
Untuk Apakah
Roh Kudus Diberikan?

 Anda lihat, Saudara Neville percaya dalam hal
penumpangan tangan.
Saya lihat saya mendapat beberapa pertanyaan. Nah, saya

akan menjawabnya besok malam, sebab saya tidak ada waktu
untuk membacanya malam ini bagi Anda, mungkin mengenai
Pesan semalam. Nah, jika seseorang ada pertanyaan mengenai
Pesan yang mana saja, letakkan saja itu pada malam harinya,
dan saya dapatmengambilnya padamalam berikutnya.
2 Nah, besok malam saya ingin mencari, atau mendapatkan,
lebih tepatnya, beberapa hamba Tuhan, jika mungkin; kalau
tidak, beberapa laki-laki atau wanita yang kuat, dan baik yang
dapat kami panggil padawaktu diperlukan, supaya kalau…

Besok malam kita akan mulai, setelah Pesan,
menumpangkan tangan, dan, untuk menerima Roh Kudus. Dan
kemudian, di sana akan ada…Anda memiliki hak istimewa
untuk diam di sini jika Anda mau, sepanjang hari-hari libur itu,
jika memerlukan waktu selama itu untuk mati. Dan kemudian—
kemudian, kalau tidak, jika Anda mau pulang ke rumah Anda
sendiri, ya, kami akan senang, jika Anda mau berada di tempat
di mana Anda…Tidak tahu saja mau kemana…

Kami inginmeminta beberapa hambaTuhan, nomormereka,
jika mereka adalah tamu; nomor mereka, di mana mereka
tinggal, supaya di mana kami dapat menghubungi mereka
langsung; dan menempatkan seorang di satu rumah, seorang di
rumah yang lain, dan seorang di rumah yang lain lagi, supaya
mereka dapat memberikan pengarahan kepada Anda, Anda
yang ingin mendapatkan berkat besar ini yang sedang kami
bicarakan, baptisan Roh Kudus.
3 Semalam kami berbicara, “apa Itu.”Apakah Roh Kudus Itu?
Dan kita mendapatkan bahwa Itu benar-benar mengenai semua,
yang Allah janjikan bagi kita. Ah-hah. Di dalam-Nya kita
mendapatkan dengan tepat apa yang diperlukan oleh Gereja
Allah. Kita mendapatkan bahwa Itu adalah sebuah meterai,
Penghibur, kelegaan, dan sukacita, dan damai sejahtera, dan
kebangkitan. Dan semua yang Allah janjikan bagi Gereja-Nya,
ada di dalam Roh Kudus.
4 Dan sekarang, malam ini, kami ingin berkhotbah tentang,
atau berbicara tentang, mengajarkan tentang…Saya ada
sekitar tiga atau empat lembar teks di sini, atau ayat-ayat
Kitab Suci, tentang Itu, di mana di dalamnya…Semalam saya



2 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

meninggalkan Konkordansi Cruden saya tergeletak di sini, dan
saya tidak mengambilnya. Dan saya harus membahas sebisa-
bisanya saya saja hari ini dengan ayat-ayat Kitab Suci itu.
Sekarang, dan besok…Malam ini kami akan mengajar tentang:
Apakah Tujuan Allah Dalam Mengirimkan Roh Kudus? Untuk
apa Itu? Jika Itu adalah sesuatu yang begitu besar, lalu mengapa
Allah mengirimkan Itu?
5 Kemudian, besok malam kami ingin berbicara tentang:
Apakah Itu untuk Anda? dan Bagaimanakah Cara Anda
Mendapatkan Itu? dan Bagaimana Anda Tahu Apabila Anda
Telah Mendapatkan Itu?

Dan kemudian, setelah kitamenyelesaikan itu, denganKitab
Suci, menjelaskan itu dengan Kitab Suci, memakai Kitab Suci
untuk segala hal, setelah itu mereka yang ingin mendapat Roh
Kudus akan maju ke muka setelah itu. Dan kemudian saya
berharap kebangunan rohani itu mulai, dari saat itu, untuk
bergerak setelah itu dengan Roh Kudus.
6 Nah, karena besok malam mungkin akan ada banyak
orang yang tinggal lama di dalam ruangan-ruangan gereja,
saya merasa jika kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya
pendeta dan mereka yang berpengalaman dalam membimbing
orang untuk menerima Roh Kudus, untuk mendorong semangat
mereka, untuk pergi ke rumah dengan seorang—seorang
wanita dan suaminya, atau—atau dengan seseorang yang ingin
menerima Roh Kudus, yang telah mendapat pengarahan yang
baik tentang apa yang harus dilakukan.

Jika Anda bersedia untuk memberikan nomor telepon atau
alamat Anda kepada gembala, malam ini atau besok malam.
Berikan saja kepada Saudara Neville, maka dengan begitu
kita tidak perlu kumpul untuk rapat. Berikan saja nomor
telepon Anda di mana kami dapat menghubungi Anda. Dan
kemudian katakan, “Saya akan bersedia, dan jika kita…
Anda ingin menempatkan saya ke salah satu rumah.” Jika itu
adalah seorang—seorang wanita seorang diri, maka kita dapat
mengirim seorang wanita, ya, kepada wanita ini. Dan kemudian,
jika itu adalah rumah di mana di sana ada laki-laki dan istrinya,
nah, kita bisa mengirim seorang hamba Tuhan.

Dan kami akan senang untuk bekerja sama dengan Anda,
karena saya tahu Anda, setiap orang, tertarik pada hal
ini, ini sangat penting. Dan ingatlah, “Barangsiapa yang
menyelamatkan satu jiwa dari kesalahannya, telah menutupi
banyak dosa.” Paham? Dan Mempelai Wanita Kristus sedang
lapar dan haus. Ia sedang sakit bersalin, untuk melahirkan
anak-anak Allah.
7 Dan sekarang,malam ini, sebelumkitamembacaKitab Suci,
mari kita menundukkan kepala kita sebentar untuk berdoa. Dan
sebelum kita berdoa, Anda dengan kepala Anda yang tertunduk,
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apakah Anda ada permohonan? Angkat saja tangan Anda dan
katakan, “Allah, dengan sungguh-sungguh aku mengangkat
tanganku. Aku ada keperluan. Aku berdoa kiranya Engkau
akan menolongku, Ya Tuhan.” Allah memberkati Anda masing-
masing. Ia melihat tangan Anda. Para Malaikat telah mencatat
semua permohonan mereka.
8 Dan, Bapa Sorgawi, sekarang kami datang, menghampiri
Engkau lagi dalam doa. Yang mana, tanpa keraguan bahwa doa-
doa telah dipanjatkan di antara anak-anak Allah malam ini, di
tempat yang kecil ini, dan lagu-lagu pujian telah dinyanyikan,
dan kami telah mengangkat hati kami dalam kegembiraan yang
penuh sukacita dalam puji-pujian kepada Allah.
9 Daud berkata bahwa ia akan masuk ke dalam jemaah
orang-orang kudus dan menyampaikan permohonannya. Dan
malam ini, ada banyak tangan. Barangkali, mungkin, boleh
kukatakan, delapan puluh persen dari mereka yang duduk di
dalam gedung ini malam ini telah mengangkat tangan mereka.
Menunjukkan, Tuhan, bahwa kami tidak bisa pergi tanpa
Engkau. Kami harus memiliki Engkau, tiap hari. Engkaulah
Kehidupan kami, sukacita kami, kesehatan kami, kekuatan yang
memelihara kami, penopang kami, perlindungan kami, perisai
kami terhadap musuh.

Dan kami benar-benar tidak dapat berjuang dalam
peperangan hidup ini tanpa Engkau. Secara mutlak itu tidak
mungkin bagi kami untuk melakukannya, dan kami harus
mengandalkan Engkau secara total. Sebab, kami tahu bahwa
kami sedang berjalan di negeri yang gelap dan suram. Musuh
telah mengepung kami dari segala arah, memasang jerat
dan perangkap. Jalan-jalan kami, Tuhan, dipenuhi dengan
perangkapmusuh, untukmengganggu kami.
10 Dan kami, juga, tahu, di ujung jalan kami menghadapi
lembah bayang-bayang, yang panjang itu yang disebut kematian
untuk dilalui. O Tuhan, siapa yang akanmemegang tangan kami
pada saat itu? Kami ingin mengenal Engkau sekarang, Tuhan.
Kami ingin mengetahui bahwa Engkau memegang tangan
kami, dan kami memegang tangan-Mu, supaya kami memiliki
keyakinan yang teguh itu bahwa ketika kami tiba kepada saat
besar yang terakhir dalam hidup kami itu, yang memasuki
pintu itu yang disebut kematian, kami dapat berkata seperti
orang kudus di zaman dahulu, “Aku mengenal Dia dalam kuasa
kebangkitan-Nya, dan aku tahu bahwa ketika Ia memanggil,
aku akan bangkit dari antara orang mati.”
11 Sekarang, Allah Bapa, kami memohon kiranya Engkau
akan memberkati permohonan kami dan pertemuan kami.
Berkatilah Firman-Mu. Dan jika aku akan mengatakan sesuatu
yang akan bertentangan dengan Firman-Mu atau kehendak-
Mu, Engkau masih berkuasa untuk menutup mulut, sama
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seperti yang Engkau lakukan di dalam gua singa ketika Daniel
ada di dalamnya. Dan kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau
akan membuka telinga dan hati malam ini, sehingga, dan
menciptakan di dalam mereka rasa lapar dan haus. Kiranya
mereka menjadi begitu haus sehingga mereka tidak dapat tidur
atau beristirahat, dimana pun, sampai Penghibur itu datang.
12 Kami percaya bahwa kami sedang hidup di hari-hari
terakhir, dalam bayangan Kedatangan-Nya. Dan ke sanalah
Pesan-Pesan ini diarahkan, Tuhan. Supaya orang-orang
memberi perhatian, menerima peringatan. Dan kiranya,
malam ini, kami melepaskan saja cangkang itu, sekarang
juga, meletakkannya di pinggir bangku, mengatakan, “Tuhan
Allah, aku adalah sebuah wadah bagi-Mu. Biarlah Roh-Mu
mengalir dengan deras melalui aku. Bentuklah aku dan jadikan
aku menurut kehendak-Mu. Aku akan menyerahkan hatiku,
kekuatanku, seluruh keberadaanku, untuk tujuan-Mu.”
13 Dengarlah kami, Tuhan. Kami berada di sini bukan untuk
dilihat, di malam yang hujan ini. Kami berada di sini bukan
karena tidak ada tempat lain untuk kami kunjungi. Kami
berada di sini untuk satu tujuan yang serius, suci, kudus di
dalam hati kami, yaitu, untuk mendekat kepada-Mu, karena
mengetahui bahwa Engkau telah berjanji jika kami mendekat
kepada-Mu, Engkau akan mendekat kepada kami. Dan itulah
alasan mengapa kami berada di sini. Ia yang masuk dengan
lapar tidak akan ke luar dengan lapar. “Berbahagialah orang
yang lapar dan haus akan kebenaran,” kata Yesus, “karena
mereka akan dipuaskan.” Dan jika kami meminta roti, kami
tidak akan menerima batu. Kami memiliki kepastian itu. Dan
jika kami meminta ikan, kami tidak akan menerima ular.
Tetapi, Allah Bapa kami akan memberi kami makanManna dari
Sorga, Firman-Nya dan Roh-Nya yang bersaksi tentang Dia.
Jawablah doa kami, Tuhan, dan permohonan kami, sementara
kami menunggu lagi kepada-Mu. Dalam Nama Yesus Kristus
kami berdoa. Amin.
14 Sekarang, Anda yang mencatat ayat-ayat Kitab Suci ini,
jika Anda ingin membuka bersama saya pada Injil Yohanes
lagi, pasal ke-14. Kita ingin memulai pada pasal ke-14 dari
Injil Yohanes. Dan mari kita mulai dari sekitar ayat ke-14, Injil
Yohanes 14:14, dan hanyamembaca sebagian dari Kitab Suci ini.
Nah, di sini Anda akan menemukan banyak konteks yang ingin
saya bicarakan malam ini.
15 Dan ingatlah, Anda yang memiliki Alkitab dengan tinta
merah, ini ditulis dengan tinta merah, ini. Ini adalah Kata-
Kata yang diucapkan oleh Yesus Sendiri, jadi maka kita boleh
yakin bahwa ini adalah benar-benar persis seperti yang telah Ia
katakan. “Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Perkataan-Nya
tidak akan berlalu.”
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Sekarang kita akan membaca dari ayat ke-14 dari pasal
ke-14.

Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-
Ku, Aku akan melakukannya.
Betapa mulianya janji itu!
Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti

segala perintah-Ku.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan

memberikan kepadamu seorang Penghibur yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
Yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima

Dia, sebab dunia tidak melihat Dia,…
Nah, Anda yang ingin membaca dari Alkitab Yunani,

akan melihatnya di sini, bukan…Melihat di sana berarti
“memahami.” “Sebab dunia tidak memahami Dia.” Itu benar
sekali. Biarlah sayamembaca itu lagi sekarang.

Yaitu Roh Kebenaran. Dia…Kebenaran. Dunia tidak
dapat menerimaDia, sebab dunia tidakmelihat Dia dan
tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia (siapa?
Penghibur itu), sebab Ia menyertai kamu sekarang
(bentuk masa kini),…Ia menyertai kamu dan akan
diam di dalam kamu.
Apakah Itu? Penghibur yang sama.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim

piatu. Aku…
Setiap orang tahu bahwa “Aku” adalah kata ganti orang.
…Aku datang kembali kepadamu.
Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku

lagi, tetapi kamu akan…tetapi kamu melihat Aku,
sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di

dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di
dalam kamu.
Itulah yang akan menjadi pusat pikiran saya, tetapi kita

akan membaca sedikit lebih jauh lagi. Biarlah saya membaca itu
juga sekarang, membaca lagi.

Pada waktu itulah (hari yang besar, hari
penghakiman), waktu itulah kamu akan tahu, bahwa
Aku di dalam Bapa dan kamu di dalam Aku dan Aku
di dalam kamu.
Barangsiapa memegang perintah-Ku dan

melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan
barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh
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Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan
menyatakan diri-Ku kepadanya.
Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepada-Nya:

“Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak
menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada
dunia?”
Itu adalah, kosmos, “orde dunia.” Jika Anda memiliki

catatan pinggir di sana, Anda akan melihatnya. Saya punya
adalah huruf “g,” dan dikatakan di sini, “kosmos, atau sistem-
dunia.” Itu adalah gereja, dan sebagainya, lihatlah.

…apakah sebabnya maka Engkau hendak
menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada
mereka? Bagaimana Engkau dapat melakukannya?
Jawab Yesus: “Jika seorang mengasihi Aku, ia

akan menuruti firman-Ku (amin) dan Bapa-Ku akan
mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan
diam bersama-sama dengan dia.
Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti

firman-Ku;…
Mungkin menuruti perkataan gereja; tetapi menuruti

firman-Nya, Anda lihat.
…dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari

pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku.
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku

berada bersama-sama dengan kamu;
Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan

diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan
mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan
mengingatkan kamu akan semua ini (yaitu, Firman-
Nya) yang telah Kukatakan kepadamu.”
Kalau begitu untuk tujuan apa Allah mengirim Roh Kudus?

Kiranya Iamenambahkan berkat-Nya kepada Firman-Nya.
16 Yesus berkata, bahwa, “Pada waktu itulah kamu akan tahu,
bahwa Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam Aku; dan
kamu…Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam Aku.” Nah,
jika kita akan mengatakan ini…
17 Nah, ingatlah, ini akan direkam di kaset.

Seorang usahawan Kristen, dari Louisville, barusan
menelepon saya. Dan ia berkata, “Sayang sekali, Billy, bahwa
Pesan-Pesan ini, seperti yang engkau sampaikan semalam, tidak
sampai kepada empat puluh ribu orang di sini tetapi seratus lima
puluh, atau dua ratus, tiga ratus orang di tabernakel kecilmu.”
18 Saya berkata, “Pak, dalamwaktu enam bulan dari sekarang,
jika Yesus belum datang, seluruh dunia akan mendengar ini.”
Paham?
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Kaset-kaset itu akan pergi ke seluruh dunia, ya, ke mana-
mana. Dan, maka, kami sedang mengajarkan di sini sekarang
apa yang benar-benar kami percaya sebagai Kebenaran, dan
apa yang telah kami ketahui bahwa Allah telah meneguhkannya
sebagai Kebenaran.
19 Nah, tujuannya, apakah—apakah tujuan Allah dalam
mengirimkan Roh Kudus? Sekarang, saya ingin menandai itu,
Yohanes 14, mulai dari ayat ke-14, dan melanjutkan membaca
pasal itu, sebagai dasarnya. Tujuan Allah, kita mendapati di
sini, dalammengirimkan RohKudus, adalah satu tujuan, supaya
Allah Sendiri bisa tinggal di dalamGereja-Nya danmelanjutkan
rencana-Nya melalui Gereja.

Bahwa, Allah di dalam Kristus, melanjutkan rencana-
Nya melalui Kristus; keluar dari Kristus, ke dalam Gereja,
melanjutkan pekerjaan-Nyamelalui Gereja.
20 Nah, kita tahu apa Roh Kudus itu. Kita telah mengetahui,
kemarin malam, bahwa Itu adalah Allah.

Nah, waktu kita merenungkan tentang Allah, Bapa,
sebagaimana dikatakan oleh Yesus di sini, Bapa-Nya; Allah,
Anak, sebagaimana Yesus; Allah, Roh Kudus, sebagaimana kita
menyebut-Nya hari ini, sekarang, itu tidak berarti ada tiga
Allah yang berbeda, dan individual. Itu berarti ada satu Allah
di dalam tiga jabatan.

Kita mungkin boleh mengatakannya begini. Seluruh
keberadaan Allah, Ia tuangkan ke dalam Kristus, sebab Ia
mengosongkan diri-Nya sendiri dan menuangkan-Nya ke dalam
Kristus. “Dan Kristus adalah seluruh kepenuhan Keallahan
secara jasmaniah.” Seluruh keberadaan Yehovah, Ia tuangkan
ke dalam Kristus.

Dan seluruh keberadaan Kristus, Ia tuangkan ke dalam
Gereja; bukan ke dalam satu individu, tetapi ke dalam segenap
Tubuh itu. Di sanalah, kita berkumpul bersama dalam kesatuan,
kita memiliki Kuasa. Seluruh keberadaan Allah, berada di
dalamKristus; dan seluruh keberadaanKristus, berada di dalam
Anda sekalian.

