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1 Saya tahu Saudara Neville percaya dengan penumpangan tangan. Saya tahu saya
mendapatkan beberapa pertanyaan. Nah, saya akan jawab ini besok malam, karena
saya tidak punya waktu untuk menjawabnya bagi anda pada malam ini,  barangkali
tentang pesan yang tadi malam. Nah, jika ada yang punya pertanyaan tentang pesan-
pesan yang manapun, taruh saja itu pada malam ini, dan saya dapat mengambilnya
malam yang berikutnya.

Nah, besok malam saya hendak mencari, atau ada, tepatnya, beberapa hamba
Tuhan jika memungkinkan, jika tidak, yang baik, beberapa pria atau wanita yang kokoh
yang dapat kita panggil pada saat dibutuhkan, di mana pada peristiwa . . . Besok malam
sesudah pesan kita mulai  dengan penumpangan tangan dan untuk Roh Kudus. Dan
kemudian, mereka akan menjadi seorang . . . Anda punya keistimewaan untuk tinggal di
sini  sepanjang  liburan  jika  anda  mau  kalau  itu  butuh  waktu  yang  lama  untuk
mendapatkan. Dan kemudian—kemudian, jika tidak, jika anda ingin pulang ke rumah
anda sendiri,  yah, kita akan senang jika anda berada di  tempat di  mana anda .  .  .
Benar-benar tidak tahu pergi  ke mana .  .  .  Kita  ingin ada beberapa hamba Tuhan,
jumlah mereka jika mereka adalah para pengunjung, jumlah mereka di mana mereka
sedang tinggal, di mana kita bisa mendapatkan mereka dengan segera, dan ada satu di
satu rumah, satu di rumah yang lain, dan satu di rumah yang lainnya, supaya mereka
dapat memberikan pengarahan-pengarahan kepada anda, anda yang sedang mencari
berkat yang besar yang sedang kita bicarakan ini, baptisan Roh Kudus.

2 Tadi malam kita membicarakan apakah Itu dulunya, “Apakah Roh Kudus?” Dan kita
tahu Ia  adalah  segalanya  yang sudah dijanjikan  Allah  bagi  kita.  Di  dalamNya kita
temukan dengan tepat apa yang akan dibutuhkan oleh gereja Allah. Kita mendapati
bahwa  Ia  adalah  Meterai,  Penghibur,  Perhentian,  dan  Sukacita,  dan  Damai,  dan
Kebangkitan.  Dan semua yang telah dijanjikan Allah kepada gerejaNya terdapat di
dalam Roh Kudus.

Dan  sekarang,  malam  ini  kita  hendak  mengkhotbahkan,  atau  berbicara,
mengajarkan tentang . . . Saya punya sekitar tiga atau empat lembar teks di sini, atau
ayat-ayat Kitab Suci, tentang Itu. Dan yang tadi malam saya tinggalkan “Konkordansi”
Cruden saya  di  sini,  dan saya  tidak  memperolehnya.  Dan saya  benar-benar  harus
menyelesaikannya dengan yang terbaik yang dapat saya lakukan pada hari ini dengan
ayat-ayat Kitab Suci.
3 Nah,  dan  besok—malam  ini  kita  mengajarkan  tentang,  Apakah  tujuan  Allah
mengutus Roh Kudus? Untuk apakah Ia? Jika Ia adalah suatu perkara yang besar, maka
kenapa  Allah  mengutusNya?  Kemudian  besok  malam kita  ingin  berbicara  tentang,
Apakah Ia Untuk Anda; dan Bagaimana Anda MemperolehNya; dan Bagaimana Anda
Tahu Sesudah Anda MemperolehNya? Dan kemudian, sesudah kita menyelesaikan hal
itu dengan ayat-ayat Kitab Suci, menjelaskannya dengan ayat-ayat Kitab Suci, memakai
ayat-ayat Kitab Suci untuk segala sesuatunya, kemudian mereka yang sedang mencari
Roh  Kudus  dipersilahkan  maju  pada  waktu  itu.  Dan  selanjutnya,  saya  berharap
kebangunan rohani berlangsung dari sejak itu, untuk kemudian bergerak dengan Roh
Kudus.

