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1 Hampir  bukan  sebuah  pertemuan  .  .  .  Pertemuan  ini  menjadi  sedikit  berbeda
dibandingkan dengan pertemuan yang biasa kita lakukan di sini. Kebanyakan setiap kali
ketika kita berkumpul bersama di sini, itu adalah pertemuan untuk—untuk kesembuhan
orang-orang sakit dan bagi kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu . . . Penekanannya adalah untuk
hal itu. Tetapi malam ini kita sudah memulai kebangunan rohani ini bagi kesembuhan jiwa,
roh manusia.

Bagaimanapun juga,  kalau Tuhan menghendaki,  Minggu pagi,  di  sekolah Minggu,
Minggu pagi, kita akan berdoa bagi yang sakit dan antrian biasa untuk kesembuhan pada
Minggu  pagi,  Tuhan  menghendaki.  Dan  malam-malam  di  sepanjang  minggu  ini  kita
tekankan sepenuhnya untuk berbicara tentang hal-hal yang kekal bagi jiwa.

2 Nah, kita tahu bahwa ketika tubuh disembuhkan, itu membuat kita semua bahagia,
karena kita tahu dengan pasti di mana itu menunjukkan bahwa Allah kita menyembuhkan
orang yang sakit. Tetapi orang sakit itu, jika mereka hidup cukup lama, mungkin akan sakit
lagi, mungkin dengan penyakit yang sama yang dulu sudah disembuhkan. Dan hal itu tidak
menghilangkan kesembuhan tersebut. Dokter akan memberikan obat untuk radang paru-
paru, dan mungkin dua hari kemudian mereka akan mati karena radang paru-paru sesudah
dia menyatakan mereka sembuh. Itu terulang kembali. Tetapi ketika jiwa itu disembuhkan,
maka anda memiliki Hidup Kekal di dalam diri anda.

Dan saya percaya bahwa kita begitu dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus, di mana
itu diwajibkan bagi kita untuk melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk membawa
setiap jiwa ke dalam Kerajaan itu dan untuk mendatangkan Kerajaan itu kepada orang-
orang, supaya kita akan disembuhkan dari Roh kita. Saya percaya bahwa Tubuh Yesus
adalah tubuh yang paling sakit yang saya tahu; yaitu, Tubuh, Tubuh rohani Kristus di bumi
ini sangat sakit.
3 Dan sekarang,  kita  tidak berencana untuk menahan anda terlalu  lama pada satu
malam, karena di hari pertama kita tidak memiliki ruangan untuk duduk bagi sahabat-
sahabat kita yang kita kasihi. Kita sedang dalam proyek membangun sebuah gereja yang
baru, sebuah tabernakel yang besar di sini di lahan ini, atau di mana saja Tuhan akan
pimpin; tetapi sejauh yang kita tahu, di sini.

Dan sekarang, kita sudah mengumumkan pertemuan, Rabu sampai Sabtu. Tetapi
kemudian pada hari Minggu, itu adalah penutupan liburan Natal; tetapi itu—kapan saja
Tuhan suruh kita untuk berhenti, itulah nanti waktunya. Kita tidak tahu bagaimana hasilnya
nanti. Tetapi percaya bahwa kawanan yang ada di sini di tabernakel dan di gereja-gereja
kita yang sesama saudari, yang adalah—salah satu di antaranya adalah—adalah Tabernakel
Kekudusan di Utica, di mana Saudara Graham Snelling adalah gembalanya; dan di New
Albany, di mana Saudara—Saudara “Junie” Jackson adalah gembalanya, dan juga yang di
jalan  raya itu  di  mana Saudara  Ruddel  adalah gembalanya.  Kita  (dan mereka adalah
gereja-gereja sesama saudari bagi tabernakel ini)—kita sedang mencoba untuk membawa
jemaat kita ke dalam sebuah persekutuan yang lebih baik dengan Kristus, itulah maksud
kita.  Jadi  saya sudah memilih  untuk membaca dan untuk mengajar  selama beberapa
malam yang berikutnya . . .

4 Malam ini  saya ingin berbicara tentang subyek: “Apakah Roh Kudus?” Dan besok
malam saya ingin mengkhotbahkan tentang: “Untuk Apakah Ia Diberikan?” Dan pada hari
Jumat malam (dan untuk yang merekam, saya tidak ingin ini direkam pada hari Jumat
malam) “Bagaimana Saya Mendapatkan Roh Kudus, dan Bagaimana Saya Tahu Sesudah
Saya MemilikiNya?” Dan selanjutnya kita akan biarkan saja, kemudian melihat ke mana
Tuhan akan memimpin kita untuk hari  Sabtu dan Minggu, dan Minggu pagi,  kebaktian
kesembuhan dan kebaktian penginjilan yang lain pada Minggu malam.

Dan sekarang, kami ingin setiap orang mengetahui bahwa . . . Dan saya tahu alat-alat
perekam sedang diputar di ruangan belakang sana, dan kami mau mengatakan hal ini:
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Karena di  pertemuan-pertemuan yang seperti  ini,  tipe penginjilan ini,  kita  mendapati
orang-orang dari gereja-gereja denominasi yang berbeda-beda yang sudah diajar di dalam
lingkungan kepercayaan mereka masing-masing. Dan itu tidak apa-apa. Saya tidak pernah
ingin bersalah dengan menaburkan benih pertentangan di antara saudara-saudara. Dan di
pertemuan-pertemuan di luar, saya hanya mengkhotbahkan tentang kebenaran-kebenaran
penginjilan yang utama dari Kitab Suci, pada apa yang dipercayai oleh saudara-saudara
yang mensponsori pertemuan saya. Tetapi di tabernakel di sini, saya—saya ingin berbicara
tentang apa yang kita percayai. Oleh karena itu, jika anda—jika anda tidak memahaminya,
saya  akan  sangat  senang  menerima  secarik  surat  atau  catatan  kecil  dari  anda  yang
menanyakan suatu pertanyaan tentang—tentang kenapa kami percaya itu demikian. Dan
saya akan sangat senang untuk mencoba menjelaskannya dengan yang terbaik yang saya
bisa.

5 Anda tahu, setiap gereja, jika anda tidak memiliki sebuah doktrin/ajaran, anda bukan
gereja. Anda harus memiliki sesuatu yang anda pertahankan, beberapa prinsip yang anda
pegang. Dan tanpa menghiraukan apakah keanggotaan dia atau denominasinya, jika orang
itu sudah dilahirkan dari Roh Allah, itulah saudara atau saudari saya, tanpa menghiraukan .
. . Mungkin kita berbeda dalam hal-hal yang lain sejauh timur dari barat, tetapi kita masih
saudara. Dan saya tidak mau berbuat apa-apa selain berusaha menolong saudara itu untuk
lebih dekat, berjalan dengan lebih baik kepada Kristus, maka saya percaya setiap orang
Kristen sejati yang sesungguhnya akan melakukan hal yang sama terhadap saya.

6 Nah, saya sudah menanyakan tabernakel ini . . . Nah, kita bukan sedang memasuki
hal ini, hanya untuk sebuah pertemuan yang diperpanjang. Saya ingin masuk kepada hal
ini,  dan  saya  ingin  anda,  dan  sudah meminta  kepada  anda  untuk  meledakkan setiap
jembatan yang ada di belakang anda dan membereskan setiap dosa, di mana kita sedang
masuk ke dalam hal ini dengan segenap hati dan hidup kita. Kita harus datang ke mari
dengan satu-satunya tujuan untuk membuat jiwa kita siap bagi kedatangan Tuhan, dan
bukan untuk tujuan yang lain. Dan seperti yang sudah saya ucapkan dan katakan, bahwa
mungkin kadang-kadang saya akan mengajar atau mengatakan sesuatu yang akan sedikit
bertentangan dengan apa yang dikatakan orang lain—cara mereka mempercayainya . . .
Saya—saya tidak datang untuk bertentangan (Anda paham?), saya—saya datang . . . Kita
berada di sini untuk bersiap-siap bagi kedatangan Tuhan.

7 Dan saya berpikir bahwa kelompok kecil ini . . . Saya sudah ada beberapa saudara-
saudara yang datang berkunjung kepada saya di sini yang saya tahu berasal dari tempat-
tempat yang berbeda, dan kita senang mendapati mereka. Dan tidak diragukan bahwa
yang ada di hadirin sana, ada juga yang lain yang berasal dari luar kota—dari sekitar kota-
kota yang berdampingan di sini. Dan kita senang menerima anda dan sangat menghargai
anda jika anda yang cukup mengasihi kami dengan datang untuk mendengarkan hal-hal ini.
Tuhan . . . Kiranya anda membawa pulang, saudaraku, saudari, harta kekayaan Allah yang
dapat dicurahkan ke dalam hati anda dan itulah doa saya.

8 Dan bagi tabernakel kecil ini, melihat bahwa saya percaya, ini adalah salah satu dari
orang-orang yang terbaik yang saya percayai yang ada di muka bumi, pergi ke tabernakel
ini . . . Saya tidak katakan semua orang yang terbaik; saya katakan sebagian dari orang-
orang yang terbaik yang ada di muka bumi pergi ke tabernakel ini. Tetapi sebagaimana hari
demi hari keluar masuk dari pertemuan ke pertemuan, saya melihat suatu kebutuhan yang
besar bagi tabernakel ini, suatu kebutuhan yang besar di dalamnya, dan itu adalah bagi
sebuah pemenuhan atau sebuah pengabdian, sebuah kehidupan yang lebih dalam, sebuah
langkah yang lebih mendekat kepada Tuhan. Dan saya sudah menjanjikan mereka untuk
melakukan hal ini, untuk memberikan pesan-pesan ini kepada mereka. Dan kami senang
untuk  membawa  anda  masuk  dan  bersekutu  dengan  kami  di  dekat  Firman  Allah,
sebagaimana kita mengajar dan berusaha mengemukakannya.

Nah,  tiga  malam  yang  pertama  kita  tidak  mengambil  sebuah  subyek  untuk
dikhotbahkan, tetapi sebuah pesan untuk diajarkan dari Firman Allah—dan sekarang—
sebab saya tidak akan meminta siapapun untuk melakukan sesuatu di mana saya sendiri
tidak mau melakukannya. Dan minggu ini sudah menjadi Kalvari yang lengkap bagi saya.
Saya sudah hampir tidak sadarkan diri, sebagaimana saya hendak tempatkan itu, sampai
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saya hampir di luar dari  diri  saya. Tetapi saya sudah sepenuhnya menyerahkan setiap
kemauan dan semua yang saya tahu kepada Tuhan.

9 Malam yang lalu kira-kira sedikit lewat tengah malam, isteri dan saya, sesudah duduk,
dan berdoa, dan berbicara kepada Tuhan di seberang ganjal kaki di ruang depan kami
dengan dua Alkitab terbuka, kami menyerahkan diri kami lagi kepada Tuhan untuk sebuah
pelayanan yang sepenuhnya, di mana kami mau menyerahkan kehendak-kehendak kami,
dan segala sesuatunya, dan setiap pikiran negatif, dan—untuk melayani Tuhan Yesus. Dan
saya percaya itu sudah menjadi sikap anda juga, bahwa anda sudah melakukan hal yang
sama. Maka ketika kita datang malam ini, kita datang ke atas tanah yang kudus, di antara
orang-orang yang sudah berdoa, dan berpuasa, dan mengadakan pemulihan-pemulihan,
dan sudah siap untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Dan saya tahu bahwa dia yang datang
dengan lapar tidak akan pulang dengan lapar, tetapi Allah akan memberinya makan dengan
Roti Kehidupan.

Sekarang,  sebelum  kita  membaca  dari  KitabNya  yang  kudus,  marilah  kita
menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa.

10 Tuhan, sudah ada doa yang dipersembahkan di tempat ini pada malam ini. Sudah ada
. . . Lagu-lagu Sion sudah dinyanyikan oleh anak-anakMu. Hati mereka sudah terangkat,
dan  kami  sudah  datang  ke  mari  untuk  menyerahkan  diri  kami  kepadaMu  dan  untuk
menyembah  Engkau  dari  kedalaman  jiwa  kami.  Dan  kami  mengadakan  ini  untuk
mengingatMu, Tuhan, di mana Engkau sudah berkata ketika Engkau duduk di atas gunung
itu  dan  mengajar  murid-muridMu,  “Diberkatilah  mereka  yang  lapar  dan  haus  akan
kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan.” Engkau menjanjikan itu, Tuhan.

Malam ini kami datang dengan hati yang terbuka; kami datang dengan lapar dan haus,
dan kami tahu Engkau akan memelihara janjiMu.

Sebagaimana kami berusaha keras untuk membuka halaman-halaman Alkitab yang
kudus ini untuk membaca isiNya, kiranya Roh Kudus benar-benar membawaNya ke dalam
setiap  hati.  Dan  kiranya  Benih  itu  jatuh  ke  iman  yang  dalam  dan  kaya  yang  akan
menghasilkan setiap janji yang sudah dibuat oleh Firman. Dengarkanlah kami, Tuhan, dan
bersihkanlah kami, dan ujilah kami. Dan jika ada hal apapun yang najis tentang kami,
Tuhan, dosa apapun yang tidak diakui, apapun yang tidak benar, nyatakan itu sekarang ini,
Tuhan,  kami  akan  langsung  berjalan  dengan  lurus  dan  melakukannya;  sebab  kami
menyadari bahwa kami sedang hidup pada bayangan kedatangan Tuhan Yesus. Dan kami
sudah, oh, Allah yang kudus, datang ke dalam bayangan keadilanMu pada malam ini, dan
kami memohonkan sebuah penyerahan yang baru, dan pengabdian, dan pemenuhan Roh
Kudus di dalam hidup kami.

Demi melihat api-api kebangunan rohani mulai redup, biarlah kami melemparkan kayu
Firman,  supaya itu  dapat  menyalakan api  yang baru,  sehingga hati  kami  akan penuh
dengan semangat. Kuduskan kami, Tuhan, melalui FirmanMu yang mulia, dan DarahMu,
dan kasih karuniaMu kami mohonkan; dan semua terima kasih dan pujian adalah bagiMu.
Buanglah semua prasangka dari hati kami; bersihkan kami, oh Tuhan. Berikan kami hati
yang murni, dan tangan yang bersih, dan pikiran yang bersih, supaya kami boleh masuk ke
ruang  kudusMu  malam demi  malam,  bersukacita  dan  dipenuhi  dengan  RohMu.  Kami
mohonkan hal ini di dalam Nama Yesus dan bagiNya. Amin.