“Sebab Allah telah menjadi manusia, dan diam di
antara kita.” Satu Timotius 3:16, jika Anda mencatatnya,
“Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: sebab Allah telah
dinyatakan dalam rupa manusia, dan kami telah menjamah Dia.
Allah, Yehovah, menjadi manusia, dan berjalan di atas bumi,
dan kita melihat Dia dengan mata kita.”
21 Anda tahu, di dalam pasal yang sama, dari Yohanes 14,
Filipus berkata, “Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami,
itu sudah cukup bagi kami.”
22 Yesus berkata, “Telah sekian lamaAku bersama-sama kamu,
Filipus, dan engkau tidakmengenal Aku?Ketika engkaumelihat
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Aku, engkau telah melihat Bapa. Dan mengapa engkau berkata
kepada-Ku, ‘Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami’?” Allah telah
menjadi manusia.
23 Nah begini. Bapa adalahAllah atas Anda, kita katakan. Kita
telah begitu sejak Adam. Allah, Bapa, di atas Musa dan bangsa
Israel, di dalam sebuah TiangApi. Kemudian, Allah beserta kita,
dalam Kristus; berjalan dengan kita, berbicara dengan kita,
makan bersama kita, tidur bersama kita. Allah di atas kita;
Allah beserta kita; dan sekarang Allah di dalam kita. Seluruh
keberadaan Allah, masuk ke dalamKristus; seluruh keberadaan
Kristus, masuk ke dalam Gereja.

Apa itu? Allah bekerja di dalam Anda. Di mana pun di
dunia ini Ia ingin memakai Anda, Anda ada di sana, bekerja
di dalam Anda untuk melakukan kehendak-Nya yang baik.
Betapa kita harus bersyukur kepada Allah untuk itu! Allah, Roh
Kudus, dikirimkan untuk tujuan Allah tinggal di dalam Gereja-
Nya, bergerak melalui setiap zaman, mengerjakan kehendak
Ilahi-Nya.
24 Ketika orang mengolok-olok Anda, mereka bukan
mengolok-olok Anda, mereka mengolok-olok Dia yang
mengutus Anda. Demikianlah Yesus berkata, “Berbahagialah
kamu, jika karena Nama-Ku kamu dicela, dan kepadamu
difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah kamu.” Dan,
lagi pula, “Setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus
Yesus akan menderita aniaya.”

Sebab, ketika Allah memperkenalkan diri-Nya di dalam
Kristus, mereka membenci Dia. Siapa yang membenci Dia,
paling benci? Gereja. Gereja membenci Dia, paling benci.
Mereka lebih membenci Dia daripada—pemabuk. Mereka lebih
membenci Dia daripada semua orang yang lain. Gerejalah
yang membenci Dia. Jadi, maka, apabila Anda melihat kosmos,
“orde dunia, dunia tidak mengenal Dia,” berarti, “gereja,”
demikian disebutnya, “tidak mengenal Dia. Ia datang kepada
milik kepunyaan-Nya, dan orang-orang kepunyaan-Nya itu
tidak menerima-Nya.”

“Tetapi semua orang yang menerima-Nya, diberi-Nya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya
dalam Nama-Nya.” Oh, betapa kita harus mengasihi Dia
dan menyembah Dia! Tujuan Allah, ingin masuk ke dalam
persekutuan!
25 Seperti, sebelum kita meninggalkan teks itu, mari kita
gunakan ini; di zaman Rut, di dalam hukum penebusan,
ketika Naomi telah meninggalkan negeri itu, karena ujian,
masa yang sulit. Ia pergi ke tanah orang Moab, yang
hanya suam-suam kuku, Kristen nominal. Sebab, orang Moab
berasal dari anak perempuan Lot, dan mereka adalah orang
percaya demikian-disebutnya, dan campur aduk. Dan kemudian
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suaminya meninggal, dan kedua anak laki-lakinya meninggal.
Dan dalam perjalanan pulang, Naomi…Rut dan Naomi,
dalam perjalanan dia untuk pulang, dia…Salah seorang dari
menantunya, Orpa, ia mengatakan bahwa ia akan kembali
ke negerinya, kepada para ilahnya, dan kepada gerejanya,
dan kepada bangsanya. Dan Naomi mencoba menyuruh Rut
untuk kembali, tetapi ia berkata, “Bangsamu adalah bangsaku.
Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan
mati di sana. Di mana engkau dikuburkan, di sanalah aku akan
dikuburkan. Dan aku tidak akan berpaling.”
26 Begitulah apabila seseorang menangkap suatu visi. Tidak
ada pengaruh apa pun apa yang dikatakan oleh keluarganya,
“Engkau akan menjadi peguling-suci atau sesuatu.” Itu sama
sekali tidak mempengaruhi Rut. Ada maksud Allah yang harus
dipenuhi.
27 Dan sepasti Anda lapar akan Roh Kudus malam ini, ada
sesuatu di dalam Anda, sedang menarik Anda, bahwa maksud
Allah di dalam hidup Anda harus dipenuhi, tepat seperti yang
dialami oleh Rut.
28 Cerita itu indah sekali! Saya benar-benar tidak dapat
meninggalkan itu, untuk sebentar pun. Anda tahu tentang
hukum penebusan, bahwa ketika Boas…Anda tahu ceritanya
tentang bagaimana Rut mengumpulkan bulir di ladang dan
mendapat kasih dari Boas. Dan sebelum Boas dapat menikahi
dia, ia harus menebus semua milik Naomi yang terhilang. Dan
satu-satunya orang yang dapat menebus milik Naomi yang
terhilang adalah, di dalam hukum penebusan, adalah seorang
keluarga dekat; harus merupakan seorang kerabat sebelum ia
dapat menebus. Dan itu adalah kerabat Naomi yang terdekat.
Dan Boas harus memberi tanda di depan umum, di luar pintu
gerbang, atau sebuah pengakuan di depan umum bahwa ia telah
menebus semua milik Naomi yang telah terhilang. Dan Boas
melakukannya denganmenanggalkan kasutnya di hadapan para
tua-tua, dan berkata, “Jika ada seseorang di sini yangmemegang
barang apa pun yang merupakan milik Naomi, aku pada hari ini
telah menebusnya.”
29 Dan itulah cara Allah melakukannya, mengikuti hukum-
Nya Sendiri. Allah tidak dapat mengikuti, memberikan satu
hukum bagi Anda untuk mengikutinya dan Ia mengikuti
hukum yang lain. Ia mengikuti hukum-Nya Sendiri. Kemudian,
Allah, supaya bisa menebus gereja yang terhilang, dunia yang
terhilang, ciptaan yang terhilang; Allah, Yang tidak terbatas
dalam Roh, untuk menebus umat manusia yang terhilang, Allah
Sendiri menjadi kerabat, seorang Manusia, seorang Anak yang
Ia ciptakan di dalam rahim Maria. Dan kemudian Ia memberi
sebuah tanda, atau sebuah kesaksian; di luar pintu-pintu
gerbang Yerusalem, Ia diangkat di antara langit dan bumi, dan
mati, dan menebus semuanya. Dan dalam mencucurkan darah,



10 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

Ia menyucikan sebuah Jemaat di mana Ia Sendiri bisa hidup
di dalamnya, dan bersekutu dan bercakap-cakap dengannya,
tempat bersekutu yang terhilang itu dari taman Eden di mana
Allah turun setiap sore, waktu untuk gereja.

Apakah Anda perhatikan? Allah turun pada waktu hari
sejuk, pada waktu matahari hampir terbenam. Ada sesuatu
mengenai saat hari mulai menjelang malam, orang berpikir
mengenai gereja dan mengenai Allah; orang-orang Kristen.
Andamelihatmataharimulai terbenam, Andamenyadari bahwa
matahari Anda juga mulai terbenam.
30 Dan pada waktu sore yang sejuk Ia turun dan bercakap-
cakap dengan mereka. Dan di sanalah Ia kehilangan
persekutuan itu, karena dosa menghalangi Dia dari melakukan
itu.

Dan kemudian Ia menjadi manusia dan diam di antara kita,
supaya Ia dapat kembali lagi kepada manusia, dan hidup di
dalam manusia, dan memulihkan manusia ke dalam kondisi
yang dapat berkomunikasi dengan Dia lagi, dan memberikan
kembali kepadanya haknya yang diberikan oleh Allah. Itulah
yang telah Ia lakukan.
31 Itulah tujuan dari Roh Kudus. Itu adalah Bapa, lagi, Allah
Bapa tinggal di dalamAnda, melaksanakan rencana-Nya, untuk
menyelesaikan rencana penebusan-Nya; bekerja melalui Anda,
menjadikanAnda kawan sekerja denganDia; memberikanAnda
sebuah tempat, memberikan Anda bagian bagi saudara dan
saudari Anda yang jatuh, dan terhilang; memberikan kepada
Anda Roh-Nya dan kasih-Nya, untuk mencari yang terhilang,
seperti yang Ia lakukan di taman Eden. “Adam, Adam, di
manakah engkau?” Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus
kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan. Apabila Ia
masuk ke dalam hati mereka dan mengambil tempat tinggal-
Nya, ada rasa haus dan lapar bagi jiwa-jiwa yang terhilang.

Itulah masalahnya dengan pertemuan-pertemuan hari ini.
Tidak ada jamahan Roh yang cukup di dalamnya, untuk pergi
mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan yang akan mati. Itu lebih
mengarah kepada membuat sebuah nama, atau sebuah gereja,
atau sebuah gedung, atau sebuah denominasi, daripada sebuah
program untuk memenangkan jiwa. Betapa menyedihkan! Kita
bisa lama di situ terus.

Allah mencurahkan diri-Nya sendiri ke dalam Kristus.
Benar.
32 Kristus mencurahkan diri-Nya sendiri ke dalam Gereja.
Maka, perhatikan sekarang, “Padawaktu itulah kamu akan tahu
bahwa Aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam Aku, dan Aku
di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan mengetahuinya.”
Sebab, itu adalah, seluruhnya adalah satu rencana penebusan
yang sedang turun, bahwa Allah datang kembali untuk hidup di
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dalam, dan tinggal dengan, dan bercakap-cakap dengan umat-
Nya, sama seperti yang Ia lakukan pada permulaan.

Nah, kemudian, segera setelah Ia membuat Gereja-Nya
dalam kondisi dapat bercakap-cakap, membawa Gereja-Nya ke
tahap di mana Ia dapat mengalirkan diri-Nya melaluinya, dan
kasih, dan membujuk, dan persekutuan, lalu akan datanglah
sebuah Eden. Ia akan membawa Gereja-Nya kembali ke tempat
di mana Itu—Itu meninggalkan Dia, kembali ke sebuah Eden
lagi, di sanalah Itu jatuh. Itu, nah…Di sanalah Itu pertama
kali mulai, atau jatuh. Ke sanalah Itu akan dibawa kembali,
dengan setiap lembaran baru dari penebusan, membawamereka
kembali langsung ke tempat itu lagi.

33 Gereja telah berada di dunia untuk beberapa lama. Dan
Gereja, sebenarnya, setelah reformasi, seribu lima ratus tahun
zaman kegelapan…Luther adalah reformator pertama setelah
para rasul itu. Dan kemudian ketika Luther muncul, Allah
mencurahkan sedikit dari Roh itu danmencurahkan-Nya ke atas
Jemaat, dalam pembenaran. Dan kemudian di zaman Wesley, Ia
mencurahkan sedikit lagi dari diri-Nya, ke dalam pengudusan.
Dan sementara zaman berjalan terus, sampai kepada akhir
zaman, Allah terus mengisi Gereja-Nya. Lihat saja di sekeliling
dan cari tahu apakah itu Kebenaran, atau bukan.

34 Lihatlah zaman Luther, Anda yang membaca sejarah,
lihatlah kebangunan rohani mereka dan apa yang mereka
lakukan. Lihatlah betapa lebih besarnya kebangunan rohani
Wesley itu, betapa lebih besarnya kuasa yang mereka miliki,
tetapi dalamminoritas. Perhatikan di zaman Pentakosta, betapa
besarnya kebangunan rohani yang mereka alami ketika itu,
betapa besar, dan lebarnya itu melanda.

35 Juga, Our Sunday Visitor, surat kabar Katolik, memberikan
pengakuan bahwa orang Pentakosta menghasilkan satu juta
lima ratus ribu pertobatan dalam satu tahun, mengalahkan
semua gereja lainnya bersama-sama. Katolik hanya mengubah,
mengklaim, satu juta. Di dalam koran Sunday Visitor mereka
sendiri, koran yang dinamakan Sunday Visitor, memberikan
pernyataan bahwa Pentakosta lebih cepat dari mereka.

Dan, ingatlah, pertobatan Pentakosta adalah pertobatan
yang dipenuhi Roh Kudus. Dalam kelompok minoritas, pada
mulanya, di pinggir gang di luar sana, dengan sebuah—sebuah
gitar tua. Dan wanita-wanita yang bahkan tidak mampu
membeli sepasang stoking. Berbaring di luar sana di rel
kereta api, dan mengumpulkan jagung dan menumbuknya, dan
membuat roti bagi anak-anakmereka. Tetapi sekarang itu sudah
menjadi apa? Gereja yang paling berkuasa kedudukannya di
dunia hari ini, bukan di mata dunia, tetapi di mata Allah,
sebab Ia membuktikan itu dengan apa yang Ia kerjakan bagi
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mereka. Ia mencurahkan diri-Nya ke dalam mereka, menuang
Itu ke dalam.
36 Perhatikan sekarang apa yang terjadi, Allah menuangkan
diri-Nya sendiri ke dalam mereka. Sekarang Gereja telah tiba
ke suatu tempat, dari Luther, Wesley, dan kebangunan rohani
itu berlanjut sampai Pentakosta; dan sekarang ke dalam zaman
ini yang sedang kita datangi sekarang, dengan Roh Kudus
yang sama, hanya lebih banyak Roh Kudusnya. Nah, ketika
mereka orang-orang Lutheran dahulu menerima keselamatan,
merekamenerima sebagian dari RohKudus. Ketika orang-orang
Methodist menerima pengudusan, itu adalah karya Roh Kudus.
Lihatlah, itu adalah satu bagian dari Roh Kudus. “Tanpa kita
mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan,” kata Kitab
Suci. Mengerti?
37 Nah, Allah, sebagai Terang sudah mulai bersinar di hari-
hari terakhir, Ia mengharapkan kita, hal yang besar dari
kita. Sebab, “Kepada yang banyak diberi, dari padanya akan
banyak dituntut.” Jadi Ia akan menuntut jauh lebih banyak dari
kita daripada yang Ia tuntut dari orang-orang Lutheran atau
Methodist, sebab kita berjalan di dalam Terang yang lebih besar,
dengan Kuasa yang lebih besar, dengan sebuah…sebuah—
sebuah kesaksian yang lebih besar daripada yang mereka
terima. Sekarang, kitamemiliki kesaksian yang lebih besar akan
kebangkitan itu. Kita memiliki hal-hal yang lebih teguh, lebih
pasti daripada yang mereka miliki.
38 Tetapi sama seperti yang saya katakan kepada sebuah
perguruan tinggi Lutheran, belum lama ini.

Mereka berkata, “Apa yang kita miliki?”

Saya katakan, “Seorang laki-laki menanami sebuah ladang
jagung. Daun-daun kecil yang pertama muncul, dan ia berkata,
‘Terima kasih Tuhan atas sebuah—sebuah panen jagung!’ Secara
potensi, ia telah mendapatkannya, tetapi ia hanya mendapat itu
dalam bentuk awal. Tidak lama kemudian, itu menjadi sebuah
tangkai.”

Dan sebuah jumbai bunga jantan muncul di atasnya, yang
merupakan orang Methodist.
39 Jika Anda memperhatikan alam, Anda akan melihat Allah
bekerja. Ada sebuah rahasia di sana yang malahan berjalan
bersama pelayanan saya. Paham? Itu, perhatikan alam, lihatlah
bagaimana ia bekerja, zaman apa dan waktu apa, Anda dapat
melihat dimanaAnda sedang hidup. Perhatikan zamannya.
40 Nah, kemudian, orang Methodist, mereka adalah jumbai
bunga jantan. Mereka melihat ke belakang kepada orang
Lutheran, berkata, “Kami memiliki pengudusan; kamu tidak
memiliki apa-apa di dalam Itu.”



UNTUK APAKAH ROH KUDUS DIBERIKAN? 13

Tidak lama kemudian, dari serbuk sari itu, dari Methodist,
muncullah sebutir…sebulir jagung. Itu adalah Pentakosta.

Demikianlah itu, pembenaran, satu tahap dari Itu.
Pengudusan, satu tahap lain dari Itu. Roh Kudus, satu tahap lagi
dari Itu; Pentakosta. Luther, Wesley, Pentakosta.
41 Nah apa Pentakosta itu? Saya menyamakan itu, sebab,
dalam Pentakosta, itu membawa kembali, bukan sebuah daun
hijau, bukan sebuah jumbai bunga jantan, tetapi…

Jagung tidak dapat mengatakan kepada jumbai bunga
jantan, “Aku tidak membutuhkan kamu.” Atau, jumbai
bunga jantan tidak dapat berkata kepada—daun, “Aku tidak
membutuhkan kamu,” sebab kehidupan yang sama yang ada
di dalam daun membuat jumbai bunga jantan itu. Kehidupan
yang sama yang ada di dalam jumbai bunga jantan membuat
bulir itu.

Dan gereja Lutheranlah yangmembuat gerejaWesley. Gereja
Wesleylah yang membuat Pentakosta.

Tetapi, Pentakosta, apa itu? Itu adalah sebuah pemulihan
dari biji yang sama jenisnya yang jatuh ke dalam tanah
pada permulaan, membawa kembali seluruh kepenuhan Kuasa
Pentakosta, dengan baptisan Roh Kudus, ya, di hari-hari
terakhir. Oh, itu adalah hal yang besar, untuk melihat, untuk
percaya dan melihatnya.
42 Sekarang di zaman ini di mana kita sedang hidup di
dalamnya, zaman ini, ini melebihi Pentakosta.

Pentakosta sudah tenang dalam organisasi-organisasi, dan
mulai meniru segalanya mengenai organisasi, “Kita adalah ini
dan kita adalah itu.” Itu hanyalah alamiah. Anda tidak dapat
mencegahnya. Itu adalah alamiah. Mereka akan melakukan itu.
Itulah rencananya, bagi mereka untukmelakukan itu.

Tetapi Gereja telah bergerak terus. Ia telah masuk ke dalam
yang lebih besar, lebih berkuasa. Itu adalah pemulihan karunia-
karunia.

Dan banyak orang Pentakosta tidak percaya kesembuhan
Ilahi, pelayanan Malaikat, dan kuasa Allah. Banyak orang
Pentakosta menyebut penglihatan-penglihatan yang saya lihat
ini, “iblis.” Banyak organisasi bahkan tidak mau ada hubungan
apa-apa dengan Itu, di dalam Pentakosta. Lihatlah, kita telah
bergerak melewati itu. Sama saja seperti orang Methodist
menyebut orang Pentakosta, “gila,” karena berbahasa roh. Sama
saja seperti orang Lutheran menyebut orang Methodist, “gila,”
karena bersorak. Paham?