Nah, karena besok akan ada banyak orang yang akan tinggal sejenak di ruangan-
ruangan dan di gereja, saya merasakan seandainya kita bisa mendapatkan hamba-
hamba Tuhan sebanyak mungkin dan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam
memimpin  orang-orang  untuk  menerima  Roh  Kudus  (untuk  menguatkan  mereka,
supaya masuk ke rumah itu bersama seorang wanita dan suaminya, atau—atau dengan
seseorang yang sedang mencari Roh Kudus), yang memberi pengarahan dengan baik
tentang apa yang harus dilakukan, jika anda mau memberikan nomor telepon anda atau
alamat kepada gembala pada malam ini atau besok malam. Berikan saja itu kepada
Saudara  Neville,  maka itu  akan aman bagi  kita  untuk berkumpul  di  dalam sebuah
pertemuan. Berikan saja nomor telepon anda di mana kami dapat menjangkau anda.
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Dan kemudian katakan, “Saya akan bersedia, dan jika kita—anda mau menempatkan
saya di sebuah rumah . . .” Jika itu seorang wanita yang sendirian, maka kita dapat
mengirimkan seorang wanita (Paham?) kepada wanita ini. Dan selanjutnya, jika itu ada
di sebuah rumah di mana ada seorang pria, isterinya, yah, kita dapat mengirimkan
seorang hamba Tuhan. Dan kami akan senang kalau anda mau bekerja sama, karena
saya tahu anda semua tertarik dengan hal ini, ini paling penting. Dan ingat, “Dia yang
menyelamatkan satu jiwa dari  kesalahannya, menutupi  banyak dosa.” Paham? Dan
Mempelai  Wanita Kristus sedang lapar dan haus. Ia [“She” kata ganti  wanita—Ed.]
sedang dalam kesakitan untuk melahirkan anak-anak Allah.

4 Dan  sekarang,  malam  ini  sebelum  kita  membaca  Kitab  Suci,  mari  kita
menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Dan sebelum kita berdoa, dengan kepala
anda  yang  tertunduk,  kalau  anda  ada  permohonan,  angkat  saja  tangan  anda  dan
katakan, “Tuhan, dengan sungguh-sungguh saya mengangkat tangan saya; saya ada
kebutuhan.  Dan  saya  mohon  Engkau  akan  menolong  saya,  Oh,  Tuhan.”  Tuhan
memberkati anda masing-masing. Dia melihat tangan anda. Malaikat-malaikat telah
turun mengambil permohonan anda.

5 Dan Bapa Surgawi, sekarang kami menghampiri Engkau lagi di dalam doa. Dengan
tidak ada keraguan bahwa pada malam ini di tempat yang kecil ini doa sudah dinaikkan
di  antara  anak-anak  Allah,  dan  lagu-lagu  telah  dinyanyikan,  dan  kami  sudah
mengangkat hati kami dengan sukacita yang penuh dalam memuji Tuhan.

