuk membela
kasus Anda. Dan jika saya akan pergi ke Penghakiman
Allah, saya tidak menginginkan seorang imam, saya tidak
menginginkan seorang pun; Saya ingin pengacara terbaik yang
bisa saya temukan untukmembela kasus saya.

47 Biarlah saya mengatakan ini, kepada Anda, teman Kristen
saya. Pengacara kita itu adalah juga hakim kita, dan hakim
kita menjadi pengacara kita. Kasus sudah selesai ketika kita
menerima pengampunan-Nya. Hakim itu sendiri turun dan
menjadi pengacara, dan pengacara dan hakim itu adalah Pribadi
yang sama. Allah menjadi manusia, agar Ia dapat membenarkan
manusia dengan kematian-Nya sendiri yang telah Ia tempatkan
atas manusia itu. Haleluya! Itu artinya, “Terpujilah Allah kita!”
Ia layakmenerima semua pujian. Hakim kita dan pengacara kita
adalah Orang yang sama.

48 Roh Kudus adalah Tanda bahwa kita telah diampuni.
Kasus ditutup. Kepada setiap pria dan wanita yang benar-
benar telah menerima baptisan Roh Kudus, ia telah diuji,
ia dikenali dengan pengacaranya, dengan hakimnya, dengan
korbannya, dan Tanda yang ia pegang sebagai miliknya
menunjukkan bahwa perjalanannya menuju Kemuliaan sudah
dibayar. Amin. Semua sudah berakhir. Ia memegang Tanda
itu. Itu miliknya, baptisan Roh Kudus, yang menjadi saksi
kebangkitan Yesus. Amin. Apakah Anda percaya itu? [Jemaat
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berkata, “Amin.”—Ed.] Itu adalah tanda pengenal Anda, Anda
memegang Tanda itu.
49 Sekarang jika Anda belum mendapatkan Tanda itu, Anda
tidak akan masuk. Anda harus memiliki Tanda itu. Itulah harga
yang diminta, “Ketika Aku melihat darah itu, darah adalah
tandanya. Ketika Aku melihat darah itu, Aku akan lewat dari
pada kamu.” Anda harus memiliki Tanda itu. Jika tidak, wah,
Anda tidak akan pergi. Anda harusmemiliki Tanda itu.
50 Jika tanda itu tidak ditampilkan, tanda tidak ditampilkan
di sana, bahkan perjanjian itu tidak akan berlaku. Anda
berkata, “Nah, sekarang, Saudara Branham, tunggu sebentar.”
Itu benar sekali.
51 Tanda itu berada di atas perjanjian. Sebab Israel memiliki
sebuah perjanjian untuk disunat, dan setiap orang Yahudi
dapat keluar dan menunjukkan kepada siapa pun, “Aku dapat
membuktikan kepadamu bahwa aku bersunat, aku seorang
Yahudi, aku disunat menurut perintah Yehova,” namun itu tidak
mengusirnya jika tanda itu juga tidak ada di sana. Ia harus
menampilkan tanda itu. Apakah Anda memahaminya? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.] Ia…Bagaimanapun, tanda itu harus
ada di sana. Dan jika Anda berada di dalam perjanjian…
Jika ada orang Yahudi yang berkata, “Aku tidak akan menaruh
darah di pintuku, Aku dapat membuktikan bahwa aku adalah
seorang Yahudi perjanjian,” Malaikat maut mendapatkannya.
Tidak peduli seberapa setia ia dulunya, betapa ia anggota gereja
yang baik, seberapa banyak persepuluhan yang ia berikan,
bagaimana ia mengatakan bahwa ia percaya kepada Yehova;
Yehova meminta tanda itu.
52 Dan Iamemintanya hari ini, juga. Itu pasti. Itu harus, “Sebab
tidak ada jalan lain di bawah Sorga, tidak ada nama lain yang
diberikan, bagaimanapun juga,” tidak peduli seberapa baik,
seberapa setia. Tanda itu harus ada di sana, dan ditampilkan.
53 “Darah,”Anda berkata, “yah, akumenyembelih anak domba
itu dan aku memasukkannya ke dalam buli-buli. Aku telah
menaruhnya di belakang sini.” Bukan itu yang Ia katakan. Itu
harus ada di atas ambang pintu dan di tempat pintu. Itu harus
ditampilkan.
54 Dan hidup Anda harus menampilkan Tanda itu ada di
dalam diri Anda. Oh, Anda Pentakosta, ada apa dengan
Anda? Berambut pendek, wajah yang dicat, pria, lelucon-
lelucon kotor dan sebagainya, di manakah tampilan Darah
dari Tuhanku Yesus Kristus yaitu Tanda Roh Kudus? Anda,
memiliki bentuk kesalehan, dan menyebutnya “sihir” dan yang
lainnya, pekerjaan-pekerjaan Allah, “sihir.” Bagaimana Anda
bisa menampilkan sebuah tanda?
55 Mereka berkata, “Saya Pente-…” Saya tidak peduli apa
Anda. “Saya Baptis. Saya Pres-…” Saya tidak peduli siapa
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Anda. Tanda itu harus ada di sana. Allah menuntut Itu, dan
tidak ada yang lain selain itu.
56 Anda berkata, “Yah, saya punya gelar doktor.” Saya tidak
peduli berapa banyak gelar yang Anda miliki. Allah menuntut
Tanda itu, dan hanya Itu. Itu adalah sebuah bukti bahwa jalan
Anda sudah dibayar. Ia tidak akan mengambil sertifikat Anda
atau yang lainnya. Ia harus memiliki Tanda itu.
57 Sopir bus itu berkata, “Ini, tunggu sebentar, itu bukan
tanda saya.”
58 Petugas pesawat berkata, “Nah, Anda pergi keluar sana
sekarang.” Tiket adalah tanda. Anda pergi ke sana dan
memberi tahu pilot, “Ini, saya ingin naik pesawat Anda. Berapa
harganya?”

“Masuk dan ambil tanda Anda.”

“Oh, saya akan membayar Anda.”
59 “Saya tidak bisa menerimanya. Anda tidak akan
naik pesawat saya sampai Anda membayar harganya dan
mendapatkan tanda itu. Saya sedangmencari tanda itu.”