Tetapi itu semua datang dari RohKudus, sampaiGereja yang
besar itu dipenuhi, dan benar-benar penuh, haleluya, [Saudara
Branham mengetuk meja mimbar dua kali—Ed.] dengan kuasa
yang besar dari Allah YangMahakuasa. Sampai, tiba pada tahap
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di mana pekerjaan-pekerjaan yang sama yang Yesus lakukan
bermanifestasi tepat di dalam Jemaat sekarang. Kita sudah
dekat, teman-teman.
43 Biarlah saya setop di sini, sebentar saja, untuk mengetahui
untuk apa Allah menaruh Roh Kudus di dalam Gereja,
memberikan kepada Anda satu kiasan lagi supaya Anda tahu.
Dahulu di dalam Perjanjian Lama, ketika seorang—seorang
anak…

Seorang laki-laki membangun sebuah rumah tangga. Ia
mendapat pengantinnya, itu adalah hal yang pertama.

Kemudian ia menjadi seorang yang besar, seperti sebuah
organisasi. Itu bagus.

Hal berikutnya terjadi, datanglah sebuah kelahiran ke
dalam rumah tangga itu. Pada saat itulah Roh Kudus, lihat, satu
roh yang lain masuk, yaitu seorang anak laki-laki. Anak itu, ia
tidak berkuasa penuh, ia juga bukan seorang ahli waris sampai
iamencapai usia tertentu.Dan ia harus dibuktikan, dahulu. Ya.

Dan pada waktu itu mereka memiliki hukum adopsi. Bagi
Anda para pendeta, “penempatan sebagai anak,” adalah apa
yang sedang saya bicarakan sekarang, ya, lalu ketika ia sampai
ke tahap di mana ia diangkat sebagai anak. Yesus memberikan
sebuah ilustrasi yang indah tentang hal itu, di atas Gunung
Transfigurasi.
44 Seperti yang telah saya katakan, Allah tidak akan pernah
keluar dari hukum-Nya untukmelakukan apa pun.

Jika Anda memiliki sebuah sumur artesis di atas bukit ini,
menyemburkan air ke mana-mana. Dan di atas bukit yang lain
ini di sini, Anda mempunyai tanaman yang sedang kekeringan.
Anda dapat berdiri di atas bukit ini dan berteriak, “Oh, air,
mengalirlah ke sini dan penuhilah ladang tanaman saya! Oh,
air, datanglah ke ladang tanaman saya!” Itu tidak akan pernah
terjadi. Tetapi jika Anda mau bekerja menurut hukum gravitasi,
Anda dapat mengairi tanaman itu.
45 Anda membawa seorang sakit berbaring di sini, atau
seorang berdosa berbaring di sini, atau seorang yang ingin
menjadi benar, tidak bisa lepas dari minum, tidak bisa
lepas dari merokok, tidak bisa lepas dari hawa nafsu dan
sebagainya. Kalau saja Anda mau bekerja menurut hukum
Allah, membiarkan Roh Kudus masuk ke sana, maka ia bukan
lagi miliknya sendiri. Ia, ia akan menghentikan hal itu, sebab
RohKudusmengambil alih hidupnya. Tetapi Anda harus bekerja
menurut hukumAllah, peraturan Allah.
46 Nah, di dalam Perjanjian Lama, ketika bayi ini dilahirkan,
mereka mengawasi dia, untuk melihat bagaimana tingkah
lakunya, kelakuan.
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Kemudian ayahnya, sebagai seorang pengusaha yang besar
sekarang, mungkin di pertengahan empat puluh atau lima
puluhan, ia tidak punya waktu untuk mengajar bayi ini, sendiri,
maka ia mendapatkan…Pada masa-masa itu mereka tidak
memiliki sekolah untuk umum seperti yang mereka punya
sekarang, maka mereka mendapatkan apa yang mereka sebut
seorang “tutor,” atau seorang “pengasuh,” guru sekolah. Dan
guru sekolah ini adalah yang terbaik yang bisa ia dapatkan,
supaya ia akan jujur dan memberi tahu ayahnya hal yang
sebenarnya.
47 Dan kemudian ketika anak laki-laki ini mencapai usia
tertentu, katakanlah, ia menjadi dewasa. Jika anak itu hanyalah
seorang pengkhianat, tidak baik, tidakmenghiraukan pekerjaan
ayahnya; yang ia pikirkan hanyalah bercumbu-cumbuan dan
berkumpul dengan perempuan-perempuan, atau—atau minum,
atau judi, atau pacuan kuda; anak itu akan tetap menjadi
seorang anaknya, tetapi ia tidak akan pernah ditempatkan
pada posisi untuk menjadi ahli waris dari semua yang dimiliki
ayahnya.

Tetapi jika ia adalah seorang anak yang baik, dan ia sibuk
dengan pekerjaan bapanya, dan ia terbukti sebagai anak yang
benar, maka mereka akan mengadakan sebuah upacara. Mereka
akan membawa anak itu ke jalan dan mengenakan jubah
putih kepadanya, dan mereka mendudukkan dia di atas sebuah
tandu supaya semua orang di kota itu dapat melihat. Mereka
mengadakan pesta dan perayaan, dan kemudian ayahnya
mengadakan upacara pengangkatan anak. Ia mengadopsi anak
laki-lakinya sendiri ke dalam usahanya sendiri, dan kemudian
anak itu menjadi setara dengan ayahnya. Dengan perkataan
lain, jika itu adalah hari ini, nama anak itu di atas cek sama
kuatnya dengan nama ayahnya.
48 Nah perhatikan apa yang Allah lakukan. Ketika Anak-Nya
dilahirkan, Ia membiarkan Dia pergi selama tiga puluh tahun,
mengetes Dia, menguji Dia. Lalu Ia memberi kepada Dia tiga
tahun ujian berat. Dan kemudian di akhir dari ujian berat itu,
ketika Ia melihat bahwa Anak-Nya sibuk dengan pekerjaan
Bapa; Gunung Transfigurasi, Kitab Lukas; Ia membawa Petrus,
Yakobus, dan Yohanes, tiga saksi, dan naik ke puncak gunung,
dan di sana Allah mengadakan upacara hukum pengangkatan
anak. Ia…Mereka memandang ke atas dan mereka melihat
Yesus, dan pakaian-Nya putih bersinar seperti kilat. Dan
sementara Awan menaungi Dia, dan dari dalam Awan itu
terdengar Suara, dan berkata, “Inilah Anak yang Kukasihi;
dengarkanlah Dia. Aku akan duduk sekarang dan tidak ada
apa-apa yang perlu dikatakan lagi. Apa yang Ia katakan adalah
hukum dan Kebenaran.”
49 Nah gereja telah melewati sekolah-sekolah itu. Dahulu
ia sudah menikah di sana, sudah lama sekali, dan menjadi
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sebuah denominasi, sebuah organisasi. Tetapi, Anda perhatikan,
Kelahirannya menghasilkan sesuatu yang lain. Dan sekarang
ia telah sampai ke tempat di mana gereja Pentakosta, dengan
Kelahiran baru, telah dites dan diuji, dan sekarang ia sedang
menuju ke sebuah tempat… Allah tidak berhubungan dengan
Gereja sebagai sebuah organisasi. Ia tidak berhubungan dengan
Gereja sebagai satu—satu kelompok orang.

Ia berhubungan dengan Gereja secara individu-individu,
setiap individu di dalamGereja. Dan sekarang telah tiba kepada
saat…dan ini bukan rahasia; kita semua melihatnya. Apabila
seseorang telah terbukti, dan Allah mengasihi dia, Ia membawa
dia ke luar di suatu tempat kepada-Nya. Di sana di hadapan
paraMalaikat Iamelakukan sesuatu bagi dia. Iamengangkat dia
di sana di Hadapan Allah, dan memberikan karunia kepadanya,
dan memenuhi dia, dan menyiapkan dia. Itulah zaman di mana
kita sedang hidup di dalamnya.
50 RohKudus yang sama yangmenyelamatkan orang Lutheran;
yang menguduskan orang Methodist; yang membaptis orang
Pentakosta; sekarang sedang mempersiapkan Kedatangan
Tuhan Yesus. Ketika, itu akan berkuasa sekali, Tubuh itu,
akan masuk ke dalam Kelompok ini, sebuah Jemaat, yang akan
menarik mereka yang lain dari kuburan. Di sana akan ada
kebangkitan. Untuk itulah Roh Kudus ini. Apa Roh Kudus itu?
“Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan.”
Mereka hidup di dalam satu zaman, di bawah itu. Kita hidup di
dalam zaman lain.

“Apabila musuh datang seperti banjir, Aku akan…Roh
Allah akan mendirikan tanggul untuk menahannya.” Paham?
Sekarang kita berada di zaman…
51 Dahulu, kepintaran mereka tidak sampai separuh
kepintaran hari ini. Mereka tidak bisa membuat bom atom
atau mobil. Mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan dan
sebagainya seperti yang kita miliki sekarang, tetapi, dan hal-hal
yang misterius; untuk berusaha mengatakan bahwa manusia itu
ditiupmenjadi satu, dari debu dan sebagainya, danmengadakan
analisa dan mencoba membuktikannya, untuk membuat orang
menjadi orang tidak percaya.

Tetapi sekarang, ketika kita memerlukannya, Roh Allah
akan mendirikan tanggul. Apakah itu? Ia mencurahkan Roh-
Nya ke dalam. Lalu, mereka yang beristirahat di luar sana
di dalam kuburan, atau di bawah mezbah Allah, sebagaimana
dikatakan oleh Kitab Suci, berseru, “Berapa lama, Tuhan?
Berapa lama? Berapa lama lagi?” Allah sedang menunggu saya
dan Anda. Gereja sedang menunggu saya dan Anda. Waktu
pengangkatan sebagai anak, ketika Allah dapat mencurahkan
ke dalam kita kepenuhan-Nya, Kuasa-Nya, kebangkitan-Nya,
itu ketika Jemaat dan Kristus menjadi begitu mirip sehingga
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Kristus menjadi kelihatan di antara kita, dan membangkitkan
orang-orangmati, dan kitamasuk ke dalamPengangkatan.
52 Nah kami akan mengatakan, menunjukkan beberapa saat
lagi, bahwa hanya mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus
masuk ke dalam Pengangkatan itu. “Sebab orang-orang mati
yang lain tidak bangkit selama masa seribu tahun.” Itu benar.
Hanya orang-orang yang penuh-Roh-Kudus saja yang masuk ke
dalamPengangkatan. Nah, AllahmemberikanRohKudus…
53 Saya ada satu ayat Kitab Suci lagi di sini, dalam Yohanes
14:12. Itu adalah ayatKitab Suci yang sangat dikenal oleh semua
orang di sini di tabernakel ini.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa
percaya kepada-Ku.
Nah, jangan biarkan kata “percaya” itu seperti menghalangi

Anda. Di dalam gereja nominal, dikatakan, “Ya, saya percaya.
Tentu saja, saya percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah.”
Setan juga percaya hal yang sama. Itu tepat sekali. Alkitab
berkata bahwa ia percaya.

Tetapi Kitab Suci berkata, dalam Yohanes, bahwa, “Tidak
ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Kristus,
selain oleh Roh Kudus.” Anda telah, sebenarnya, menurut Kitab
Suci…Biarlah saya setop di sini sebentar, sebelum saya selesai
membaca. Anda belum insaf sampai AndamenerimaRohKudus.
Itu benar.
54 Anda sedang percaya “kepada.” Roh Kudus telah berbicara
kepada Anda, dan Anda telah mengakui Dia di hadapan umum.
Iblis juga memiliki hal yang sama. “Aku percaya bahwa Dia
adalah Anak Allah.” Iblis juga percaya. Tetapi Anda sedang
berjalan ke arah Dia.

Ketika, Petrus telah dipanggil dan dibenarkan, melalui
percaya pada Tuhan Yesus Kristus; dan dalam Yohanes 17:17,
Yesus menguduskan mereka dengan Firman, sebab Firman
adalah Kebenaran. Dan Ia adalah Firman itu. Ke-1, Yohanes
berkata, “Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu
bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah.
Dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara
kita.” Ia adalah Firman, maka Ia menguduskan mereka. Ia
berkata, “Bapa,” berbicara kepada Roh yang ada di dalam
Dia, “Aku menguduskan mereka dengan Firman,” Dia sendiri,
dengan menumpangkan tangan-Nya di atas mereka. “Firman-
Mu adalah Kebenaran.” Hanya dengan berfirman menjadikan
Dia ada, di dalam rahim seorang perempuan; oh, sama sekali
tidak mungkin untuk memanifestasikan Dia dengan cara
lain yang mana pun selain dengan Firman Allah ini. “Aku
menguduskan mereka.”
55 Ia memberi kuasa kepada mereka atas roh-roh jahat.
Mereka pergi ke luar. Ia mencatat nama mereka di dalam



18 FIRMAN YANG DIUCAPKAN

Kitab Kehidupan Anak Domba. Dan Ia mengutus mereka
ke luar, Yohanes…Matius 10, dan memberi kuasa kepada
mereka atas roh-roh jahat; untuk mengusir roh-roh jahat, dan
melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Dan mereka kembali,
dengan gembira, berkata, “Bahkan setan-setan juga takluk
kepada kami.”

Ia berkata, “Janganlah bersukacita karena setan-setan itu
takluk kepadamu; tetapi bersukacitalah karena namamu ada di
dalam Kitab itu.” dan Yudas ketika itu ada bersama dengan
mereka. Lihatlah betapa dekatnya ia bisa datang; naik terus
melewati pembenaran, bergerak terus ke dalam pengudusan.
Tetapi di manakah ia menunjukkan cahayanya? Di manakah
ia menunjukkan dirinya? Sebelum Pentakosta, ia menunjukkan
belangnya.

56 Awas, roh itu bisa begitu salehnya dan pura-pura suci
sedapat mungkin, sampai ia tiba di hadapan Roh Kudus, dan
mereka akan menghalangi Dia di sana. Itulah roh tersebut
(tidakkah Anda melihatnya?) yang sedang bergerak, antikristus.
Dan Yesus berkata, “Mereka akan begitu mirip, pada hari-hari
terakhir, sehingga itu akan menyesatkan Orang-Orang Pilihan
juga sekiranya mungkin.” Tetapi, ingatlah, hanya Orang-Orang
Pilihan yang akan melihatnya.

Allah memanggil dengan pemilihan. Anda, apakah Anda
tidak berbahagia bahwa Anda adalah salah seorang dari
mereka? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Tidakkah Anda
berbahagia, orang-orang yang ada di sini malam ini, karena
mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam hati Anda yang
menarik-narik, “Aku mau Roh Kudus itu. Aku mau Engkau,
Tuhan, di dalam hatiku”? Itu dikarenakan Allah telah mencatat
nama Anda pada Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dunia
ini dijadikan. Ia mengatakan itu.

“Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-
Ku,” kata Yesus, “jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku
terlebih dahulu. Dan semua yang datang kepada-Ku, Aku
akan memberikan Hidup Kekal kepada mereka.” Apakah
Hidup Kekal itu? Roh Kudus. “Hidup Kekal,” ambillah kata
itu dan cari itu dalam bahasa Yunani, dan itu mengatakan,
Zoe. Zoe adalah Roh Kudus. “Semua yang diberikan Bapa
kepada-Ku akan datang kepada-Ku. Dan semua yang datang
kepada-Ku, Aku akan memberikan Roh Kudus kepadanya,
dan Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Aku
akan melakukannya,” kata-Nya. Tidak tidak ada jika-dan-
dan mengenai Itu. “Aku akan. Semua yang datang; dan Aku
memberikan Hidup Kekal.” Ia harus bangkit, sebab ia memiliki
Hidup Kekal. Ia harus datang. Tidak bisa mati sama seperti
Allah tidak bisa mati.
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57 Oh, teman-temanku yang kekasih dari seluruh negeri ini
dan di dalam kota kecil ini, kalau saja saya bisa, dengan suara
saya sebagai manusia, menaruh ke dalam hati Anda pentingnya
menerima baptisan RohKudus, itu akanmerupakanwahyu yang
paling ajaib yang pernah Anda terima di dalam hidup Anda.
Untukmelihat apa…Anda harusmelakukannya.

Biarlah sayamenjelaskan itu, tentang, “Anda belum insaf.”
58 Petrus telah diselamatkan. Ia percaya kepada Tuhan,
mengikuti Dia. Yesus memberi tahu dia siapa dia, memanggil
dia untuk mengikuti Dia. Ia memberikan dia kuasa atas roh-
roh jahat dan menguduskan dia. Tetapi setelah mendapat
semuanya itu, dan menjadi juru bicara utama dari kelompok itu;
sebagaimana orang-orang Katolik mau menyebut itu, “uskup
gereja, atau paus,” atau apa pun itu, orang yang menjadi kepala
gereja; namun Yesus berkata, pada malam penyangkalannya,
“Apakah engkaumengasihi Aku, Petrus?”

Dan ia berkata, “Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi
Engkau.”

Dikatakan, “Gembalakanlah domba-domba-Ku.” Ia
mengatakan itu tiga kali.

Dan Petrus berkata, “Engkau tahu bahwa aku mengasihi
Engkau, sampai aku rela untuk pergi bersama Engkau sampai—
akhir, dan rela pergi bersama Engkau sampai mati,” dan
sebagainya.
59 Ia berkata, “Sebelum ayam berkokok tiga kali, engkau
akan…sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal
Aku tiga kali.” Ia berkata, “Tetapi, Petrus, Aku telah berdoa
untuk engkau.” Dengarlah. Bukan hanya itu. “Aku telah berdoa
untuk engkau. Dan setelah engkau insaf, kuatkanlah saudara-
saudaramu.”

“Setelah engkau insaf.” Ia telah bersorak. Mungkin ia
sudah pernah menari dalam Roh. Ia, ia telah melakukan segala
macam hal, tetapi ia masih belum menerima Roh Kudus.
“Setelah engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu,” itu
benar, “melaksanakan rencana-Nya.”
60 Sekarang biarlah saya menyelesaikan pembacaan Yohanes
14:12. Nah dalam pasal ke-14 dan ayat ke-12, Yesus
berkata, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barangsiapa
percaya…” Dan Anda tidak bisa percaya…“Percaya pada-
Ku.”Anda bisa percaya kepadaDia. Berapa orang yangmengerti
itu, katakan, “Amin.” [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
61 Anda ingat, dalam Kisah Para Rasul 19. Saya tidak suka
menghentikan ini di sini, tetapi saya harus mengatakannya
ketika ini datang kepada saya. Dalam Kisah Para Rasul pasal
ke-19, ketika pengkhotbah Baptis ini, yang adalah seorang—
seorang pengacara dan sudah insaf, dan ia berkhotbah dan
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membuat orang menerima keselamatan. Dan mereka mendapat
sukacita besar, bersukacita dan bersorak saja, mengadakan
pertemuan. Kisah Para Rasul 18, Akwila dan Priskila, kita
mengacu kepada ini kemarin malam, dan mereka pergi untuk
melihat dia. Dan mereka tahu bahwa ia adalah seorang laki-
laki yang hebat, dan ia adalah seorang peneliti. Dan ia sedang
membuktikan dengan Alkitab bahwa Yesus adalah Anak Allah,
hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia masih belum tahu
tentang baptisan RohKudus. Maka ia berkata…

Akwila dan Priskila, suami dan istri itu, pembuat tenda yang
kecil; yang mana, Paulus adalah seorang pembuat tenda, juga.
Dan mereka telah menerima Roh Kudus di bawah pengajaran
Paulus. Mereka berkata, “Kami punya seorang saudara yang
kecil yang sedang datang ke sini. Biarlah ia berbicara sedikit
kepada kita tentang itu.”