Daud  katakan  dia  akan  masuk  ke  dalam  jemaat  orang-orang  kudus  dan
menyatakan permohonan-permohonannya. Dan malam ini, sudah ada banyak tangan.
Barangkali, mungkin, saya mau katakan, delapan puluh persen dari mereka yang pada
malam ini sedang duduk di gedung ini mengangkat tangan mereka bagi permohonan-
permohonan. Menunjukkan, Tuhan, bahwa kami tidak dapat pergi tanpa Engkau. Kami
harus  memiliki  Engkau hari  demi  hari.  Engkaulah  Kehidupan kami,  Sukacita  kami,
Kesehatan kami, Kekuatan penopang kami, Kediaman kami, Kubu kami, Perisai kami
dari musuh. Dan kami tidak bisa menjalani peperangan hidup ini tanpa Engkau. Akan
sepenuhnya mustahil  bagi  kami untuk melakukannya,  dan kami harus sepenuhnya
bergantung kepadaMu. Sebab kami tahu bahwa kami sedang berjalan melewati tanah
yang  muram  dan  gelap.  Di  setiap  sisi  musuh  telah  mengepung  kami,  sedang
memberikan  jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap.  Jalan-jalan  kami,  Tuhan,
penuh dengan perangkap-perangkap musuh untuk mengganggu kami.
6 Dan kami juga tahu di penghujung jalan itu kami mendapati,  lembah bayang-
bayang yang panjang yang disebut kematian untuk dilalui. Oh, Tuhan, siapakah yang
akan memegang tangan kami pada waktu itu? Kami ingin tahu Engkau sekarang, Tuhan.
Kami  ingin  tahu  bahwa  Engkau  sudah  memegang  tangan  kami  dan  kami  sudah
memegang tanganMu, sehingga kami dapat memiliki kepastian yang dilabuhkan bahwa
ketika kami sampai ke momen besar yang terakhir dalam hidup kami itu, bahwa—masuk
ke dalam pintu yang disebut kematian itu, di mana kami dapat berkata bersama orang
kudus yang dulu itu, “Aku mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitanNya, dan Aku tahu
bahwa ketika Dia memanggil, aku akan ke luar dari antara orang mati.”

Sekarang,  Allah  Bapa,  kami  mau  berdoa  kiranya  Engkau  akan  memberkati
permohonan-permohonan kami dan pertemuan kami. Berkati perkataan-perkataanMu;
dan jika saya hendak mengatakan sesuatu yang akan bertentangan dengan Firman atau
kehendakMu,  Engkau masih  memiliki  kuasa untuk menutup mulut  itu  seperti  yang
Engkau lakukan di gua singa ketika Daniel berada. Dan kami berdoa, Tuhan, kiranya
pada malam ini Engkau akan membuka telinga dan hati, di mana—dan menciptakan
rasa lapar dan haus di dalam diri mereka. Kiranya mereka begitu haus sehingga mereka
tidak bisa tidur atau beristirahat di manapun sampai Penghibur itu sudah datang.

7 Kami  percaya bahwa kami  sedang hidup di  hari-hari  terakhir,  dalam bayang-
bayang kedatanganNya. Dan untuk itulah pesan ini ditujukan, Tuhan. Adalah supaya
orang-orang  memperhatikan,  menerima  peringatan.  Dan  kiranya  malam  ini  kami
membuang saja kulit itu sekarang juga, meletakkannya di samping bangku panjang itu,
berkata,  “Tuhan Allah,  saya adalah seorang yang berkenan kepadaMu. Biarlah Roh
Kudus menggelora melalui saya, bentuk dan jadikan saya menurut kehendakMu. Saya
akan menyerahkan hati saya, kekuatan saya, seluruhnya kepadaMu.”

Dengarlah kami, Tuhan. Kami ada di sini bukan untuk dilihat di malam yang hujan
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ini. Kami ada di sini bukan karena tidak ada tempat yang lain untuk didatangi. Kami ada
di sini dengan satu tujuan yang kudus, suci dan yang sungguh-sungguh yang ada di
dalam hati kami; yaitu untuk dekat kepadaMu, tahu bahwa Engkau sudah berjanji jika
kami mendekat kepadaMu, Engkau akan mendekat kepada kami. Dan itulah kenapa
kami  ada  di  sini.  Dia  yang  datang  dengan  lapar  tidak  akan  ke  luar  dengan  lapar.
“Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran,” kata Yesus, “sebab mereka
akan dipuaskan.” Dan jika kami meminta roti, kami tidak akan menerima batu; kami
memiliki kepastian itu. Dan jika kami meminta ikan, kami tidak akan menerima ular;
tetapi  Allah Bapa kami akan memberi  kami makan dengan Manna yang dari  surga,
FirmanNya dan RohNya yang memberi kesaksian tentang Dia. Jawablah doa-doa kami,
Tuhan, dan permohonan-permohonan kami, sebagaimana kami menantikan Engkau
lebih jauh lagi. Di dalam Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8 Sekarang, anda yang sedang mencatat ayat-ayat Kitab Suci ini,  jika anda mau
membuka bersama saya di Yohanes pasal 14 lagi, kita ingin mulai di Yohanes pasal 14.
Dan mari mulai kira-kira ayat 14, Yohanes 14:14, dan membaca sebagian dari ayat
Firman ini.