Anda berkata, “Yah, saya pergi ke sekolah. Saya melakukan
ini. Saya…”
60 Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda harus
memiliki Tanda itu atau Anda tidak bisa naik. Amin dan amin.
Tidak bisakah Anda melihatnya? Allah menuntut Tanda itu.
“Ketika Aku melihat darah itu, dan Aku hanya akan lewat dari
pada kamu ketika Akumelihat tanda itu.”
61 Itu tidak ditampilkan, maka perjanjian itu bahkan tidak
berlaku. Seorang Yahudi benar-benar dapat mengatakan dan
membuktikan dirinya sebagai seorang—sebagai seorang Yahudi
yang disunat, ia dapat membawa saudara-saudaranya keluar
dan berkata, “Lihat di sini, saya sudah disunat.” Itu tidak berarti
sedikit pun.
62 Anda berkata, “Saya Methodist. Saya Baptis. Saya
Pentakosta. Saya ini. Saya itu.” Itu tidak berarti sedikit pun.
63 Anda harus memiliki Tanda itu. Dan ketika Tanda itu
datang, Itu bersaksi tentang Kristus. Ia berkata Itu akan
bersaksi. Dan Kristus adalah Firman. Dan bagaimana Anda
bisa menyangkal bahwa Alkitab itu benar, sebagian dari Itu,
dan masih mengatakan bahwa Anda memiliki Tanda itu, ketika
Tanda itu adalah kesaksian Yesus Kristus? Lihat, itulah yang
saya herankan.
64 “Oh,” berkata, “Saya tidak percaya, saya percaya zaman-
zaman mujizat…” Oh, awas, tidak ada Tanda di sana. Tanda
itumenyambut setiap Firman dengan “amin”, semuanya, karena
itu adalah Allah itu Sendiri. Paham? Baiklah.
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65 Tetapi jika tanda itu tidak ada di sana, perjanjian itu
tidak berlaku. Itu dibatalkan. Sekarang juga sama! Tidak
peduli seberapa—seberapa banyak Anda mengatakan, seberapa
banyak Anda akan mengatakan, “Saya percaya setiap Firman
di dalam Alkitab,” berkata, “Saudara Branham, saya—saya
dapat mengutip kepada Anda setengah dari Alkitab itu, seluruh
Alkitab, dengan hati. Saya percaya setiap bagian-Nya.” Itu
bagus. Iblis juga begitu. Ah-hah. Dibutuhkan Tanda itu!
66 “Nah, Saudara Branham, dinding saya penuh dengan gelar.
Saya seorang Sarjana Seni, dan saya memiliki gelar doktor, dan
LLD. bahasa Latin. Dan, oh, saya sudah menulis banyak buku.
Saya telah melakukan ini. Saya melakukan segalanya. Saya
telah—saya telah melakukan semua hal ini.” Saya tidak peduli.
Tidak bagus-bagus saja, tetapi Anda harus memiliki Tanda itu.
Tanda itu, tetap saja Tanda itu yang diminta!
67 Anda berkata, “Saya seorang pelajar Alkitab. Saya adalah
seorang—saya orang yang baik. Saya ini, itu.” Itu mungkin
baik-baik saja, itu semua bagus, tetapi tetap harus memiliki
Tanda itu!
68 Nah, kematian sudah siap menyerang Mesir kapan saja, dan
begitu juga kematian sudah siap menyerang bangsa ini kapan
saja sekarang.
69 Anna Jeanne, saya merasakan sesuatu seperti ayah Anda,
suatu kali berkata. Saya selalu menyukai itu. Ia berkata,
“Anda tahu, bangsa ini, dengan dosa-dosa yang sama, jika
Allah membiarkan Amerika lewat dengan apa yang ia lakukan,
Ia akan berkewajiban secara moral untuk membangkitkan
Sodom dan Gomora dan meminta maaf kepada mereka, karena
membakar mereka.” Dan itu benar.
70 Ingat, Israel membayar untuk setiap dosa yang telah
ia lakukan, dan begitu juga dengan kita. Sudah seberapa
longgarkah kita? Kencangkan baju perang itu! Kembalilah
kepada Allah, jemaat! Tidak mengatakan hal-hal ini untuk
menjadi berbeda. Saya memberi tahu Anda sebagai sebuah
peringatan. Anda percaya!
71 Kematian sudah siap untuk menyerang. Allah telah
menunjukkan kepada mereka kasih karunia dan belas kasihan-
Nya, melalui kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban (Demikian
juga Ia hari ini sebelum membawa Gereja keluar), tetap saja
mereka tidak ingin bertobat dan percaya pada pesan itu.
72 Lihat, ada sebuah pesan tepat sebelum pengambilan gereja.
Harus selalu ada. Sama sekarang. Setiap kejadian rohani adalah
sebuah pertanda dari Allah. Apakah Anda percaya itu? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.] Seperti Pesan, ada sebuah tanda dan
kemudian Pesan mengikuti tanda itu. Allah berkata kepada
Musa, berkata, “Jika mereka tidak percaya suara dari tanda
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yang pertama, mungkin mereka akan percaya suara dari tanda
yang kedua.”
73 Nah, ketikaAndamelihat tanda-tanda terjadi, dan tidak ada
pesan di baliknya, hanya sekolah teologi lama yang sama dan
seterusnya, itu bukan dari Allah. Tetapi di mana ada tanda yang
ditunjukkan, sebuah Pesan mengikutinya. Sekarang lihat. Yesus
datang ke tempat kejadian…
74 Apakah saya memekakkan telinga Anda? Atau siapa pun
yang menggunakan mikrofon ini di sini, terdengar seperti
pantul kembali. Mungkin ini sedikit keras. Saya ingin Anda
memahaminya.
75 Ketika Yesus datang ke tempat kejadian, Ia tidak
pernah berkata banyak kepada orang-orang, semua orang
menginginkan Dia ada di gerejanya. “Oh, Nabi muda ini, kami
sangat senang memiliki-Nya.” Ia menyembuhkan orang sakit.
“Oh, kemuliaan bagi Allah. Allah telah membangkitkan seorang
Pria besar di antara kita.” Itu baik-baik saja. Jadi suatu hari itu
datang ke tempat di mana…Itu adalah tanda-Nya.
76 Yesaya 35 mengatakan itu akan menjadi sebuah tanda.
“Orang lumpuh akan melompat seperti rusa,” dan seterusnya,
“orang buta akanmelihat.” Itu adalah sebuah tanda.
77 Ia menunjukkan tanda-Nya sebagai Mesias, dan seterusnya.
Dan mereka, banyak dari mereka, berkata, “Ya, aku bisa
menerima itu.” Wah, sekarang, jika itu adalah sebuah tanda,
pasti ada suara dari tanda itu. Apa suara di balik itu? Ketika
Ia mulai mengajarkan doktrin-Nya dan menyebut mereka
segerombolan ular di rerumputan. Ia tidak populer sejak saat
itu, lihat, ketika suara itu datang dengan tanda itu. Tanda itu
keluar lebih dulu.
78 Musa turun di Mesir dengan sebuah tanda. Dan ia
melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular. Itu adalah
tanda. Tetapi setelah beberapa saat, suara datang dengan tanda
itu. Maka itu berbeda. Lihat, mereka tidak menginginkan
itu. Itu—suara itu, pasti, mengikuti sebuah tanda. Dan tidak
ada waktu lain yang pernah datang selain saat itu, karena
itulah waktunya Kitab Suci digenapi. Lihat apa yang Ia
katakan kepadanya, di semak yang menyala itu, “Aku telah
melihat erangan dan mendengarnya dari umat-Ku, dan melihat
kesengsaraan mereka oleh para mandor Mesir, dan Aku
mengingat janji-Ku yang telah Aku adakan dengan Abraham.”
Empat ratus tahun telah berakhir, dan Ia memberi tahu
Abraham bahwa mereka akan berada di sana. Lihat, tidak ada
waktu lain. Musa harus datang tepat pada saat itu.
79 Jam Allah yang besar berdetak dengan sempurna. Tidak
akan cepat satu menit atau terlambat satu menit. Ini akan tepat
waktu. Nah, jadi, Anda lihat, semuanya berjalan dengan benar,
tidak bisa datang di lain waktu.
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80 Hal-hal ini juga tidak bisa datang di waktu yang lain. Ini
tidak mungkin terjadi pada zaman Luther. Itu tidak mungkin
terjadi pada zaman Wesley. Zaman Baptis atau Methodist, di
zaman mereka, itu tidak mungkin datang. Itu harus datang
sekarang. Israel harus menjadi sebuah bangsa. Gereja-gereja
harus seperti sekarang ini. Harus ada pesan yang ketiga,
zaman gereja yang ketiga. Harus ada Laodikia. Itu tidak dapat
terbentuk sampai Pentakosta datang dan menembak gumpalan
mereka, dan pergi keluar dan berorganisasi, dan melakukan
apa yang mereka lakukan. Maka itu harus datang, kemudian
datanglah Tuhan, ketika mereka mengeluarkan Dia dari gereja.
Ia adalah Firman.
81 Mereka takut untuk menantang Firman itu di mana saja.
Mereka sangat diam tentang Itu, tetapi mereka meributkan
hal itu.
82 Chicago, di sini belum lama ini, ketika Tuhan memberi saya
sebuah penglihatan. Saya bersama tiga ratus pendeta di bawah
sana. Saya berkata, “Sekarang saya tahu apa yang Anda…”
tentang benih ular, dan seterusnya, Saya berkata, “salah seorang
dari Anda ambillah Alkitab Anda dan berdiri di samping saya
dan sanggahlah hal itu.” Kelompok yang paling hening yang
pernah Anda dengar. Saya berkata, “Kalau begitu menjauhlah
dari saya.” Lihat, itu di luar pemikiranmereka.
83 Namun, mereka berkata, “Saudara Branham adalah seorang
nabi ketika dia diurapi, tetapi ketika urapan itu hilang
darinya, oh, saya tidak tahu.” Betapa…Jika itu bukan sebuah
tanda dari seorang—seorang—seorang—seorang teolog yang
kebingungan! Itu…
84 Kata nabi berarti “seorang pewahyu Ilahi dari Firman.”
Firman Tuhan datang kepada para nabi. Begitulah cara Yesus
dikenali. Dan mereka berkata setelah kebangkitan, mereka
berkata, “Kami tahu Ia adalah seorang nabi dari Allah,” lihat,
“tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal-hal ini jika
Allah tidakmenyertainya,” lalu tidakmaumenerima pesan-Nya.
Mereka tidak mau menerima Yohanes, dan ia adalah seorang
nabi. Tidak mau menerima Elia, tidak satupun dari mereka, dan
mereka memiliki wahyu Ilahi.
85 Kata, kata bahasa Inggris, nabi, kata bahasa Inggris bisa
berarti apa saja, itu artinya “seorang pengkhotbah.” Tetapi
ketika Anda mengatakan nabi, dari Alkitab lama, itu berarti
“seorang pelihat.” Dan sertifikatnya adalah, bahwa, apa yang ia
katakan terjadi, dan itu adalah tanda bahwa ia adalah seorang
nabi; ia juga adalah tanda bahwa ia memiliki wahyu Ilahi dari
Firman yang tertulis. Dan kemudian Allah meneguhkannya, di
belakangnya, membuktikannya.
86 Bagaimana? Yah, itu hanya harus seperti ini, itu saja. Tidak
ada cara untuk menyiasatinya. Allah berkata akan seperti itu,
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dan itulah dia. Tetapi itulah hari ini, lihat, bahwa Tanda itu
harus ada di sana, yang mengenali Firman itu dan membuatnya
tepat benar. Lalu bagaimana Ia berjanji untuk, bagaimana Ia
mempersiapkan semua umat-Nya di tanah perjanjian, sekarang,
ketika Ia akan melakukan eksodus ini, yang merupakan sebuah
kiasan.
87 Sekarang saya akan mencoba untuk keluar sekitar lima
belas, dua puluh menit lagi, dengan Pesan. Perhatikan sekarang,
saya ingin Anda mendapatkan ini, karena saya mungkin tidak
akan pernah melihat Anda lagi, lihat.