Dan ketika Paulus datang dan mendengar dia berkhotbah,
tahu bahwa ia adalah seorang yang hebat, ia berkata,
“Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, sejak kamu menjadi
percaya?”

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

Ia berkata, “Kalau begitu kepada apa,” atau dalam kata
Yunani aslinya, “bagaimana kamu telah dibaptis?”

Mereka berkata, “Kami telah dibaptis oleh Yohanes
Pembaptis.”
62 Sekarang perhatikan apa yang Paulus katakan. Paulus
berkata, bahwa, “Sesungguhnya Yohanes membaptis dengan
baptisan untuk pertobatan; bukan untuk pengampunan dosa,
tetapi untuk pertobatan, sambil mengatakan, itulah yang kamu
percaya.”

Ketika Anda menerima Kristus sebagai Juru Selamat
pribadi Anda, Anda sedang percaya kepada baptisan Roh
Kudus. Itu bukan baptisan Roh Kudus, Saudara-Saudara
Baptisku yang kekasih. Itu salah.

Seorang saudara berkata kepada saya tempo hari,
dikatakan, “Saudara Branham,” atau beberapa waktu yang
lalu, berbulan-bulan yang lalu, ia berkata, “Saudara Branham,
Abraham percaya kepada Allah, dan itu diperhitungkan
kepadanya sebagai kebenaran.”

Saya berkata, “Benar.”
Dikatakan, “Apa lagi yang dapat dilakukan oleh seorang

manusia selain percaya?”
63 Saya berkata, “Itu saja yang dapat dilakukan oleh seorang
manusia. Itu saja yang dapat ia lakukan hari ini, yaitu percaya
kepada Allah. Tetapi Allah memberikan kepada dia sebuah
meterai sunat,” yang telah kita bahas semalam, “sebagai tanda
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bahwa Ia telah menerima imannya di dalam Dia.” Dan, hari ini,
sampai Allah…

Anda percaya kepada-Nya ketika menerima Dia sebagai
Juru Selamat pribadi Anda. Tetapi ketika Allah memberikan
kepada Anda meterai Roh Kudus, Ia memeteraikan Anda
kepada tujuan Kekal Anda. Sekarang Anda sekalian orang-
orang Baptis ambillah itu, dan saya akan berjalan bersama
Anda dalam hal jaminan Kekal. Ya, Pak. Sebab, “Janganlah
kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan
kamu sampai hari penebusanmu.” Anda tidak dimeteraikan
dengan percaya kepada, tetapi dimeteraikan dengan RohKudus.
Efesus 4:30, “Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah,
yang telah memeteraikan kamu sampai hari penebusanmu.” Itu
memeteraikan Anda, ketika Anda mendapat kasih dari Allah,
dan Ia memeteraikan Anda dengan RohKudus.

Demikianlah itu, sebab Alkitab berkata, “Tidak ada seorang
pun yang dapat mengaku Yesus adalah Kristus, selain oleh Roh
Kudus.”
64 Anda berkata, “Saya percaya itu sebab gembala berkata
demikian.” Ia benar, tetapi itu tidak diperhitungkan untuk
Anda. “Saya percaya itu sebab Firman berkata begitu.” Itu
benar, tetapi itu bukan untuk Anda, itu tidak memperhitungkan
Anda.

Satu-satunya jalan Anda dapat mengatakan bahwa Yesus
adalah Kristus, adalah apabila Roh Kudus masuk ke dalam
Anda dan bersaksi, dan memberi kesaksian tentang diri-Nya
sendiri, “Ia adalah Anak Allah.” Itulah satu-satunya cara Anda
mengetahui kebangkitan itu, adalah ketika Roh Kudus bersaksi.
“Jikalau Ia Roh Kudus datang, Ia akan bersaksi tentang
Aku, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang;
mengingatkan semua hal ini, yang telahKukatakan, kepadamu.”
Anda tidak akan pernah mendapatkan itu di sekolah. Paham? Ia
akanmengingatkan semua hal ini kepada Anda.
65 Sekarang kami ingin membaca sedikit lagi saja dalam Kitab
Suci ini sekarang, Injil Yohanes 14:12.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa
percaya pada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar…
Yang mana, terjemahan yang benar di situ adalah “lebih

banyak,” jika Anda ingin memeriksanya.
…bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari

pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa.
66 Jika Ia pergi kepada Bapa, Roh Kudus akan datang. Apakah
itu benar? Ayat Kitab Suci yang lain berkata, “Jikalau Aku
tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jikalau Aku
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pergi, Aku akan datang kembali dan menyertai kamu, bahkan
di dalam kamu.” Lihatlah, itu adalah Allah menyertai Anda. Di
atas Anda, pertama; menyertai Anda, dalam Kristus; di dalam
Anda, dalamRohKudus. Itu adalahAllah di dalamAnda.
67 Nah, “Kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan
yang Aku lakukan,” bukan pekerjaan yang lain. Tetapi Allah
ingin membawa Roh Kudus, di dalam Anda, untuk melanjutkan
pekerjaan yang sama yang Ia kerjakan di dalamKristus.

Pekerjaan itu tidak begitu diperlukan pada zaman Luther.
Itu adalah Gereja Allah. Itu tidak…Sedikit lebih diperlukan
pada zaman Wesley.

Sebab, “Dunia ini,” kata Alkitab, “akan bertambah lemah,
dan lebih cerdik, dan bertambah jahat terus.” Kita…Dunia
makin bertambah jahat terus…Kita tahu itu. Wah, hari ini
manusia melakukan hal-hal yang, seratus tahun lalu Anda
tidak akan membayangkan akan ada manusia yang sekejam
itu. “Bertambah jahat terus, dan orang jahat akan melakukan
hal yang lebih jahat, setiap waktu,” kata Kitab Suci, “makin
bertambah.”
68 Jadi, selama ini Roh Kudus sedang bergerak. Hanya ada
sedikit hembusan dari Roh Kudus dengan Luther; sedikit tiupan
dari-Nya dengan Wesley; dan tiupan yang lebih dalam dari-
Nya dengan Pentakosta; sekarang hembusan itu dan Roh itu
telah menjadi sama. Ia sedang menyatu, menghasilkan tiupan
kuat yang sama dari Roh Kudus seperti yang Ia lakukan
dahulu, memanifestasikan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang
Ia lakukan dahulu, sedang dimanifestasikan hari ini juga, hal
yang sama.
69 Perhatikan apa yang Yesus katakan. “Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya, Anak tidak dapat mengerjakan
sesuatu jikalau Ia tidak melihat Bapa mengerjakannya terlebih
dahulu. Apa yang dikerjakan Bapa, Ia tunjukkan kepada
Anak. Bapa yang diam di dalam Aku; Dialah yang melakukan
pekerjaan itu.” Paham?
70 Sekarang perhatikan, inilah satu hal lain yang ingin saya
katakan di sini. “Sama seperti,” Yesus berkata, “sama seperti
Bapamengutus Aku. Sama seperti,” sekarang perhatikan, “sama
seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku
mengutus kamu.” “Sama seperti Bapa…” Bagaimana cara
Bapamengutus Dia? Bapa, yang mengutus Dia, turun dari Sorga
dan diam di dalam Dia.

Ia pergi ke luar. Ia berkata, “Aku senantiasa berbuat
apa yang berkenan kepada Bapa-Ku.” Mengerti? Ia berjalan
berkeliling sambil mengerjakan apa yang Bapa tunjukkan
kepada-Nya untuk dikerjakan. “Aku tidak melakukan apa-apa
jikalau Bapa-Ku tidak menunjukkannya kepada-Ku terlebih
dahulu.” Allah yang mengutus Dia, berada di dalam Dia. “Dan
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sama seperti Bapa mengutus Aku, dengan cara yang sama
sebagaimana Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku
mengutus kamu.” Apa itu? Allah di dalam Anda, mengerjakan
(apa?) pekerjaan yang sama, sama.

Yesus berkata, “Itu…barangsiapa yang percaya,
barangsiapa yang mempunyai Aku di dalamnya, Roh
Kudus; barangsiapa yang percaya, yang telah menyaksikan
kebangkitan-Ku, tahu bahwa Aku ada di dalam dia. Ia yang ada
di dalam Aku; jikalau kamu tinggal di dalam Aku, Firman-Ku
tinggal di dalam kamu.”
71 Nah Anda berkata, “Saya tinggal di dalam Yesus;
tetapi tentu saja saya tidak percaya kesembuhan Ilahi.” Itu
menunjukkan bahwa Ia tidak ada di sana.
72 “Saya percaya Yesus; tidak percaya Roh Kudus di zaman ini,
Itu tidak seperti yang mereka miliki dahulu.” Itu menunjukkan
bahwa Ia tidak ada di sana.
73 Roh Kudus akan memberi kesaksian mengenai setiap
Firman yang Ia katakan. Ia bukan seorang pendusta. Ia tidak
takut kepada siapa pun atau organisasi apa pun. Ia tidak perlu
menipu siapa pun. Ia berkata, dan kemudian Ia tetap dengan
perkataan itu.

Jika orang yang tinggi hati, dan tercemar, dan
berpendidikan, atau yang kita sebut, kaum plutokrat, jika
mereka tidak mau menerima Itu, “Allah dapat menjadikan
anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.” Ia akan
mengambil gangster, dan penggelap minuman keras, dan segala
yang lainnya, dan menjadikannya. Allah dapat melakukan
itu, dan Ia sedang melakukannya. “Allah dapat menjadikan
anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.” Seseorang akan
melakukannya, sebab Ia adalah Allah.
74 “Jikalau kamu tinggal di dalamAku, dan Firman-Ku tinggal
di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,”
sebab Anda meminta Firman-Nya, dan Firman-Nya adalah
Kehidupan. Ucapkan itu. Jika Allah mengatakannya, dan Anda
yakin Ia telah mengatakannya, Roh Kudus bersaksi bahwa
Firman itu benar, maka, itulah dia, Saudara. Katakan itu;
itulah dia. “Berkata kepada gunung ini, ‘Beranjaklah.’ Jangan
bimbang di dalam hatimu, tetapi percaya bahwa apa yang
engkau katakan itu akan terjadi.” [Saudara Branham bertepuk
tangan tiga kali—Ed.] Bukan Anda yang mengatakan, tetapi
Bapa yang tinggal di dalam Anda; Ia yang mengatakannya.
Bukan Anda yang mengatakan kepada gunung itu, Bapa yang
di dalam Anda, berkata kepada gunung itu. Itu harus beranjak.
“Segenap langit dan bumi akan berlalu,” Ia berkata, “tetapi
Roh-Ku tidak akan…atau Perkataan-Ku tidak akan berlalu.”
Tentu saja, Itu tidak bisa berlalu. Bapa!
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75 Nah, “Pekerjaan-pekerjaan yangAku lakukan.” Allah ada di
dalam Jemaat-Nya, untuk melanjutkan pekerjaan-Nya. Itulah
sebabnya Ia mengirim Roh Kudus. Nah, Ia tahu itu. Ia, Ia
tahu itu tidak akan, itu tidak dapat dilakukan dengan cara
itu, dengan cara lain, maka Ia harus mengirim. Bapa mengirim
Anak, menaruh semua yang ada di dalam fon-…Anak ke dalam
Anda. Dan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang Ia lakukan,
sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sama itu juga yang Yesus
lakukan, Anda akanmelakukannya juga, Jemaat.

Tidakkah Anda ingin melakukan pekerjaan Allah?
[Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Yesus berkata, “Jika kamu
ingin melakukan pekerjaan Allah, percayalah kepada-Ku.”
Bagaimana caranya Anda percaya pada-Nya? Anda tidak bisa
melakukannya sampai Andamendapat RohKudus.
76 Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Ia
adalah Anak Allah; Anda mengatakan apa yang orang lain
katakan. “Alkitab berkata bahwa Ia adalah Anak Allah; saya
percaya Alkitab.” Baiklah. “Alkitab berkata Ia adalah Anak
Allah; saya percaya Alkitab. Gembala berkata Ia adalah Anak
Allah; saya percaya gembala. Mama berkata Ia adalah Anak
Allah; saya percaya mama. Teman saya berkata Ia adalah Anak
Allah; saya percaya teman saya.”

Tetapi satu-satunya cara saya dapat berkata bahwa Ia
adalah Anak Allah, adalah apabila Roh Kudus masuk ke dalam
dan bersaksi tentang diri-Nya sendiri, setelah itu barulah saya
tahu Ia adalah Anak Allah. [Saudara Branham mengetuk meja
mimbar empat kali—Ed.] “Tidak ada seorang pun yang dapat
mengakuYesus adalah ‘Kristus,’ selain oleh RohKudus.”
77 Huh! Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh
Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, atau berkata bahwa Ia
adalah sesuatu pada zaman itu dan sesuatu yang lain hari ini. Itu
membuat Dia lemah dan goyah. Tidak, Pak.

Ia tetap sama baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai
selama-lamanya. Setiap roh yang benar akan bersaksi tentang
itu. Baiklah.
78 Nah, Ia berkata, “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan
ini akan kamu lakukan juga,” Yohanes 14:12, nah, pekerjaan-
pekerjaan yang sama.

“Oh,” mereka berkata, “gereja melakukan pekerjaan yang
lebih besar hari ini.” Dengan cara apa?

Ia berkata, “Pekerjaan-pekerjaan yangAku lakukan.”
“Itu,” mereka katakan, “baiklah, kami punya misionaris-

misionaris di seluruh dunia, itulah pekerjaan yang lebih besar.”
79 Tetapi Ia berkata, “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku
lakukan.” Sekarang lakukanlah itu, lakukan itu terlebih dahulu,
setelah itu barulah berbicara tentangmisionaris.
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80 Hari ini, berbicara di sini beberapa saat yang lalu
tentang seorang pengikut Muhammad, ia berkata, “Muhammad
sudah mati.”

“Itu benar, ia berada di dalam kubur, tetapi suatu hari ia
akan bangkit.” Ia berkata, “Jika ia bangkit dari kubur, seluruh
dunia akan mengetahui itu dalam waktu dua puluh empat jam.”
Ia berkata, “Kamu sekalian mengatakan bahwa Yesus sudah
bangkit selama dua ribu tahun, dan belum sampai sepertiga
orang di dunia yang mengetahuinya.”

Itu dikarenakan Anda berbicara dari sudut pandang akal.
Anda berbicara dari sudut pandang sekolah atau pendidikan.

Jika seluruh, gereja Allah yang besar ini, termasuk
Katolik, Protestan, semuanya bersama-sama, telah menerima
Roh Kudus, dunia ini dengan kuat akan berada di dalam
Kekristenan; tidak akan ada hal yang semacam komunisme;
tidak akan ada lagi hal seperti perselisihan, atau permusuhan,
atau kekasaran, atau kebencian. Yesus akan sedang duduk
di atas Takhta-Nya, dan kita akan sedang berjalan melewati
firdaus-firdaus Allah, dengan Hidup Kekal, hidup selama-
lamanya; sudah dibangkitkan dalam tubuh yang baru, berjalan
ke mana-mana, tidak akan pernah menjadi tua, tidak akan
pernah beruban, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah
lapar; berjalan di dalam sukacita Tuhan, berbicara dengan
binatang. Dan, oh, indahnya hari itu! Tetapi kita telah
melakukan segala sesuatu selain apa yang Ia…
81 Ia berkata, “Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah
Injil.” Apakah Injil itu? “Bukan Firman saja, tetapi dengan
Kuasa dan manifestasi Roh Kudus.” Membuat Firman Allah
menjadi nyata, itulah Injil.
82 Anda tidak bisa melakukannya. Nah, Yesus tahu itu,
sehingga Ia harus tinggal di dalam Jemaat-Nya.

Maka, Ia tahu kita akan memiliki sekolah-sekolah yang
intelek. Dan Anda tidak akan pernah mendapatkan Ini di
dalam sebuah sekolah yang intelek. Mereka akanmenentang Ini.
Sebab, yang mereka tahu hanyalah pengetahuan orang pintar
tertentu, suatu kredo atau denominasi yang ingin mereka—
ikuti. Maka mereka akan—mereka akan menempatkan Anda di
dalam itu dan menjadikan Anda anggota dari badan itu, dan,
saudara, mengutip beberapa hal bagi Anda dari sebuah kredo
untuk membuat itu tampaknya benar-benar sempurna. “Gereja
suci yang besar, bunda, ia telah bertahan menghadapi banyak
pukulan, ia telah bertahan menghadapi banyak gempuran.”
Demikian pula iblis; ia telah ditendang ke luar dari segala
tempat yang ada, hampir, dan ia masih sama saja berjalan terus.
Ya, Pak. Oh, mereka akanmencobamengutip ini.
83 Jadi Yesus tahu bahwa di sana akan ada gerakan intelektual
yang besar sama seperti yang ada di zaman-Nya, tentang
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pencucian kuali dan panggangan, dan pemakaian pakaian, dan
kerah pendeta, dan segala sesuatu seperti yang mereka lakukan,
segala hal yang bermacam-macam ini yang akan mereka
lakukan. Ia tahu mereka akan melakukan itu, maka Ia berkata,
“Sekarang tunggu sebentar. Aku tidak akan meninggalkan
kamu sebagai yatim piatu, Aku akan datang kembali kepadamu.
Maka,” Ia berkata, “pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan,
akan kamu lakukan juga.”
84 Tujuan dari mengirimkan Roh Kudus adalah bagi Allah
untuk melanjutkan melalui sekelompok orang, untuk terus
memanifestasikan Allah kepada dunia. Itu tepat sekali. Bukan
dengan sebuah kredo, bukan dengan sebuah denominasi; tetapi
dengan Kuasa kebangkitan-Nya, dengan membuat Firman-Nya
menjadi nyata; dengan mengambil janji-Nya, dan berdiri pada
pihak minoritas, dan memercayai Allah; dan perhatikanlah
langit yang gelap mundur, dan Kuasa Allah bergerak masuk dan
mengambil alih. Amin. Itulah yang Ia inginkan. Untuk itulah
Roh Kudus dikirim. Itulah tujuan Ia mengirimkan Itu. Kita tahu
apa Itu sekarang, dan itulah sebabnya Iamengirimkan Itu.
85 Maka, tidak ada darah lain yang dapat menyucikan orang.
Saya tidak dapat menyucikan Anda, dan Anda tidak dapat
menyucikan saya, sebab kita sama-sama dilahirkan dari seks.
Tetapi Yesus dilahirkan tanpa seks, itu benar, maka Darah-Nya
adalah penyuci. Dan Allah turun, membuat sebuah tubuh, hidup
di dalamnya, menumpahkan Darah itu untuk menguduskan ini,
yang secara mutlak menghapuskan kesalahan akibat dosa dan
rasa malu. Lalu, melalui iman, percaya di dalam Itu, Allah turun
ke dalam tubuh manusia itu, melalui penyucian oleh Darah itu,
menjadikan dia KeturunanAbraham, karena iman.
86 Memercayai bahwa Darah itu akan datang, Darah yang suci
itu yang akan merupakan sebuah mujizat seperti darahnya,
berjalan ke sana setelah “ia telah mati pucuk.” Telah
memercayai Allah selama dua-puluh-lima tahun, Abraham
umur tujuh-puluh-lima tahun, dan percaya sampai ia seratus.
Dan Sarah, enam-puluh-lima, dan percaya sampai ia sembilan
puluh. “Dan ia adalah seorang yang telahmati pucuk.”