Nah, di sini anda akan menemukan banyak konteks yang ingin saya bicarakan pada
malam ini. Dan ingat, anda yang Alkitabnya ada “huruf merah”, tercetak warna merah,
ini. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Jadi oleh karena itu, kita
dapat yakin dengan pasti bahwa itu akan tepat seperti yang sudah Dia katakan: langit
dan bumi akan berlalu, tetapi FirmanNya tidak akan pernah gagal. Sekarang, kita akan
baca dari ayat 14 dari pasal 14.

Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya
(Sungguh janji yang mulia.)

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

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

Yaitu  Roh  kebenaran;  dunia  tidak  dapat  menerima  Dia,  sebab  dunia  tidak
menerima Dia . . . (Nah, anda yang mau membaca dari Alkitab bahasa Yunani akan
melihat itu di sini . . . Bukan . . . “Melihat” di situ artinya “mengerti.” “Sebab dunia tidak
mengerti Dia.” Itu sungguh benar. Sekarang biarlah saya membacanya lagi.)

Yaitu Roh—yang—Kebenaran; yang tidak dapat diterima oleh dunia, karena ia tidak
melihat  Dia,  juga  tidak  mengenal  Dia:  tetapi  kamu  mengenal  Dia  .  .  .  (Siapa?
Penghibur.) . . . sebab Ia menyertai kamu . . . (Nah, bentuk waktu yang sekarang.) . . .
sebab Ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. (Apakah itu? Penghibur yang
sama.)

Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu; Aku . . . (Siapapun tahu
bahwa “Aku” adalah kata ganti orang.) . . . Aku akan datang kepadamu.

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

Pada hari itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam BapaKu, kamu di dalam Aku,
dan Aku di dalam kamu.

Di situlah akan menjadi pusat pemikiran saya, tetapi kita akan baca sedikit lebih
jauh. Sekarang biarlah saya baca itu juga, lagi.

Pada hari itulah . . . (Hari yang besar, hari penghakiman.) . . . Pada hari itulah
kamu akan tahu bahwa Aku di  dalam Bapa—dan kamu di dalam Aku, Aku di  dalam
kamu.

Dia yang memegang perintahKu, dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku;
dan dia yang mengasihi Aku dia akan dikasihi oleh BapaKu, dan Akupun mengasihi dia,
dan akan menyatakan diriKu kepadanya.

Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepada-Nya: “Tuhan, apakah sebabnya maka
Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada dunia. (Itu adalah
”Kosmos,“ ”tatanan dunia.“ Jika anda punya catatan kaki di situ, anda akan perhatikan .
. . Punya saya ”g.“ Dan dikatakan di sini, ”Kosmos atau sistim dunia.“ Itu adalah gereja-
gereja dan seterusnya. Paham? ”Bagaimana Engkau akan memanifestasikan diriMu
kepada kami dan bukan kepada mereka? Bagaimana Engkau melakukannya?“)
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Jawab Yesus: “Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku . . . (Amin)
.  .  .  dan Bapa-Ku akan mengasihi  dia  dan Kami akan datang kepadanya dan diam
bersama-sama dengan dia.