11 Sekarang saya mau membacakan Firman. Dan sementara itu saya minta anda untuk
membawa Alkitab anda, pensil-pensil anda, dan kertas-kertas untuk ayat-ayat Firman, jika
anda menginginkannya, akan sangat bagus. Dan saya—sementara anda membuka pasal 7
dari Kisah Para Rasul untuk memulai . . . Untuk menjawab pertanyaan atau untuk mulai
menjawab pertanyaan, “Apakah Roh Kudus?” . . .

Tidak ada apapun yang akan mengalahkan Setan; belum ada di muka bumi yang akan
pernah mengalahkan Setan seperti Firman Allah. Yesus memakaiNya pada peperanganNya
yang besar; Dia katakan, “Ada tertulis . . .”

12 Dan pada pagi ini sementara saya sedang mendengarkan, beberapa hari yang lalu, di
sebuah siaran yang kelihatannya mau memberitahukan bahwa ciptaan datang dari debu
yang bertiup bersama-sama, dan suatu fostat, dan sedikit bahan kimia dari bumi, dan
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kehangatan  sinar  matahari  menciptakan  bakal  benih  kehidupan  dan  menghasilkan
kehidupan . . . Menggelikan sekali, sedangkan sinar matahari akan membunuh bakal benih
apapun. Taruhlah bakal benih di sinar matahari, ia akan langsung membunuhnya. Dan tidak
ada yang seperti itu, tetapi Setan mencoba meninjukan itu ke saya . . . Dan sesudah saya
membawa si kecil Rebekah ke sekolah pagi ini, dan dalam perjalanan pulang saya mulai
menyalakan radio itu lagi; dan saya berpikir saya akan mendengarkan hal itu lagi, jadi saya
matikan itu kembali.

Dan sementara saya, menelusuri jalan itu, Setan berkata kepada saya; dia katakan,
“Apakah kamu tahu bahwa orang yang kamu sebut Yesus ini hanyalah seperti seorang
manusia,  suatu hari  di  zamannya, seperti  halnya Billy  Graham atau Oral  Roberts.  Dia
hanyalah seorang manusia di mana mereka mulai memiliki beberapa orang yang berkumpul
di sekeliling Dia dan berkata, 'Dia adalah manusia besar.' Dan sesaat kemudian Dia menjadi
lebih besar, dan kemudian Dia menjadi seorang Allah bagi mereka. Dan sekarang, itu sudah
menyebar ke seluruh dunia semenjak Dia mati, dan itu saja.”

13 Dan saya berpikir,  “Betapa pembohongnya engkau.” Dan kemudian saya berputar
ketika saya sedang menyeberang Jalan Graham; saya katakan, “Setan, kamu yang sedang
berbicara ke alam sadar saya, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu:
Siapakah yang dulu diucapkan oleh nabi-nabi Ibrani tentang Dia yang akan datang itu?
Siapakah Mesias yang diurapi itu? Apakah yang ada pada orang-orang itu yang sudah
melihat Dia dan memberitahukan hidupNya ribuan tahun sebelum Dia ada di sini? Siapakah
yang sudah dinubuatkan dengan tepat itu? Dan ketika Dia datang, mereka berkata, 'Dia
terhitung  di  antara  pemberontak-pemberontak,'  dan  Dialah  itu.  'Dia  terluka  bagi
pelanggaran-pelanggaran kita,' dan Dialah itu. 'Dia menjadikan kuburNya dengan orang
kaya itu, tetapi Dia akan bangkit pada hari yang ketiga,' dan Dia bangkit. Dan kemudian
Dia  menjanjikan  Roh Kudus;  dan saya  sudah mendapatkanNya,  jadi  sebaiknya  kamu
menjauh saja dariNya; karena ada tertulis di dalam Firman, dan setiap perkataan adalah
benar.” Kemudian dia pergi. Berikan saja dia Firman; itu mengusirnya. Dia tidak dapat
bertahan dengan Firman itu, sebab Itu diilhami.

Malam ini mari mulai membaca di pasal 7 dari Kitab Kisah Para Rasul.

Kata Imam Besar: “Apakah hal-hal ini benar demikian?”

Jawab Stefanus: “Hai  saudara-saudara dan bapa-bapa,  dengarkanlah!  Allah yang
Mahamulia telah menampakkan diri-Nya kepada bapa leluhur kita Abraham, ketika ia masih
di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran.

Dan berfirman kepadanya: Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan
pergilah ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu,

Maka keluarlah ia  dari  negeri  orang Kasdim, lalu  menetap di  Haran.  Dan setelah
ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam
sekarang;

Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanahpun
tidak, tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan
kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak.

Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri
asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya empat ratus tahun lamanya.

Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan Kuhukum, firman Allah, dan
sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepada-Ku di tempat ini.

Lalu  Allah  memberikan  kepadanya  perjanjian  sunat;  dan  demikianlah  Abraham
memperanakkan  Ishak,  lalu  menyunatkannya  pada  hari  yang  kedelapan;  dan  Ishak
memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan kedua belas bapa leluhur kita.

14 Berdasarkan ini, kita mau menghampiri subyek (yang saya pikir adalah subyek yang
menonjol di masa ini) tentang: “Apakah Roh Kudus?” Apakah Itu? Dan sekarang, alasan
saya sudah mengambil subyek-subyek ini secara urut seperti ini, anda tidak dapat datang
dan menerima Roh Kudus,  jikalau anda tidak tahu apakah Itu.  Dan anda tidak dapat



Apakah Roh Kudus? 5

menerimaNya (jika anda sudah tahu apa Itu), sebelum anda percaya bahwa Itu diberikan
kepada anda dan Itu adalah untuk anda. Dan selanjutnya anda tidak dapat tahu apakah
anda sudah mendapatkanNya atau tidak,  jikalau anda tidak tahu apa hasil-hasil  yang
dibawaNya. Jadi jika anda tahu apakah Itu, dan untuk siapa Itu, dan apa tindakan yang
dibawaNya ketika Ia datang, maka anda akan tahu apa yang sudah anda dapatkan ketika
anda mendapatkanNya. Paham? Itu yang akan benar-benar menjawabnya.

15 Seperti yang baru saya perbincangkan dengan Saudara kita Jeffries pada hari ini. Dan
dia berkata, “Saya akan senang berada di pertemuan nanti malam, tetapi saya akan berada
di sana besok malam.” Dia tidak tahu pertemuan sedang berlangsung, karena kita tidak
mengumumkannya di sini. Sebagian dari . . . Saudara Leo dan mereka menulis surat ke
beberapa sahabat kita dan memberitahu mereka yang di luar kota. Yah, karena kita tidak
memiliki ruangan . . .

Nah,  saya  katakan,  Saudara  Jeffries,  seandainya  anda  menyuruh  saya  untuk
menghidupkan salah satu sumur minyak anda, dan saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu,
barangkali  saya akan meledakkannya.  Saya mungkin memutar  kunci  yang salah atau
menghidupkan mesin yang salah. Saya harus tahu bagaimana melakukannya sebelum saya
lakukan itu.“ Dan begitulah perihal menerima Roh Kudus; anda harus tahu untuk apa anda
datang, dan bagaimana menerimaNya, dan apakah Itu.
16 Sekarang, yang pertama, Roh Kudus sudah dijanjikan. Kita bisa ambil sepuluh minggu
dan tidak pernah—hanya melompati pinggir dari subyek ini: Apakah Roh Kudus. Tetapi
yang  pertama,  saya  ingin  sampaikan  hal  ini  sekedar  cukup  untuk  memberikan  garis
besarnya saja tiap malamnya, kemudian melihat apakah pada malam yang berikutnya ada
pertanyaan-pertanyaan.

Berapa banyak yang hadir di sini yang belum menerima Roh Kudus, dibaptis dengan
Roh Kudus, angkat tangan anda. Anda tahu anda belum . . . Coba lihat tangan anda.

Nah, saya ingin berbicara tentangNya, sebagaimana Roh Kudus merupakan sebuah
Tanda,  sebab  Ia  adalah  sebuah  Tanda.  Kita  menyadari  bahwa—bahwa  semua  janji
diberikan  kepada  kita  melalui  .  .  .  Abraham adalah  bapa  dari  janji  itu,  karena  Allah
memberikan janji itu kepada Abraham dan kepada benih keturunannya yang sesudah dia.
Janji itu dibuat untuk Abraham dan untuk benih keturunannya. Dan Tanda ini adalah untuk
umat perjanjian.
17 Nah, ada sebuah perbedaan yang besar antara sekedar Kristen dan seorang Kristen
yang dipenuhi Roh Kudus. Dan sekarang, kita akan mendapatkan hal ini dari Kitab Suci dan
menempatkan itu dengan tepat di dalam Kitab Suci. Yang pertama, ada seorang Kristen,
mengaku sebagai seorang Kristen. Tetapi jika orang Kristen ini belum dipenuhi dengan Roh
Kudus, dia hanya sedang di dalam proses menjadi seorang Kristen. Paham? Dia mengaku
percaya itu; dia sedang berjuang untuk itu; tetapi Allah belum memberikan Roh Kudus ini
kepadanya. Dia belum meraih sasaran itu dengan Allah, di mana Allah sudah mengenali itu.

18 Karena Allah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham sesudah Dia memanggil
Abraham, yang adalah sebuah pralambang pemanggilan orang percaya di zaman ini . . .
Dia memanggil Abraham, dan Abraham keluar dari negerinya dan pergi ke sebuah negeri
yang asing untuk tinggal di antara orang-orang asing. Dan itu adalah sebuah pralambang
ketika Allah memanggil seseorang untuk menghentikan kejahatannya, bertobat dari dosa-
dosanya. Kemudian dia berpaling dari kumpulan di mana dia berada di dalamnya, untuk
hidup di dalam sebuah kumpulan yang baru, di antara jenis orang-orang yang baru.

Dan selanjutnya sesudah Allah mendapati bahwa Abraham setia kepada janji yang
diberikan Allah kepadanya (bahwa dia akan memiliki seorang anak dan melalui anak ini
seluruh bumi akan diberkati), kemudian Allah menegaskan imannya dengan memberikan
sebuah tanda kepadanya; dan tanda itu adalah sunat. Dan sunat adalah pralambang Roh
Kudus.

Persis di ayat-ayat yang berikutnya dari pasal yang baru saja kita baca ini, jika anda
mau mencatatnya . . . Dan . . . Stefanus berkata di ayat 51, “Kamu yang keras kepala,
yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menolak Roh Kudus sama seperti nenek
moyangmu, demikian juga kamu.”
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19 Sunat adalah pralambang Roh Kudus. Dan Allah memberikan kepada Abraham tanda
sunat sesudah dia menerima Allah pada janjiNya dan berjalan masuk ke sebuah negeri
yang  asing.  Paham?  Itu  adalah  sebuah  tanda.  Dan  semua  anak-anaknya  dan  benih
keturunannya yang sesudah dia harus memiliki tanda ini pada daging mereka, karena itu
adalah sebuah pembedaan. Itu adalah untuk memisahkan mereka dari semua orang-orang
yang lain, tanda sunat ini. Dan itulah yang dipakai Allah di zaman ini. Itu adalah tanda
sunat hati, Roh Kudus, yang menjadikan gereja Allah sebuah gereja yang terpisah dari
semua kredo,  iman,  dan  denominasi  yang  lain.  Mereka  berada  di  dalam semua jenis
denominasi, namun mereka adalah suatu umat yang terpisah.

20 Anda perbolehkan saya berbicara dengan seseorang dalam waktu dua menit; saya
dapat memberitahu anda apakah dia sudah menerima Roh Kudus atau tidak. Anda juga
bisa. Itu memisahkan mereka; itu adalah sebuah Tanda; Itu adalah sebuah Tanda. Dan Roh
Kudus adalah sebuah Tanda. Dan itu . . . Di Perjanjian Lama setiap anak yang menolak
sunat, yang adalah bayangan dari Roh Kudus, dibuang dari antara jemaat. Dia tidak dapat
bersekutu dengan jemaat yang lain jika dia menolak untuk disunat. Sekarang, polakan itu
kepada zaman ini. Seseorang yang menolak untuk menerima baptisan Roh Kudus tidak
dapat bersekutu di antara mereka yang memiliki Roh Kudus. Anda benar-benar tidak dapat
melakukannya. Anda harus mengikuti alam.

Seperti, . . . Dulu mama saya berkata, “Burung-burung yang berbulu sama berkumpul
bersama.” Yah, itu adalah pepatah lama, tetapi itu pepatah yang benar. Anda tidak melihat
merpati  dan gagak bersekutu.  Makanan mereka berbeda; kebiasaan mereka berbeda;
keinginan mereka berbeda. Dan begitulah perihal ini dengan dunia dan dengan seorang
Kristen ketika anda sudah disunat oleh Roh Kudus, yang artinya memotong daging.

21 Sunat hanya bisa kepada pria. Tetapi jika seorang wanita menikah dengan seorang
pria, ia adalah bagian dari  pria itu; ia disunat bersama dengan pria itu. Anda ingat di
Timotius di mana dikatakan, “Tidak pernah . . . Sekalipun demikian dia akan diselamatkan
karena melahirkan anak, jika dia bertekun di dalam iman dan kekudusan dengan segala
kesederhanaan.”

Nah, sunat . . . Anda tahu ketika Sarah tertawa di dalam tenda yang di belakangnya
sewaktu pesan Malaikat itu disampaikan, “Abraham (Tidak tahu siapa Dia dulunya, Orang
asing), di manakah isterimu, Sarah?” . . . Bagaimana Dia tahu bahwa dia sudah punya
seorang isteri?

Seperti yang dikatakan Yesus, “Sama seperti di zaman Lot, demikianlah kedatangan
Anak manusia,” ingat, tanda-tanda itu tidak dilakukan kepada Sodom dan Gomora, di dunia
di antara orang-orang yang relijius, tetapi itu adalah bagi orang pilihan, yang dipanggil
keluar.  Dan  Abraham  dipanggil  keluar.  Dan  kata  “gereja”  artinya  “dipanggil  keluar,
dipisahkan,” seperti Abraham memisahkan dirinya dan sudah disunat. Dan kemudian ketika
Sarah tertawa persis pada waktu pesan dari Malaikat itu, Allah sudah hendak membunuh
dia di tempat itu; tetapi Dia tidak dapat melukai Sarah tanpa melukai Abraham, karena
mereka satu. Sarah adalah bagian dari Abraham. Kamu bukan lagi dua tetapi satu.