Dan Allah berkata, “Supaya orang-orang pasti tidak akan
melewatkannya, bawalah dia ke atas sini di atas bukit dan
persembahkan dia sebagai sebuah korban.”
87 Ia berkata kepada hamba-hambanya, “Berdirilah kamu di
sini dengan bagal ini dan tunggulah. Anak ini dan aku akan
pergi ke sana dan sembahyang, dan anak ini dan aku akan
kembali.” Oh, bagaimana ia akanmelakukannya?

Abraham berkata, “Aku seakan-akan telah menerimanya
dari antara orang mati. Dan aku tahu bahwa Ia yang
memberikan dia kepadaku, seakan-akan dari antara orangmati,
berkuasa untuk membangkitkan dia dari antara orang mati
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kalau saja aku menuruti Firman-Nya. Menurut, aku menuruti
Firman-Nya; Ia berkuasa untuk membangkitkan dia dari antara
orang mati.”
88 Dengan sempurna berbicara tentang Kristus! Itulah Dia.
Dan melalui sel Darah itu datanglah Roh Kudus, yang
mengikat diri-Nya sendiri di dalam sebuah tubuh yang
disebut Yesus. Darah itu menyucikan sebuah jalan, dengan
iman, untuk memanggil orang-orang tebusan, atau orang-
orang Pilihan Allah. Dan ketika Anda menerima Itu, dan Roh
Kudus telah mengeluarkan semua kekasaran dari Anda, Ia
langsung bergerak masuk, Allah Sendiri, untuk melakukan
kehendak-Nya.
89 Di bawah sini, bos yang jahat itu marah; dan si anu tua yang
lain ini di sini sedang melakukan ini dan itu; dan orang tua ini
berbicara tentang Itu, menentang Itu. Seorang yang dipenuhi
dengan Roh Kudus akan berdiri berhadapan langsung dengan
itu. Amin.
90 “Dan mereka memperhatikan. Mereka adalah orang biasa
dan tidak terpelajar, tetapi mereka memperhatikan bahwa
mereka adalah pengikut Yesus.” Untuk itulah Roh Kudus
datang.
91 Seorang nelayan kecil yang tidak bisa menandatangani
namanya sendiri. Tetapi ia berdiri di sana dan berkata,
“Siapakah yang harus kami percayai, manusia atau Allah?”
Amin. [Saudara Branham bertepuk tangan satu kali—Ed.]
“Biarlah diketahui oleh kamu, kami akan tetap berkhotbah
dalam Nama Yesus.” Wow, sungguh berani! Ia tahu ia—ia
memiliki sebuah rumah di seberang sana. Itu benar. Ia adalah
pengembara dan orang asing di sini. Ia sedang menantikan Kota
yang akan datang.

Apa artinya imam munafik itu bagi dia? Ia ada di bawah
dominasi Allah yang di Sorga, yang telahmembangkitkanAnak-
Nya, Kristus Yesus, dan memenuhi dia dengan Roh dari Allah
yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah. Ia tidak takut
kepadanya. Tidak, Pak. Kematian…
92 Wah, ketika mereka membawa Stefanus kecil ke luar sana,
dan berkata, “Tarik kembali!”

Ia berkata, “Hai orang-orang yang keras kepala, dan yang
tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh
Kudus. Sama seperti nenekmoyangmu, demikian juga kamu.”

Mereka berkata, “Kami akanmemukulmu sampaimati!”
Ia berkata, “Kamu tidak dapat melakukan itu jika

kamu…?”
“Akan kami tunjukkan kepadamu apakah kami akan

melakukannya atau tidak!” Dan mereka mengambil batu-batu
yang besar danmulai menimpuki kepalanya.
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93 Ia menatap ke atas, dan berkata, “Aku melihat Langit
terbuka. Aku melihat tangga itu turun. Aku melihat Yesus
berdiri di sebelah kanan Yang Mahabesar.” Dan Alkitab
tidak mengatakan bahwa ia mati; ia tertidur. Oh, wah! Saya
dapat melihat seorang Malaikat turun, mengangkat dia dan
mengayun-ayun dia seperti seorang bayi, seorang ibu, sampai
ia tertidur. Oh, wah! Tentu saja.
94 Itulah tujuan dari Roh Kudus. Untuk itulah Allah mengirim
Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk memberikan Kuasa
kepada Anda. Saya ada beberapa ayat Kitab Suci lagi di sini,
hanya sebentar. Roh Kudus datang untuk memberikan Kuasa
kepada Anda. Saya—saya tidak…Anda bisa mendapatkan ini;
Saya benar-benar terlalu jauh, malam ini.

MemberikanKuasa kepadaAnda, Kuasa dalam doa!
95 Anda ambil seseorang yang menjalankan kehidupan yang
baik, tetapi mereka selalu dikalahkan. “Oh, saya beri tahu
kepadamu…” Orang baik, “Oh, tentu saja, saya mengasihi
Tuhan, Saudara Branham.” Selalu dikalahkan, doa mereka
tidak pernah terjawab.

Anda penuhi wanita kecil itu dengan Roh Kudus satu kali,
perhatikan apa yang terjadi. Apabila ia pergi ke hadapan Allah,
ia tidak dikalahkan. Ia datang dengan berani ke hadapan Takhta
Allah, dengan percaya. Ia memiliki hak sebab ia adalah anak
perempuan Allah, melalui sebuah Kelahiran.

Ambil laki-laki kecil itu, begitu pengecut, bosnya
menendang dia di mana-mana. Berkata, “Tunggu sebentar di
sini sekarang.” Sesuatu berubah, lihatlah, ia mendapat Roh
Kudus. Itu memberi Anda Kuasa. Kehidupan Anda penuh
dengan Kuasa.

Itu memberi Anda Kuasa dalam berbicara.
96 Ha, wah, orang-orang itu yang tadinya takut, berdiri di
luar sana; Petrus, Yakobus, Yohanes, Lukas, dan semua yang
lainnya. Mereka telah berada di dalam ruang atas itu, sambil
mengatakan, “Oh, kita tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka,
lihatlah di sana, ada Doktor anu dan itu di luar sana. Ada
Rabi anu dan itu. Kamu tahu, ia memiliki empat gelar dari
perguruan tinggi; bagaimana kita akan bisa berdiri menghadapi
dia?” Petrus berkata, “Oh, aku ingat pernah menjual ikan
kepada laki-laki itu suatu hari. Ia, ia berbicara, dan aku malah
tidak mengerti ia sedang berbicara tentang apa. Oh, aku tidak
akan pernah bisa berdiri menghadapi dia.” Tetapi apa yang
dilakukan…

“Apa yang dapat kita lakukan, Saudara-Saudara?”
“Ia berkata, ‘Tunggu.’”
“Nah, kita sudah berada di sini empat hari.” “Tunggu

saja terus.”
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“Berapa lama?”
“Sampai.”
“Nah, apakah Ia mengatakan bahwa itu akan terjadi pada

hari kelima?”
“Ia tidak pernah mengatakan berapa lama. Ia berkata,

‘Sampai.’”
Nah, mereka menunggu saja terus. Berapa lama? “Sampai.”

Delapan hari berlalu. “Sampai.” Sembilan hari berlalu.
“Sampai.”

Akhirnya ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua
berkumpul di satu tempat, dengan sehati.

97 Allah pernah berada di atas mereka, dalam Awan yang
berapi; Allah pernah berjalan dengan mereka, di atas bumi;
sekarang sesuatu yang lain akan terjadi. Sesuatu akan segera
terjadi.

…mereka semua berkumpul di satu tempat, dengan
sehati.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti…

tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di
mana mereka duduk;
…lidah-lidah api bertebaran…hinggap pada…

mereka.
Apa itu bertebaran? “Terpencar.” Seperti berbicara

tersendat-sendat, apakah Anda pernah mendengar orang
berbicara dengan gagap? Mereka berbicaranya, “uh-uh-uh,
oh, uh-uh,” lihat, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa.
“Bertebaran, terpencar.” Seperti sebuah kuku yang terbelah,
artinya sesuatu yang “terbelah, terpisah.” Mereka bukan sedang
berbicara. Mereka bukan sedang bicara tidak keruan. Mereka
tidakmelakukan apa-apa selain hanyamengeluarkan suara.

…lidah-lidah yang bertebaran hinggap padamereka,
seperti nyala api. (Oh, mereka tidak dapat menahan
diri!)
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,…Wow!

98 Lalu apa yang terjadi? Mereka pergi ke luar ke jalan. “Di
manakah Rabi Jones itu? Di manakah sobat itu berada? Dan di
manakah raksasa intelektual itu?”

“Allah dahulu ada di atas kita, dengan Musa, dalam semak
duri yang menyala; Ia memberi kita makan manna, dari Tempat
Yang Tinggi. Ia berjalan bersama kita selama tiga tahun dan
enam…tiga tahun enam bulan, di sini di atas bumi. Tetapi
sekarang Ia berada di dalamku. Ini bukan aku yang berbicara;
ini adalahDia. Akumengenal siapaDia, dan aku tahu siapa aku.
Bukan aku lagi; Dia.”
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Bawa dia ke sini! Hai kamu orang Israel, dan…
kamu yang tinggal di Yudea, biarlah ini diketahui oleh
kamu—ketahuilah, dan camkanlah suaraku ini, kamu
semua para pengkhotbah dan rabi.
Huh! Wah! Kuasa perkataan! Oh! “Orang-orang ini tidak

mabuk!” Membela minoritas kecil itu, seratus dua puluh,
menghadapi sepuluh ribu atau lebih.

…Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu
sangka, karena hari baru pukul sembilan,
Aku adalah seorang pengkhotbah Injil sepenuh.

Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan
perantaraan nabi Yoel;
…Akan terjadi pada hari-hari terakhir—

demikianlah firman Allah—bahwa Aku akan
mencurahkan…Roh-Ku (huh) ke atas semua manusia;
maka anak-anakmu…Kamu lihat Maria di luar sana
sedang menari dalam roh, berkata-kata dalam bahasa-
bahasa lain dan berperilaku aneh?…ke atas semua
manusia;…
…dan ke atas hamba-hamba-Ku perempuan akan

Kucurahkan…Roh-Ku;…
[Saudara Branhambertepuk tangan tiga kali—Ed.]
…Aku akan mengadakan tanda-tanda di atas, di

langit dan…di bawah, di bumi;…tiang-tiang api dan
gumpalan-gumpalan asap.
Allah berada di dalam umat-Nya pada saat itu. Amin.
“Nah, sekarang, gelar apa yang Anda miliki? Di manakah,

Anda berasal dari sekolah apa?”
99 “Itu tidak membuat perbedaan apa-apa saat ini.” oh, ia
mulai mencurahkan Kitab Suci ke dalam.

Daud memandang kepada Dia!…Tuhan senantiasa
di hadapanku…tidak akan goyah.
…Bahkan hatiku bersukacita, sebab…dan lidahku

dibuat bersorak-sorak;
…Ia tidak akan meninggalkan jiwaku di dalam

dunia orangmati, dan Ia tidak akanmembiarkanOrang
Kudus-Nya melihat kebinasaan.
…aku boleh berkata-kata dengan terus terang

kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita,…ia telah
mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada
kita…sampai hari ini.
Tetapi sebagai seorang nabi…ia sudah melihat dahulu

kedatangan Orang Benar itu.
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…dan kamu harus tahu, bahwa Allah telah membuat
Yesus yang sama, yang kamu salibkan ini melalui
tangan bangsa-bangsa durhaka, menjadi Tuhan dan
Kristus. Amin!

100 “Saudara-Saudara, apakah yang dapat kami perbuat supaya
selamat?”

…dikatakan: “Bertobatlah dan hendaklah kamu
masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama
Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu
akan menerima karunia Roh Kudus.

Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu
dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang
akan pernah dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin.

101 Selama Allah masih memiliki sebuah umat, Allah masih
memiliki sebuah Gereja, Allah memiliki Roh Kudus untuk
berjalan berbaris dengan Itu. Untuk itulah Allah telah
memberikan Roh Kudus. Orang-orang intelek akan muncul;
sudah selalu. Tetapi Allah memiliki satu kelompok minoritas
di suatu tempat. Allah memiliki sebuah Gereja kecil yang akan
bergerak terus dengan baptisan Roh Kudus, untuk mengklaim
Terang itu. Danmereka akanmenjadi orang-orang yang, melalui
kesaksian mereka, akanmenghakimi dunia.

Tidakkah Alkitab berkata Yesus mengatakan,
“Berbahagialah orang yang suci hatinya; mereka akan melihat
Allah”? Dan tidakkah Alkitab berkata, bahwa, “Orang benar,
orang-orang kudus, akan menghakimi dunia”? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Pasti.

Kesaksian Anda hari ini akan menghakimi kota ini.
Kesaksian kita tentang baptisan Roh Kudus dan Kuasa Allah,
sebuah kehidupan yang kudus, akan menghakimi kota ini.
Ketika ini…

102 “Mereka yang terdahulu akan menjadi yang terakhir;
mereka yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.” Saya
tidak akan tahu apa-apa tentang Sankey dan Moody, dalam
kebangkitan mereka. Mereka tidak akan tahu apa-apa tentang
saya, di dalam ini. Tetapi saya akan berdiri di dalam ini, untuk
memberikan kesaksian; begitu juga Anda.

Dan melalui itu, dengan pancaran Terang Anda, dan
baptisan Roh Kudus, dan dengan kehidupan yang Anda jalani,
dan apa yang telah Allah lakukan untuk membuktikan bahwa
Ia bergerak di sini; dan dengan orang-orang intelek mereka,
berjalan menjauhi Itu; mereka akan dihakimi oleh orang-
orang kudus. Mereka telah dihakimi. Mereka telah melewatinya.
Oh, wah!
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103 Saya sedang berbicara tentang Kuasa doa, Kuasa perkataan,
Kuasa untuk hidup kudus. Amin. Itulah yang akan dikerjakan
oleh Roh Kudus.
104 Beberapa dari Anda sekalian berjalan terus, sambil berkata,
“Baik, saya benar-benar tidak bisa berhentiminum. Saya benar-
benar tidak bisa menghentikan ini.”

Roh Kudus datang untuk hidup di dalam Anda, untuk
membuat semua “tidak-bisa” ini keluar dari Anda. Itu benar.
Membuat wanita berhenti memotong rambut mereka, membuat
mereka berhenti memakai celana pendek dan celana panjang.
Tidak ada alasan. Membuat mereka berhenti bergosip. Oh, ya,
untuk itulah Roh Kudus ini, untuk menjadikan Anda sebuah
kehidupan yang kudus. Ia akan mengikuti perintah Alkitab
setiap saat.
105 Seorang wanita berkata, “Udaranya terlalu panas; saya
benar-benar harus memakai ini. Membuat saya sakit kepala
kalau saya berambut panjang.”

Tetapi tidak ada alasan dengan Roh Kudus. Ia ada di sana
untuk membuatnya begitu. Ia akan mengikuti Firman dengan
tepat sekali. Itulah yang RohKudus akan lakukan.

Itu untuk membuat Anda laki-laki memalingkan muka
Anda dari mereka perempuan-perempuan yang setengah
telanjang, dan berhenti berahi kepada mereka, dan seorang
anggota gereja. Itulah apa yang akan Ia lakukan.
106 Itu untukmembuat Anda berhenti merokok danminum, dan
menjadi…ingin menjadi seorang yang sangat penting. Ia akan
mengeluarkan itu dari Anda. Ia akanmembuatAnda rendah hati
apabila Anda melakukan itu. Untuk itulah Roh Kudus itu. Itu
untuk sebuah kehidupan yang kudus. Itu benar. Membuat Anda
berhenti bergosip. Membuat Anda berhenti main kartu, bermain
judi craps, dan semua hal ini yangAnda lakukan di sudut jalan.

Ia akan membuat Anda berhenti bertingkah laku tidak
pantas yang sedang Anda lakukan, hidup tidak setia kepada
istri Anda. Itulah apa yang akan Ia lakukan. Itu benar. Ia akan
membuat Anda berhenti ingin mengawini istri orang lain. Itu
tepat sekali.

Itulah apa Roh Kudus ini. Ia akan membuat Anda menjalani
kehidupan yang kudus. Untuk itulah Kuasa Roh Kudus itu,
“untuk membuat Anda memikirkan perkara yang di Atas,” di
mana Allah berdiri di…?…pikiran Kristus di dalam Anda.
Anda tidak bisa tidak melihat hal-hal itu; ketika Anda melihat
itu, Anda palingkan muka Anda. Itu benar. Itu adalah untuk
membuat Anda.
107 Anda berkata, “Saya tidak bisa melakukannya. Oh, saya
benar-benar tidak bisa melakukannya.” Tentu saja, Anda
tidak bisa.
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Tetapi Roh Kudus datang untuk maksud itu. Itulah apa yang
Ia lakukan. Ia datang untuk mengeluarkan itu dari Anda, semua
kebiasaan lama itu dan hal-hal yang sedangAnda lakukan.

Perbuatan memfitnah itu, memisahkan diri Anda sendiri,
sambil berkata, “Puji Allah, saya orang Methodist, saya tidak
mau ada hubungan apa-apa dengan mereka para peguling-suci
kolot.” RohKudus datang untukmengeluarkan itu dari Anda.
108 “Saya orang Baptis. Saya orang Presbiterian. Saya tidak
mau pergi ke kumpulan peguling-suci kecil itu.” Roh Kudus
datang untuk mengeluarkan semua kekakuan itu dari Anda.
Itulah yang Ia lakukan. Ia menyucikan Anda di dalamDarah itu;
menyetrika Anda. Untukmelakukan itulah Ia datang.