Dia yang tidak mengasihi Aku, tidak menuruti FirmanKu . . . (Mungkin menuruti
perkataan gereja, tetapi menuruti perkataanNya. Anda paham?) . . . dan Firman yang
kamu dengar bukanlah daripadaKu, melainkan dari BapaKu.

Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam nama-Ku, Dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan . . . (Itu adalah FirmanNya.) . . .
akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu (Kalau begitu
apakah  tujuan  Allah  mengutus  Roh  Kudus?  Kiranya  Allah  menambahkan  berkat-
berkatNya atas FirmanNya.)

9 Yesus berkata bahwa, “Pada hari itulah kamu akan tahu Aku di dalam Bapa, dan
Bapa di dalam Aku, dan kamu—Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam Aku.”

Sekarang, jika kita mau mengatakan ini . . . Nah, ingat, ini akan dijadikan kaset.
Beberapa waktu yang lalu seorang pengusaha Kristen dari Louisville menelepon saya,
dan dia berkata, “Memalukan, Billy, di mana pesan-pesan yang seperti ini yang anda
sampaikan tadi malam, tidak menjangkau kepada empat puluh ribu orang yang ada di
sini  sebagai  gantinya  seratus  lima  puluh,  atau  dua  ratus,  tiga  ratus  orang  di
tabernakelmu yang kecil ini.”

Saya katakan, “Tuan, dalam waktu enam bulan dari sekarang, jika Yesus masih
menunda datang, seluruh dunia akan mendengar ini.” Paham? Kaset-kaset ini pergi ke
seluruh  dunia  (Paham?),  seluruhnya.  Dan  oleh  karena  itu,  kita  sekarang  sedang
mengajarkan di sini apa yang kita percayai yang merupakan kebenaran dan apa yang
sudah kita ketahui bahwa Allah sudah menegaskannya kepada kita sebagai kebenaran.

10 Nah, tujuan . . . Apakah—apakah tujuan Allah dengan mengutus Roh Kudus? (Nah,
tandai itu, Yohanes 14, mulai ayat 14 dan membaca seluruh pasal itu untuk mendasari.)
Tujuan Allah dengan mengutus Roh Kudus kita temukan di sini, salah satu tujuannya
adalah: supaya Allah sendiri akan diam di dalam gerejaNya dan melanjutkan rencana-
rencanaNya melalui gereja, bahwa Allah yang dulunya ada di dalam Kristus melanjutkan
rencana-rencanaNya  melalui  Kristus,  dari  Kristus  ke  dalam  gereja,  melanjutkan
pekerjaanNya melalui gereja.

Nah, kita tahu apakah Roh Kudus. Kita sudah temukan tadi malam Itu adalah Allah.
Sekarang, ketika kita merenungkan tentang Allah Bapa (seperti yang diucapkan Yesus di
sini),  BapaNya,  Allah  Anak  sebagai  Yesus,  Allah  Roh  Kudus,  sebagaimana  kita
menyebutNya di masa ini, nah, tidak berarti bahwa ada tiga individu, allah-allah yang
berbeda.  Artinya  adalah  bahwa  ada  satu  Allah  dalam  tiga  jabatan.  Bolehlah  kita
mengatakannya seperti ini: Semua yang dulunya ada pada Allah, Dia curahkan ke dalam
Kristus, karena Dia mengosongkan diriNya dan mencurahkannya ke dalam Kristus. Dan
Kristus adalah Kepenuhan KeAllahan secara tubuh jasmani. Semua yang dulunya ada
pada Yehova, Dia curahkan ke dalam Kristus. Dan semua yang ada pada Kristus, Dia
curahkan ke dalam gereja,  bukan ke dalam satu individu,  tetapi  ke dalam seluruh
Tubuh.  Di  situlah kita  berkumpul  bersama di  dalam kesatuan,  kita  memiliki  kuasa.
Semua yang dulunya ada pada Allah, ada di dalam Kristus, dan semua yang dulunya
ada pada Kristus,  ada di  dalam anda. “Sebab Allah dijadikan daging dan tinggal  di
antara kita.” (I Timotius 3:16 jika anda mau mencatatnya.) “Tanpa perbantahan, maka
agunglah  misteri  kesalehan  itu,  sebab  Allah  dinyatakan  di  dalam  daging.”  Kita
merabaNya: Allah, Yehova, yang dijadikan daging dan berjalan di bumi, dan kita melihat
Dia dengan mata kita.