22 Jadi  sunat,  di  masa  ini  Roh  Kudus  menyunat  hati;  dan  itu  adalah  sebuah tanda,
sebuah tanda yang diberikan. Pada waktu yang lalu seseorang berkata . . . Saya ulangi saja
ini, bukan sebagai sebuah lelucon, karena itu benar, tetapi kedengarannya seperti sebuah
lelucon. Seperti yang sudah sering saya katakan, “Ini bukan tempat untuk lelucon.” Tetapi
ada seorang Jerman di pantai barat di mana kami berada. Dia menerima Roh Kudus, dan
dia pergi ke jalan; dan dia berjalan sedikit, dan dia mengangkat tangannya dan berbahasa
roh, dan dia berlari, dan dia melompat-lompat, dan dia bersorak. Dan di pekerjaan dia
bertingkah seperti itu, dan bosnya berkata kepadanya, “Darimana saja kamu?” (Saya—saya
suka tempat-tempat di mana anda dulu berada.) Dia berkata, “Kamu pasti sudah berada di
antara kumpulan orang-orang gila itu [Nuts—Ed.].”

Dia berkata, “Kalau begitu anda menganggap mereka adalah orang-orang gila [Nuts—
Ed.]?”

Dia berkata, “Ya tentu.”

Dia berkata,  “Baiklah,  puji  Tuhan bagi  orang-orang gila itu [Nuts—Ed.].”  Dan dia
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katakan,  “Anda  tahu?  Baut-baut  [Nuts—Ed.]  memainkan  peranan  yang  penting,”  dia
katakan; “Sebagai contoh, mobil. Anda copot semua baut dari mobil itu maka anda tidak
mendapatkan apa-apa selain sekumpulan rongsokan.'” Jadi itu baru benar.

23 Anda sangat berbeda ketika Roh Kudus datang ke dalam diri anda, sampai pikiran
dunia ini tidak menyukai anda, dan mereka menentang anda, dan mereka sama sekali tidak
ingin berurusan dengan anda. Anda dilahirkan dari  dunia yang lain; anda benar-benar
orang asing—sepuluh kali lipat lebih asing daripada kalau anda pergi ke daerah hutan-
hutan rimba yang terdalam di Afrika. Anda berbeda ketika Roh Kudus datang. Dan Itu
adalah sebuah Tanda. Itu adalah Tanda di antara orang-orang.

Nah,  lantas  anda  berkata,  “Saudara  Branham,  tanda  sunat  itu  diberikan  kepada
Abraham (itu benar) dan kepada benihnya.” Ya. Baiklah.

24 Sekarang, kita akan menuju ke Galatia, pasal 3, ayat 29 dan melihat bagaimana itu
bisa diterapkan kepada kita: Galatia 3 ayat 29, dan lihat saja bagaimana sunat ini dapat
diterapkan  kepada  bangsa  Kafir,  jika  kita  adalah  orang-orang  bangsa  Kafir,  karena
kelahiran natural/alami kita. Nah, pertama . . . Saya ingin membaca ayat 16.

Sekarang, kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya . . .
(Abraham dan benih keturunannya) . . . Tidak dikatakan “kepada keturunan-keturunannya,
.  .  .  (Segala macam . .  .  berkata, Oh, saya benih Abraham juga. Bukan. Kepada satu
keturunan.  Benih  keturunan Abraham, bukan keturunan-keturunan.)  .  .  .  seolah-olah
dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang: ”dan kepada—dan kepada keturunanmu,
yaitu Kristus.

Kristus adalah benihnya Abraham. Apakah anda percaya itu? Baiklah. Sekarang, lihat
ayat 28 dan 29.

Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang
merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam
Kristus Yesus.

Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham
dan berhak menerima janji Allah.

Bagaimana kita menjadi benihnya Abraham? Dengan ada di dalam Kristus, maka kita
adalah benihnya Abraham. Dan apakah benih Abraham? Sebagaimana kita akan menuju ke
Roma 4  dan  tempat-tempat  yang lain  .  .  .  Abraham tidak  pernah menerima janji  itu
sesudah dia disunat. Untuk menunjukkan bahwa sunat hanyalah sebuah pralambang, dia
menerima janji  itu  sebelum dia  disunat.  Dan  itu  adalah  pralambang dari  pengenalan
imannya yang dia miliki sebelum dia disunat.
25 Nah, ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi benihnya Abraham dan menjadi
ahli waris-ahli waris bersama Kristus; oleh karena itu, tidak peduli siapa kita, Yahudi atau
bangsa Kafir  .  .  .  Dan benih  Abraham—benih Abraham memiliki  iman Abraham, yang
menerima Allah atas FirmanNya. Tanpa menghiraukan seaneh apa Itu terlihat, seaneh apa
anda  bertingkah-  laku,  seaneh  apa  Itu  menjadikan  anda,  anda  terima  Allah  pada
FirmanNya, tanpa mempedulikan apapun itu.

Abraham pada usia 75 tahun dan Sarah 65 tahun menerima Allah pada FirmanNya dan
menyebut apapun yang bertentangan denganNya seolah-olah tidak ada. Menurut anda
bagaimana pendapat para dokter di zaman itu? Menurut anda bagaimana pikiran orang-
orang ketika mereka melihat seorang pria tua berusia tujuh puluh lima tahun berkeliling-
keliling memuji Tuhan di mana dia akan mempunyai seorang bayi dari isterinya, sedangkan
usia isterinya enam puluh lima tahun, kira-kira sudah dua puluh lima tahun mati haid?
Tetapi (anda lihat?) itu membuat anda bertingkah-laku yang aneh, iman Abraham.

26 Dan ketika anda disunat oleh Roh Kudus, Ia melakukan yang sama itu pada diri anda.
Ia membuat anda melakukan hal-hal  yang tidak anda pikirkan akan anda lakukan.  Ia
membuat anda menerima janji Allah dan percaya kepada Allah.

Nah, Itu juga, selain sebuah janji dan sebuah tanda, Ia juga sebuah Meterai. Nah, jika
anda mau membaca dengan saya di Roma . . . Pertama-tama saya ingin anda menuju ke
Efesus 4:30, dan mari membaca di sini sebentar. Efesus 4:30 mengatakan hal ini . . .
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Nah,  anda  sudah  mendengar  begitu  banyak  orang  berkata  bahwa  hal-hal  yang
berbeda itu adalah meterai-meterai, “Jika anda pergi ke gereja, anda memiliki meterai
gereja.” Dan sebagian orang berkata itu adalah memelihara hari tertentu, hari Sabat: “Itu—
Itu  adalah  meterai  Allah.”  Sebagian  dari  mereka  berkata,  “Jika  kita  memasukkan
keanggotaan kita ke sebuah denominasi tertentu, kita dimeteraikan ke dalam Kerajaan
Allah.” Sekarang, Alkitab berkata, “Biarlah setiap perkataan manusia bohong dan Perkataan
Allah Benar.”

27 Nah, Efesus 4:30 dibaca seperti ini: “Dan jangan mendukakan Roh Kudus Allah, di
mana kamu dimeteraikan sampai kepada hari penebusan.”

Saya pasti akan mendapatkan sedikit yang keras tentang hal ini. Taruhlah itu . . . Nah,
kalian  saudara-saudara  yang  legalis,  tenang  saja  sebentar.  Paham?  Apakah  anda
perhatikan berapa lama Meterai itu berakhir? Bukan sampai kepada kebangunan rohani
yang berikutnya, sampai pada waktu yang berikutnya sesuatu yang salah terjadi. “Sampai
kepada hari penebusanmu,” selama itulah anda dimeteraikan. Sampai hari penebusanmu,
ketika  anda  ditebus  untuk  bersama-sama  dengan  Allah,  selama  itulah  Roh  Kudus
memeteraikan anda. Bukan dari kebangunan rohani kepada kebangunan rohani, tetapi dari
kekekalan kepada kekekalan anda dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Itu
adalah Meterai Allah, di mana Dia sudah menemukan—anda sudah mendapatkan kasih
karunia dalam pandanganNya, dan Dia mengasihi anda, dan Dia percaya kepada anda, dan
Dia menaruh MeteraiNya ke atas anda. Apakah Meterai? Ada . . . Wah, “meterai” menunjuk
atau artinya “pekerjaan yang sudah selesai.” Amin. Allah sudah menyelamatkan anda,
menguduskan anda, membersihkan anda, bermurah hati kepada anda, dan memeteraikan
anda. Dia sudah selesai. Anda adalah produkNya sampai hari penebusanmu. Suatu yang
dimeteraikan adalah suatu hal yang sudah selesai.

Apakah Roh Kudus? Itu adalah sebuah Tanda. Kita akan mendapatkan hal itu nanti di
pesan yang lain, tanda yang dibicarakan oleh Paulus; bahasa roh adalah tanda bagi orang-
orang percaya—atau orang-orang yang tidak percaya.

28 Sekarang, perhatikan, tapi dalam hal ini, Roh Kudus adalah sebuah Tanda—maksud
saya, dan Roh Kudus adalah sebuah Meterai. Itu adalah sebuah Tanda yang diberikan Allah
kepada anak-anak yang dipilihNya. Dengan menolakNya berarti dibuang dari umat, dan
dengan  menerimaNya  adalah  selesai  dengan  dunia  dan  hal-hal  yang  dari  dunia,  dan
menjadi sebuah produk di mana Allah sudah menyematkan Meterai yang sah.

Dulu saya bekerja di perusahaan kereta api yang ada di sini bersama dengan Harry
Waterberry. Dan kami hendak pergi memuati sebuah mobil. Saudara saya “Doc” berdiri di
belakang sana menolong—memuati mobil-mobil. Ketika mobil dimuati, mereka memeriksa
mobil itu (inspektur); dan jika dia menemukan sesuatu yang longgar, di mana itu akan
jatuh dan rusak, atau apapun yang akan merusakkan; dia tidak akan memeteraikan mobil
itu sebelum mobil itu sepenuhnya dimuati, sampai padat, dan pada tempatnya, di mana
guncangan  selama  dalam  perjalanan  tidak  akan  mengganggu  barang  yang  ada  di
dalamnya.

29 Itulah masalahnya. Kita tidak dimeteraikan sepenuhnya; kita terlalu longgar akan hal
itu. Ketika inspektur pergi untuk memeriksa hidup anda untuk melihat apakah anda sedikit
longgar akan hal-hal, sedikit longgar akan kehidupan doa anda, sedikit longgar akan watak,
sedikit  longgar  akan  lidah  dengan  membicarakan  orang  lain;  Dia  tidak  akan  pernah
memeteraikan mobil itu. Beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk, beberapa hal yang kotor,
suatu  pikiran  yang  cabul,  Dia  tidak  dapat  memeteraikan  mobil  itu.  Tetapi  ketika  Dia
mendapati  semuanya pada tempatnya (Sang Inspektur),  maka Dia memeteraikannya.
Berani sekali kalau ada orang yang membuka meterai itu sebelum mobil itu sampai ke
tujuannya di mana itu telah dimeteraikan. Begitulah. “Jangan jamah orang yang Kuurapi;
jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiKu. Sebab Aku berkata kepadamu, adalah lebih baik
sebuah batu kilangan diikatkan ke lehermu, dan kamu ditenggelamkan ke dalam laut
daripada mencoba melukai atau mengguncang orang yang paling hina dari orang-orang
yang sudah dimeteraikan itu.” Anda mengerti apa artinya itu?
30 Itulah Roh Kudus. Itu adalah Kepastian anda; itu adalah Perlindungan anda; Itu adalah
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Saksi anda; itu adalah Meterai anda; Itu adalah Tanda anda, bahwa saya terikat kepada
surga. Tidak peduli apa yang iblis katakan, saya terikat kepada surga. Kenapa? Dia sudah
memeteraikan saya; Dia memberikan Itu kepada saya. Dia memeteraikan saya ke dalam
KerajaanNya, dan saya terikat kepada Kemuliaan. Biarlah angin bertiup, biarlah Setan
melakukan apa saja yang dia mau; Allah sudah memeteraikan saya sampai hari penebusan
saya. Amin. Itulah Roh Kudus. Oh, anda seharusnya menginginkan Itu; saya tidak dapat
pergi tanpa Itu. Banyak yang bisa dikatakan di situ, tetapi saya yakin anda tahu apa yang
sedang saya bicarakan.

31 Nah, juga mari kita menuju ke Yohanes 14 sebentar. Saya sangat mengasihi Firman;
Itu adalah Kebenaran. Nah, Roh Allah, Roh Kudus . . . Apakah Roh Kudus? Itu adalah Roh
Kristus di dalam anda.

Sekarang, sebelum kita membaca, saya mau mengatakan beberapa komentar di sini.
Apakah Roh Kudus? Itu adalah sebuah Meterai. Apakah Roh Kudus? Itu adalah sebuah
Perjanjian. Apakah Roh Kudus? Itu adalah sebuah Tanda. Lantas apakah Roh Kudus? Itu
adalah Roh Kristus di dalam anda. Paham? “Sesaat lagi,” kata Yesus, “dan dunia tidak
melihat Aku lagi, namun kamu akan melihat Aku; sebab Aku menyertai kamu, bahkan di
dalam kamu sampai kepada kesudahan dunia.”
32 Roh Allah di dalam GerejaNya, untuk apa? Untuk apa Dia melakukan itu? Ini adalah
sedikit tentang subyek untuk besok malam, tetapi untuk apa Dia melakukan itu? Kenapa
Dia . . . Untuk apa Roh Kudus . . . Apa—untuk apa Dia datang? Untuk apa Dia datang
kepada anda? Untuk apa Dia datang kepada saya? Adalah untuk melanjutkan pekerjaan-
pekerjaan Allah.