Perhatikan, sekarang perhatikan bagaimana Ia
mempersiapkan umat-Nya.
88 Berapa banyak yang tahu bahwa Ia tidak pernah mengubah
cara-cara-Nya? Ia tidak pernahmelakukannya. [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Ia…sekarang lihatlah di seluruh Alkitab dan
perhatikan apakah Ia pernahmengubahnya. Tidak, pak.
89 Bagaimana Ia mempersiapkan orang-orang? Pertama, Ia
mengutus seorang nabi dengan sebuah tanda, yaitu Musa.
Benarkah itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Dan tanda itu
memiliki pesan, pesan untuk “bersiap-siap,” mereka akan pergi
ke tanah yang dijanjikan. Kemudian Iamemiliki tanda pengenal,
dari nabi ini, bahwa sebuah Cahaya berada di atasnya. Tiang
Api mengikuti nabi ini, kita tahu itu, melewati padang gurun
bersama Musa. Kita menyadari itu. Dan kemudian Ia memberi
mereka sebuah tanda sebagai jaminan bahwa mereka tidak
perlu takut, semua orang kesal dan gelisah; di mana Ia berkata,
“Ketika Aku melihat tanda itu, Aku akan lewat dari pada
kamu.”
90 Perhatikan bagaimana Ia melakukannya sekarang. Ia
mempersiapkan sebuah tanda terlebih dahulu, seorang utusan,
pesan yang telah dikenali, tanda pengenal utusan itu, dan
sebuah tanda sebagai jaminan bahwa jalan itu sudah dibayar.
Mereka menuju ke tanah perjanjian.
91 Hal yang sama telah Ia lakukan zaman ini! Apa yang Ia
lakukan? Ia mengutus Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus adalah
Utusan itu, dan tanda pengenal Alkitab bagi diri-Nyamengenali
Dia ada di tengah-tengah kita, sama baik kemarin, maupun hari
ini, dan selama-lamanya.DanTanda itu adalah jaminannya. Apa
yang kita takutkan? ongkos kita sudah dibayar dan kita dikenali
denganKorban kita. Ia tidak bisamenolakAnda. Iamenjanjikan
itu. Kita sudah dikenali.
92 Israel keluar dari Mesir, seperti yang saya katakan, adalah
seperti—Mempelai Wanita yang keluar dari gereja. Ketika
Musa memulai pelayanannya, semua orang Israel berkumpul
di Gosyen, untuk berdoa dan menyembah, tepat, datang dari
seluruh penjuru Mesir. Begitulah dengan Mempelai Wanita, itu
akan keluar dari semuaOneness, Twoness, Threeness, dan semua
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jenis lainnya. Itu akan keluar. Itu harus. Sekarang kita membaca
di sini dalam Ibrani…Kita sekarang, hal pertama yang harus
kita pikirkan, datang dari segala penjuru, “Keluarlah dari
antara ketidakpercayaan.” Sekarang Roh Kudus berjanji untuk
memanggil itu di akhir zaman, “Keluarlah dari antara orang-
orang yang tidak percaya.” Perhatikan.
93 Kita temukan dalam Ibrani 10:26, saya sudah menulis di
sini, dikatakan begini, “Jika kita berbuat dosa dengan sengaja
setelah kita menerima pengetahuan tentang Kebenaran, maka
tidak ada lagi korban untuk dosa,” lihat, jika Anda sengaja tidak
percaya.
94 Sekarang jika Anda memperhatikan, apa yang bisa saya
katakan di sini, jika Anda mau meluangkan waktu sebentar
sampai saya membuat ilustrasi itu. Saya bisa merasakan di
dalamRoh, tidak berjalan dengan benar. Paham? Perhatikan.
95 Ini orang Ibrani, mereka sedang dalam perjalanan. Allah
memilih dua belas orang, atau Musa yang melakukannya,
dengan tangan Allah, untuk pergi dan mengintai negeri itu;
dan kembali, membawa pulang sebuah tanda dari negeri itu.
Dan ketika mereka sampai di sana, sepuluh dari mereka
ketakutan setengah mati. “Wah,” mereka berkata, “orang-
orang Amalek itu di sana, kita terlihat seperti belalang bagi
mereka.” Yosua dan Kaleb kembali, membawa bukti, “Kita bisa
melakukannya!”
96 Anda lihat, itulah orang-orang percaya perbatasan. Mereka
datang melalui elemen-elemen yang berbeda ini, dan melalui
gereja, dan bergabung dengan gereja, dan berbagai bentuk
baptisan. Tetapi ketika tiba saatnya untuk menyeberang untuk
mendapatkan Tanda itu, bukti bahwa Tanah itu ada di sana,
Kehidupan itu…Yesus Kristus tidak mati. Itu dimensi yang
lain. Ia tinggal di dalamnya. Ia bersama kita, sekarang Ia ada di
dalam kita. Ketika sampai pada hal itu, “ah,” mereka tidak bisa
percaya itu. Itu terlalu besar, Anda tahu. Dan mereka kembali,
dan mereka, masing-masing, mati di padang gurun, tidak satu
pun dari mereka yang menyeberang. Dan, lihat, jika kita tidak
percaya, kita Methodist, Baptis, Presbiterian!
97 Saya berharap guru lama saya duduk di sini hari ini. Doktor
Roy E. Davis, banyak dari Anda yang mengenalnya, di sini
di Fort Worth, ia mungkin duduk di sini. Saya ingat kami
membahas hal-hal ini, bertahun-tahun yang lalu. Ia membaptis
saya dalam iman, sebuah gerejaMisionari Baptis.
98 Dan lihat, di sini, sekarang, jika kita…jika—jika kita
sampai di perbatasan itu, berkata, “Kalau begitu, kemuliaan
bagi Allah, saya berbicara dalam bahasa roh, haleluya!” Bukan
itu. Jika Anda bisa mengatakan, tidak percaya pada salah satu
dari Firman itu, ada yang salah dengan pengalaman Anda.
Paham?
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99 Anda datang langsung ke Tanah itu dan melihatnya ada di
sana. Andamelihat bahwa Yesus telah bangkit. Ia ada di tengah-
tengah kita. Anda mendengar Firman yang mengikuti pesan itu,
dan masih tidak mempercayai-Nya, Anda tahu apa yang terjadi?
Kemudian mereka mati tepat di padang gurun. “Jika kita
sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang
Kebenaran,maka tidak ada lagi korban untukmenghapus dosa.”
Itulah yang dikatakanKitab Ibrani kepada kita.
100 Dan sekarang perhatikan, saat kita melihat tanda-tanda
akhir zaman yang hebat di bumi, yang telah Ia janjikan, betapa
lebih lagi itu memperingatkan kita bahwa waktunya sudah
dekat. Berhentilah untuk tidak percaya. Datanglah bersama.
Kita harus saling mengasihi dan percaya, dan memisahkan diri
kita dari dunia.
101 Perhatikan, mereka tidak hanya datang bersama-sama dan
membicarakan pesannya. Mereka harus masuk ke dalamnya,
berada di bawah darah. Tidak datang mengatakan, “Kamu
tahu, Musa mengatakan kepada kami, utusan itu, ia katakan,
ia memberi tahu kami bahwa kami harus memiliki darah.
Menurutmu bagaimana dengan hal itu, anak-anak?” Bukan itu.
Sembelihlah anak domba itu, dan oleskan darahnya di sana!
102 Kita bisa datang dan duduk dan setuju dengan Firman, dan
yang lainnya, tetapi tidak memiliki Tanda itu, apa untungnya
hal itu bagi kita? Tidak ada. Pergilah ke bawah-Nya. Ia tidak
bertanggung jawab atas siapa pun yang keluar dari bawah darah
itu. Dan Ia tidak bertanggung jawab atas siapa pun, hari ini, di
luar dari Tanda itu.
103 Seluruh keluarga, hanya aman ketika mereka berada di
bawah tanda itu, dan tanda itu ditampilkan. Seluruh keluarga!
Apakah Anda percaya itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Hari
ini kita harus ingat itu, jemaat. Anak-anak kita!
104 Dan masa-remaja yang penuh omong kosong dan rock-and-
roll, dan hal-hal yang sedang kita alami, dan semua Beatles
dan serangga-serangga ini di sini, dan tahukah Anda bahwa
semuanya sudah terwakili di sini di dalam Kitab ini, di Alkitab?
Dikatakan begitu di dalam Wahyu. Tentu saja, demikian.
Bagaimana orang-orang, mereka, mereka—mereka…mereka,
mereka, lihat, mereka, mereka bukan…Mereka sudah mati.
Mereka tidak bisa bangkit. Mereka tidak pernah Kekal. Mereka
bahkan tidak berada dalamPemikiran, jadi mereka akan binasa.
Mereka akan selesai selamanya, benar-benar dimusnahkan.
Mereka akan dihukum selama ribuan tahun, untuk apa yang
mereka lakukan, tetapi apa pun yang memiliki awal pasti akan
berakhir.
105 Itu yang tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Hanya
ada satu bentuk Kehidupan Kekal. Satu bentuk Kehidupan
Kekal, kita sedang berjuang untuk itu. Perhatikan.
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106 Yosua, pasal ke-2 dari kitab Yosua, pelacur dari bangsa
di luar Yahudi yang percaya itu telah mendengar, dan
keluarganya, dan membawa mereka ke bawah benang kirmizi,
yang merupakan sebuah tanda dari utusan-utusan Yosua.
Malaikat pemusnah Allah menghormati tanda itu, dan hanya
itu, di kota itu. Ada persyaratan Allah, oleh hamba-hamba-Nya,
bahwa Allah meminta tanda ini, dan hanya itu satu-satunya.
Saya tidak peduli apakah itu walikota dari kota itu, apakah
itu orang yang paling suci yang ada di kota, apakah mereka
pergi ke gereja terbesar di kota itu, semua yang ada di kota
itu akan runtuh kecuali rumah itu. Allah, sendiri, menghormati
tanda itu.
107 Perhatikan, Yerikho telah mendengar bahwa Allah sedang
melakukan hal-hal besar, tetapi mereka tidak mengindahkan
peringatan itu.
108 Begitu juga orang-orang hari ini mendengar apa yang telah
Allah lakukan selama beberapa tahun terakhir, tetapi mereka
tidak mengindahkannya. Kuasa kasih karunia dan tanda-tanda
yang besar ini, seperti yang telah Ia janjikan, “Sama seperti
di zaman Sodom, demikianlah akan terjadi.” Betapa Ia sudah
menjanjikan hal itu! Perhatikan apa yang terjadi di Sodom.
Ingat, ada tanda Sodom. Tetapi utusan, dari Maleakhi 4, adalah
untuk “mengembalikan hati orang-orang kepada bapa-bapa,
bapa-bapa pentakosta, kembali ke Alkitab.” Tidak bisa ada lagi
Alkitab, sesuatu yang lain. Ini adalah seluruhwahyuAllah.
109 Dan seseorang berkata, “Yah, saya percaya bagian ini, saya
tidak tahu tentang Itu.”
110 Utusan Allah yang sejati mengalihkan Anda kembali ke
seluruh Hal! Paham? Perhatikan, itulah yang dilakukan Roh
Kudus, membawaAnda kembali ke setiap FirmanAllah.
111 Kasih karunia-Nya telah ditunjukkan, berikutnya adalah
penghakiman-Nya. Mereka pasti percaya bahwa mereka aman
di gedung-gedung denominasi besar mereka yang mereka miliki
di sana di Yerikho, tetapimerekamengetahui itu tidak berhasil.
112 Pasti ada beberapa…mungkin masuk ke sana dengan
suatu cara, ada beberapa anak laki-laki masuk ke sana,
dan memberi tahu agar semua benih yang telah ditentukan
untuk berkumpul bersama. Dan ia mendapatkan…dan ia
menggunakan rumahnya sebagai sebuah gereja, dan menerima
utusan-utusan itu; dan kemudian membawa masuk semua yang
ada di kotanya, yangmau percaya, di bawah tanda itu.
113 Seorang wanita di seluruh perekonomian yang hebat itu!
Seorang wanita kecil, dan dia memiliki reputasi yang buruk,
mungkin dikucilkan dari setiap gereja yang ada di kota itu,
tetapi ia percaya utusan itu. Dan utusan itu meninggalkan tanda
itu, bukti, danAllahmenghormati tanda itu. Begitu juga hari ini.
Ingat saja, ketika pemusnah murka Allah datang, sistem besar
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itu runtuh, tanda itu menjaga rumahnya tetap aman. Bukan
karena ia seorang wanita yang baik; karena ia memiliki iman
dan memakai tanda itu.
114 Sekarang bagaimana jika ia berkata, “Ya, mereka itu
pria yang baik, saya tentu saja menikmati pesan yang
mereka sampaikan, tetapi, jujur, kedengarannya agak konyol
memiliki benang yang menggantung di jendela saya, saya akan
menariknya ke dalam”? Itu akan runtuh. Itu akan runtuh. Allah
hanya menghormati tanda itu, sama seperti tanda kehidupan itu
di Mesir.
115 Yosua adalah kiasan akan Yesus, karena Yosua berarti
“Yehova-penyelamat.” Ia adalah kiasan akan Yesus, setia
pada bukti tanda yang telah dikhotbahkan oleh utusannya.
Joshua tetap setia pada bukti tanda itu. Semua yang ada di
bawahnya diselamatkan, di Mesir. Semua yang ada di bawahnya
diselamatkan, di Yerikho.
116 Darah Anak Domba adalah kiasan untuk Tanda di zaman
ini, bahwa Roh Kudus adalah Tanda untuk zaman ini. Semua
yang ada di bawah-Nya aman. Semua yang keluar dari naungan-
Nya tidak aman. Dalam Ibrani 13:10 dan 20, Ia disebut
“perjanjian yang kekal.” Perjanjian yang lama adalah satu
hal, ini adalah Perjanjian yang Baru, ini adalah “perjanjian
yang kekal.”
117 Allah, janji-janji Allah yang terikat Darah, membuat kita
bebas dari dosa dan rasa malu, dan berbeda dari seluruh
dunia. Anda tidak harus berpakaian berbeda; siapa pun bisa
berpakaian berbeda. Anda harus, di dalam, berbeda. Kehidupan
ada di dalam; bukan berpakaian, memakai. “Kerajaan Allah
bukanlah makan dan minuman, atau mengenakan pakaian;
tetapi itu adalah panjang sabar, kebaikan, kelemah-lembutan,
kesabaran, di dalam Roh Kudus.”
118 Nah, janji-janji itu membebaskan dari dosa, menunjukkan
bahwa Allah tidak—tidak mengenali dosa Anda. Daud
berkata, “Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak
diperhitungkanAllah kepadanya.” DanAllah tidak akan pernah
memperhitungkan dosa atas Tanda itu, karena Tanda itu adalah
bukti pembayaran bahwa Allah sudah menerimanya. Dan
Anda mendapatkan tanda untuk itu, har-…iman Anda telah
membelinya. Dan Anda memiliki harga pembelian penebusan
Anda di dalam tubuh Anda, untuk menyembah Dia dan
menunjukkan janji-janji dan kuasa-Nya.
119 Perjanjian Baru berarti “perjanjian yang baru.” Darah
berarti “Hidup”. Perjanjian Baru adalah perjanjian Roh Kudus,
Roh Kudus memberikan kesaksian untuk apa Yesus Kristus
bangkitkan dari kematian, menunjukkan bahwa Yesus telah
memenuhi setiap persyaratan bagi kita, dan hidup hari ini.
Tanda itu membuktikan bahwa Ia hidup untuk mengenali diri-
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Nya dengan kita, sesuai dengan janji-Nya. Sekarang bagaimana
seseorang dapat membaca Alkitab dan melihat bahwa Ia sudah
menjanjikannya, dan melihat Kristus kembali di hari-hari
terakhir ini dalam bentuk Roh Kudus danmengidentifikasi diri-
Nya hidup? Itulah Tandanya. Itu buktinya. Itulah harga yang
harus dibayar.
120 Jangan pernah mengandalkan beberapa sensasi. “Saya
merasakan hawa dingin menjalar di punggung saya. Dan—dan
saya—saya mencium sesuatu; melihat darah di tangan saya,”
atau minyak. Atau—atau, “Saya memperoleh gelar Sarjana
saya.” Atau, “Saya menari dalam Roh. Saya bersorak. Saya
berbicara dalam bahasa roh.” Hal-hal itu mungkin baik-baik
saja. Saya tidak menentangnya, tetapi bukan itu yang sedang
saya bicarakan.
121 Saya berbicara tentang identifikasi Tanda itu, YesusKristus,
yang dibangkitkan dan diam di dalam kita sekarang, mengenali
diri-Nya, untuk membuktikan kembali Firman yang dijanjikan-
Nya pada zaman ini. Amin. Maka Anda dan Kristus adalah
satu. Allah dan Kristus adalah satu. “Pada hari itu, kamu akan
tahu bahwa Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam Aku; Aku di
dalam kamu, dan kamu di dalam Aku.” Di situlah Allah yang
dimanifestasikan dalam daging manusia, menunjukkan diri-
Nya hidup, setelah dua ribu tahun. Itulah Tanda itu.
122 Jika Anda tidak masuk, cepatlah masuk, teman-teman.
Mungkin sudah terlambat. Kita tidak tahu.
123 Menunjukkan Kehadiran-Nya, Perjanjian Baru, Darah. Dan
Ia hidup sekarang, membuat pembuktian. Dan karena Dia
hidup, kita memiliki hak atas semua yang telah Ia beli bagi kita.
Seorang pria yang mendapat baptisan Roh Kudus, atau seorang
wanita yang mendapat baptisan Roh Kudus, berhak atas segala
sesuatu yang telah dibeli Yesus untuk kita, karena itulah tanda
yang kita miliki. Itu adalah kuasa untukmembeli.
124 Katakanlah sebagai contoh Anda berkata, “Nah, Saudara
Branham, apa maksud Anda?”
125 Di sini, buatlah itu jelas sekarang, dan saya ingin Anda
orang yang sakit mengerti ini. Lihat, jika saya kelaparan hampir
mati, dan saya tahu sepotong roti, katakanlah, harganya dua
puluh lima sen, dan datanglah seorang saudara dan berkata,
“Ini dua puluh lima sen, Saudara Branham. Anda kelaparan;
ambillah dua puluh lima sen ini.” Sekarang, Anda tahu, saya
bisa bahagia dengan dua puluh lima sen itu di tangan saya
sama seperti saya memegang roti di tangan saya, karena saya
sudah memiliki harga belinya. Saya punya tanda yang bisa
mendapatkan roti. Dan di sana ada roti; dan satu-satunya,
saya memegang tanda, dua puluh lima sen yang membeli roti,
Saya bisa bahagia dengan tanda itu seperti yang saya bisa
dengan roti.
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126 Sekarang, jika Anda telah menerima baptisan Roh Kudus,
itulah Tanda bahwa Anda memiliki setiap hal penebusan yang
untuknya Yesus mati, milik Anda, itu ada di tangan Anda.
Apakah Anda takut untuk mengklaimnya?
127 Jika saya memasukkannya ke dalam saku saya, dan berkata,
“Yah, saya tidak tahu apakah saya bisa membeli roti itu atau
tidak,” Saya akan mati kelaparan. Tetapi ingat, pedagang itu
berkata, “Saya punya satu persyaratan, Bpk. Branham. Dua
puluh lima sen, Anda bisa mendapatkan sepotong roti.” Saya
memilikinya! Amin. Itu menyelesaikannya.
128 Itulah alasan mengapa kita tidak melihat begitu banyak hal
yang dilakukan hari ini, Tanda itu tidak ditampilkan, Tanda
yang sejati itu. Oh, kita memiliki semua jenis yang palsu, tetapi
maksud saya Tanda yang asli.
129 Lihat, kemudian ketika kitamenyadari danmemperlihatkan
Tanda itu, Kehidupan yang ia ambil untuk Tanda itu, Darah
berbicara bagi kita. Ingat, Darah perjanjian diakui dengan
Tanda, dan Firmanmemastikan janji itu bagi kita. Tanda adalah
bukti bahwa pembelian telah dilakukan untuk kita.
130 Sekarang, jika Anda tidak termasuk di dalamnya, wah, tentu
saja, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa; Anda
hanya berjalanmelewati antrean doa, berjalan kembali; berjalan
naik ke altar, danmelihat ke atas, berjalan kembali.
131 Tetapi, oh, saudara, ketika Tanda itu pernah ditempatkan di
Anda—Anda—hati Anda, dan Anda tahu itu adalah kebangkitan
Yesus Kristus di dalam diri Anda, sesuatu sedang terjadi.
Tidak ada yang akan memalingkan Anda. Anda tahu di mana
Anda berada. Ketaatan penuh pada seluruh Firman Allah
memberi Anda hak atas Tanda itu, dan tidak ada yang lain.
“Berbahagialah dia yang melakukan seluruh Perintah-Nya, ia
memperoleh hak atas Pohon Kehidupan.”
132 Kemudian, ketika kita berdoa, kita harus memiliki Tanda
itu untuk dipersembahkan bersama doa-doa kita. Sekarang
jangan gagal untuk mendapatkannya. Saat Anda berdoa, Anda
harus memiliki Tanda itu untuk mempersembahkan doa Anda;
jika tidak, teruslah berdoa sampai Tanda itu datang, karena
Anda tidak dijanjikan untuk menerimanya. Lihat, Anda harus
memiliki Tanda ini terlebih dahulu; itulah harga yang harus
dibayar, iman Anda untukmempercayainya.
133 Sekarang, tanda ketaatan penuh. Ketakutan hilang. Paulus
memberitahu kita bahwa, “Darah berbicara hal-hal yang
lebih baik.”