11 Anda tahu, di pasal yang sama dari Yohanes 14 Filipus berkata, “Tuhan, tunjukkan
Bapa kepada kami dan itu akan memuaskan kami.”

Yesus berkata, “Telah sekian lama Aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, dan
kamu tidak mengenal Aku. Ketika kamu melihat Aku, kamu telah melihat Bapa. Dan
mengapa  engkau  berkata  kepadaKu,  'Tunjukkanlah  Bapa  itu  kepada  kami?'”  Allah
dulunya dijadikan daging.

Nah, ini dia. Bapa adalah Allah di atas anda. Kita berkata . . . Sudah sejak dari
Adam, Allah Bapa ada di atas Musa dan anak-anak Israel di dalam Tiang Api, kemudian
Allah beserta kita di dalam Kristus, berjalan bersama kita, berbicara dengan kita, makan
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dengan kita, tidur dengan kita. Allah di atas kita, Allah beserta kita, dan sekarang, Allah
di dalam kita. Semua yang dulunya ada pada Allah, masuk ke dalam Kristus; semua
yang dulunya ada pada Kristus, masuk ke dalam gereja. Apakah itu? Allah bekerja di
dalam anda. Di mana saja di dunia, jika Dia ingin memanggil anda, anda ada di sana:
bekerja di dalam anda untuk melakukan kehendakNya yang baik. Betapa kita harus
berterima kasih  kepada Tuhan untuk hal  itu.  Allah Roh Kudus diutus  untuk tujuan
supaya Allah hidup di dalam gerejaNya, bergerak melalui setiap zaman, mengerjakan
kehendak IlahiNya.

12 Ketika orang-orang mengolok-olok anda, mereka bukan sedang mengolok-olok
anda; mereka sedang mengolok-olok Dia yang mengutus anda.  Demikianlah Yesus
berkata  “Diberkatilah  kamu  apabila  seseorang  mengatakan  segala  yang  jahat
kepadamu, yang palsu,  demi NamaKu. Diberkatilah kamu.” Dan lagi,  “Semua yang
hidup  saleh  di  dalam  Kristus  Yesus  akan  menderita  aniaya.”  Sebab  ketika  Allah
menyatakan diriNya di  dalam Kristus,  mereka membenci  Dia.  Siapakah yang lebih
membenci  Dia?  Gereja.  Gereja  lebih  membenci  Dia.  Mereka  lebih  membenci  Dia
daripada pemabuk itu. Mereka membenci Dia lebih daripada semua orang yang lain.
Adalah gereja yang membenci Dia. Jadi oleh karena itu, ketika anda melihat Kosmos,
tatanan dunia . . . “Dunia tidak mengenal Dia” artinya “gereja (yang disebut demikian)
tidak mengenal Dia.” “Dia datang kepada milik kepunyaanNya dan milik kepunyaanNya
tidak  menerima  Dia.  Tetapi  sebanyak  yang  menerima  Dia,  diberiNya  kuasa  untuk
menjadi anak-anak Allah, kepada mereka yang percaya kepada NamaNya.” Oh, betapa
kita seharusnya mengasihi Dia dan menyembah Dia. Tujuan Allah, ingin menjadi di
dalam persekutuan . . . Seperti . . .