“Aku selalu melakukan apa yang berkenan kepada BapaKu. Aku datang bukan untuk
melakukan kehendakKu sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Aku; dan Bapa yang mengutus
Aku bersama-sama dengan Aku. Dan sebagaimana Bapa mengutus Aku, demikianlah Aku
mengutus kamu.” Oh, bukan main. Bapa yang mengutus Dia, pergi denganNya. Bapa yang
mengutus Yesus datang di dalam Dia, bekerja melalui Dia. Yesus yang mengutus anda
pergi  dengan anda dan diam di  dalam anda. Dan jika Roh yang hidup di  dalam Yesus
Kristus membuat Dia melakukan dan bertindak seperti yang dulu Ia lakukan, anda akan
punya pemikiran yang sama tentang bagaimana Ia akan bertindak ketika Ia ada di dalam
anda; karena Kehidupan itu tidak dapat berubah. Ia akan berpindah dari tubuh ke tubuh,
tetapi Ia tidak dapat merubah sifatNya, sebab Ia adalah Allah.

33 Sekarang, di Yohanes 14, mari kita baca saja sedikit, mulai ayat 10:

Percayakah engkau . . . bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Pekerjaan-
pekerjaan—Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi
Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. (Renungkan itu.
Sekarang.)

Percayalah  kepada-Ku,  bahwa  Aku  di  dalam Bapa  dan  Bapa  di  dalam Aku;  atau
setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berkata kepadamu: barangsiapa percaya kepada-
Ku,  ia  .  .  .  akan  melakukan  juga  pekerjaan-pekerjaan  yang  Aku  lakukan,  bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa;

Tidakkah  anda  melihat?  Mengertikah  apa  yang  Dia  katakan  di  situ?  Sekarang,
perhatikan saja bagaimana ini muncul. Saya akan baca sedikit lebih jauh. Kita akan baca
terus sampai kira-kira ayat 20.

Dan apa juga yang kamu minta dalam . . . (Coba lihat, saya punya . . . Yah. Uh-huh . .
. ? . . .)

Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya
Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-
Ku, Aku akan melakukannya.

Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.

Aku akan minta kepada Bapa, . . . (Nah, perhatikan) . . . dan Ia akan memberikan
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kepadamu seorang Penghibur yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.

Yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia diam denganmu dan akan
diam di dalam kamu.

34 Lantas  siapakah  Roh  Kudus?  Apakah  Roh  Kudus?  Itulah  Kristus  di  dalam  anda,
Penghibur, yang adalah Roh Kudus. “Dan ketika Penghibur itu datang, Dia akan melakukan
hal yang sama seperti yang Aku lakukan sewaktu Penghibur itu ada di dalamKu. Aku akan
meminta  Bapa,  dan  Dia  akan  memberikan  Penghibur  ini  kepadamu.  Kamu mengenal
Penghibur itu; dunia tidak mengenalNya (tidak akan pernah), tetapi kamu mengenalNya
karena Dia diam di dalam kamu sekarang (Yesus sedang berbicara), tetapi Dia akan diam
di dalam kamu.” Begitulah anda, itulah Penghibur itu.

. . . akan diam di dalam kamu.

Aku  tidak  akan  meninggalkan  kamu  sebagai  yatim  piatu.  Aku  datang  kembali
kepadamu. (Aku tidak akan . . . Nah, itulah Penghibur, Kristus. Itulah Roh Kudus itu; Ia
adalah Kristus.)

Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu akan melihat
Aku, sebab Aku hidup dan kamupun . . . hidup juga.

Oh, kita bisa terus dan terus, tetapi biarlah anda tahu . . . Apakah Dia? Dia adalah
Meterai; Dia adalah seorang Penghibur. Terlihatkan siapa Dia secara keseluruhan. Benih
Abraham mewarisi Itu.

35 Sekarang, juga mari temukan bahwa—apakah Penghibur yang lain itu. Mari menuju ke
I Yohanes 16:7. Lihat apakah Dia juga seorang Pembela juga. Anda tahu apakah seorang
pembela? Membuat pembelaan. Kita memiliki seorang Pembela; kita tahu itu. I Yohanes
pasal 16 . . . Oh, tunggu sebentar; saya minta maaf. Yohanes itu, 16:7. Maafkan saya,
sungguh maafkan saya sudah mengatakan itu, saya salah membacanya di—mendapatkan
16:7.

Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika
Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi
jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.

Dan  kalau  Ia  datang,  Ia  akan  menginsafkan  dunia  akan  dosa,  kebenaran  dan
penghakiman;

Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku;

Akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi;

Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.

Dan Ia—Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita
saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.

Apakah Roh Kudus? Ia adalah seorang Pembela. Apakah seorang—apakah seorang
pembela? Apa yang dilakukannya, membuat pembelaan? Ia memiliki pendamaian, Ia—Ia
berdiri di tempat anda; Ia—Ia melakukan hal-hal yang tidak dapat anda lakukan; Ia—Ia—Ia
adalah  pendamaian  bagi  dosa-dosa  anda.  Ia  adalah  Kebenaran  anda;  Ia  adalah
kesembuhan anda; Ia adalah Kehidupan anda; Ia adalah Kebangkitan anda; Ia adalah
semua yang Allah miliki untuk anda. Dia adalah seorang Pembela.
36 Bukan main. Nah, Pembela itu ditemukan di—di I Yohanes 2:12 . . . Sekarang, mari
baca  itu  sebentar,  I  Yohanes  2  dan  12.  Saya  minta  maaf;  I  Yohanes  1  dan  2.  Saya
mendapatkan semuanya ini dituliskan, I Yohanes 2:1-2.

Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa,
namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela/advokat pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus, yang adil (Siapakah Pembela itu? Yesus Kristus, sang adil.)

37 Sungguh kita bisa masuk lebih terperinci mengenai itu dan menguraikannya, tentang
bagaimana ketika Ia—Ia membuat kepengantaraan bagi kebodohan kita. Kadang-kadang
ketika kita memperoleh Roh Kudus, dengan ketidaktahuan kita, kita terhuyung-huyung
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masuk ke dalam sesuatu. Roh Kudus di  situ untuk membuat pembelaan bagi kita. Dia
adalah Pembela kita. Dia berdiri di sana; Dia adalah Pembela kita. Dia berdiri di sana dan
memohonkan bagi kita. Kita tidak memohon bagi diri kita, karena Roh Kudus yang ada di
dalam kita  memohon bagi  kita.  Roh Kudus  memberikan  pengucapan,  kadang-kadang
dengan kata-kata yang tidak dapat anda pahami, dan Dia membuat kepengantaraan bagi
kita. Itulah Roh Kudus.

Ketika saya berjalan ke dalam sesuatu, saya—saya berjalan seperti  seorang anak
kecil; anda berjalan seperti seorang anak kecil. Kita—kita sedang berjalan di sebuah dunia
yang gelap yang penuh dengan musuh, penuh dengan dosa, penuh dengan perangkap,
penuh  dengan  segala  sesuatu.  Anda  berkata,  “Oh,  saya  takut—saya  takut  menjalani
kehidupan  Kristen.  Saya—saya  takut  untuk  melakukan  ini.  Saya  takut  saya  akan
melakukan ini.” Jangan takut. Kita punya seorang Pembela. Amin. Oh, Dia berdiri di dekat
kita; Dia ada di dalam kita, dan Dia mengadakan kepengantaraan bagi kita: Roh Kudus
secara tetap, terus-menerus membuat pembelaan bagi kita di sepanjang waktu.

Dia adalah Pembela kita (Oh, betapa kita berterima kasih kepada Tuhan untuk hal
itu.), sebuah Meterai, sebuah Tanda, Roh Kehidupan, Allah surgawi, Penghibur, Kehidupan,
Pembela. Apakah Dia? Oh, bukan main. Kita bisa meneruskan selama berjam-jam dengan
itu. Sekarang, kita akan rubah sebentar.

38 Nah,  kita  mau meminta  sekarang  .  .  .  Sudah  dijanjikan  kepada  kita  di  hari-hari
terakhir . . . Pembela ini, Meterai, Janji, semua yang sudah kita bicarakan tentang Dia pada
malam ini, dengan puluhan ribu kali lebih, Ia dijanjikan kepada kita di hari-hari terakhir.
Mereka tidak memilikiNya di zaman itu, mereka hanya punya meterai pada daging mereka
sebagai sebuah tanda, percaya Ia akan datang. Dan mereka berjalan oleh bayangan taurat,
di mana mereka disunat secara daging.

Di zaman ini kita tidak berjalan oleh bayangan taurat; kita berjalan dengan kuasa
kebangkitan. Kita berjalan dengan kuasa Roh yang adalah Meterai kita yang sesungguhnya,
Pembela kita yang sejati, Penghibur kita yang sejati, Tanda kita yang sejati di mana kita
sudah dilahirkan dari atas, aneh, orang-orang yang ganjil, bertingkah-laku aneh, menerima
Allah pada FirmanNya, menyebut segala sesuatu yang lain salah. Firman Allah benar. Itu
adalah . . . Oh, bukan main. Itulah Roh Kudus.
39 Anda menginginkanNya? Tidakkah anda suka memilikiNya? Mari lihat apakah Ia sudah
dijanjikan. Sekarang, mari  kembali  ke Yesaya, Kitab Yesaya. Mari  ambil  pasal  28 dari
Yesaya. Nah, kita akan buka Yesaya 28, dan kita akan mulai kira-kira—mari baca ayat 8;
lihatlah apa yang dikatakan Yesaya 712 tahun sebelum Ia datang. Kita dapat mengatakan
banyak hal mengenai ini, kembali, semua yang dulu, tetapi kita akan mulai dari sini dan
melihat apakah Ia dijanjikan kepada gereja.

Hari yang seperti apakah Ia diharapkan akan datang? Pada hari-hari terakhir ketika
akan ada suatu yang rusak. Nah, ingat, kata itu jamak, hari-hari, dua hari yang terakhir,
dua ribu tahun terakhir. Nah, sekarang, ayat 8:

Segala—segala meja penuh dengan . . . muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat
yang bersih lagi.

Periksalah ke sekeliling di zaman ini untuk menemukannya. Pandanglah ke sekeliling
dan lihat apakah kita berada di zaman tersebut. Segala meja . . . Yah mereka pergi ke
Perjamuan Malam Tuhan, dan yang pertama dalam hal fisiknya, mengambil sepotong roti
tawar,  atau roti  cracker,  dan memecah-mecahkannya dan mengadakan perjamuan, di
mana itu seharusnya dibuat dengan tangan-tangan Roh Kudus dan roti yang tidak beragi.
Kristus tidak kotor dan najis, dan itu menggambarkan Dia.

Hal yang lain, mereka berikan itu kepada para pemabuk, yang berdusta, mencuri,
merokok, mengunyah tembakau, apa saja, sepanjang mereka anggota gereja. Jauhlah itu.
Jika seseorang pernah mengambilnya ketika kita sedang memakannya di sini, dia sedang
menghirup dan meminum kebinasaan bagi dirinya sendiri, tidak mengenali Tubuh Tuhan.
Jika  dia  tidak  menghidupi  kehidupan  itu,  menjauhlah  darinya.  Dan  jika  anda  tidak
mengambilnya,  itu  menunjukkan  bahwa  hati  nurani  anda  bersalah.  “Dia  yang  tidak
memakannya, tidak punya bagian di dalam Aku,” kata Yesus.
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40 Tetapi segala meja Tuhan sudah penuh dengan kotoran. Tidak ada satu tempat yang
bersih.

Dengarkan, apakah itu bukan foto di zaman ini.

Kepada siapakah dia—kepada siapa dia mengajarkan pengetahuannya? dan kepada
siapakah ia mau menjelaskan . . . pengajarannya? . . .

Siapa  yang  akan  memahami  pengetahuan?  Siapa  yang  membuat  dia  mengerti
pengajaran?

“Baiklah, terpujilah Tuhan, saya Presbiterian.”

“Saya Methodis.”

“Saya Pentakosta.”

“Saya Nazarene.”

“Saya Pilgrim Holiness.” Itu tidak ada artinya sedikitpun bagi Tuhan: hanya meja yang
lain.

41 “Kepada  siapa  Dia  akan  memberitahukan  pengajaran?”  Jenis  pengajaran  apa?
Methodis,  Presbiterian,  Pentakosta?  Pengajaran  Alkitab.  “Kepada  siapa  Aku  akan
memberitahukan pengajaran?”

Bagaimana anda tahu ketika anda sudah mendapatkanNya? Kita akan masuk ke situ
pada Jumat malam. Paham?

“Kepada siapa Aku akan memberitahukan pengajaran?” Sekarang, perhatikan.

. . . mereka yang baru disapih, dan yang baru cerai susu.

Bayi-bayi kecil berkata, “Yah, saya pergi ke gereja. Mama saya anggota gereja ini.”
Saya tidak menentang hal itu, saudara yang terhormat. (Dan saya menyadari ini sedang
direkam.) Itu tidak masalah; menjadi anggota gerejanya mama. Tetapi dengarkan. Dulu
mama berjalan di dalam terang yang satu; anda sedang berjalan di dalam terang yang
satunya.

Luther berjalan di dalam terang yang satu; Wesley berjalan di dalam terang yang
satunya. Wesley berjalan di dalam terang yang satu; Karismatik/Pentakosta berjalan di
dalam terang yang satunya lagi. Tetapi di zaman ini kita sedang berjalan di dalam terang
yang lebih tinggi  daripada yang itu.  Dan seandainya ada angkatan yang lain,  ia  akan
berjalan melampaui kita.

42 Kembali  ke  masa-masa  yang  dulu  ketika  hal  itu  lebar,  jalannya  lebar,  Luther
mengajarkan pembenaran oleh iman. Hal itu hanya untuk membawa orang-orang dari
faham Katholik  masuk  ke  faham Protestan,  masuk  ke  persekutuan  di  dekat  Firman.
Pembenaran oleh iman, itu adalah sebuah bidang besar yang luas; mereka tidak pernah
bergerak dari hal itu.

Kemudian  datanglah  kebangunan rohani  yang lain  yang disebut  John Wesley.  Ia
mengguncangkan mereka dari  hal  itu,  dan membawanya ke pengudusan—menghidupi
sebuah kehidupan yang baik, yang bersih, yang kudus, yang dikuduskan oleh Firman Allah,
memberi  anda  sukacita  di  dalam  hati  anda.  Hal  itu  sangat  mengguncangkan  ajaran
Lutheran.