Anda berkata, “Darah berbicara?” Ya, Darah berbicara.
134 DalamKejadian 4:10, kita menemukan bahwaAllah berkata
bahwa—bahwa Kain…atau, “Darah Habel berbicara dari
tanah.” Kita menemukan dalam Ibrani 12, bahwa, “Darah
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perjanjian Kristus mengucapkan hal-hal yang lebih baik
daripada darah Habel.” Paham? Kita menemukan, Darah
memang berbicara, Itu berbicara atas nama Anda. Kehidupan
yang ada di dalam Anda berbicara dari Darah yang tercurah.
Amin. Oh, saudara! Saya berharap semua orang bisamelihat itu.
Paham? Jika Anda dapat melihat apa itu, itu adalah Kehidupan
yang ada di dalam diri Anda. Lihat, Darah itu mengenali
Anda dengan Itu. Ini adalah Tandanya. Ap…Apa itu, Darah
itu ditumpahkan untuk Anda; Anda telah menerimanya, dan
Kehidupan telah masuk ke dalam diri Anda. Anda memiliki
Token itu, itulah Roh Kudus.
135 Kemudian ketika kita berdoa, kita harus memiliki Tanda
untuk dipersembahkan bersama doa-doa kita, seperti yang saya
katakan, dan sekarang percayalah pada diri kita sendiri dan
pakailah Tanda itu untuk seluruh keluarga, seperti di Mesir,
Yerikho, atau di Kisah Para Rasul 16:31. Kita menemukan
bahwa Paulus mengatakan kepada perwira Romawi itu,
katanya, “Percayalah engkau, dan seluruh rumahmu akan
diselamatkan.” Pakailah Itu untuk keluarga Anda. Jika Anda
memiliki anak yang belum diselamatkan, letakkan Tanda itu
tepat di atas dia, katakan, “Tuhan Allah, saya mengklaim dia.”
Tetaplah tinggal di sana. Jika Anda memiliki seorang ibu atau
orang yang Anda cintai yang terhilang, letakkan Tanda itu pada
mereka, katakan, “TuhanAllah, sayamengklaimnya.”
136 Keluarkan, semua sampah duniawi, dari rumah Anda,
bersiaplah untuk Itu. Bakar celana-celana pendek Anda.
Buanglah semua meja kartu Anda. Singkirkan rokok Anda.
Buanglah ketidakpercayaan Anda dan surat-surat gereja Anda
di tempat sampah, di tempat yang seharusnya. Amin. Kemudian
Anda bersiap-siap. Lalu melakukan apa? Kemudian pakailah
Tanda itu dalam doa, dengan bukti yang nyata, iman sejati.
Pakailah Itu, pakailah Itu dengan percaya diri. Saat Anda
memakai Tanda itu, ketahuilah bahwa Anda telah dibersihkan.
“Jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita memiliki
permintaan kita.”
137 Selama Anda melakukan hal-hal yang salah itu, bagaimana
Anda akan meminta Allah untuk melakukan sesuatu bagi
Anda ketika Anda tahu Anda salah? Itulah alasan kita
hanya terhuyung-huyung maju dan mundur. Saya tidak
mengatakan ini untuk menyakiti. Saya mengatakan ini untuk
meluruskan, untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana Anda
akan membangunnya di atas karakter Sodom dan Gomora?
Kembalilah!
138 Asosiasi dan para pendeta telah membiarkan orang
melakukan apa saja, dan berlalu, dan hanya menuliskan nama
mereka di sebuah buku dan menyebut mereka ini, itu, dan yang
lainnya, ketika itu adalah sesuatu yang memalukan. Dan itu
demikian sehingga iman adalah sesuatu yang bahkan tidak…
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bahkan sangat jarang mengetahui apa itu. Mereka, mereka
punya harapan, tetapi bukan iman.
139 Anda harus kembali, untuk, semuanya disisir dan bersih.
Kemudian ambil Tanda Anda, bahwa Anda tahu bahwa itu
adalah Yesus Kristus di dalam diri Anda, lalu pakailah Itu.
Jika sesuatu tidak terjadi, ada sesuatu yang salah; kembali lagi,
peganglah hal yang salah itu di tanganAnda. Iamenjanjikannya.
Ialah Seorang yang menjanjikannya. Pakailah Itu. Baca Efesus
2:12, kadang-kadang, jikaAnda—jikaAndamau, danAnda akan
menemukannya di sana.
140 Perhatikan dalam Ibrani 9:11, juga. Paulus berkata,
“Melayani Allah yang hidup, dengan sabda yang hidup.” Tidak
mengatakan sepertinya saya akan naik seperti orang Ibrani
dulu, membawa korbannya, dan turun ke jalan, dengan lembu
jantan yang besar dan gemuk, dan meletakkan tangannya di
atasnya dan mengenali dirinya, dan menumpahkan darah,
pulang kembali dengan dibenarkan. Yehova menuntut hal itu.
Ia melakukannya. Kemudian generasi berikutnya, mungkin
mereka menjadi sedikit lebih dingin; orang lain, menjadi sedikit
lebih dingin. Hal pertama yang Anda tahu, itu menjadi tradisi
keluarga.
141 Begitulah jadinya pentakosta bagi kita, sebuah tradisi
keluarga. Kita turun, berkata, “Bukankah acara televisi itu
cukup bagus malam ini? Bertanya-tanya apa yang mereka
lakukan di gereja? Tuhan Yesus, sembuhkan…” Ya, ampun!
Paham? Ini adalah tradisi keluarga-…“Anda tahu, saya
berbicara dalam bahasa roh tempo hari. Saya anggota ini, atau
itu, Anda tahu. Ah-hah.” Oh, itu sebuah tradisi keluarga!
142 Anda tahu apa yang Allah katakan? Allah berkata, “Lemak
dan domba jantanmu bau busuk di hidungku. Itu benar,
Korbanmu menjadi bau busuk.”
143 Begitu juga dengan korban-korban Pentakosta, dan semua
pemotongan denominasi kita dan barang-barang lainnya, dan
wanita dan pria kita melakukan apa yang mereka lakukan,
suatu bentuk kesalehan; membesarkan musiknya, dan seseorang
melompat-lompat beberapa saat; dan semuanya berakhir,
seperti seember air yang disiramkan ke atasnya, jika Firman
Allah muncul dan mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi?
Korban-korbanAndamulai berbau busuk di hadapanYehova.
144 Dan pada saat itulah Yesaya muncul, dan berkata kepada
mereka, “Aku akan memberimu sebuah tanda yang kekal,
seorang perawan akan mengandung.” Lihat, begitulah. Bukan
bentuk dan kredo yang mati, bukan; tetapi sabda yang hidup,
Allah yang hidup yang telah dibangkitkan dari kematian, dan
hidup di antara kita.
145 Beberapa dari mereka, gereja-gereja ini seperti itu, yang
mempercayai hal-hal ini, mereka menyangkal ada sesuatu yang
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namanya Tanda. Nah, seorang rekan mencoba memberi tahu
saya, “Hanya dua belas rasul yang menerima Roh Kudus. Itu
saja. Ya.” Oh!
146 Tetapi kita yang percaya kepada Firman, mengetahui hal
yang berbeda, kita tahu bahwa ini adalah Hadirat yang hidup.
Sebab bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Hadirat Kristus
yang hidup, Roh yang ada di tengah-tengah kita? Itu melakukan
hal yang sama seperti yang Ia lakukan. Itulah buktinya.
Sebatang pohon anggur dikenal dari buah yang dihasilkannya.
Dan kemudian jika pohon anggur pertama itu muncul dan
mereka menulis Kitab Kisah Para Rasul di belakangnya, dan hal
yang sama yang Yesus lakukan, para rasul itu melakukannya;
maka ketika pokok anggur itu muncul lagi, ia akan melakukan
hal yang sama. Lihat, Ibrani 13:8 mengatakan Ia sama, oh, wah,
membuktikan bahwa Allah telah membangkitkan Dia untuk
kita, sesuai dengan Firman-Nya yang dijanjikan. [Bagian pita
kaset yang kosong—Ed.]
147 Sebuah meterai janji! Efesus 4:30 mengatakan, “Janganlah
mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu
sampai hari penebusanmu.” Bukan sampai kebangunan rohani
berikutnya. “Sampai hari penebusanmu!” Dibaptis ke dalam-
Nya, menurut Satu Korintus 12. Dan di dalam Dia adalah
kepenuhan, dan tidak ada dosa yang dikenali di dalam Dia.
“Barangsiapa yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Benih
Allah tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa.”
Bagaimana ia bisa berdosa, ketika Tanda itu ada di sana? Tanda
itu adalah bukti bahwa ia telah diterima.
148 Dan, yah, Anda berkata, “Saya berdosa.” Nah, maka Anda
tidak pernah memiliki Tanda. Paham?
149 Tanda adalah penghalang, menunjukkan bahwa harga
telah dibayar. Jika Iblis mencoba untuk memberikannya
kepada Anda…Pikirkan saja ini. Jika Iblis mencoba memberi
Anda suatu penyakit, atau mencoba memberi Anda sesuatu,
Anda tahu apa yang harus dilakukan? Tunjukkan Tanda
Anda kepadanya. Tentu, penyakit menyerang orang Kristen.
Tunjukkan padanya Tanda Anda, dan buktikan kepadanya
bahwa Anda adalah produk Allah yang telah dibeli. “Lawanlah
iblis, dan ia akan lari darimu.” Peganglah Tanda itu di
atas iman Anda yang tidak tergoyahkan dalam Firman yang
dijanjikan-Nya.
150 Allah pernah memberi tanda pelangi sebagai tanda. saya
akan tutup. Memberi sebuah tanda pelangi sebagai tanda.
Saya hanya punya waktu sekitar sepuluh menit, dan kemudian
mengadakan antrean doa. Ia selalu setia pada tanda itu.
Apakah Ia setia? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Ia masih
setia. Selama ribuan tahun ini, Ia tidak pernah sekalipun,
sekalipun, gagal untukmenampilkannya. Ia setia pada tanda itu,
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menunjukkan kepada kita bahwa Ia pernah…dan tidak akan
pernah gagal untuk menghormati tanda-tanda-Nya. Saya tidak
peduli jika itu…