Ia datang untuk meluruskan Anda. Ia berkata, “Meluruskan
tempat yang berliku-liku.” Untuk melakukan itulah Ia datang;
meluruskannya. “Merendahkan tempat-tempat yang tinggi;
membuat gunung-gunung terlihat seperti melompat-lompat
seperti domba jantan kecil, dan daun-daun bertepuk tangan,
kepadamu.” [Saudara Branham bertepuk tangan empat
kali—Ed.] Burung-burung bernyanyi dengan berbeda. Lonceng-
lonceng sukacita berbunyi. Tidak ada alasan. Untuk melakukan
itulah Ia datang. Itulah tujuan Allah mengirimkan Roh Kudus,
supaya Anda akan melakukan hal-hal ini, supaya Anda mau
bekerja…berjalan mengikuti Dia.
109 Nah saya tidak ingin menyakiti Anda, tetapi saya telah
memberi tahu Anda bahwa saya ada di sini dengan ketulusan
yang terdalam. Untuk tidak mencubit Anda, sesekali saya
melompat ke luar dari suatu jalur pembicaraan; dan tetap
di dalam Kebenaran, tetapi tetap di situ dan membuatnya
sedemikian rupa agar itu tidakmencubit Anda terlalu keras.
110 Tetapi saya ingin memberi tahu Anda sesuatu. Jika Alkitab
berkata bahwa salah bagi seorang perempuan untuk memotong
rambutnya, dan Anda berkata bahwa Anda memiliki Roh
Kudus dan kemudian memotong rambut Anda, saya heran
apakah Anda memiliki-Nya. Jangan marah; jika itu membuat
Anda marah, itu menunjukkan masih ada satu tanda lagi
terhadap Anda.
111 Jika Alkitab berkata bahwa itu adalah salah bagi seorang
perempuan untuk memakai pakaian laki-laki, dan Anda
memakai celana overal dan celana panjang kecil di luar sini
di jalanan, Anda para wanita dewasa! Saya duga untuk bayi
kecil itu tidak apa-…itu, karenamereka bermain dengan anak-
anak lelaki kecil dan sebagainya. Tetapi, lihat, apabila Anda—
apabila Anda adalah wanita dewasa, umur lima belas, enam
belas, delapan belas tahun, naik sampai nenek-nenek, di luar
sini di jalanan!DanAlkitab berkata, “Itu adalah kekejian dalam
pandangan Allah,” bagi seorang perempuan untuk memakai
barang-barang itu. Dan Andamemakainya, biar bagaimanapun,
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dan mengatakan bahwa Anda memiliki Roh Kudus? Kadang-
kadang saya heran. Roh Kudus akan mengikuti Firman Allah
persis seperti yang tertulis.

Dan seorang pengkhotbah di belakang mimbar, yang tidak
memiliki cukup kasih karunia untuk mengkhotbahkan Itu, saya
meragukan dia memiliki Roh Kudus. Itu benar sekali! Nah,
untuk itulah Roh Kudus ini.
112 Itu untuk mengurapi pengkhotbah. Itu untuk memberikan
kekudusan kepada kelompok itu. Itu untuk membuat Gereja
mengikuti aturan. Itu untuk membawa kesatuan Roh. Itu untuk
menyatukan kita semua dengan Kuasa. Itu untuk menyatukan
kita semua dengan kasih, kasih akan saudara-saudara.

Saya tidak peduli apakah Anda orang Methodist, Baptis,
Presbiterian, Lutheran, apa pun Anda, jika kita semua telah
dibaptis oleh satu Roh Kudus ke dalam satu Tubuh, dan
menjadi anggota Tubuh Yesus Kristus. Tidak ada…tidak ada
apa pun saat ini, tidak ada apa pun di masa depan; rasa lapar,
kelaparan; tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih
Allah, kasih Kristus, “kasih Allah yang ada di dalam Kristus,”
sebab kita dilahirkan oleh Roh-Nya, disucikan dengan Darah-
Nya. Kita adalah ciptaan baru. Untuk melakukan itulah Allah
telah datang. Untuk itulah Roh Kudus diberikan. Ya, Pak.
Untuk itulah.
113 Sekarang, hadirin, lihatlah saya, pada muka saya. Banyak
sekali tangan yang diangkat, bahwa Anda memiliki Roh Kudus;
ya, tentu saja, ada banyak. Oh, sekarang saya—saya hanya
akan melompat sedikit di sini. Ini direkam. Tetapi kami akan
menambahkan lebih banyak lagi besokmalam.

Jika Anda berkata bahwa Anda memiliki Itu, dan bersalah
dalam hal-hal ini, saya heran apa yang sedang memimpin Anda.
Allah tidak akan pernah memimpin Anda ke luar dari Firman.
Ia akan menjaga agar Anda tetap bersama Firman, sebab itu
adalah hukum Allah Sendiri, bagi Gereja-Nya, bagi umat-Nya,
bagi perempuan, dan bagi laki-laki.
114 “Baik,” dikatakan, “melakukan ini atau itu tidak
membahayakan saya.” Tidak membahayakan? Firman berkata
itu membahayakan.

Dan jika Roh Kudus ada di dalam Anda, Ia akan memimpin
Anda kepada Firman. Tidak akan ada alasan. Allah tidak
membuat perubahan atau alasan. Ia membuat tanda sasarannya
dan Anda mengikuti aturannya. Itu saja. Begitulah bagi setiap
orang. Anda datang dengan cara yang sama.
115 Petrus berkata, “Bertobatlah, kamu masing-masing;
dibaptislah, kamu masing-masing, dalam Nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima
karunia Roh Kudus.” Paham? Itu saja. Kita harus kena pada
garis itu.



UNTUK APAKAH ROH KUDUS DIBERIKAN? 35

116 Nah saya tidak bermaksud untuk menyakiti Anda; saya
terlalu mengasihi Anda. Tetapi, Saudara, Saudari, apakah
Anda menyadari, dengan…bahwa saya tahu bahwa saya
harus berdiri di akhir zaman pada kebangkitan itu, bersama
orang-orang dalam generasi ini, dan memberikan pertanggung-
jawaban bagi Firman ini? Dan Roh Kudus menunjukkan hal ini,
dan saya mengkhotbahkan-Nya di sana, di manakah Anda akan
berdiri? Bagaimana Anda akan luput dari itu? Anda tidak bisa
melakukannya, teman. Jangan. Sekarang hentikan itu. Apa pun
yang Anda kerjakan yang salah, hentikan itu.

Anda berkata, “Saya tidak bisa.”
Kalau begitu Anda masih belum memiliki Yang-membuat-

bisa di dalam Anda. Apabila Roh Kudus datang, Ia memberikan
Kuasa atas dunia ini kepada Anda. Dan jika Anda…Dengarlah
apa yang Ia katakan. “Jika kamumengasihi dunia atau apa yang
ada di dalam dunia, itu karena kasih akan Allah tidak ada di
dalam kamu.” Sekarang, tidak ada alasan. Ia membuat itu jelas,
dan kita harus mencapai sasaran itu.
117 Saya tahu Anda pikir saya ini tidak baik. Tetapi saya benar-
benar penuh saat ini. Paham? Dengarlah. Itu benar. Sekarang
datanglah kepada-Nya, Saudara, Saudari.
118 Jangan membiarkan beberapa dari perguruan tinggi intelek
ini di sekitar sini memberi tahu Anda, “Oh, itu mah omongan
orang kuno.”

Jika ini adalah omongan orang kuno, maka Allah adalah
orang kuno. Dan jika Allah adalah orang kuno, kalau begitu
saya, juga. Amin. Saya ingin seperti Dia. Mengapa? Roh-Nya
ada di dalam saya, rasa lapar dan haus itu, menganggap segala
sesuatu yang bertentang dengan Firman…
119 Jika orang berkata, “Tidak apa-apa untuk, oh, kalau
seseorang main kartu sedikit untuk hiburan, dan hanya berjudi
satu atau dua koin. Itu tidak apa-apa.” Allah berkata itu
tidak boleh.
120 “Oh, kalau kamu hanya minum untuk pergaulan yang baik,
dan hanya mabuk sedikit, sekali-sekali.”

Tetapi Allah berkata, “Celakalah dia.”
121 “Oh,” Anda berkata, “itu tidak apa-apa, Saudara Branham.
Saya—saya—saya memotong rambut saya karena alasan yang
benar. Seorang wanita, kamu tahu, wanita-wanita lain juga
melakukannya.” Saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh
wanita-wanita lain. Mereka bukan contoh Anda atau mereka
bukan bos Anda. Jika Andamemiliki RohKudus di dalamAnda,
Anda akan mengikuti perintah-Nya tanpa menghiraukan apa
yang dikatakan orang mengenai Anda.
122 “Nah, Saudara Branham, udaranya panas sekali, dan
saya benar-benar harus memakai pakaian kecil ini dan itu.”
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Neraka lebih panas dari itu, Saudari yang kekasih. Biarlah
saya memberi tahu itu kepada Anda. Dan—dan jangan. Anda
ingatlah itu.
123 Dan Roh Kudus akan selalu memimpin Anda kepada
Kebenaran, dan Kebenaran-Nya adalah Firman. “Firman-Ku
adalah Kebenaran. Perkataan semua orang adalah bohong,
tetapi Perkataan-Ku adalah benar.”

Dan bayangkan saja, “suatu kekejian.” Dapatkah Anda
membayangkan?
124 Ini adalah kata yang buruk sekali bagi seorang pendeta
untuk mengatakannya, tetapi saya pernah pergi ke kamar kecil
di berbagai tempat di mana itu benar-benar…Anda harus
mundur ke luar lagi, hampir, itu benar-benar begitu…dan hal-
hal yang kotor di dinding. Saya pikir, “Bagaimana di dunia ini
orang bisamenjadi begitu rendah?”Dan bau busuk!Dan apabila
saya berjalan masuk ke dalam tempat-tempat itu, saya sering
berpikir, “Bau amat!” Saya akan…Di dalam sana, saya akan
memencet hidung saya seperti ini, untuk mencuci tangan saya.
Saya takut jangan-jangan ketika saya memegang tombol pintu
itu, lagi, di situ ada kuman-kuman dari penyakit kelamin dan
sebagainya. Dan saya pikir, “Oh!”
125 Suatu hari, berdiri di sebuah bandara, saya masuk ke dalam
salah satu dari tempat-tempat itu, atau stasiun kereta api, saya
berjalanmemasuki tempat itu. Dan saya pikir, “Oh, ampun.”
126 Dan Sesuatu berkata kepada saya, “Begitulah baunya dunia
ini bagi Allah. Itu adalah kekejian.”
127 Saya berpikir, apabila saya melihat perempuan berjalan di
jalan, dengan kelakuannya seperti itu, dan memakai pakaian
laki-laki, seperti itulah kelihatannya di mata Allah. Itu adalah
kekejian, sesuatu yang kotor dan bau busuk, di hadapan Allah.
Meskipun begitu, ia akan pergi ke gereja pada hari Minggu, dan
berdandan.

Di sana akan muncul seorang laki-laki, dan minum, dan
menipu, dan cinta uang, dan menipu tetangganya, dan segala
yang lainnya, untuk mendapatkan sedikit uang tambahan; dan
melakukan hal-hal ini, dan berjudi, dan merokok, dan minum,
dan berdusta; dan kemudian pergi ke gereja dan bersaksi.
Kekejian! Kekotoran! Itulah gereja yang intelek.
128 Berkata, “Baik, saya anggota gereja.” Ya, dan harus
membiarkan jemaat keluar, lima belas menit, agar semua diaken
danmereka semua bisamerokok, dan gembalanya, juga, sebelum
Anda bisa balik lagi untuk acara gereja. Saya tahu! Pisahkan
dirimu dari setiap hal yang najis!
129 “Mencemarkan tubuh; Aku akan membinasakannya.”
Allah berkata bahwa Ia akan melakukannya. Dan hari ini,
kanker, menyebabkan lebih dari sembilan-puluhan persen
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dari kematian, dari kanker tenggorokan dan paru-paru,
disebabkan oleh mengisap rokok. “Mencemarkan tubuh; Aku
akan membinasakannya.” Tetapi mereka sudah begitu terikat
untuk pergi ke neraka, berguling terus seperti itu, mereka tidak
tahu.

Dan seorang pengkhotbah tertentu berdiri di mimbar
memiliki empat gelar, dari perguruan tinggi, merokok, dia
sendiri. Biarlah saya memberi tahu Anda sesuatu, Saudara. Roh
Kudus dikirim untukmemanggil laki-laki dan perempuan untuk
keluar dari hal itu. Pisahkanlah dirimu!

Kata gereja berarti untuk “dipisahkan.” “Keluarlah dari
antara mereka,” kata Alkitab. “Jangan menjamah milik mereka
yang najis, dan Aku akan menerima kamu; dan kamu
akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku
perempuan, dan Aku akan menjadi Allahmu.” Oh, aduh! Saya
tidak bermaksud untuk kasar, tetapi saya bermaksud untuk
jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ya, Pak. Oh, betapa
buruknya hal itu!
130 Laki-laki dan wanita, di manakah kita berdiri hari ini? Di
manakah kita berada? Mari kita berhenti.
131 Pada malam yang lalu, di atas bangku tua yang kecil di
sana di dalam ruangan, (dan saya harus menutup), bangku lipat
tua yang kecil. Setelah berdoa selama tiga atau empat hari,
maka saya sampai berada dalam keadaan, berputar-putar, dan
berpikir, “Ya Allah,” dan saya sampai berada dalam keadaan
saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya berkata, “Allah,
kami berada di ujung jalan. Dan aku menyadari bahwa aku
telah lalai. Aku menerima beberapa panggilan untuk pergi,
dan merasa lelah, dan tidak mau melakukannya.” Ketika itu
saya membayangkan saya dapat melihat Tuhan saya sedang
terhuyung-huyung melewati kegelapan di sana, ketika Ia begitu
lelah Ia hampir tidak kuat melangkahkan kaki, tetapi Ia tidak
terlalu…Berhenti bagi wanita dari kota Nain, lalu bagi anak
laki-laki yang diusung ke luar di sana yang sudah mati; sampai
Ia bisa pergi mendekati dan menyentuh usungan itu, dan
menggunakan sisa tenaga yang sedikit yang ada di dalam Dia
untuk membangkitkan anak itu. “Nah, bagaimana aku menjadi
lelah? Ada masalah apa denganku, Tuhan? Inilah menurutku,
‘Baik, aku sudah tua. Aku—aku tidak dapatmelakukannya.’”
132 AdaMusa, Allah yang sama yang saya layani, berdiri di sana,
ketika berusia seratus dua puluh tahun.

Ada Kaleb, berdiri ketika berusia sembilan puluh, dengan
sebuah pedang di tangannya, dan berkata, “Yosua menaruh
pedang ini di tanganku, empat puluh tahun yang lalu.” Ia
berumur delapan puluh ketika itu. Dikatakan, “Pada saat ini
akumasih sama kuat seperti pada saat itu.” Amin.

Saya berkata, “Allah, kasihanilah aku.”
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133 Saya berkata, “Baik, lihatlah ke sini, aku selalu…” Dan
saya memegang tangan istri saya (di belakang sana), di atas
Alkitab ini dan Alkitab kecilnya, dan saya berkata, “Sayang,
selama ini aku terlalu negatif. Roh Kudus menegur aku di
dalamku.” Saya berkata, “Aku ingat akan tupai-tupai itu di
sana. Aku ingat akan Hattie Wright di belakang sana, dan anak-
anak lelaki kecil itu. Aku ingat apa yang telah Allah lakukan,
menunjukkan bahwa Ia adalah Allah, yang dapat mencipta.”
Haleluya!

Saya berpikir, “Ia telah memberi tahu saya hal itu,
bertahun-tahun yang lalu, ‘Aku tidak akanmembiarkan engkau.
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak ada
orang yang dapat bertahan di hadapanmu, sepanjang umur
hidupmu. Aku akan menyertaimu. Dan dari tangan dengan
karunia yang dapat membedakan roh ini, akan datang saatnya
sehingga engkau akanmengetahui rahasia di dalamhati. Setelah
itu, itu akan naik makin tinggi dan makin tinggi.’ Pada tahun
berikutnya, itu terbukti dengan sempurna, di seluruh dunia.
Ke sini datanglah ini, pelayanan besar yang lain ini, jauh
melebihi itu.”

Saya berkata, “Sayang, aku memegang tanganmu. Dengan
pertolongan Allah dan kasih karunia Allah, jangan pernah
membiarkan aku bersikap negatif lagi. Biarlah aku berjalan
maju ke kebaktian kebangunan rohani ini di sini untuk
berkhotbah dengan cara yang tidak pernah sebelumnya. Biarlah
aku pergi dari sini, untuk menguduskan diriku terlebih dahulu,
danmembuka jalan bagi orang-orang; agar dosa-dosaku sendiri,
kelalaianku sendiri ditaruh di bawah Darah itu, kekurangan-
kekuranganku sendiri ditaruh di bawah Darah itu, supaya aku
boleh berjalan ke luar dan berkata, ‘Ikutlah aku, orang-orang.’”
Itu benar.

Saya benci melihat seseorang berkata, “Kamu pergi lakukan
itu.” Saya suka untuk melihat seseorang yang mau memimpin
jalan. Ya, Pak.

134 Di sini belum lama ini, kami mengalami kebakaran di kota
di sini, Perusahaan Minyak Pfau mengalami kebakaran. Mereka
didatangi Dinas Pemadam Kebakaran Jeffersonville di sana.
Dan seorang teman saya, laki-laki yang baik, tidak biasa dengan
kebakaran besar yang seperti itu, ia berjalan di sana, sambil
berkata, “Semprotkan sedikit air ke sini, Pak. Semprotkan
sedikit air ke sini.”

Lalu datanglah ke sini Clarksville kecil yang ada di
sana, “teng, teng, teng, teng,” lari ke sana. Dan ia berkata,
kepala pemadam kebakarannya melompat ke luar, berkata,
“Semprotkan sedikit air ke sini. Pecahkan jendela ini di sini.
Semprotkan sedikit air ke sana.”
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135 Tetapi dari seberang sungai datanglah para petugas
pemadam kebakaran yang terlatih dari Louisville. Sebelum
kaitan dan tangga yang besar itu setop kepala pemadam
kebakarannya sudah berada di ujung tangga. Ketika tangga
itu naik, ia sudah berada di depan. Melemparkan kapaknya
sebelum ia sampai di sana, dan memecahkan jendela, sambil
berkata, “Ayo, Pak!” Itu saja. Api itu padam dalam waktu
beberapa menit.

Bukan, “Semprotkan sedikit air ke sini. Semprotkan
sedikit air ke sana.” Mengingatkan Anda, kepada beberapa
pengkhotbah intelek ini.
136 Ayo ikutlah! Mari kita pergi! Saya tahu Ini adalah
Kebenaran. Saya telah mencicipi dan melihat. Glori! Roh Kudus
itu benar. Allah itu baik. Jangan mencoba di sini, mencoba di
sana; mari kita berjalan masuk ke dalam Dia! Ia ada di sini. Ini
untuk Anda. AllahmemberikanKuasa-Nya kepadaGereja-Nya.
Bukan semprotkan ini di sini, dan semprotkan; Anda tidak akan
menyelesaikan apa-apa.Memimpin di depan!Amin. Ah!Hah!