43 Kemudian datanglah Karismatik/Pentakosta dengan baptisan Roh Kudus dan jalan itu
menyempit  lagi  dengan  menerima  Roh  Kudus.  Itu  benar.  Dan  sekarang,  itu  mulai
mengguncang. Dan karunia-karunia, dan pemulihan, dan Roh Allah sudah datang, di dalam
kepenuhan  tanda-tanda  dan  keajaiban-keajaiban  ke  dalam  gereja  dan  sudah
mengguncangkan Karismatik/Pentakosta. Apakah itu? Kita sudah sangat dekat dengan
kedatangan Tuhan Yesus, sampai Roh yang sama yang ada di dalam Dia sedang bekerja di
dalam gereja, melakukan hal yang sama yang sudah Dia lakukan ketika Dia ada di sini di
muka bumi. Tidak pernah di manapun, kembali dari masanya para rasul hingga saat ini.
Kenapa? Paham? Jalan itu lebar, menyempit, menyempit, menyempit. Apakah itu? Sama
seperti tangan anda yang sedang mendekati bayangan, negatifnya, negatifnya, negatifnya.
Baiklah, apakah itu? Itu adalah sebuah pantulan. Apakah Luther? Sebuah pantulan Kristus.
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Apakah Wesley? Sebuah pantulan Kristus.

Lihat. Zamannya Billy Sunday baru saja berakhir. Pada waktu yang lalu, si tua Dr.
Whitney (Dia sudah mengajar tepat di sini di mimbar ini.), yang terakhir dari sekolah tua
itu,  mati  sekitar  usia  90  tahunan,  saya  rasa,  Billy  Sunday  adalah  seorang  pengobar
kebangunan rohani bagi gereja-gereja nominal di zamannya. Dia tidak ada rasa takut;
berdiri  di  sana  dan berteriak,  “Kalian  semua Methodis,  pijak  serbuk gergaji  itu,  para
pengkhotbah  dan  semuanya.  Kalian  semua  Baptis,  pijak  serbuk  gergaji  itu.  Kalian
Presbiterian . . .” Dia tidak segan-segan. Dulu dia adalah seorang Billy Graham di zaman
ini.

44 Perhatikan, dan kemudian pada saat yang sama itu gereja nominal sedang mengalami
kebangunan  mereka  sendiri,  apa  yang  terjadi?  Injil  sepenuh  sedang  mengalami
kebangunan rohani. Muncullah di situ Bosworth bersaudara, Smith Wigglesworth, dan Dr.
Price,  Aimee McPherson, dan mereka semua. Lihat.  Suatu malam Smith Wigglesworth
meninggal; Dr. Price meninggal pagi berikutnya. Dalam waktu dua puluh empat jam saya
berada di ladang penginjilan. Sekarang, kesudahan saya sedang datang.

Lihatlah itu. Anda tidak banyak mendengar tentang Billy Graham; anda tidak banyak
mendengar tentang Oral Roberts. Saya melihat pertemuan-pertemuan saya mengikuti. Apa
yang terjadi? Kita berada di akhir, zaman yang lain.

Bagaimana  Billy  Sunday  dan  mereka  datang?  Mereka  masuk  persis  sesudah
kebangunan  rohaninya  Moody.  Kapan  Moody  datang?  Persis  sesudah  kebangunan
rohaninya Knox. Kapan Knox datang? Persis sesudah kebangunan rohaninya Finney. Finney
sesudah Calvin, Calvin sesudah—Wesley, dan Wesley sesudah Luther, terus di zamannya
mereka datang. Segera sesudah satu kebangunan rohani berakhir, Allah membangkitkan
yang lain, dan mencurahkan terang yang lebih besar, terus bergerak seperti itu.
45 Sekarang,  kita  berada  di  kesudahan  dari  masa  ini.  Tiap  orang  sudah  melihat
kesudahan dari persimpangannya bagi kedatangan Kristus. Tetapi mereka sudah punya
banyak hal  untuk dinantikan: kembalinya bangsa Yahudi,  dan piring-piring terbang di
angkasa, semua hal yang kita lihat di zaman ini. Tetapi kita berada di kesudahan. Kita
berada di sini sekarang.

Mereka tahu gereja akan menerima kuasa yang akan bekerja di dalam gereja untuk
melakukan  pekerjaan-pekerjaan  yang  sama  yang  dulu  dilakukan  Kristus,  karena
sebagaimana sebuah bayangan menjadi lebih dalam dan lebih dalam dan memantulkan
lebih banyak . . . Anda lihat sebuah bayangan; semakin menjauh dari bayangan itu, makin
sedikit pantulan yang anda dapatkan dari bayangan itu. Sesaat kemudian bayangan itu
semakin dekat, semakin dekat kepada pohon, dan bayangan itu adalah pohon yang sama.
46 Nah, Roh Allah sudah bekerja di pembenaran pada Luther, pengudusan pada Wesley,
baptisan Roh Kudus pada Karismatik/Pentakosta; dan di sini Ia berada di akhir zaman
menjalankan dan melakukan hal yang sama yang Ia lakukan ketika dulu Ia ada di dalam
Kristus. Apakah itu? Gereja dan Kristus sudah menjadi Satu. Dan segera sesudah Mereka
menyatu, mata rantai yang terakhir itu, ia akan pergi melintasi langit dengan bersorak.
Akan bangkit Wesley, Luther, mereka semua yang lain yang ada di zaman-zaman yang
dahulu itu. Dia yang pertama akan menjadi yang terakhir; dia yang terakhir akan menjadi
yang pertama; dan akan datang kebangkitan.

Kita berada di akhir zaman. Dengarkan. Itulah yang dilakukan Roh Kudus: Roh Kudus
melalui pembenaran (Paham?), hanya sebuah bayangan terang dariNya; Roh Kudus melalui
pengudusan, sebuah bayangan yang lebih dalam dariNya; Roh Kudus melalui baptisanNya,
sebuah bayangan yang lebih dalam; sekarang Roh Kudus melalui pemulihan dari PribadiNya
itu berada di sini, mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban seperti yang dulu Dia
lakukan pada mulanya. Whew. Glori. Mau menyebut saya orang kudus yang berguling-
guling; sebaiknya anda sudah memulai sekarang ini.

47 Dengarkan, saudara-saudara. Dengarkan ini. “Segala meja penuh dengan muntahan;
tidak ada tempat yang bersih. Kepada siapa Dia akan mengajarkan pengetahuan? Kepada
siapa Dia mau memberitahukan— memberitahukan pengajaran? Mereka yang baru disapih
dan  yang  baru  cerai  susu.”  Bukan  bayi-bayi  kecil,  bayi-bayi  Presbiterian,  bayi-bayi
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Methodis, bayi-bayi Karismatik/Pentakosta, bayi-bayi Lutheran, bayi-bayi Nazarene, Dia
ingin seorang yang mau menjauh dari susu dan mau makan daging yang keras. Di sinilah
itu datang.

Sebab harus ini harus itu, . . . harus itu; mesti begini mesti begitu, . . . ketetapan
demi ketetapan; baris demi baris.

Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa
asing akan berbicara kepada bangsa ini.

Dia  yang  telah  berfirman  kepada  mereka:  “Inilah  tempat  perhentian,  berilah
perhentian kepada orang yang lelah; inilah tempat peristirahatan!” Tetapi mereka tidak
mau mendengarkan. (Roh Kudus.)

Apakah itu bukan caranya itu datang pada hari Pentakosta, yang dinubuatkan 712
tahun sebelum Ia datang. Di sinilah Ia pada hari Pentakosta, datang dengan tepat.

48 Seseorang  mengatakan  memelihara  hari  Sabat  .  .  .  Saya  tidak  menolak  atau
memandang ringan gereja atau keagamaan siapapun, tetapi dikatakan, “Hari Sabat, Sabat
Tuhan adalah hari perhentian.” Inilah hari perhentian. “Inilah perhentian,” Dia katakan,
“supaya kamu yang lemah beristirahat.” Inilah itu. Amin. Itu akan aturan demi aturan,
baris demi baris. Di situlah perhentian. Apakah Roh Kudus? Perhentian. Oh.

Datanglah padaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi
perhentian kepadamu.

Apakah Dia? Seorang yang masuk ke dalam diri anda, memberikan kedamaian kepada
anda, Tanda anda, Penghibur anda: dihiburkan, perhentian,  dimeteraikan. Bagaimana
keadaan anda?

Itu adalah sebuah Tanda. Dunia tahu sesuatu telah terjadi pada diri anda. Apakah Itu?
Itu adalah Penghibur. Apakah Itu? Sebuah Meterai. Anda beristirahat. Anda . . . Itu adalah
Pengacara anda. Jika anda—sesuatu terjadi pada diri anda, ada Sesuatu di sana untuk
membuat pembelaan bagi anda dengan cepat (Paham?), mengadakan kepengantaraan. Itu
adalah Roh Allah yang hidup di dalam gereja, yang dinubuatkan dengan tepat apakah Ia
nantinya ketika Ia datang; Ia akan menjadi perhentian kekal, selamanya.
49 Allah menjadikan dunia (Ibrani pasal 4); Allah menjadikan dunia dan berhenti pada
hari yang ketujuh. Itu benar. Hari kedelapan kembali lagi berputar pada . . . Dia berikan itu
kepada orang-orang Yahudi sebagai sebuah perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Itu
benar. Tetapi mereka pergi dan beristirahat satu hari, kembali ke hari yang pertama dari
minggu itu lagi, memulai yang baru lagi, mulai . . . Itu bukan perhentian yang diucapkan
Allah.  Ketika  Allah  menjadikan  dunia  dalam  enam  hari,  ketika  Dia  beristirahat,  Dia
beristirahat dari sejak waktu itu. Itu benar. Itu menjawabnya. Dia tidak kembali pada hari
yang ke delapan dan memulai lagi; itu hanyalah sebuah bayangan.

Nah, itu adalah sebuah pralambang seperti bulan ke matahari. Tetapi ketika matahari
muncul, kita tidak membutuhkan bulan lagi. Sekarang, perhatikan ini. (Oh, di Wahyu 11,
wanita itu dengan bulan di bawah kakinya dan matahari di atas kepalanya. Oh, kita dapat
menelusuri Alkitab dari ujung ke ujung dan memperlihatkan kepada anda. Paham?)

50 Tetapi apakah itu? Ketika Alkitab mengatakan di  Ibrani pasal  4, jika Yesus sudah
memberi mereka suatu hari perhentian, Dia pasti berbicara tentang itu sesudahnya; Dia
pasti  sudah mengatakan tentang sebuah hari  perhentian.  Hari  apa yang Dia  ucapkan
tentang perhentian?

Datanglah kepadaKu, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, dan Aku akan
memberikan kepadamu perhentian. (Matius pasal 11 ayat 22.)

Lihat. Kemudian kita temukan ketika kita datang kepadaNya, “Sebab dia,” Ibrani 4
katakan, “Yang sudah masuk ke dalam perhentian Yesus, sudah berhenti dari pekerjaan-
pekerjaan duniawinya sebagaimana Allah sudah berhenti dari pekerjaan-pekerjaanNya,
ketika Ia menjadikan dunia dan tidak pernah kembali lagi.” Berapa lama? Berapa lama
anda dimeteraikan oleh Roh Kudus? Sampai hari penebusanmu. Itulah Perhentian tersebut,
Penghibur, Pembela, Meterai, Pembebas. Oh, saya agak bergairah; saya seperti diberkati.
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Oh.

51 “Apakah  Itu  dijanjikan  bagi  kita,  Saudara  Branham? Apakah  Itu  dibuktikan  oleh
Alkitab?” Baiklah, mari menuju ke Yoel, cari tahu apa yang dikatakan Yoel tentang itu.
Betapa  berterima  kasihnya  saya  untuk  Firman  Allah  yang  diberkati.  Apakah  anda
mengasihiNya? Saya berpikir jika itu bukan untuk Firman, saya tidak tahu di mana kita
akan berdiri. Baiklah. Kita di Yoel sekarang; kita akan menuju ke Yoel, Yoel pasal 2, dan
kita akan mulai  dengan ayat 28, Yoel  2:28: delapan ratus tahun sebelum kedatangan
Kristus, nabi itu ada di dalam Roh, sekarang dengarkan:

Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas
semua manusia, . . . maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-
orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-
penglihatan.

Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada
hari-hari ini—curahkan pada hari-hari itu.

Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah, . . . dan api dan
gumpalan-gumpalan asap.

Matahari  akan  berubah  menjadi  gelap  gulita  dan  bulan  menjadi  darah  sebelum
datangnya hari TUHAN yang besar dan . . . mengerikan itu.

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan, sebab di
gunung Sion dan di  Yerusalem akan ada keselamatan, seperti  yang telah difirmankan
TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang terlepas
. . .

52 Ah. Oh. Apa? Yoel . . . Apakah anda perhatikan di Kisah Para Rasul 2, Petrus mengutip
ayat yang sama, dikatakan, “Hai kamu orang Israel, dengarkanlah perkataanku ini. Orang-
orang  ini  tidak  mabuk  (Orang-orang  yang  dimeteraikan,  yang  dihiburkan,  yang
dikhususkan, yang ditandai ini)—mereka tidak mabuk seperti yang kamu sangka (Kisah
Para  Rasul  2),  karena hari  baru pukul  sembilan.  Tetapi  inilah  yang difirmankan Allah
dengan perantaraan nabi Yoel, dikatakan, 'Akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa Aku
akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia.'” Apakah Itu? Apakah Roh Kudus?

Baiklah. Sekarang, mari perhatikan lagi. Janji kepada orang-orang percaya, itulah Dia.
Nah, Roh Kudus ini, kita cari tahu apakah Itu, tunggu sebentar. Kepada siapa Ia dijanjikan?
Kepada orang-orang percaya. Sekarang, mari menuju ke Lukas, Lukas pasal 24, dengarkan
apa yang Yesus katakan pada perkataanNya yang terakhir  sebelum Dia meninggalkan
bumi:  Lukas  pasal  24.  Dan  anda  yang  sedang  mencatat  sekarang,  anda  dapat
menandainya, kemudian besok anda pelajari ketika anda punya waktu luang. Nah, Lukas
24:49, dengarkan ucapan Yesus. Di akhir ketika Dia naik ke dalam kemuliaan, kenaikan,
inilah perkataan yang Dia katakan kepada murid-muridNya:

. . . Sesungguhnya, Aku kirimkan janji BapaKu . . .

Janji Apa? Meterai, Tanda, Penghibur, dan semua hal ini yang sudah saya ucapkan,
ribuan kali.

. . . Aku kirimkan janji BapaKu kepadamu; . . .