151 Jika Yesus tidak datang selama sepuluh ribu tahun,
Anda memiliki Tanda itu, Ia masih harus menghormati-
Nya. Tidak peduli berapa banyak hal yang berubah, dan
entah apa lagi, Ia harus menghormati Tanda itu. Ia berkata
Ia akan menghormatinya. Baiklah. Ia mengharapkan kita
sekarang untuk memperlihatkan Tanda-Nya, atas iman kita
yang diberikan Allah, kepada setiap kultus yang tidak percaya
di bangsa ini dan di dunia, yang percaya bahwa tanda-tanda
dan keajaiban tidak menyertai orang percaya. Dan setia kepada
Tanda ini, dan Itu menunjukkan bahwa ongkos telah dibayar
dan kita telah diterima bagi kebangkitan, memiliki Tanda
Kehidupan di dalam diri kita.

152 Itu adalah Pesan yang memotong, tetapi itu adalah
Kebenaran. Itulah yang kita butuhkan, adalah Kebenaran.
Allah menolong kita untuk mengetahui Kebenaran. “Kamu
akan mengetahui Kebenaran, dan Kebenaran itu akan
memerdekakanmu.” Saya mengklaim bahwa Yesus Kristus
adalah sama baik kemarin, maupun hari ini, dan selama-
lamanya. Saya percaya bahwa Allah memberikan Roh Kudus
sebagai sebuah Tanda, saat ini, tepat sebelum eksodus, dari—
Mempelai Wanita yang keluar dari gereja.

153 Saya percaya ada begitu banyak omong kosong, dan orang-
orang mengatakan mereka bersorak, mereka berbicara dalam
bahasa roh. Saya percaya pada hal-hal itu; tetapi Anda
tidak bisa bersandar pada hal itu. Bagaimana Anda bisa
mengandalkan itu, dan kemudianmenyangkal Firman? Paham?

154 Tanda adalah Firman yang dikenali di dalam Anda,
menghidupi diri-Nya sendiri. Itu adalah Allah yang menjadi
penafsir-Nya sendiri. Anda tidak perlu mengatakan, “Nah,
sekarang, Anda tafsirkankanlah bahasa lidah saya.” Bukan
itu. Ia menafsirkan hidup Anda dengan Firman. Ketika Ia
mengambil kata-kataAnda, siapaAnda, danmengenali Firman-
Nya lewat dari sana, tidak perlu penafsiran apa pun, itu sudah
ada di sana. Allah yang melakukan penafsiran-Nya Sendiri, dan
kita telahmemiliki janji-janji ini untuk zaman itu.