Sudah tidak kelihatan lagi. [Saudara Branham melepaskan
kacamata bacanya—Ed.]
137 Amin! Apa yang akan kita kerjakan? Setiap orang yang
duduk di sini dipenuhi dengan sesuatu.

Kemudian saya akanmenutup;mungkin harus, setelah itu.
Anda dipenuhi dengan sesuatu. Anda tidak bisa duduk di

sana tanpa penuh dengan sesuatu. Anda memiliki kehidupan di
dalam Anda. Kehidupan itu memerintah Anda, dan kehidupan
itu diperintah oleh sebuah roh.

Nah, mungkin Anda penuh dengan dunia ini, mencintai
dunia atau hal-hal duniawi. KiranyaAllahmengasihani Anda.

Mungkin Anda penuh dengan kredo dari gereja tertentu,
beberapa doa singkat yang Anda ucapkan, Anda pikir itu akan
mendoakan orang mati tertentu, atau—atau membuat tanda
salib di badanAnda. KiranyaAllahmengasihani Anda.
138 Dan mungkin Anda penuh dengan agama, dan itu lebih
buruk lagi. Itu benar. Itu benar. Alkitab berkata, “Pada hari-
hari terakhir mereka akan sangat religius, secara lahiriah
menjalankan ibadah; secara lahiriah menjalankan ibadah,
tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri Kekuatannya:
jauhilah mereka itu.”

Jika Anda penuh dengan agama, Andamalang; cuma agama,
itu saja. Jika Anda penuh dengan kredo, Anda tidak tahu
apa yang Anda bicarakan. Jika Anda penuh dengan dunia,
Anda buta.
139 Dan kemudian, selain itu, mungkin Anda penuh dengan
Roh Kudus. Amin. Saya berharap Anda begitu. Dan, jika Anda
tidak begitu, saya berharap Anda akan dipenuhi. Dan jika Anda
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penuh dengan RohKudus, apa yang Andamiliki? Andamemiliki
Kuasa. Anda memiliki kasih. Anda memiliki damai sejahtera.
“Damai sejahtera-Ku akan Kuberikan bagimu; tidak seperti
dunia, apa yang Kuberikan kepadamu.” Anda memiliki damai
sejahtera. Anda telah dimeteraikan. Anda memiliki sebuah
tanda. Amin. Anda memiliki kelegaan. Anda memiliki sukacita
yang tidak terkatakan, dan penuh kemuliaan. Anda teguh. Oh,
wah! Itulah siapa Anda, dengan RohKudus. Anda sudah…Jika
Anda penuh dengan Roh Kudus, “Engkau sudah pindah dari
dalam maut ke dalam Hidup,” menantikan kebangkitan umum
di akhir zaman.
140 Di dunia yang akan datang, oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
dan yang melihat Dia datang dalam kemuliaan dan kebesaran,
“Laut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di
dalamnya.” “Tubuh yang dapat binasa dari mereka yang tidur
di dalam Dia akan…”

“Tidur dalam Dia.” Bagaimana Anda masuk ke dalam dia?
“Dengan satu Roh kita semua telah dibaptis menjadi satu
Tubuh.”

“Tubuh yang dapat binasa dari mereka yang tidur dalam
Dia akan diubah dan dibuat menjadi serupa dengan tubuh-
Nya Sendiri yang mulia, dengan kuasa-Nya yang dapat
menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya.”

“Aku mendengar suara dari Sorga,” kata Yohanes, “berkata
kepadaku, ‘Tuliskan, “Berbahagialah orang-orang mati yang
mati dalam Tuhan…”’” Bagaimana Anda akan masuk ke
dalam? “Dengan satu Roh kita semua telah dibaptis ke dalam
Tubuh itu.” [Saudara Branham bertepuk tangan satu kali—Ed.]
“‘“…yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini; sebab mereka
beristirahat dari jerih lelah mereka; dan segala perbuatan
mereka menyertai mereka.”’” Hm!

Untuk itulah Ia mengirim Roh Kudus. Oh, keyakinan
bahagia, Yesus adalah milikku! Aku di dalam Dia, dan Ia di
dalamku; Bapa di dalam Dia, dan Ia di dalam Bapa; dan Bapa di
dalam aku, dan aku di dalam Dia.

Yesus adalah milikku!
Oh, indahnya antisipasi kemuliaan Ilahi!
Saya seorang yang berhak menerima
keselamatan, yang dibeli oleh Allah,

Lahir dari Roh-Nya, setelah disucikan dalam
Darah-Nya.

Amin. Saya tidak akanmenukar itu. Oh, wah!
Semua batu delima dan intan, dan perak dan
emas,

Peti barang berharga-Nya penuh, Ia memiliki
kekayaan yang tidak terkatakan.
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Sebab aku adalah seorang anak Raja!
Aku adalah anak Raja!
Dengan Yesus Juru Selamatku,
Menjadikan aku seorang anak Raja!

141 Amin dan amin. Saya tidak akan menukar itu. Saya tidak
akanmenukar itu. Sayamasih ada dua atau tiga ayatKitab-…

Lalu, ini satu ayat Kitab Suci lagi. Apabila—apabila Anda
dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah apa yang Anda miliki. Lalu
Anda itu apa, bagi dunia? Orang asing. Saya tahu ini sudah
telat, tetapi tidak pernah terlalu telat untuk hal ini. [Saudara
Branhambertepuk tangan satu kali—Ed.] Orang asing! Oh!

Kita adalah pengembara dan kita adalah
orang asing di sini,

Kita menanti-nantikan kota yang akan
datang,

Kapal penyelamat itu segera akan datang,
Untuk mengumpulkan permata-permata-Nya
pulang.

142 Saya dapat mendengar suara air berdebur di sana di Sungai
Ohio, ketika saya masih seorang pengkhotbah muda yang kecil
sekitar umur dua-puluh-dua tahun, menyanyikan itu di sana.
Dan saya mendengar, melihat ke atas saya, dan mendengar
sebuah Suara berkata, “Lihat ke atas.” Datanglah ke situ Sinar
yang besar itu bergantung tepat di atas sana, bergerak turun ke
atas saya dan berkata, “Sebagaimana Yohanes Pembaptis diutus
untuk mendahului kedatangan Kristus yang pertama, engkau
akan membawa Pesan yang akan mendahului Kedatangan
Kristus yang kedua.”

Oh, bagaimana saya bisa memercayai itu? Tetapi sama
saja itu tetap terjadi. Dan malam ini api kebangunan rohani
sedang menyala mengitari dan mengitari dunia. Gereja Allah
yang ditebus dan besar telah mengangkat diri-Nya sendiri
dari tempat itu, dan kampanye-kampanye kesembuhan yang
besar, dan tanda-tanda, dan keajaiban-keajaiban, dan mujizat-
mujizat, menunjukkan kedatangan itu.
143 Anda adalah orang luar, dan Anda adalah orang asing.
Anda melakukan hal-hal yang aneh, berbeda dari yang biasa
Anda lakukan. Anda tidak bertingkah laku seperti dahulu.
Orang-orang…Roh Kudus, apabila Ia datang ke atas Anda,
dan Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda mengabaikan hal-
hal duniawi. Anda mengabaikan hal-hal yang dapat merintangi
Anda. Anda mengabaikan itu. Lalu Anda menjadi seorang—
seorang makhluk yang berperilaku-aneh, anak bebek yang
jelek, bagi mereka, anak rajawali yang menetas di dalam
sarang ayam; yang telah saya khotbahkan,Dan Ketika Rajawali
menggoyangbangkitkan Sarangnya.Anda adalah makhluk yang
kelihatannya-lucu, bagi mereka.
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Tetapi, oh, wah, sedang berjalan di Jalan Raya Raja! Amin.
Oh, ini adalah Jalan Raya ke Sorga. Dan saya sedang berjalan di
Jalan Raya Raja.

Dikatakan, “Lihat peguling-suci itu, anak bebek yang jelek
itu. Itu dia pengkhotbah peguling-suci itu.”
144 Seorang pengkhotbah Methodist yang terkenal berkata
kepada seseorang hari ini, di Louisville, dikatakan, “Saya ingin
menolong Saudara Billy, tetapi kamu tahu apa yang akan
saya lakukan? Saya harus mengambil risiko.” Anda tidak perlu
mengambil risiko buat saya.

Ia telah mengambil risiko bagi saya. Amin!…?…Hanya
berjalan di Jalan Raya Raja, itu saja. Oh, wah! Penuh dengan
Roh-Nya! Lahir dari Roh-Nya! Disucikan dalam Darah-Nya!
Haleluya! Bahagia!
145 Dan satu hal lagi, mengapa, apa yang membuat Anda
melakukan itu? Anda masih seorang manusia, tetapi apa yang
membuat Anda melakukannya? Adalah karena Anda berasal,
Anda, Roh Anda berasal dari atas. Itu adalah Allah di
dalam Anda.
146 Ketika saya pergi ke Roma, saya melihat bahwa mereka,
setiap orang, memiliki roh Roma. Ketika saya pergi ke Yunani,
mereka semua memiliki roh Yunani. Saya pergi ke Inggris;
mereka semua memiliki roh Inggris. Apabila Anda pergi ke
berbagai tempat, Anda menemukan…Lalu Anda menemukan
roh Amerika; itu mengerikan.
147 Ketika saya masuk ke dalam kuburan bawah-tanah San
Angelo di Roma, mereka memasang tanda di atas sana, “Mohon,
wanita Amerika, kenakanlah pakaian, untuk menghormati yang
telah meninggal.” Roh Amerika.

Perhatikan mereka keluar dari pesawat udara, dan memakai
pakaian-pakaian yang kecil itu, dan setiap orang pergi melihat
mereka, dan nih datanglah Nona Amerika. Itu adalah roh
Amerika. Anda bisa mengetahui perempuan itu berasal dari
mana; berdandan, ha, menyeret seekor anjing pudel kecil yang
hidungnya ingusan di belakang dia. Itu benar. Oh, ya, ia adalah
seorang…Ia, ia adalah Amerika, Nona Amerika; berjalan,
Anda tahu, berjalan dengan pongah seperti itu. Mengapa?
Ia memiliki roh Amerika. [Saudara Branham mengetuk meja
mimbar enam kali—Ed.] Tetapi Yesus berkata, Ia bersaksi
menentang hal itu pada hari itu, Ia berkata, “Kamu berasal dari
bumi ini di bawah. Aku berasal dari Atas.”

Dan jika Anda memiliki Roh Kristus di dalam Anda, Anda
berasal dari Atas, makaAnda adalah orang asing di sini.
148 Tetapi Anda memiliki sifat dari tempat Anda berasal. Itulah
yang sedang saya coba katakan. Seorang Roma datang ke sini, ia
bingung; dan orang Jerman datang ke sini; orang Amerika pergi
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ke sana. Mengapa? Anda memiliki roh dari negara-negara dari
mana Anda berasal.

Itulah yang membuat kita begitu berbeda dari dunia.
Anda berasal dari Atas. Anda dilahirkan. Anda adalah—Anda
adalah warga negara dari Kerajaan yang lain. Apakah Anda
percaya itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Itulah apa Roh
Kudus itu, yaitu untuk menjadikan Anda seorang warga negara
Kerajaan Allah.
149 Lalu, jika Anda adalah warga negara Kerajaan Allah,
Bagaimana Itu akan membuat Anda bertindak? Seperti yang
Allah lakukan di dalam Kerajaan-Nya. Nah, apakah yang
Allah lakukan di dalam Kerajaan-Nya? Itu adalah kekudusan,
kebenaran, kemurnian dalam berpikir, kemurnian pikiran;
Kuasa dan kasih, mencari yang terhilang, menyembuhkan yang
sakit, melakukan mujizat, mengerjakan hal-hal yang besar.
Lalu, bagi dunia Anda tampak gila, dan mereka berkata,
“Orang-orang itu otaknya tidak waras.” Paham? Tetapi Anda
adalah seorang warga negara Kerajaan itu.
150 Satu ayat Kitab Suci lagi, kalau Anda mau mencatatnya,
Yohanes 12:24. Biarlah saya mengutipnya bagi Anda dengan
cepat. Yesus berkata:

…jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah…
jikalau ia tidak mati, ia tidak dapat menghasilkan
kehidupan yang lain.
Nah, lihatlah, satu kata penutup sekarang. Dan ingatlah,

karena itu, ini secara mutlak…Nah, kepada Anda sekalian,
ini secara mutlak penting dan perlu, dan harus dan wajib,
bagi Anda untuk menerima Roh Kudus sekarang. Sebab, jika
Anda tidak menerima, Anda tidak bisa ikut dalam kebangkitan.
Sekarang perhatikan. Allah tidak dapat melanggar hukum-Nya.
Kita tahu itu. Ia mengikuti hukum-Nya.
151 Nah, sebutir—sebutir gandum, atau jagung, kita ambil,
seperti yang Yesus katakan di sana. Tentu saja, sebutir—sebutir
jagung, dalam Alkitab, saya membaca itu hari ini, mengacu
kepada biji rami atau biji-bijian apa saja, tetapi, gandum, jelai,
jagung, atau apa saja, itu adalah satu biji. Tetapi apabila sebutir
gandum jatuh ke dalam tanah, nah, ada…Kita semua di sini
pernah melihat, tahu bahwa hal ini terjadi. Sebutir gandum,
atau sebutir jagung, bisa kelihatannya sempurna sekali, dan
Andamenaruhnya di dalam tanah, dan jika biji itu…

Itu memiliki hidup yang berkelanjutan. Ia bisa jatuh hari
ini, mereproduksi dirinya sendiri di dalam tangkai; dan turun
ke bawah lagi, dan naik ke atas lagi; dan turun ke bawah lagi.
Itu adalah kehidupan yang berlangsung terus.

Jika biji itu tidak memiliki benih kehidupan di dalamnya,
tidak peduli betapa indahnya itu terlihat, ia tidak akan tumbuh.
Ia akan masuk ke tanah dan busuk, dan itu saja. Sebagian
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dari padanya, materinya, dapat digunakan untuk pupuk dan
sebagainya di dalam tanah. Tetapi mengenai hidup kembali, itu
tidak akan pernah hidup kalau itu tidak memiliki kehidupan
yang berkelanjutan di dalamnya. Setiap orang tahu itu. Anda
sama sekali tidak bisa.
152 Bisa saja ada dua orang laki-laki, seorang dari mereka persis
sama, kedua-duanya persis sama. Seorang dari mereka adalah
orang yang baik, ia dapatmelakukan perbuatan-perbuatan yang
baik, ia dapat melakukan dan lain-lain; tetapi jika laki-laki itu
tidak memiliki Hidup Kekal di dalam dia, ia tidak akan pernah
bangkit dalam kebangkitan itu. Ia tidak bisa melakukan itu;
tidak ada apa-apa di sana untuk bangkit. Tidak ada apa-apa
yang dapat membangkitkan dia, tidak ada Kehidupan. Maka,
Anda lihat, Saudaraku yang kekasih, Saudariku yang kekasih,
jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia sama sekali tidak dapat
kembali ke dalam Kerajaan ini. Ia tidak bisa. “Jikalau Biji
gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati.” Ia sedang
berbicara mengenai diri-Nya sendiri. Tetapi Ia memiliki, bukan
kehidupan yang berkelanjutan, Ia memiliki Hidup Kekal; dan
Kehidupan itu yang Ia berikan kepada Anda, supaya Anda boleh
memiliki jenis Kehidupan yang sama.
153 Nah, jika Anda hanya memiliki kehidupan manusia, cukup
untuk menggerakkan Anda ke sana kemari dan berhawa nafsu,
“Ia yang hidupmewah dan berlebih-lebihan ia sudahmati selagi
hidup,” Anda tidak bisa bangkit. Mungkin Anda adalah gadis
yang paling populer di sekolah. Mungkin Anda adalah gadis
yang paling populer dalam main kartu di lingkungan sosial
Anda.Mungkin Anda adalahwanita yang berpakaian-terbaik di
negeri ini. Mungkin Anda adalah yang paling cantik. Mungkin
Anda memiliki postur yang paling bagus. Mungkin Anda adalah
idola suami Anda. Mungkin Anda adalah semua hal ini, yang
mana, itu hebat. Tetapi, Saudari, jika Anda tidak memiliki Roh
Kudus di dalam Anda, yang adalah Hidup Kekal, di akhir dari
jalan ini Anda tamat.

Dan saya tidak peduli Anda kelihatan seperti apa atau
bagaimana hal-hal ini, atau betapa tidak-populer atau
populernya Anda, betapa cantiknya atau jeleknya; jika Anda
memiliki Hidup Kekal, di sana Anda akan hidup selama-
lamanya dan selama-lamanya.
154 Ketika bulan dan bintang-bintang lenyap, dan bumi telah
merembeskan airnya dan menjadi gunung-gunung dan gurun-
gurun pasir, dan segala sesuatu telah—telah, tidak ada lagi;
dan dunia sedang terhuyung-huyung seperti orang mabuk yang
pulang di waktu malam, dan bintang-bintang tidak bersinar,
dan jatuh dari langit, dan bulan berubah menjadi darah; dan—
matahari menjadimerah danmenyembunyikanmukanya, ketika
mereka melihat Anak Manusia datang. Anda akan bercahaya
dalam kebenaran Yesus Kristus, untuk keluar dari kubur seperti
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seorang wanita muda, yang cantik, untuk mengambil pasangan
Anda, dan hidup selama-lamanya dan selama-lamanya dan
selama-lamanya, dan dalam segala zaman yang Kekal Anda
akan tetap hidup. Untuk itulah RohKudus itu.

Jika Anda merasakan tarikan yang kecil sekalipun, jangan
menolak Itu.
155 Apakah RohKudus itu? Allah di dalamAnda. Untuk apakah
Itu? Untuk melanjutkan pekerjaan-Nya di antara umat-Nya;
untuk mengumpulkan Gereja-Nya, untuk membawa Gereja itu
ke suatu tempat pada zaman ini, jauh melebihi orang-orang
Lutheran, Methodist, dan Pentakosta, ke suatu tempat kepada
adopsi dan kasih karunia untuk Pengangkatan itu. Sehingga,
ketika bagian ini dari Gereja, ketika Roh itu bergerak masuk
ke dalam Gereja ini di sini, ia akan bangkit; dan ia akan
keluar, mengeluarkan semua orang-orang tebusan yang telah
menyentuh Roh itu.