Janji apa? Seorang yang Yesaya katakan akan datang itu. “oleh orang-orang yang
berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa
ini. Aku akan mengirimkan perhentian itu kepadamu. Aku akan mengirimkan apa yang
sudah  diucapkan  Yoel  'akan  terjadi  di  hari-hari  terakhir,  firman  Tuhan,  Aku  akan
mencurahkan  RohKu  ke  atasmu.'  Yoel  2:28  Oh,  Aku  akan  kirimkan  kepadamu  dan
menjadikan semua bangsa, semua orang mulai dari Yerusalem . . . Aku akan membawa
benih keturunan Abraham di bawah perjanjian ini. Aku akan memeteraikan setiap orang
dari antara mereka. Paham? Aku akan mencurahkan RohKu.”

.  .  .  Aku  akan  kirimkan  janji  BapaKu kepadamu:  tetapi  kamu harus  tinggal  .  .  .
(Artinya, “tunggu”) . . . di kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari
tempat tinggi.
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53 Kalau  begitu  apakah  Roh  Kudus?  Kuasa,  dari  tempat  tinggi,  bukan  kuasa  dari
bishop/uskup, bukan kuasa dari gereja, tetapi kuasa dari tempat tinggi.

Bagaimana kuasa itu datang? Dengan bergabung ke gereja? Saya tantang anda jika
anda katakan bahwa itu benar. Dengan bergabung ke sebuah gereja, berjabat tangan
dengan pengkhotbah? Tidak, tuan. Nah, bagi anda orang-orang Katholik, menjulurkan lidah
anda dan menerima komuni  pertama? Tidak,  tuan.  Bagaimana itu  datang,  kuasa dari
tempat tinggi?

Mari  membacanya sedikit  lebih  jauh.  Mari  menuju  ke  Kisah  Para  Rasul  1:8.  Nah
mereka berkumpul bersama-sama. Nah, di sini mereka sedang memperbincangkan tentang
Yesus  ketika  mereka  berkumpul,  dan  sudah  menetapkan  seorang  yang  lain  untuk
menggantikan tempatnya Yudas. Kisah Para Rasul 1:8:

Tetapi kamu akan menerima kuasa, sesudah Roh Kudus ini turun ke atasmu, . . .

Apa?  Anda menjadi  anggota  Tabernakel  Branham? Tidak.  Anda menjadi  anggota
gereja Methodis, gereja Katholik, Presbiterian? Tidak demikian di Alkitab; itu adalah doktrin
buatan manusia,  “Tetapi  kamu akan menerima kuasa sesudah kamu menjadi  seorang
pengkhotbah.” Tidak, tuan. “Kamu akan menerima kuasa sesudah kamu mendapatkan
gelar  Sarjana  Sastra.”  Tidak,  tuan.  “Kamu  akan  menerima  kuasa  sesudah  kamu
memperoleh D.D. mu.” Tidak, tuan. “Kamu akan menerima kuasa sesudah kamu dibaptis di
dalam air.” Tidak, tuan. “Kamu akan menerima kuasa sesudah kamu menerima komuni
pertama.” Tidak, tuan. Paham? Semuanya itu adalah buatan manusia.

54 Dengarkan apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan Yesus:

. . . Kamu akan menerima kuasa, sesudah Roh Kudus turun ke atasmu . . . (Apakah
Roh Kudus? Kuasa. Kemudian sesudah ini) . . . Kamu akan menjadi saksi . . . (Hanya kamu
yang duabelas ini, kamu bersaksi di Yerusalem) . . . kamu akan menjadi saksi bagiKu di
Yerusalem, .  .  .  Yudea, .  .  .  Samaria,  dan sampai  ke ujung bumi,  yang belum pernah
dijangkau.

Dan ketika Dia mengatakan hal-hal ini—ketika Dia mengatakan hal-hal ini, dengan
disaksikan oleh mereka, terangkatlah Ia; dalam awan lenyap . . . lenyap dari pandangan
mereka.

Sekarang, lihatlah di halaman berikutnya. Perhatikan nubuatan-nubuatan ini digenapi.

Dan ketika tiba hari Pentakosta, mereka . . . satu—mereka semua satu tujuan di satu
tempat . . . (“Dan tiba-tiba gembala itu datang dan . . .” Saya keluar dari jalur di situ,
bukankah begitu? “Tiba-tiba imam datang ke altar.” Tidak.) . . . dan tiba-tiba turunlah
bunyi . . . (Bukan hanya pura-pura percaya; itu ada di sana.) . . . suatu bunyi . . . (Seorang
hamba Tuhan mendekati  pintu. Imam mengadakan komuni,  keluar dari  tempat kudus.
Tidak, bukan seperti itu.) . . . turunlah suatu bunyi dari langit . . . (Bukan hentakan kaki.) .
. . turunlah suatu bunyi dari langit seperti . . . tiupan angin keras, . . . (Oh, bukan main.
Whew.) dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.

55 Apakah Roh Kudus? Di sinilah di mana mereka memperoleh kuasa, di sinilah di mana
mereka diharapkan untuk menunggu; inilah yang terjadi ketika mereka melakukannya.
Semua yang dinubuatkan dari  Kejadian sampai  yang seterusnya,  dari  Abraham terus
sampai Ia akan datang, dan bagaimana Ia akan datang, dan hasil-hasil yang akan muncul.
Apakah itu? Yang dijanjikan kepada gereja, orang-orang percaya.

. . . Dan . . . memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.

Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti . . . nyala api, yang bertebaran dan
hinggap pada mereka masing-masing.

Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus,  lalu  mereka mulai  berkata-kata dalam
bahasa-bahasa  lain,  seperti  yang  diberikan  oleh  Roh  itu  kepada  mereka  untuk
mengatakannya.

Nah, kita akan dapatkan itu Jumat malam; kita akan tinggalkan itu di situ. Paham?

Bagaimana itu? Itu dijanjikan bagi gereja, mutlak sebuah janji. Baiklah.
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56 Nah, sekarang, kita akan mengetahui, setelah mereka dipenuhi, mereka dimeteraikan
sampai berapa lama? Berapa banyak yang di sini yang sudah memperoleh Roh Kudus, coba
lihat tangan anda. Lebih banyak yang sudah memperoleh Roh Kudus daripada yang belum.
Kita ingin anda menjadi salah seorang dari kami, saudara, saudari. Ketika anda memahami
apakah  Itu,  Itu—Itu  adalah  Roh  Allah  yang  diam  di  dalam  anda  untuk  melakukan
pekerjaan-pekerjaan Allah. Ketika Allah pernah mengirimkan RohNya ke dalam diri hamba-
hambaNya, nabi-nabiNya, pengajar-pengajarNya, rasul-rasulNya, mereka selalu ditolak
oleh dunia.  Mereka dianggap gila di  setiap zamannya. Bahkan ketika Paulus berdiri  di
hadapan Agrippa, dia berkata, “Perihal yang disebut bidat itu . . .” Apakah “bidat”? Gila.
“Perihal yang disebut gila itu, kumpulan orang gila [nut—Ed.], begitulah aku menyembah
Allah Bapa kita.” Saya sangat senang saya bisa berkata bahwa saya adalah salah seorang
dari mereka. Benar, tuan. Itu benar. Saya sungguh senang saya bisa berkata bahwa saya
adalah salah seorang dari mereka.
57 Sekarang,  sesudah Roh Kudus ini  tercurah ke atas  mereka,  Ia  membuat  mereka
begitu disayangi, sampai segala sesuatunya menjadi milik bersama. Apakah itu benar? Oh,
bukan main, sungguh sebuah persekutuan. Kadang-kadang kita menyanyikan lagu itu. “Oh,
sungguh persekutuan, oh, sungguh sukacita ilahi . . .” Itu dia. Mereka tidak peduli; mereka
tidak peduli apakah matahari bersinar atau tidak. Mereka tidak meminta jalan yang mudah
untuk diikuti.

“Nah, saya akan menerima Roh Kudus,” kata beberapa orang kepada saya, “Tuan
Branham, jika anda mau menjamin bahwa saya akan menjadi seorang jutawan, jika anda
mau  menjamin  bahwa  saya  akan  menemukan  sumur-sumur  minyak,  dan  jika  saya
menemukan  tambang-tambang  emas,  dan  saya—saya  .  .  .”  Paham?  Orang-orang
mengajarkan hal itu, dan mengajarkan suatu dusta. Allah tidak menjanjikan hal-hal itu.

58 Seorang yang sudah pernah menerima Roh Kudus tidak peduli apakah dia mengemis-
ngemis roti atau tidak: tidak ada bedanya bagi dirinya, dia adalah makhluk yang terikat
kepada surga. Dia tidak—dia sama sekali  tidak ada ikatan di sini.  Itu benar. Dia tidak
peduli;  biar  datang,  biar  pergi,  apapun  itu.  Biar  mereka  mengkritik,  mengolok-olok,
merendahkan martabat anda, apa peduli anda? Anda sedang dalam perjalanan menuju
kemuliaan. Haleluya. Mata anda terarah kepada Kristus, dan anda sedang dalam perjalanan
anda. Anda tidak peduli apa yang dikatakan dunia. Itulah Roh Kudus. Ia adalah Kuasa; Ia
adalah Meterai; Ia adalah Penghibur, Ia adalah Pembela; Ia adalah Tanda. Oh, bukan main.
Itu adalah kepastian bahwa Allah sudah menerima anda.

Sudah berapa banyak waktu yang saya pakai? Saya punya delapan menit lagi. Baiklah.
Biarlah saya . . .  Saya punya banyak ayat Firman di sini. Saya tidak yakin saya dapat
mengambil semuanya, tetapi kita akan—kita akan mengusahakan yang terbaik.

Sekarang,  sesudah  seseorang  dipenuhi  dengan  Roh  Kudus,  adalah  mustahil
penganiayaan-penganiayaan dan yang lainnya akan menyebabkan dia harus kembali dan . .
. Nah, dia tidak akan kalah; dia tetap seorang anak Allah; dia selalu anak Allah, karena
anda dimeteraikan berapa lama? [Jemaat menjawab, “Sampai hari penebusan”—Ed.] Itu
benar. Itulah yang dikatakan Alkitab.

59 Nah, sesudah para murid disesah; mereka sudah dihina, diolok-olok, dan sebagainya,
mereka berpikir itulah saatnya untuk kembali berkumpul bersama-sama untuk beberapa
waktu. Mari menuju—Kisah Para Rasul pasal 4 dan lihat ketika mereka—apa yang terjadi.
Nah, ini adalah bagi kalian yang sudah memperolehNya: Kisah Para Rasul pasal 4.

Nah,  Petrus  dan  Yohanes  sudah  disesah,  dimasukkan  ke  penjara  karena
kesembuhan—mengadakan kebaktian kesembuhan di luar pintu gerbang gereja. Berapa
banyak yang tahu itu? Ada seorang yang terbaring di sana yang lumpuh kakinya; dia tidak
dapat berjalan, sudah seperti itu selama empat puluh tahun. Dan Petrus lewat, dan dia
katakan—mengulurkan  mangkoknya  untuk  mendapatkan  sesuatu  supaya  ditaruh  di
mangkoknya untuk makanan.  (Dan Petrus memperlihatkan bahwa dia adalah seorang
pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus; dia tidak punya uang.) Dia katakan—dia katakan,
“Emas dan perak tidak aku punya.” Paham? Dia tidak peduli  dengan hal itu, tetapi dia
adalah makhluk yang terikat kepada surga. Oh, betapa saya rindu kita ada waktu untuk
berhenti di situ sejenak. Anda paham? Dia adalah makhluk yang terikat kepada surga; dia
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sudah dihiburkan; dia punya Roh; dia punya kuasa; dia berjalan, katanya, “Emas dan perak
tidak aku punya, tetapi apa yang aku miliki, akan aku berikan kepadamu.”

60 Tidak diragukan orang itu bertanya, “Apa yang engkau miliki, tuan?”

“Aku  punya  iman.  Aku  sudah mendapatkan  sesuatu  di  dalam hatiku  yang sudah
dimulai sekitar sepuluh hari yang lalu. Aku sudah berada di ruang atas sana, dan dengan
tiba-tiba, semua janji yang sudah dibuat Allah . . . Aku sudah berjalan bersama Yesus
Kristus selama tiga setengah tahun. Aku sudah memancing denganNya, mengail ikan; aku
sudah melakukan hal-hal yang lainnya ini. Dan aku sudah melihat Dia menyembuhkan
orang sakit. Aku akan—Dia terus saja memberitahuku, 'Bapa ada di dalam Aku; tetapi
ketika Aku pergi, Dia akan datang padamu.' Jadi aku tidak dapat memahami itu. Tetapi Ia
katakan, 'Sekarang, Aku tidak mengharapkan engkau untuk memahaminya. Kamu tidak
mengerti hal-hal ini; dapatkan saja itu.'” Saya masih belum memahaminya. Dan jangan
beritahu saya anda memahaminya, karena anda tidak mengerti? Paham? Jadi saya tidak
dapat memahamiNya: saya tidak dapat menjelaskanNya; tetapi  yang saya tahu, saya
sudah mendapatkanNya.

61 “Yah, baiklah,” anda berkata, “Itu tidak ilmiah.” Oh, tentu.

Lihatlah terang-terang itu. Ketika Benjamin Franklin menangkapnya, dia berkata, “Aku
mendapatkannya.” Dia tidak tahu apa yang dia miliki, tetapi dia memilikinya. Dan malam
ini saya ingin seseorang memberitahu saya apakah listrik itu. Mereka belum tahu apa itu,
tetapi kita mendapatkannya. Amin. Itu benar. Tidak seorangpun yang tahu apakah listrik.
Mereka  dapat  memanfaatkannya,  membuatnya  bercahaya,  membuatnya  terbakar,
membuatnya  bergerak;  tetapi  itu—itu  dibangkitkan  oleh  generator  (dua  lempengan
bergerak bersama-sama seperti itu, itu yang menghasilkannya), dan itu saja yang mereka
tahu. Itu akan memberikan terang, dan itu sudah memperoleh tenaga di dalamnya.

Dan itu adalah seperti  Roh Allah. Ketika anda mendapatkan .  .  .  Satu lempengan
adalah anda, dan Lempengan yang satunya adalah Allah, dan buatlah keduanya bergerak
bersama-sama seperti itu, itu akan mengerjakan sesuatu bagi anda. Itu benar. Ia akan
memberikan terang; Ia akan memberikan kuasa. Anda tidak tahu apakah Itu, dan tidak
akan pernah tahu apakah Itu, tetapi anda tahu ketika anda memperolehNya. Itu saja yang
pasti. Dan Itu adalah bagi anda; Itu adalah milik anda. Itu adalah Kepastian. Itu benar. Apa
yang diperlihatkan terang itu? Ada kepastian bahwa itu adalah terang.