155 Oh, Dallas, Anda sekelompok orang Kristen yang baik,
jangan terbawa oleh hal-hal ini hari ini, yang Anda lihat
berputar-putar, karena itu akan binasa. Nyalakan Tanda
itu selalu, perlihatkan Tanda itu. Baca Alkitab. Datang ke
semuanya. Dan jika roh Anda di dalam Anda tidak mengatakan
“amin” kepada hal Itu, maka Anda sebaiknya kembali,
mengganti yang Anda miliki, demi Tanda itu; Anda belum
mendapatkan-Nya.
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156 Saya tahu ada banyak hal yang bisa dikatakan di sini
pada suatu sore. Dan sekarang jam empat tiga puluh. Sudah
waktunya sekarang, dan kalau kita bisa keluar jam lima dengan
antrean doa.
157 Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus hidup dan
memerintah hari ini? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Apakah
Anda percaya apa yang saya katakan adalah Kebenaran?
[“Amin.”] Ini adalah Tanda, persyaratan itu. Saya hanya bisa
berbicara apa itu Kebenaran. Saya hanya mengucapkan apa
yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang dinyatakan
kepada saya. Dan mengapa saya mengatakan ini, dari puluhan
ribu kali ribuan kali, tidak sekali pun itu gagal untuk menjadi
kenyataan, sekarang itu pasti Allah. Itu pasti Allah. Nah,
apakah Allah akan memberikan pelayanan yang seperti itu
kepada seseorang yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan?
[“Tidak.”] Akankah Dia mengenali diri-Nya sebagai pelihat di
sana, dan kemudian berbalik dan memberinya sebuah Firman
yang campur aduk? [“Tidak.”] Orang yang menyangkal Itu,
adalah orang yang mencampur adukkannya. Dan Allah tidak
campur aduk. Allah adalah penafsir-Nya Sendiri.
158 Terimalah Tanda itu! Jangan bersandar pada bergabung
dengan gereja apa pun atau bentuk apa pun, atau apa
saja. Dapatkanlah Tanda itu! Peganglah Itu. Itu satu-satunya
hal yang akan dikenali oleh Allah. Ketika Anda sampai ke
saat itu, ketika tiba pada kematian Anda, Anda sebaiknya
memegang Tanda itu di atas diri Anda sendiri; mengetahui
bahwa pada hari kedatangan-Nya, kebangkitan itu, saya dapat
mempersembahkan Tanda itu. Itu tidak akan ada di tubuh ini,
ini membusuk; tetapi di dalam Roh ini, yang tidak dapat mati,
itu adalah Kehidupan Kekal, Tanda itu beristirahat di sana.
Dan Ia sudah berjanji, “Aku akan membangkitkan dia lagi pada
akhir zaman.”
159 Yesus Kristus yang sama itu ada di sini. Ia adalah Utusan
itu. Ia adalah…Inilah Pesannya, dan Ia adalah Utusan itu
di sini untuk mengenali Pesan-Nya. Saya bukan Utusan itu.
Ialah Utusan itu, dan Ini adalah Pesannya. Dan jika Anda
memiliki roh yang tidak setuju dengan Itu, bagaimana bisa itu
menjadi Utusan Pesan itu? Hanya Tanda yang akan mengenali-
Nya. Amin.
160 Saya merasa religius. Saya benar-benar merasa begitu. Saya
merasa sepertinya saya bisa terbang sekarang, sebab saya tahu
Siapa yang saya percaya, dan saya telah melihat hidup saya
dikenali dengan Dia dalam kebangkitan-Nya. Hadirat-Nya ada
di sini. Terimalah Itu, teman-teman, tolong terimalah, di dalam
hati Anda.
161 Saya tahu kita semua datang ke sekeliling altar dan
berdoa. Itu adalah ide Methodist dulu. Mereka tidak pernah
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melakukannya di dalam Alkitab. Alkitab berkata, “Sebanyak
orang yang percaya dibaptis.” Itu benar. Tidak ada yang
namanya panggilan altar dalamAlkitab. Itu adalah sesuatu yang
kita tambahkan, yang mana itu baik-baik saja. Apa pun yang
diberkati Allah, itu bagus.

162 Seperti mereka mengurapi kain-kain. Tidak pernah ada
hal yang seperti itu di dalam Alkitab. “Mereka mengambil
saputangan dan kain-kain dari tubuh Paulus.”

163 Tetapi dengan cara apa punAnda inginmelakukannya, tidak
apa-apa, di kursi Anda, di altar, di mana pun itu. Satu-satunya
hal, pakailah Itu, sebuah Tanda untuk Anda. Kemudian periksa
diri Anda, dan lihat kehidupan seperti apa yang terjadi, lihat
apakah itu sudah dipakai atau tidak. Jika Itu belum dipakai,
maka letakkan apa yang Anda dapatkan, kesampingkan, dan
kembali, sampai Tanda itu dipakai.

164 Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, mungkin saya—saya—
saya berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi, Tuhan, bagaimana
sebuah paku akan melekat jika Engkau tidak menguncinya?
Saya berdoa, Bapa, agar itu akan melekat di hati orang-
orang, agar mereka akan melihat bahwa itu bukan hal
yang manis sekali. Ini bukanlah saya sedang mencoba untuk
memperkenalkan suatu organisasi, suatu klan, suatu kultus,
seseorang, atau saya sendiri, atau orang lain. Ini adalah Yesus
Kristus. “Saya akanmelemparkan semua organisasi itu,” di satu
sisi mereka enam dan setengah lusin di sisi yang lain, sesuai
dengan Firman-Mu. “Ibu sundal tua,” Alkitab dalam Wahyu 17,
“adalah ibu dari setiap pelacur.” Dan mereka tidak mungkin
laki-laki. Mereka adalah pelacur, dan mereka semua pergi ke
ranjang keduniawian. Dan kami sudah melihat hal itu telah
selesai, Pentakosta dan semuanya.

165 Tetapi, Yesus, Engkau tetaplah Yesus. Jangan biarkan
mereka mendengarkan sebuah pesan dari gereja; tetapi Pesan
Kristus, Firman. Kiranya Engkau mengenali Diri-Mu, Tuhan,
hari ini, dengan orang-orang percaya. Sembuhkanlah semua
yang sakit. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Saya—saya
berdoa, sebagai hamba-Mu, mohon ampunilah dosa-dosa saya,
dan ampunilah dosa orang-orang ini. Saya percaya, Tuhan.
Masing-masing dari mereka pasti telah membantu dalam
persembahan, untuk membayar—gedung-gedung, dan mereka
telah menghabiskan uang mereka, dan mereka telah—mereka
telah—mereka telah melakukan segalanya, Tuhan. Ya Allah,
saya berdoa agar tidak ada seorang pun dari mereka yang
melewatkannya, Tuhan. Kiranya semua orang!

166 Saya—saya melakukannya dengan tulus, namun, Tuhan,
Engkau harus tegas. Kami tahu, mengoreksi adalah kasih. Kasih
itu mengoreksi. Dan saya berdoa. Untuk alasan itulah Engkau
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mengoreksi umat-Mu, adalah karena Engkaumengasihi mereka,
dan setiap dosa harus dipertanggungjawabkan.
167 Dan, Bapa, saya berdoa agar Engkau mengampuni dosa-
dosa kami sekarang, saat kami mengakuinya. Kami telah
jauh mengembara, Tuhan. Saya dikenali dengan orang-
orang Pentakosta ini, Tuhan. Saya—saya salah seorang dari
mereka. Dan saya—saya berdoa, Allah, agar Engkau akan
mengampuni kami semua. Dan bawalah beberapa pemimpin
ini dan palingkanlah mereka, dan—dan biarlah mereka sekali
saja memandang ke arah Kalvari di sana, dan kemudian mereka
akan lupa tentang mereka harus menjadi apa, seorang penatua
atau uskup, atau apa pun itu, dan tahu bahwa kami bukanlah
orang-orang besar di Kerajaan ini. Kami semua adalah anak-
anak Allah. Saya berdoa agar Engkau akan menolong kami
sekarang. Perkenalkanlah diri-Mu di tengah-tengah kami, hari
ini. Kamimeminta di dalamNamaYesusKristus. Amin.
168 Sekarang tepat sebelum kita memulai antrean doa, mungkin
seseorang di sini belum pernah ke sini sebelumnya. Saya tidak
tahu siapa Anda, tetapi Allah mengenal Anda. Jika saya telah
mengatakan Kebenaran, biarkan Tuhan mengenalinya, apakah
itu Kebenaran atau tidak, itu buktinya. Jika Ia telah bangkit
dari antara orang mati, Ia tetap sama baik kemarin, maupun
hari ini, dan selama-lamanya. Ia berkata dalam Yohanes 14:12,
“Barangsiapa yang percaya,” bukan ia yang pura-pura percaya.
“Barangsiapa percaya kepada-Ku, pekerjaan-pekerjaan yang
Aku lakukan akan ia lakukan juga.” Apakah itu benar?
169 Seseorang berkata, “‘Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
akan kamu lakukan.’” Itu benar. Dikatakan, “Yah, kami
memberitakan Injil, itu lebih besar.”
170 Lakukan saja hal-hal yang Ia lakukan, itu akan
membuktikannya kepada saya, lihat, lalu kita akan berbicara
tentang yang lebih besar. Saya dapat menunjukkan kepada
Anda hal-hal yang lebih besar yang sedang Ia lakukan sekarang
daripada yang Ia lakukan ketika Ia dulu ada di bumi, dan
itu bukan hanya memberitakan Injil, juga; itu dalam tanda-
tanda dan mujizat. Belum waktunya untuk itu. Percaya saja.
Dan kiranya Allah di Sorga, Yang telah membangkitkan Yesus
Kristus dari antara orang mati, dan telah menghadirkan Ia
hidup di sini, kepada kita, setelah dua ribu tahun, mengenali
Pesan ini, bahwa Itu benar. Tanda itu harus dipakai.
171 Nah, Anda yang memiliki penyakit dan masalah, berdoalah,
dengan sungguh katakan, “Tuhan, saya percaya bahwa Engkau
adalah ‘seorang Imam Besar yang dapat dijamah oleh perasaan
kelemahan kami.’ Dan kami diberitahu oleh hamba Tuhan ini
di sini, bahwa Engkau bersama kami, hadir, maka saya ingin
Engkau hadir bersama kami dan memperkenalkan diri-Mu.”
Sekarang berdoalah, Andamasing-masing.
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172 Sekarang terserah Allah untuk mengatakan sesuatu. Waktu
yang luar biasa! Oh, wah! Saya berharap Anda bisa mengetahui
sesuatu, bagaimana perasaan Anda ketika Itu datang, seluruh
dunia adalah milik Anda. Amin. Tidak ada iblis yang akan
melakukan apa-apa, ia adalah makhluk yang sudah kalah.
Tuhanku hadir. Semuanya ada di tangan kita. Amin.