Orang-orang Lutheran itu yang berdiri di sana dengan
segenap terang yang mereka miliki, dalam pembenaran; orang
orangMethodist itu yang jatuh ke lantai, dan mereka menyirami
muka mereka dengan air, karena Roh yang menjamah mereka
melalui pengudusan; orang-orang Pentakosta itu, sehingga
mereka berjalan ke sana kemari di jalan dan mereka disebut
“lidah sampai ke paru-paru, dan peracau, dan bahasa angsa,”
dan semua itu; mereka akan berdiri dalam kebenaran, dalam
pandangan Allah pada Hari itu, tepat sepasti Alkitab ini berdiri
di sini. Jika Anda percaya saya adalah seorang hamba…Anda
menyebut saya nabi-Nya; saya tidak menyebut diri saya sendiri
itu. Tetapi, Anda dengarlah, saya sedang memberi tahu kepada
Anda dalam Nama Tuhan. Mereka yang ada di dalam Kristus
akan Allah bawa bersama Dia pada kedatangan-Nya, pada
kebangkitan itu, dan hanyamereka yang ada di dalamKristus.

Bagaimana cara kita masuk ke dalam Kristus, Saudara-
Saudara?
156 Apakah dengan satu kredo kita semua menjadi anggota
di dalamnya? Bukan. Dengan satu jabatan tangan kita semua
ditarik ke dalam? Bukan. Dengan satu air kita semua dibaptis
ke dalamnya? Bukan. Atau dengan satu denominasi kita semua
didenominasikan ke dalamnya? Bukan.

Tetapi, dengan Satu Korintus 12:13, “Dengan satu Roh, Roh
Kudus, Roh Allah, kita semua…”Methodist, Baptis, Lutheran,
Presbiterian, “Hidup di dalam Terang, sama seperti Dia ada di
dalam Terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan
yang lain, dan Darah Yesus Kristus, Anak Allah, menyucikan
kita dari segala dosa.” “Dengan satu Roh kita semua telah
dibaptis menjadi satu Tubuh, dan telah mendapat bagian dalam
kasih karunia-Nya.”
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157 Anda tidak bisa pergi ke Penghakiman. “Barangsiapa
mendengar perkataan-Ku dan percaya.” Tidak ada seorang pun
yang dapat percaya sebelum ia mendapat Roh Kudus. “Dan
percaya kepada Dia yang mengutus Aku,” ketika Roh Kudus
telah bersaksi tentang kebangkitan-Nya. “Mempunyai Hidup
Kekal, dan tidak akan masuk ke dalam penghakiman, tetapi
sudah pindah dari dalam maut ke dalam Hidup.” Apa? Anda
tidak akan kena Penghakiman. Anda tidak akan pernah berdiri
di hadapan Takhta Putih untuk dihakimi.

Anda menghadapi penghakiman Anda di sini. Anda telah
lolos dari penghakiman Anda apabila Anda telah lolos dan
berkata, “Aku tidak baik, dan pendidikanku tidak baik. Tuhan,
masuklah ke dalamku, dan bawalah aku dan pimpinlah aku,
Tuhan. Aku tidak peduli apa yang dikatakan oleh dunia yang
gila ini. Pimpinlah aku, Tuhan, dengan Roh-Mu.” Anda telah
dihakimi pada saat itu. Anggaplah diri Anda sebagai orang
bodoh bagi Kristus, dan, dalam kebenaran-Nya, pada Hari itu
kita akan berdiri sebagai orang yang kekal seperti Dia.
158 Hanya satu cara. Bagaimana? “Dengan satu Roh kita semua
telah dibaptis menjadi satu Tubuh.” Dan ketika Anda berada
di dalam Tubuh itu, penghakiman telah menghakimi Tubuh
itu, dan Anda telah menerima Dia sebagai pendamaian untuk
dosa Anda.

Anda berkata, “Saya telah melakukan itu, Saudara
Branham.”

Lalu, jika Roh Kudus telah kembali dan memberikan Anda
sebuahmeterai sebagai tanda, Roh itumembawaAndamasuk ke
dalam Tubuh Kristus. Anda berpaling ke arah lain, dan Anda
adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. “Sudah pindah
dari dalam maut ke dalam Hidup. Yang lama sudah berlalu, dan
engkau adalah baru di dalamKristus!” Amin!
159 Oh, saya minta, biarkanlah saya membujuk Anda, Saudara
atau Saudari Kristenku. Jangan biarkan kebangunan rohani ini
melewati Anda. Anda harus menerima Roh Kudus. Apa Itu? Roh
Allah. Untuk apakah Itu? Untuk memimpin Anda, membimbing
Anda, memenuhi Anda, menguduskan Anda, memanggil Anda
ke luar, ke dalam Gereja itu.

Sebuah gereja itu apa, apakah arti dari kata gereja? “yang
dipanggil ke luar, dipisahkan.” Oh, betapa saya bisa mengambil
sebuah khotbah dari itu sekarang juga! “yang dipanggil ke luar,
dipisahkan,” orang luar, jauh dari dunia, pengembara dan orang
asing, mengakui bahwa kita di sini tidak memiliki kota di bumi
di mana kita ingin tinggal di dalamnya. Oh, wah!
160 Sebagaimana Abraham, dan Ishak, dan Yakub, tinggal
sebagai orang asing, tinggal di dalam tenda-tenda di tanah itu.
Mereka mengakui bahwa mereka adalah pengembara dan orang
asing, keturunan dari orang yang berhak menerima janji, orang
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yang berhak menerima janji itu di sana; bapanya, orang yang
berhak menerima janji. Kita adalah keturunan mereka. “Dan
mereka menanti-nantikan sebuah Kota Yang Perencananya dan
Pembangunnya adalahAllah.”Amin.Mereka sedangmencari.

161 Dan, hari ini, keturunan mereka masih menanti-nantikan
sebuah Kota yang akan datang, sambil berkata, “Aku tidak
mau menjadi terbiasa dengan dunia ini. Aku tidak mau ada
hubungan apa-apa dengan dunia ini. Aku ingin, aku sedang
menanti-nantikan sebuah Kota yang dibangun dalam bentuk
empat-persegi. Aku sedangmenanti-nantikan sebuahKota yang
memiliki Hidup Kekal, di mana matahari tidak akan pernah
terbenam, di mana tidak akan pernah ada usia tua, di mana
tidak akan pernah ada pita tanda berkabung pada tombol pintu,
atau sebuah kuburan di lereng bukit. Aku sedang menanti-
nantikan Kota itu, Yang Perencananya dan Pembangunnya,
adalah Allah.”

162 Hanya ada satu cara untuk mendapatkan itu. “Ada sebuah
Batu yang terungkit lepas dari gunung, tanpa perbuatan
tangan manusia, yang berguling ke dunia dan meremukkannya,
dan dunia menjadi seperti gandum…atau sekam di tempat
pengirikan.” Biarlah Batu itu, Kristus Yesus; Batu-sandungan
itu bagi dunia, sebuah Batu sandungan, sebuah Batu-tertawaan,
sebuah batu-sandungan bagi gereja; tetapi berharga dan sebuah
Batu-berani bagi orang percaya, sebuah Batu kepastian, sebuah
Batu perhentian. Oh, wah!

Beristirahat! Saya tahu bahwa saya sudah pindah dari
dalam maut ke dalam Hidup. Jiwa saya beristirahat. Oh!
“Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
dan Aku akan memberi kelegaan kepada jiwamu.” “Sebuah—
sebuah tanda yang akan dihujat,” kata—nabi itu kepada Maria.
Itu akan menjadi sebuah tanda, tentu saja, itu akan. Tetapi
Itu akan menjadi sebuah kepastian. Itu akan menjadi kasih.
Itu akan menjadi kepuasan. Itu akan menjadi sesuatu sehingga
Anda tahu bahwa Anda telah pindah dari dalam maut ke
dalam Hidup.

163 Saudaraku, Saudariku; sebagai saudaramu, sebagai
pelayanmu dalam Kristus, biarlah saya membujuk Anda,
dengan segenap hati saya. Jangan biarkan ini menjadi terlalu
sulit bagi Anda seperti melewati kepala Anda, atau dekat Anda,
atau di bawah Anda. Terimalah Ini ke dalam hati Anda, dan
Anda akanmenjadi seorang yang bahagia di atas bumi ini.

Saya tidak menjanjikan Anda bahwa Anda akan mendapat
sejuta dolar. Tidak, Pak. Saudara Leo, menurut saya itu sudah
terlalu banyak dijanjikan sekarang, “berjuta-juta dolar,” hal-
hal itu yang dikatakan oleh berbagai orang. “Jika kamu mau
menjadi orang Kristen, kamu akan mendapat sejuta dolar dan
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kamu akan menjadi orang kaya.” Saya tidak menjanjikan Anda
apa-apa.

Saya menjanjikan Anda ini, satu-satunya hal yang dapat
saya janjikan kepada Anda, keselamatan-Nya. Kasih karunia-
Nya cukup untuk menghadapi setiap ujian. Orang-orang di
zaman Pentakosta, mereka bahkan tidak menginginkan apa
yang mereka miliki. Sekarang berbicara tentang orang-orang
jutawan? Mereka tidak menginginkan apa yang mereka miliki,
Saudari Angie.
164 Saya ingin mendengar kamu dan Gertie bernyanyi, suatu
hari, (dia ada di mana?), Pekan Reuni, pada salah satu dari hari-
hari ini. Banyak dari mereka sudah menyeberangi perbatasan
sejak itu. Oh, wah!

Mereka tidak meminta hal-hal yang besar. Mereka tidak
meminta uang. Wah, Petrus berkata, “Perak dan emas tidak ada
padaku, tetapi apa yang kupunyai, akan kuberikan kepadamu.”

Dan saya mengatakan itu malam ini, teman-teman.
Sukacita, kasih, kepastian, yang saya miliki dari Kristus dan
kebangkitan-Nya, apa yang kupunyai, saya tawarkan kepada
Anda; saya tawarkan kepadaAnda, sebagai anak-anakAllah.

Dan Anda datanglah dan tinggal di salib itu jika Allah
memanggil Anda, dan janganlah Anda bangun. Waktu Anda
datang besok malam, Anda datang untuk masuk ke sini dan
tinggal sampai selesai; atau maju ke muka dan kami akan
mendoakan danmenumpangkan tangan padaAnda. Pergilah…
Itu adalah perintah Alkitab, tumpangkan tangan pada mereka
untuk mendapatkan Roh Kudus. Dan kemudian kami akan,
Anda pulang ke rumah Anda…Jika Anda tetap tinggal di
sana, jika Anda tinggal sepanjang malam, tinggal sampai hari
berikutnya, tinggal sampai hari berikutnya, tinggal sampai
melewati hari-hari libur ini, tinggal sampai hari pertama dari
tahun, dan tinggal terus, tinggal sampai.
165 Sehingga, pengarahan apa pun yang kami berikan besok
malam, dengan menunjukkan kepada Anda dalam Alkitab apa
yang harus datang, akan datang. Dan apabila Itu datang, maka
tidak akan ada cukup banyak setan dalam penyiksaan…Anda
tahuAnda sudah pindah dari dalammaut ke dalamHidup. Anda
adalah seorang ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Lonceng-
lonceng sukacita di Sorga akan berbunyi.
166 Saudara Othal, saya beri tahu kepada Anda, itu benar-
benar membuat Anda berapi-api. Di sini adalah seorang laki-
laki yang sedang duduk di sini, seorang saudara lama saya,
dahulu ia adalah seorang gangster yang berjalan dengan pistol
di pinggangnya, sedangmencari seorang laki-laki di sudut jalan,
seseorang untuk diledakkan kepalanya. Dan apa yang terjadi?
Suatu hari ia melihat dan percaya kepada Kehidupan. Dan ia
berjalan terus. Ia mengikuti pertemuan-pertemuan saya. Dan
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orang yang malang itu, tidak cukup makan, dan berbaring dan
tidur di semak-semak di samping tenda, lapar dan haus. Dan
suatu hari Roh Kudus datang. Oh, Saudaraku, itu mengubah
Anda, bukan? Itu membawa Kehidupan, dan membawa pergi
kematian. Kebencian lenyap, dan kasih masuk ke dalam. Oh,
wah! Permusuhan dan perselisihan semua terlepas; Kehidupan
yang baru masuk.

Lihatlah ke sini pada orang-orang yang lain dikalikan yang
lain, orang-orang yang lain dikalikan yang lain, dan di luar
sampai sana. Oh, lonceng-lonceng sukacita di Sorga sedang
berbunyi! Teman-teman, saya tidak bisamengekspresikannya.

167 Dengarlah, supaya saya bisa meninggalkan ini, jika Anda
telah memercayai kesaksian saya, sebagai seorang hamba
Kristus, dan telah berusaha menunjukkan kepada Anda dari
Alkitabnya Allah bahwa itu benar. Dan jika perkataan saya
tampaknya seperti agak aneh mengenai hal ini, lihatlah foto itu
di dalam dunia ilmiah. Perhatikan buahnya, Tiang Api ini yang
telah memimpin Umat Israel, perhatikan buah yang dihasilkan-
Nya. Lihatlah apa yang Ia lakukan, apa yang Ia beri tahu.

Bukan saya yang berbicara; Dia yang berbicara melalui
Anda, Anda lihat. Bukan saya yang melihat penglihatan itu; Dia
yang berbicara melalui Anda. Bukan saya yang menyembuhkan
orang sakit; Dia yang ada di dalam Anda, menyembuhkan orang
sakit. Bukan saya yang berkhotbah; saya seorang penakut yang
terbelakang, dan dari memikirkan itu saja sudah lari, tetapi
Dialah yang berbicara. Saya tidak tahu Firmannya; tetapi Ia
tahu Itu. Itu saja. Itu saja. Itulah yang sebenarnya.

Dan di sanalah Dia. Dan Malaikat Allah yang sama
itu berada tepat di sini di dalam bangunan ini malam ini.
[Saudara Branham mengetuk meja mimbar—Ed.] Oh, betapa
saya mengasihi Dia!

168 Sekarang berapa orang yang ingin menerima Roh Kudus?
Periksalah kehidupan kita. Berapa orang yang belum menerima
Itu, dan ingin menerima? Angkatlah tangan Anda, katakan,
“Saudara Branham, dari kedalaman hati saya, saya ingin
menerimaRohKudus.”Allahmemberkati Anda, dimana-mana.

169 Berapa orang di antara Anda sekalian yang telah menerima-
Nya, dan ingin melakukan seperti yang mereka lakukan
dalam Kisah Para Rasul 4, dan berkata, “Ya Tuhan, Ya
Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan, dan
perlihatkanlah tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dalam
Nama Yesus Anak-Mu yang kudus, dan berikanlah kepadaku
segala keberanian dan kasih, untuk berbicara, dan pemenuhan
yang baru”? Ya, nih tangan saya, juga. Allah, berikanlah Itu
kepadaku.
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Mari kita menundukkan kepala kita, dengan ketulusan yang
terdalam, masing-masing pribadi memegang keinginan Anda di
dalam hati Anda.

170 Tuhan Yesus, kami menutup pertemuan kecil ini malam ini,
setelah bersekutu di sekitar Firman dan Roh Kudus. Betapa Ia
telah memberkati kami dan mencurahkan ke dalam hati kami
minyak dari Firman-Nya! Ada pendeta-pendeta, ada orang-
orang di sini dari segala jalan kehidupan, yang telah merasakan
dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Kami tahu apa Roh Kudus
itu sekarang, sebuah janji Allah. Itu adalah Hidup Kekal bagi
sebanyak yang mau percaya.

171 Dan kami tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh dari Yesus
Kristus yang dikirim kembali, dan Ia berada di dalam kami
hari ini. Sebagaimana Allah dahulu di atas kami, dalam Tiang
Api itu; kemudian Ia berjalan bersama dengan kami, dalam…
sebuah tubuh yang disebut Imanuel, “Allah menyertai kita”; dan
sekarang Ia berada di dalam kami, melalui Roh Kudus, Allah di
dalam kami. Oh!

Yesus berkata, “Pada hari itulah kamu akan tahu bahwa
Aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam
kamu. Kamu akan memahaminya pada hari itu. Sebab, kamu
berada di dalam dunia yang gelap, maksudnya, sekarang, tetapi
pada hari itu kamu akan mengerti.”

172 Bapa, dahulu itu tidak dapat dibuat menjadi jelas dan
sempurna, sebab jika begitu maka kami tidak akan punya
apa-apa untuk diimani. Tetapi semua pekerjaan Allah bekerja
berdasarkan iman. Dan dengan iman di dalam Firman-Mu, di
dalam bukti Roh Kudus yang kami tahu ada sekarang, aku
meminta agar setiap jiwa yang lapar di dalam sini akan dipenuhi
dengan Roh Kudus. Mereka yang tidak memiliki Itu, dan sedang
merasa lapar akan Itu, ingat saja…Kami ingin mengatakan
kepada mereka, Tuhan, seperti yang telah Engkau katakan
ini, “Berbahagialah kamu ketika kamu lapar dan haus. Kamu
akan dipuaskan.” Itu adalah sebuah janji. Dan bahkan untuk
merasa lapar saja itu diberkati. Anda malahan diberkati karena
mengetahui bahwa Allah telah berbicara kepada Anda, sebab Ia
berkata, “Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku
jika ia tidak ditarik terlebih dahulu oleh Bapa.”

173 Dan, Tuhan, mereka yang adalah veteran lama di sini,
mereka mengangkat tangan mereka. Aku telah mengangkat
tanganku. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami
Kuasa untuk mengulurkan tangan Yesus Anak-Mu yang kudus,
adakanlah tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, supaya ini
menjadi sebuah pelayanan yang lebih dalam, sebuah hal yang
lebih besar dari yang pernah terjadi. Berikanlah keberanian dan
kasih, untuk berbicara kepada orang-orang. Kabulkanlah itu,
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Tuhan. Besertalah dengan kami dalam segala hal, kamimeminta
dalam Nama Yesus.
174 Dan besok malam, Tuhan, kiranya di sana akan ada tiupan
angin keras yang sedemikian, turun ke dalam bangunan ini,
sehingga itu akan benar-benar seperti Hari Pentakosta lagi.
Fondasinya telah diletakkan. Segalanya sudah siap. Lembu-
lembu jantan telah disembelih, ternak piaraan telah disembelih,
domba-domba jantan telah disembelih; mejanya sudah siap,
para tamu sudah diundang. O Tuhan, kirimlah sukacita
Pentakosta, besok malam, ke dalam bangunan ini, dan penuhi
setiap jiwa dengan baptisan Roh Kudus. Kabulkanlah itu, Bapa.
Kami memintanya dalamNama Yesus. Amin.

…kita akan mempelajari banyak hal,
Kita akan memegang kecapi yang terbuat dari
emas, mungkin dengan seribu senar;

Kita akan bernyanyi dan bersorak dan menari
berputar, Anak Domba itu akan menghapus
air mata kita;

Kita akan mengadakan sebuah reu-…pekan
reuni yang besar, sepuluh ribu tahun yang
pertama. Amin!

Darah Anak Allah Sendiri yang mahal telah
menyucikan dan menguduskan

Sebuah umat yang ajaib bagi Nama-Nya dan
mereka disebut Mempelai Wanita.

Walaupun di sini diabaikan dan dihina, suatu
hari Tuhan akan membawa

Orang-orang pilihan itu memasuki pintu
gerbang, dan itu layak menerima segala-
… 
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