62 Sekarang, perhatikan ini. Sekarang, anda tidak tahu apakah Itu. Tetapi orang-orang
ini berkata, “Yah,” mereka—mereka mengatakan sesuatu yang mereka tahu, “kami tahu
bahwa mereka bodoh,” beberapa orang gila [nut—Ed.] lagi (Anda paham?) seperti yang
dikatakan si Jerman kecil tadi bahwa dia dianggap gila. Paham? Dikatakan, “mereka bodoh
dan tidak terpelajar, tetapi mereka sudah bersama-sama dengan nelayan itu, tukang kayu
yang di sana itu, yang disebut Yesus; saya mau beritahu kamu; karena mereka sedang
melakukan hal-hal yang sama yang Dia lakukan.”

Itulah Roh Kudus itu, adalah Yesus yang hidup di dalam diri seorang nelayan yang
bodoh, seorang tukang kayu, atau apapun dia: pengkhotbah bodoh, apapun itu. Adalah
seorang yang mau bodoh akan hal-hal  dunia dan membiarkan Yesus masuk ke dalam
dirinya, Roh Allah, Meterai, Penghibur. Dia tidak peduli akan martabat; yang dia inginkan
hanyalah Allah.

63 Ketika dulu Allah sedang mengatur. Dia berkata, “Kalian orang-orang Lewi, Aku sudah
memanggilmu dan menjadikanmu imam-imam. Dan kalian semua saudara-saudaramu,
yang lain—dua belas suku—dan bukan—sebelas suku yang lain akan membayar perpuluhan
kepadamu.”

“Ketika kamu mendapatkan sembilan gantang apel,  berikan satu gantang kepada
orang Lewi. Ketika kamu menggiring dombamu melintasi gang ini, ambillah domba yang
kesepuluh itu. Aku tidak peduli apakah itu kecil, besar, gemuk, atau kurus; itu milik orang-
orang Lewi.

“Nah, orang-orang Lewi, ketika kamu mendapatkan semua ini, maka kamu bayarkan
juga persepuluhan kepada Tuhan.  Kamu buatlah korban unjukan,  dan persembahan-
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persembahan  khusus,  dan  persembahan-persembahan  yang  berbeda.  Kamu  berikan
perpuluhan kepada Tuhan.”

Dikatakan,  “Musa,  bagianmu,  Akulah  bagianmu.”  Oh,  bukan  main.  Dia  katakan,
“Akulah Bagianmu yang memuaskan.” Dan itulah Roh Kudus bagi gereja di zaman ini. Emas
dan perak tidak saya miliki, tetapi saya memiliki suatu Bagian yang memuaskan. Haleluya.
Pendidikan, saya hampir tidak bisa membaca Kitab ini, tetapi saya memperoleh Bagian
yang memuaskan. Itu bagus. Gelar doktor, saya tidak punya apa-apa, Ph.D, atau LD, atau
apapun yang lain. Tetapi ada satu hal yang saya punya: Bagian yang memuaskan; itulah
bagian yang saya inginkan. Itulah bagian yang Allah inginkan untuk anda miliki. Buanglah
semua hal-hal yang lama ini, semua martabat dan yang lainnya, dan berjalanlah keluar,
dan dapatkan Bagian Allah yang memuaskan; karena apa yang anda miliki dari bumi ini,
akan anda tinggalkan di sini ketika anda pergi. Tetapi jika anda sudah mendapatkan Bagian
yang memuaskan itu, Itu akan membawa anda naik sepasti . . .

64 Di  zaman  ini  kita  selalu  mengurus  asuransi  untuk  diberikan  kepada  pengurus
pemakaman.  Mari  dapatkan  Bagian  Allah  yang  memuaskan  dan  dapatkan  Pengurus
Kebangkitan sebagai gantinya pengurus pemakaman. (Anda tahu, mereka berdua bekerja.)

Sekarang, coba lihat.

. . . sesudah dilepaskan, mereka pergi kepada teman-teman mereka, . . .

Tidak kembali ke imam itu. Paham? Itu menunjukkan mereka memilikiNya. Mereka
tidak akan kembali ke hal lama yang formal itu lagi. Tidak. Kembali dan berkata, “Nah,
lihatlah ke mari apa yang sudah mereka perbuat kepada kami.” Tidak, tidak. Mereka punya
teman-teman mereka sendiri; dulu hanya ada sekitar selusin di antara mereka di sana,
tetapi itu sebuah kumpulan yang cukup, satu sendok kecil orang-orang.

. . . sesudah dilepaskan . . .

Sesudah orang-orang itu menyesah mereka dan mengancam mereka, berkata, “Jika
kamu masih membaptis di dalam Nama Yesus lagi . . .” “Oh, oh, aku memaksudkan itu.”
Yah, itu benar. Paham? “Jika kamu masih berkhotbah di dalam Nama Yesus lagi, apapun
yang kamu lakukan, kami akan menangkapmu.”

Dikatakan,  “Whew,  itu  ancaman.  Mari  pergi  ke  saudara-saudara  yang  lain.”  Oh,
begitulah caranya. Di dalam kesatuan ada kuasa; di dalam kesatuan ada kuasa. Dikatakan,
“Mari kita pergi kepada saudara-saudara yang lain dan mencari tahu apa yang bisa kita
lakukan.”

65 Nah, mereka semua berkumpul, dan memberitahukan pengalaman-pengalaman yang
berbeda-beda.

. . .  sesudah dilepaskan, mereka pergi kepada teman-teman mereka, lalu mereka
menceritakan segala  sesuatu  yang dikatakan imam-imam kepala  dan tua-tua  kepada
mereka.

Ketika mereka mendengar itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, . . .

Sekarang, dengarkan apa yang mereka katakan. Perhatikan dia; perhatikan mereka
tidak kembali dan berkata, “Oh . . .” sesuatu yang lain tentang, “Oh, Tuhan, ampuni saya .
. .” Tidak. Mereka sudah diselamatkan; mereka dipenuhi dengan Roh; mereka memiliki
Hidup Kekal.

. . . berserulah mereka . . . bersama-sama, dan katanya: “Ya Tuhan, Engkaulah Allah,
. . . (Amin. Saya benar-benar suka itu, Saudara Palmer; saya suka itu.) . . . Engkaulah
Allah, . . . (Kita tahu itu.) . . . yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya:

Dengan perantaraan hamba-Mu Daud . . . berkata . . .

66 Sekarang, lihatlah, mereka akan kembali, berkata, “Nah kita bukan sebuah . . .” Nah,
pergilah keluar sana dan katakan, “Baiklah sekarang, Tuhan, sekarang, tunggu sebentar di
sini. Mereka benar-benar sudah mengolok-olok saya.” Bukankah Dia sudah berkata mereka
akan  melakukannya?  “Semua  yang  hidup  saleh  dalam Kristus  Yesus  akan  menderita
aniaya.”
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“Baiklah,  anda tahu,  bos  saya memberitahu saya jika—jika dia  menangkap .  .  .”
Bukankah Dia sudah berkata mereka akan mengatakan hal itu?

“Baiklah, anda tahu, mereka membawa saya ke pengadilan pada waktu yang lalu
tentang itu . . .” Bukankah Dia sudah berkata bahwa anda akan dibawa ke hadapan raja-
raja  dan  penguasa-penguasa  demi  NamaKu?  “Jangan  pikirkan  apa  yang  akan  kamu
katakan, karena bukan kamu yang berbicara. (Saya melihat hal itu terjadi kemarin.) Itu
adalah Roh Kudus yang diam di dalam anda; Dia yang akan berbicara.” Paham? Amin. Itu
benar. Baiklah. “Jangan kamu pikirkan apa yang akan kamu katakan.”
67 Tuhan—dengan .  .  .  Dengan perantaraan hambaMu Daud telah berkata, Mengapa
rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?

Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan
Yang Diurapi-Nya.

. .  .  Sebab sesungguhnya telah berkumpul di  dalam kota ini  Herodes dan Pontius
Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu
yang kudus, yang Engkau urapi

untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh
kuasa dan kehendak-Mu.

Oh, bukan main. Saya suka itu. “Tuhan, mereka sedang melakukan hal itu juga yang
Engkau katakan akan mereka lakukan.” Wah, Alkitab katakan, “Di hari-hari terakhir, akan
muncul pengejek-pengejek, gegabah, keras kepala, lebih menuruti hawa nafsu daripada
menuruti Allah, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri,
menganggap rendah hal-hal  yang baik,  memiliki  suatu bentuk kesalehan,  tetapi  yang
menyangkali . . .” Mereka tidak pernah pergi ke sana dan menerima kuasa, “. . . Sesudah
Roh Kudus ini turun ke atasmu . . .” “Memiliki suatu bentuk kesalehan, tetapi menyangkali
kuasa daripadanya; menjauhlah daripadanya.” Itulah Roh Kudus. Paham? Sungguh sudah
ditentukan untuk dilakukan.

68 .  .  .  sekarang,  Tuhan,  lihatlah  bagaimana  mereka  mengancam  kami:  dan—dan
berikanlah pada hamba-hambaMu, keberanian untuk memberitakan FirmanMu, . . . (Oh,
saya  suka  itu.  Keluarkan  tulang  ayam garpu  itu  dan  dapatkan  tulang  belakang  yang
sesungguhnya  di  situ.  Nah,  perhatikan  di  sini.)  .  .  .  untuk  memberitakan  FirmanMu,
ulurkanlah tanganMU menyembuhkan orang . . . (Oh, saudara. Roh-roh jahat tidak mati,
Roh Kudus juga tidak mati. Paham?) . . . ulurkanlah tanganMu untuk menyembuhkan orang
. . . tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban boleh terjadi oleh karena Nama AnakMu yang
Kudus.  (Anda  lihat  apa  yang  sedang  mereka  perdebatkan,  bukankah  begitu?  Mereka
sedang melakukan hal yang sama di zaman ini, tetapi itu tidak ada bagusnya sedikitpun.)

Dan ketika mereka sedang berdoa,  goyanglah tempat mereka berkumpul  itu  dan
mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan
berani.

Bukan main. Mereka mendapatkan sesuatu ketika mereka pergi ke sana, bukankah
begitu? Janji itu berkata . . . Itulah Roh Kudus, untuk memberikan keberanian kepada
anda,  untuk  memberikan  penghiburan  kepada  anda,  untuk  memeteraikan  anda,
memberikan tanda kepada anda. Oh, bukan main.

69 Dengarkan. (Oh, berharap kita punya waktu) Kita bisa pergi bersama dengan Filipus
kepada  orang-orang  Samaria  di  Kisah  Para  Rasul  8:14  (kalian  semua  yang  sedang
mencatatnya). Mereka sudah menerima sukacita yang besar; mereka sudah mengalami
kesembuhan-kesembuhan yang hebat. Walaupun mereka sudah dibaptis di dalam Nama
Yesus Kristus, tetapi mereka mengutus ke Yerusalem untuk membawa Petrus. Dia datang
dan menumpangkan tangan ke atas mereka, dan mereka menerima Roh Kudus: Kisah Para
Rasul 8:14.

Bangsa-bangsa  kafir,  ada  seorang  yang  bernama  Kornelius.  Dia  seorang  yang
mengagumkan, membayar perpuluhan, membangun sinagoga-sinagoga untuk orang-orang,
menghormati Allah, takut akan Allah, seorang yang baik, Presbiterian, Methodis, Baptis
yang baik, atau yang seperti itu (Paham?), seorang yang sangat baik. Tetapi suatu hari
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Tuhan berkata, “Dia adalah seorang yang baik, jadi Aku akan mengirimkan dia ke sebuah
pertemuan. Aku harus membawa pengkhotbahKu ke sini untuk memberitahu dia tentang
hal itu.” Baiklah, jadi dia melihat suatu penglihatan dan berkata, “Pergilah ke Yope, dan
kamu akan menemukan seorang yang bernama Simon di sana, seorang penyamak kulit.
Dan  ada  seorang,  Simon  Petrus,  di  sana.  Biarlah  dia  datang  ke  mari;  dia  akan
memberitahukan jalan itu kepadamu, karena dia sudah menerima sesuatu.”

70 Dan  sewaktu  Petrus  berdiri  di  sana  .  .  .  Dan  Kornelius  hendak  menyembah
pengkhotbah itu. Dia . . . Petrus berkata, “Berdirilah. Aku seorang manusia seperti kamu.”
Dan  sementara  Petrus  berkata-kata  (tentang  bagaimana  mereka  kembali  dan  mulai
mendapatkan . . . hal-hal yang sama dengan yang sedang saya bicarakan; bagaimana Allah
berjanji akan mencurahkan Roh Kudus)—sementara ia berkata-kata, Roh Kudus tercurah
ke atas mereka. Whew. Yeah, itulah Roh Kudus, untuk siapa itu. Tentu. Dan mereka semua
dipenuhi dengan Roh Kudus.

Sekarang, perhatikan. Di  Efesus ada seorang saudara Baptis.  Dulunya dia adalah
seorang pengacara, pintar, orang intelek, tahu hukum, manusia hebat, seorang sarjana.
Suatu hari dia harus membaca Alkitab; dia melihat akan datang seorang yang bernama
Mesias. Dan ketika dia melihat hal itu, yah, dia mulai mendengar tentang Yesus ini, dan dia
katakan,  “Aku yakin.  Dan dengan terbuka aku mengakui  imanku bahwa Yesus adalah
Kristus  Anak Allah.”  Dia  adalah seorang Baptis  sejati.  Di  sinilah  dia  datang,  “Dengan
terbuka aku mengaku bahwa Yesus adalah Kristus.”  Dia sudah melakukan itu dengan
sungguh-sungguh sehingga Allah memanggil dia masuk ke dalam pelayanan. Allah akan
selalu berbicara kepada seorang yang berhati benar.