Harap benar-benar tenang. Jangan berjalan-jalan.
Duduklah dengan tenang.
173 Anda yang di kursi roda, dan sebagainya, jangan berpikir
Anda tidak berdaya. Percaya. Anda—Anda, Anda telahmelewati
antrean doa, dan telah gagal dan gagal. Bukan pendeta yang
mendoakan Anda, yang gagal. Itu adalah iman Anda, dan Anda
mulai berpikir bahwa Anda tidak akan melakukan apa-apa.
Anda percayalah.
174 Di sini, inilah Cahaya ini di sini, di atas seorang wanita
kulit berwarna kecil yang duduk di belakang sini, berdiri dengan
tangan terangkat seperti ini. Ya. Anda sedang berdoa. Ya. Anda
percaya saya sebagai nabi-Nya, atau hamba-Nya? Saya tidak
boleh mengatakan itu, karena itu sangat membuat orang-orang
tersandung. Anda memiliki sesuatu…
175 Ini ada seorang pria kulit putih, wanita kulit berwarna,
sama seperti dulu Tuhan kita dan wanita di sumur itu, dua
ras yang berbeda. Ia memberi tahu mereka bahwa tidak ada
perbedaan ras. Warna kita tidak ada hubungannya dengan itu.
Kita semua…Kita bisa saling memberikan transfusi darah.
Allahmembuat, dari satu darah, semua bangsa.
176 Anda sedang mengalami sakit kepala, sakit kepala yang
luar biasa. Kemudian Anda ada beban di hati Anda, itu untuk
anak itu. Dan Anda…Itu tertindas. [Saudari itu berkata,
“Amin.”—Ed.] Tepat sekali. Apakah itu benar? [“Amin.”]
Itu benar.
177 Wanita ini yang sedang duduk di atas Anda di sana, ia
tampaknya dikenali dengan Anda, yang adalah ibu Anda.
[Saudari itu berkata, “Amin.”—Ed.] Itu benar. [“Puji Tuhan!”]
Dan ia punya sesuatu yang salah dengannya.
178 Apakah Anda percaya kepada saya, ibu? [Sang ibu berkata,
“Amin.”—Ed.] Benarkah? Masalah Anda adalah rasa sakit di
sisi Anda. Itu benar. Itu sisi kanan Anda yang sakit. Apakah
itu benar? Angkatlah tangan Anda, jika itu benar. Itu tidak
akan mengganggu Anda lagi. Anda percaya jika Allah dapat
memberitahu saya siapa Anda? Ny. Lowell. [“Amin.”] Benar.
[“Amin.”] Baiklah, lanjutkan perjalanan Anda, Tuhan Yesus
mengabulkan permintaan Anda.
179 Tepat di ujung sana ada wanita kecil kulit berwarna yang
lain yang sedang duduk, sedang memandang, itu hanya—seperti
mencabik-cabik dirinya. Ia sedang melihat ke arah saya. Ia
percaya itu. Itu, tidakkah Anda melihat Benda itu di sana di
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sebelahnya? Ia menderita dengan gangguan ginjal. Itu benar.
Semuanya sudah berakhir sekarang; Ia telah menyembuhkan
Anda. Amin.
180 Mengapa Anda tidak percaya? “Jika engkau bisa percaya,
semuanya bisa terjadi.” Apakah Anda percaya itu? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.] Ini…Lihatlah orang-orang kulit
berwarna itu! Dimana imanAnda, orang kulit putih?
181 Ini ada seorang wanita kulit berwarna yang duduk di sini,
melihat ke arah saya, wanita yang agak besar. Ia ada masalah
dengan lututnya. Ia juga ada masalah, ia ada masalah jantung.
Ya. Dan ia punya kelemahan, berdebar-debar dan hal-hal seperti
itu, terutama ketika Anda mencoba untuk berbaring, tercekik.
Paham? Itu terjadi tadi malam. Ingat, saya bukan sedang
membaca pikiran Anda, tetapi saya tahu apa yang Anda doakan.
Anda ingin dipanggil untuk ini, hari ini, dan Ia telah menjawab
Anda. Sekarang Anda juga hampir tidak bisa bangun, karena
Anda menderita radang sendi. Itu benar. Dan kemudian, hal
yang lain, Anda ada masalah perut, yang merupakan daging
tumbuh di dalam perut. Itu benar. Sekarang apakah Anda
percaya saya sebagai nabi-Nya? Saya akanmengatakannya, biar
bagaimanapun. Percayalah, dan Anda akan sembuh.
182 Bagaimana dengan masalah perut Anda? Apakah Anda
percaya bahwa Allah akan menyembuhkan sakit perut Anda,
duduk di sana, juga? Apa Anda percaya itu? Baiklah, maka Anda
dapat menerima kesembuhan perut Anda. Amin.
183 Anda ingin berhenti merokok, nona, yang di sana? Anda
percaya Allah akan membuat Anda berhenti merokok? Sudah
lama mencobanya. Anda ada masalah perut, juga; sudah pernah
mencoba berhenti merokok. Itulah yang mengakibatkan perut
Anda bermasalah. Apakah Anda mau menyerahkannya? Saya
mengusir mereka dari Anda, dalam Nama Yesus Kristus, karena
iman Anda untuk menjamah Dia.

SayamenantangAnda untuk percaya kepadaAllah!
184 Ini ada seorang wanita kecil yang sedang duduk di sana
berdoa untuknya…seorang yang dikasihi di rumah sakit,
hampir mati, dengan kanker. Benar. Itu seorang paman. Itu
benar. Anda juga…Anda adalah istri seorang pendeta hamba
Tuhan. Anda percaya dengan sepenuh hati Anda, pria itu akan
sembuh.
185 Saya menantang Anda untuk percaya kepada Allah!
Apa itu? Identifikasi Yesus Kristus. Anda berkata, “Apa itu
Kristus?”
186 Ia adalah Firman. “Pada mulanya adalah Firman, Firman
itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu telah menjadi
manusia dan diam di antara kita.” “Firman itu lebih tajam
dari pedang bermata dua, yang membedakan pikiran dan
maksud hati.” Tidak bisakah Anda melihat Firman telah datang
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di antara kita di akhir zaman? Itu adalah Roh Kudus yang
mengambil Firman Allah dan mengenali Yesus Kristus, yang
merupakan Tanda itu. Amin. Apakah Anda percaya? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.]
187 Berapa banyak yang punya kartu doa? Biarlah semua ada
di sisi ini yang memiliki kartu doa, berdiri di antrean ini di
sini. Berdiri saja, semua di sisi itu, hanya sisi itu berdiri di sini
di lorong itu. Tidak, hanya di lorong sebelah kanan, tolong, di
sana. Para pengantar tamu, pergilah ke tempat Anda. Kemudian
ketika mereka lewat, biarkan yang lain berdiri, setelah mereka
lewat, maka sebaliknya dengan sisi yang lain. Sekarang biarlah
semua orang bersikap hormat.
188 Roh Kudus mengambil alih pertemuan ini, jadi sudah
cukup banyak yang dikatakan dan dilakukan untuk dibuktikan.
Berapa banyak yang percaya Ia ada di sini? Berapa banyak
yang percaya itu adalah Tanda? Berapa banyak yang percaya
itu adalah Firman? [Jemaat mulai bersukacita—Ed.] Lihat,
berapa banyak yang tahu bahwa Kitab Ibrani berkata, bahwa,
“Firman Tuhan membedakan pikiran yang ada di dalam hati”?
Berapa banyak yang tahu itu? Berapa banyak yang tahu bahwa
itulah alasan Yesus dapat membedakan pikiran di dalam hati
mereka, karena Ia adalah Firman? Berapa banyak yang percaya
itu? Berapa banyak yang percaya bahwa itulah yang terjadi
pada para nabi? Mereka adalah tempat datangnya Firman.
Sekarang jika Firman kembali kepada kita, bukankah Itu
akan melakukan hal yang sama? Lalu bagaimana Firman yang
mengenali Firman itu, bisa salah menurut Firman? Ya, ampun!
Bersikaplah hormat!
189 Hei, wanita yang duduk di sini, ia juga, punya sesuatu di
hatinya. Saya kebetulan berbalik danmenangkapnya. Bukankah
Anda Ny. Grant? Aku tidak pernah tahu itu. Tetapi Anda adalah
Ny. Grant, karena saya melihat Anda dengan itu. Anda memiliki
kegelisahan yang mengganggu Anda. Anda ada, anak Anda
punya sesuatu yang lain…darahnya, seperti, menetes. Saya
menantang Anda untukmempercayainya! Amin. Ia adalah Tuan
atas segala keadaan. Ia adalah Tuan atas kematian.

Mari kita berdoa.
190 Tuhan Yesus, sementara Hadirat-Mu mengurapi kami, di
sini, di gedung ini, dan kami sadar ini adalah Roh Kudus, Saya
berdoa, Tuhan, agar Engkau menyembuhkan setiap orang yang
memakai saputangan ini.
191 Suatu saat, kami diajarkan di dalam Alkitab, bahwa umat-
Mu, yang sedang menjalankan tugas, sedang menyeberangi Laut
Merah, dan laut menghalangi jalan mereka, di jalan mereka
menuju tanah perjanjian. Allah melihat ke bawah melalui Tiang
Api itu, dengan mata yang marah, dan laut menjadi takut,
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mundur, dan Israel pergi ke tanah perjanjian, tepat dalam
menjalankan tugas.
192 Ya Tuhan Allah, biarlah mata-Mu memandang melalui
Darah Yesus Kristus, turun ke Tanda ini di sini yang sedang
kami pegang di atas saputangan ini hari ini. Dan semoga semua
orang yang memakai ini, semoga penyakitnya menjadi takut,
semoga itu mundur ke belakang dan membiarkan umat-Mu
menyeberang ke janji kesehatan yang baik. “Doa yang lahir dari
iman akan menyelamatkan orang sakit.” Di dalam Nama Yesus
Kristus, jadilah demikian. Amin.
193 Berapa banyak pengkhotbahMethodist yang percaya di sini,
pengkhotbah Baptis, pengkhotbah Presbiterian, Pengkhotbah
Baptis, Lutheran, atau Pentakosta? Berapa banyak dari Anda
percaya Ini sebagai Kebenaran? Datanglah ke sini dan berdiri di
samping saya sementara kita berdoa untuk orang sakit. Naiklah
ke sini, Anda semua pengkhotbah yang percaya.
194 Tidak apa-apa, bukan? Saudara Grant, tidak apa-apa?
[Saudara Grant berkata, “Tentu.”—Ed.] Ah-hah.
195 Turun ke sini, saudara. Saudara Grant memiliki pelayanan
berdoa bagi orang sakit. Seorang pria yang gagah, seorang
pria yang baik, seorang pria yang Allah dengan dan jawab
doanya, Brother Grant. Saya senang memeluknya hari ini dan
mengatakan itu, dan saudara saya. Sekarang ia akan berada di
sini berdoa dengan saya.
196 Ketika Andamelewati garis ini, sama seperti Anda datang di
bawah salib. Saudara-saudara, buat dua antrean di sini, di sini.
Buat dua jalur; beberapa di atas sini, beberapa di bawah sana.
197 Saudara Roy Borders, di mana Anda berada? Saudara Roy
Borders, saya pikir ia ada di sini. [Seseorang berkata, “Ia akan
segera kembali.”—Ed.]
198 Lihatlah di sini, pada pendeta-pendeta ini, ya! Lihatlah di
sana. Itu membuat saya merasa baik, saudara-saudara. Para
pelayan salib, pria yang berdiri di sini untuk mengenali diri
mereka dengan Pesan. Apa yang bisa terjadi?
199 Sekarang, lihat, jangan sandarkan itu kepada para pendeta
sekarang. Mereka datang untuk mengenali diri mereka sendiri.
Ketika Anda lewat di sini, kenal-…peganglah Tanda itu di
depanAnda, “TuhanYesus, saya telahmengakui dosa-dosa saya.
Sebagai imbalannya, Engkau telah memberi saya baptisan Roh
Kudus. Saya adalah produk yang telah dibeli. Dosa, penyakit
atau apa pun tidak ada yang dapat menahan saya dari sini. Saya
bergerak maju.” Peganglah itu, oh, di depan Anda, dan lewat
dari sini, dan Allah akan menyembuhkan Anda dan Anda akan
keluar dari sini dengan sukacita, bahagia, dan sembuh. Apa
Anda percaya itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
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200 Sekarang setiap orang di sini, mari kita menundukkan
kepala, saudara-saudara, sebentar bersama-sama. Kita tidak
tahu apa yang akan terjadi. Kita sungguh tidak tahu. Tidak ada
alasan bagi orang sakit untuk meninggalkan gedung ini sore ini.
Peganglah Tanda itu di hati Anda, lewatlah persis di antrean
doa ini, di mana para pendeta, yang telah mengabdikan hidup
mereka untuk—untukmelayani, akan berdiri di sini, meletakkan
tangan di atas Anda saat Anda berjalan lewat.