71 Dan ada seorang pembuat tenda yang sudah tua di sana yang bernama Akwila dan
Priskila,  suami  dan  isteri.  Mereka  adalah  pembuat  tenda.  Kisah  Para  Rasul  pasal  18
memberitahu anda tentang hal itu. Paulus—mereka adalah teman-temannya. Mereka sudah
menerima Roh Kudus di bawah penumpangan tangan Paulus dan pengajarannya. Mereka
mendengar ada kebangunan rohani di sana, jadi mereka pergi ke sana. Hanya ada sekitar
delapan atau dua belas orang yang menghadiri itu. Jadi dia pergi ke sana untuk melihatnya,
dan dia mendengar pengkhotbah ini berkhotbah dengan ketulusan hatinya; dia berkata,
“Kamu  tahu,  aku  yakin  dia  mendengarkan  Kebenaran.”  Jadi  sesudah  pertemuan  itu
berakhir, dia memanggilnya ke belakang tenda itu dan berkata, “Lihat, kami ada seorang
saudara kira-kira setinggi ini, seorang Yahudi berhidung bengkok dan—tetapi ketika dia
datang, dia akan mengajarkan Firman Allah dengan jelas kepadamu.”

72 Baiklah, sesaat kemudian . . . Paulus berada di penjara pada saat yang bersamaan itu
(tempat yang mengerikan bagi seorang pengkhotbah modern, bukankah begitu?), tetapi
dia berada di penjara; Tuhan membuat dia berada di sana. Jadi sesudah gempa datang,
mengguncangkan  penjara  itu,  dia  membawa kepala  penjara  dan  seisi  rumahnya  dan
membaptis mereka semua di dalam Nama Tuhan Yesus, dan berangkat, datang ke sana.
Dan dia baru saja mengusir iblis dari seorang gadis kecil di sana yang memberitahukan
tenungan. Dan kemudian mereka menghasilkan banyak uang darinya, jadi dia mendapat
banyak  uang  melalui  dia,  jadi  dia  benar-benar  mengekspos  penipuan  mereka.  Jadi
kemudian mereka memasukkannya ke penjara karena hal itu; dan Tuhan mengguncangkan
penjara itu, karena Dia punya sekumpulan orang di sana untuk mendengar Kebenaran.
Anda tidak dapat mengikat Firman Allah; tidak peduli apa yang anda lakukan. Itu . . . Anda
benar-benar tidak dapat melakukannya.

73 Jadi dia datang ke sana di mana orang ini berada, dan Akwila dan Priskila. Mungkin
mereka punya beberapa potong sandwich, dan segera sesudah memakan sandwich itu,
mereka pergi ke kebangunan rohani itu. Paulus duduk di belakang sana, dan memegang
jubah kecilnya, dan mendengarkan pengkhotbah Baptis ini berkhotbah, dikatakan, “Bagus
sekali  yang kamu khotbahkan, tetapi ada lagi yang lebih dari itu.” Katanya, “Aku mau
mengajukan satu pertanyaan, Dr. Apolos. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak
kamu percaya?”

“Oh,”  dia  katakan,  “Kami  tidak  tahu  apakah  ada  Roh  Kudus.  Apa  yang  anda
maksudkan dengan Roh Kudus? Kami adalah Baptis.”
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Katanya, “Bagaimana kamu tahu bahwa kamu Baptis?” Paham?

“Wah, kami dibaptis . . . Kami hanya tahu baptisan Yohanes.”

Dia berkata, “Dia hanya membaptis kepada pertobatan, dengan maksud supaya kamu
percaya kepada Dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus.” Dan ketika dia mendengar ini,
mereka dibaptis lagi di dalam Nama Yesus Kristus. Dan Paulus menumpangkan tangannya
ke atas mereka, dan Roh Kudus datang ke atas mereka, dan mereka berbahasa roh dan
bernubuat. Dikatakan, “Barangsiapa . . .”

74 Nah, sekarang, bagaimana kita melakukannya? Saya mau beritahukan sesuatu kepada
anda. Dan saya—kita akan tutup, karena itu . . . Saya sudah beritahu anda saya mau anda
keluar lebih awal. Anda tahu apakah Roh Kudus. Untuk ayat Firman yang terakhir nanti
malam (saya punya kumpulan ayat yang lain di sini, tetapi kita harus abaikan itu.), mari
menuju ke I Korintus 12. Dan kemudian kita akan baca ini, dan kemudian kita akan—kita
akan akhiri. Baiklah.

I Korintus pasal 12. Berapa banyak yang percaya kepada pengajaran Paulus? Tentu.
Dia katakan di Galatia 1:8, “Jika seorang Malaikat mengajarkan sesuatu yang berbeda,
terkutuklah dia,” biarkan saja seorang pengkhotbah. Jika seorang Malaikat dari surga turun
dan mengajarkan sesuatu yang berbeda, terkutuklah dia. Paham? Tidak ada kaitannya
dengan itu. Sekarang, lihat ini: I Korintus 12.

75 Berapa—berapa banyak yang tahu bahwa kita harus ada di dalam Kristus agar masuk
ke dalam kebangkitan, karena TubuhNya itulah yang dijanjikan Allah untuk bangkit? Tidak
ada cara lain; tidak ada cara yang lain. Jika anda di luar Kristus . . . Anda mungkin melihat
ke belakang sini dan percaya kepada Dia, berkata, “Tentu, saya percaya Dia. Dia adalah
Anak  Allah.”  Bagus,  saudaraku,  saya  siap  berjabat  tangan  dengan  anda  ketika  anda
mengatakan hal itu. “Saya percaya Dia. Saya akan mengakui Dia sebagai Juru Selamat
saya.” Itu bagus, tetapi anda masih belum ada di dalam Dia. “Saya akan berjabat tangan
dengan pengkhotbah. Saya akan mengakui dosa-dosa saya.” Itu masih belum di dalam Dia.

76 Sekarang, lihat. Lihat apa yang dikatakan Paulus bagaimana anda masuk ke dalam
Kristus. Bagaimana anda akan dikenal sebagai seorang yang bersunat? Abraham, mereka
memberikan sebuah tanda. Sekarang dengarkan ini; I Korintus pasal 12, dan mari mulai
pada ayat 12:

Sebab sama seperti tubuh itu satu, dan mempunyai banyak anggota, dan semua . . .
anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh juga, demikian pula dengan Kristus,
(Tidak terbagi-bagi, Satu. Dengarkan.)

(Sebab oleh satu gereja . . . Berapa banyak yang membaca mengikuti saya? Oleh satu
jabat tangan, oleh satu air . . . Tidak. Maka seseorang sudah salah.) . . . oleh satu Roh . . .
(Apakah itu huruf besar? Kalau begitu itu adalah Roh Kudus. Paham?) . . . oleh satu Roh
kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka,
telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh.

77 Tubuh  Kristus  adalah  satu  Roh,  di  mana  setiap  anggota  dari  Pentakosta  sampai
dengan saat ini minum dari Anggur Baru yang sama, Roh Kudus yang sama, menghasilkan
hasil-hasil yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Oleh satu Roh. Itu adalah pintu
terbukanya Allah, Roh Kudus. Apakah Itu? Itu adalah pintu terbukanya Allah; Itu adalah
Tanda; Itu adalah Meterai; Itu adalah Penghibur, Itu adalah Pembela; Itu adalah Kepastian;
Itu adalah Istirahat, Itu adalah Kedamaian; Itu adalah kebaikan; Itu adalah kesembuhan;
Itu adalah Kehidupan, Itu adalah—Itu adalah Pintu terbukanya Allah kepada semua hal-hal
ini. Itu adalah Pintu terbukanya Allah kepada Kristus yang memiliki . . . Allah membuktikan
bahwa Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan mereka yang mati di dalam
Kristus  akan  dibawa  Allah  bersama  dengan  Dia  pada  saat  kebangkitan  itu.  “Jangan
mendukakan  Roh  Kudus  di  mana  kamu  dimeteraikan  di  dalam  Kristus  sampai  hari
penebusanmu.” Berapa banyak yang percaya itu?

78 Apakah Kristus? Apakah Roh Kudus? Itu bukanlah sesuatu yang ditertawakan orang-
orang. Itu adalah sesuatu yang ditertawakan oleh orang-orang, tetapi tidak bagi orang
percaya. Bagi orang-orang yang tidak percaya . . . Saya berharap ada waktu yang panjang
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selama dua atau tiga minggu; saya mau angkat itu untuk besok malam dan memberitahu
anda apakah Itu bagi orang yang tidak percaya. Biarlah saya beritahukan hal itu sebentar.
Itu adalah sebuah bahan tertawaan; Itu adalah sebuah jebakan; Itu adalah sebuah batu
sandungan; Itu adalah kematian; Itu adalah keterpisahan kekal dari Allah. Saya benar-
benar  tidak  bisa  merenungkan  hal-hal  itu  tentang  apakah  Itu  bagi  orang  yang  tidak
percaya.

Ingat, hujan yang sama yang diolok-olok oleh orang yang tidak percaya adalah hujan
yang sama yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya.  Paham? Roh yang sama (Roh
Kudus) yang diolok-olok oleh orang-orang dan yang disebut gila, dan sekumpulan orang
aneh [nut—Ed.], “Itu adalah kegilaan,” itu adalah hal yang sama yang akan mengangkat
gereja dan membawanya naik di hari-hari terakhir, akan mendatangkan penghakiman ke
atas orang-orang yang tidak percaya. Itu benar. Itulah Roh Kudus.

Diberkatilah mereka (Biarlah saya katakan ini  dengan kesungguhan hati  saya.)—
diberkatilah mereka yang lapar dan haus untuk Itu, karena mereka akan dipuaskan.

79 Besok malam kita akan berbicara tentang bagaimana—apa yang Ia lakukan ketika Ia
datang.

Sekarang,  berapa banyak yang di  sini  yang mau menerima Roh Kudus dan ingin
seseorang untuk berdoa bagi  anda,  supaya anda akan melihat  terang itu?  Anda tahu
apakah Itu.

Nah, besok malam, kita akan membahas apa yang Ia lakukan, dan kemudian malam
yang berikutnya adalah bagaimana menerimaNya. Kemudian kita akan memanggil—ada
orang-orang yang memberi pengarahan di sini, dan langsung masuk ke ruangan-ruangan,
dan tinggal di  sana, jika itu akan menghabiskan sepanjang Natal (Itu tidak apa-apa.),
sampai Roh Kudus datang. Kita akan menghampiriNya dengan bijaksana, pondasi Alkitab.
Kita akan menghampiriNya dan mendapatkanNya tepat seperti Allah menjanjikanNya dan
Itu tercurah pada awal mulanya. Itulah perihal kita ada di sini untuk melakukannya. Saya .
. . Itu tidak ada perbedaan dengan apa yang dikatakan orang lain, kita . . . Firman Allah
adalah—yang terutama di dalam hati  saya. Itu benar. Dan saya ingin apa yang Tuhan
kehendaki bagi saya. Jika ada lagi, surga terbuka, Tuhan, karena hati saya terbuka untuk
itu. Itu benar.

80 Berapa  banyak  yang  menginginkanNya,  sekarang  angkat  tangan  anda,  katakan,
“Berdoalah untuk saya.” Jadi sekarang, sementara anda tetap mengangkat tangan anda:
Bapa Surgawi, kami sudah mengajarkan untuk waktu yang lama, tetapi RohMu ada di sini.
Ada  tangan-tangan yang terangkat  ke  udara  sekarang,  dan mereka tahu apakah Itu.
Mereka tahu apa artinya Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan, bahwa sebelum pertemuan ini
akan berakhir, kiranya semua tangan yang ada di sini akan terangkat di mana mereka
sudah menerimaNya, kabulkan itu, Tuhan.

Kami berdoa bagi mereka; kami mohonkan kiranya Engkau memberkati mereka dan
mengabulkan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Lihatlah tangan-tangan mereka,
Tuhan. Mereka mengasihi Engkau; mereka menginginkanNya. Mereka tahu mereka tidak
dapat  pergi  .  .  .  Besok  malam,  jika  Engkau  mau menolong  saya,  Tuhan,  kami  dapat
membuktikannya  di  dalam Alkitab  bahwa  mereka  tidak  akan  pernah  sampai  kepada
pengangkatan tanpa Itu. Jadi saya berdoa, Bapa, kiranya Engkau memberikan lapar dan
haus  kepada  mereka,  supaya  mereka  dapat  dipenuhi.  Saya  persembahkan  mereka
kepadaMu  sekarang,  Bapa,  dan  kabulkanlah  berkat-berkat  ini  sebagaimana  kami
memintanya di dalam Nama Yesus. Amin.

81 Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia

Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi aku

Dan membeli keselamatanku

Di pohon Kalvari.

Saya ingin mengatakan ini sebelum kita menyanyi lagi. Saya ingin bertemu dengan
sejumlah hamba Tuhan di ruangan ini pada hari Jumat malam sebelum kebaktian dimulai
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(Paham?), Jumat malam. Saya . . . Anda mengerti apa yang sedang saya coba lakukan?
Untuk  menunjukkan  apakah  Itu,  bagaimana  menghampiriNya,  dan  bagaimana  untuk
menghormati.  Maka anda tidak datang dengan buta, memukul-mukul kepada sesuatu.
Itulah alasannya saya tidak pernah memintanya pada malam ini. Saya ingin anda tahu
apakah Itu. Itu adalah sebuah Janji; Itu adalah Meterai, Itu adalah seterusnya. Kemudian
besok malam dan malam yang berikutnya, kemudian kita akan mulai dari situ sampai Itu
datang. Tidak peduli berapa lama itu berlangsung, kita akan tinggal sampai. Bersihkan hati
anda.  Dia  tidak  akan  pernah  mencurahkan  Itu  ke  dalam  hati  yang  kotor.  Bereskan.
Bersiaplah. Dan Dia akan mengabulkannya.

Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia,

Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi aku

Dan membeli keselamatanku

Di pohon Kalvari.

82 Gembala baru saja mengatakan, dan kita setuju, bahwa besok malam kita akan mulai
pada pukul 7:00 sebagai gantinya 7:30. Itu akan memperbolehkan saya—memperbolehkan
anda keluar pada pukul 8:30 sebagai gantinya 9:30. pukul 7:3—pukul 7:00 besok malam
pelayanan pujian akan dimulai; saya akan masuk kepada pesan pada pukul 7:30.

Aku mengasihi Dia, (Mari keluarkan saputangan kita dan lambaikan kepadaNya.) aku
mengasihi Dia, (Sekarang runtuhkan saja tren yang kaku itu.)

Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi aku,

Dan telah membeli keselamatanku

Di pohon Kalvari.

Baiklah. Gembala anda sekarang, Saudara Neville.
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