Anda berkata, “Untuk apa Anda melakukan itu, Saudara
Branham?”
201 Saya ingin Anda, semuanya, tahu bahwa…saya bukan
penyembuh. Orang-orang ini memiliki hak yang sama untuk
berdoa bagi orang sakit seperti siapa pun yang lain. Terus terang,
saya percaya Allah akan menjawab doa-doa mereka sebelum
Ia akan menjawab doa saya. Saya sudah lelah dan capek, dan
semuanya. Saya—saya percaya bahwa Ia akan menjawab doa-
doa mereka. Dan di sinilah mereka berdiri tepat di tengah-
tengahnya, untuk mengenali diri mereka, tidak malu untuk
mengambil tempatmereka. Sayamenghargai pria seperti itu.
202 Sekarang, saudara-saudara, saya tahu perasaan Anda. Saya,
saya satu dengan Anda. Saya adalah orang yang menenun
jaring saya dengan Anda, di sini di Texas, untuk mencoba
menangkap setiap ikan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada
Kehidupan, di luar sana. Saya melakukan yang terbaik. Saya
bersama Anda, seratus persen. Kadang-kadang saya memarahi
dan berteriak tentang organisasi dan hal-hal lain. Itu tidak
berarti saya menentang Anda, saudaraku. Maksud saya, saya
menentang sistem yang akan memisahkan kita dari menjadi
saudara, karena beberapa doktrin agama. Kita adalah saudara
melalui baptisan Roh Kudus. Kita memegang Tanda yang sama.
Kita telah menerima Darah yang sama, jadi mari kita percaya
itu. Kita bisa bertemu Di sana (bukan?), saudara-saudara, kita
masing-masing di bawah Darah.
203 Sekarang, saya ditahbiskan menjadi seorang Baptis.
Mungkin Anda seorang Methodist, atau Lutheran, atau
Prebisterian, Pentakosta, Keesaan, Twoness, Threeness, atau
apa pun yang Anda miliki, Gereja Tuhan, apa pun itu. Itu tidak
membuat perbedaan. Kami tidak bisa menyetujui hal-hal kecil
itu, maka mari kita lupakan saja hal itu.
204 Sesuatu yang dapat kita sepakati, bahwa Yesus Kristus
Juru Selamat kita mati untuk dosa-dosa kita, bangkit kembali
dan memberi kita Tanda itu. Kita berdiri di sini dengan doa
kita, untuk menyerahkan saudara dan saudari yang sakit ini
yang melewati antrean ini. Saya akan mempercayainya dengan
sepenuh hati saya.
205 Saya melihat sesuatu terjadi saat itu. Amin. Saya tahu Anda
pikir saya gila, tetapi saya merasa gila yang baik. Saya hanya
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berharap saya bisa tetap seperti ini. Ya, pak. Saya hanya merasa
luar biasa seperti ini.

Mari kita berdoa.
206 Tuhan Yesus, saya berjalan keluar dari panggung ini, di
bawah sini, untuk mengenali diri saya dengan saudara-saudara
ini. Saya mengenali diri saya dengan mereka, saat kami semua
memegang Tanda kami di tangan kami, dan di hati kami.
Saat kami mematuhi perintah-Mu, “untuk meletakkan tangan
atas orang sakit, dan mereka akan sembuh.” Semoga setiap
orang yang lewat dari sini, menunjukkan Tanda mereka, bahwa
mereka telah menerima Roh Kudus, bahwa mereka adalah
anak Allah yang telah dilahirkan kembali, bahwa mereka
mempercayainya dengan sepenuh hati mereka. Dan saat mereka
lewat, kiranya mereka mengutuk penyakit dan penderitaan dari
tubuh mereka. Dan kiranya mereka keluar dari sini dengan
sukacita, mengetahui bahwa iman mereka telah menyembuhkan
mereka.
207 Dan, Tuhan Allah, sama seperti kami meletakkan,
Perjanjian Lama, tangan kami di atas korban itu, untuk
mengenali diri kami dengan korban itu, kami meletakkan
tangan kami di atas Yesus dan mengenali diri kami dengan
Dia. Ia meletakkan tangan-Nya di atas kami sekarang dalam
pelayanan, mengenali diri-Nya dengan kami, dengan tanda-
tanda dan keajaiban. Dan kami meletakkan tangan kami di atas
orang sakit, untuk mengenali diri kami dengan mereka, dengan
iman kami terhubung dengan mereka. Penyakit harus pergi,
dan semoga itu terjadi di dalam Nama Yesus Kristus, saat kami
berjalan ke sini untuk menerimanya.

Biarlah semua jemaat berdoa.
208 Roy atau seseorang datanglah ke sini dan berdiri di dekat
mikrofon ini, dan jagalah agar antrean tetap lurus.
209 Lihat, saat Anda lewat dari sini sekarang, datanglah
dengan percaya, datanglah dengan berdoa. Kami hanya akan
meletakkan tangan di atas orang sakit. Datang lewat saja.
Berdoa. Ketika Anda melewati antrean dari para pendeta
ini, jika Anda berjalan dengan kruk, letakkanlah itu dan
berjalan pergi. Jika Anda menderita kanker, sakit, katakan,
“Dokter telah melakukan semua yang bisa dia lakukan, ia
telah melakukan semua yang ia bisa, dan ia berkata saya
harus mati. Saya tidak akan mati. Ini Tanda saya, Tuhan.
Engkau telah menjanjikan saya tujuh puluh. Saya akan lewat
dari sini, melakukannya.” Lihat, lakukan itu. Maukah Anda
melakukannya? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Dalam Nama
Yesus, semoga demikian. Amin.
210 Baiklah, biarkan antrean itu lewat. [Saudara Branham dan
para pendeta berdoa untuk orang sakit, saat seorang saudara
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memimpin jemaat dalam menyanyikan Percaya Saja dan lagu-
lagu lainnya. Bagian pita kaset yang kosong—Ed.]

I believe!
All my doubts are buried in the Fountain.

211 Apa Anda percaya itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
Amin. Oh, bukankah Ia luar biasa? [“Amin.”] Beberapa dari
mereka berada di dipan dan tandu itu, langsung berdiri dan
berjalan pergi; membiarkan saja itu tertinggal di sana, dan
berjalan pergi. Oh, semua orang bisa disembuhkan sekarang,
yangmau percaya. ApakahAnda percaya? [“Amin.”]
212 Mari beri kami kuncinya,AkuMengasihi Dia, maukahAnda,
saudari; lagu lama itu, “Aku mengasihi Dia, Aku mengasihi
Dia karena…”? Mari kita semua mengangkat suara kita, dan
tangan kita, hati kita, kepada Allah, dan bernyanyi, “Aku
mengasihi Dia, Aku mengasihi Dia, karena Ia lebih dulu
mengasihiku.” Semua orang sekarang.

I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calv-…

213 Seorang wanita, berdiri dari kursi roda, berjalan lewat dari
di sini dengan dukungan dua orang pria. “I…” Mari kita
melambaikan tangan kepada Allah, “I love Him!”

I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s…

Mari kita memuji Dia sekarang, semuanya!
214 Glori bagi Allah! Betapa kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan
Yesus, atas kebaikan-Mu,Hadirat-Mu. Oh, kami berterima kasih
atas Tanda itu, Tuhan. Kami diselamatkan dan dipenuhi dengan
Roh, Roh Kudus mengaliri tubuh kami sekarang. Betapa kami
berterima kasih kepada-Mu untuk ini, Bapa! Oh, di dalamNama
Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin.
215 Semua orang berjabat tangan, katakan, “Puji Tuhan!”
Berjabat tangan satu sama lain, katakan, “Puji Tuhan! Puji
Tuhan!” (…?…) Baiklah, sekarang, semuanya bersama-
sama lagi:

I love Him,

Tangan terangkat, hati terangkat.

I…

Ungkapkan saja itu dari hati Anda.
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Because He first loved me (Apakah Anda akan
bubar?)

And purchase my salvation
On Calvary’s tree.

216 Sekarang mari kita menundukkan kepala kita dengan
sungguh-sungguh, saat saya menyerahkan kebaktian sekarang
kepada Saudara Grant untuk membubarkan; berterima kasih
kepada Anda masing-masing. Pertama, bersyukur kepada
Tuhan atas kebaikan-Nya, rahmat-Nya, dan jaminan yang
saya harap kami tinggalkan di hati Anda, bahwa kita tidak
sendirian di sini. Kapten Kepala kita yang hebat ada di
antara kita. Sorakan sang Raja ada di perkemahan. Dan
kita bersyukur kepada Tuhan, untuk melihat kuasa-Nya yang
besar dan kemurahan-Nya yang besar. Dan sekarang mari kita
menundukkan kepala dengan hormat. Saudara Grant. 
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