13 Sebelum kita  meninggalkan teks  itu,  coba pakai  ini.  Di  zamannya Rut,  dalam
hukum penebusan ketika Naomi sudah meninggalkan negeri  itu karena pencobaan,
masa-masa yang sukar, ia pergi ke negeri Moab, yang adalah orang-orang yang suam-
suam kuku,  orang-orang  Kristen  nominal,  karena  orang-orang  Moab  berasal  dari
putrinya Lot. Dan mereka adalah yang disebut orang-orang percaya dan bercampur.
Dan kemudian, suaminya mati dan dua anaknya mati. Dan dalam perjalanan pulang
Naomi—Rut  dan  Naomi  dalam  perjalanan  pulang  mereka,  dia—salah  seorang
menantunya, Orpah, dia berkata bahwa dia akan kembali ke negerinya, kepada allah-
allahnya,  dan  kepada  gerejanya,  dan  kepada  bangsanya.  Dan  Naomi  berusaha
menyuruh Rut untuk pulang, tetapi dia berkata, “Bangsamu adalah bangsaku; Allahmu
adalah  Allahku.  Di  mana  engkau  mati,  di  situlah  aku  akan  mati;  di  mana  engkau
dikubur, di situlah aku akan dikubur. Dan aku tidak akan kembali.”

Begitulah ketika seseorang sudah menangkap sebuah visi. Tidak peduli apapun
yang dikatakan orang-orang kepadanya. “Kamu pergi ke sana dan menjadi seorang
yang berguling-guling kudus atau yang seperti  itu.”  Itu  tidak membuat  perbedaan
apapun bagi Rut. Ada suatu tujuan Allah yang akan digenapkan.

14 Dan sepasti anda sedang lapar akan Roh Kudus pada malam ini, itu adalah sesuatu
di dalam diri anda yang menarik anda, di mana tujuan Allah harus digenapi sama seperti
Rut.

Kisah itu  begitu  indah;  saya benar-benar  tidak dapat  meninggalkannya untuk
sesaat pun. Anda tahu, hukum penebusan, bahwa ketika Boas . . . Anda tahu kisah
tentang bagaimana Rut memungut jelai di ladang itu dan mendapatkan kasih karunia
dalam pandangan Boas. Dan sebelum Boas bisa menikahinya, dia harus menebus semua
milik Naomi yang sudah hilang. Dan satu-satunya hal yang dapat menebus tanah milik
Naomi yang sudah jatuh, dalam hukum penebusan, adalah kerabat yang terdekat; harus
menjadi seorang kerabat sebelum dia dapat menebus. Dan itu adalah kerabatnya yang
terdekat. Dan dia harus membuat sebuah tanda kepada publik di luar pintu gerbang,
atau sebuah pengakuan publik bahwa dia sudah menebus semua milik Naomi yang
sudah hilang. Dan Boas melakukannya dengan melepaskan sepatunya di hadapan tua-
tua dan berkata, “Jika ada seseorang di sini yang menjadi milik Naomi, pada hari ini aku
sudah menebusnya.”

15 Dan begitulah caranya Allah melakukan: mengikuti hukum-hukumNya sendiri. Allah
tidak dapat mengikuti—memberi  anda satu hukum untuk diikuti  dan Dia mengikuti
hukum yang  lain.  Dia  mengikuti  hukum-hukumNya  sendiri.  Kemudian  Allah,  agar
menebus gereja yang sudah hilang, dunia yang sudah hilang, ciptaan yang sudah hilang
. . . Allah, Yang tidak terbatas di dalam Roh, menebus umat manusia yang sudah hilang,
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Allah sendiri  menjadi kerabat, seorang Manusia, seorang Anak yang Dia ciptakan di
dalam rahim Maria. Dan kemudian Dia membuat sebuah tanda atau sebuah kesaksian.
Di luar pintu gerbang Yerusalem Dia ditinggikan di antara langit dan bumi, dan mati,
dan menebus segala sesuatunya. Dan dengan berlumuran darah Dia menguduskan
gereja supaya Dia sendiri  akan hidup di  dalamnya, dan bersekutu,  dan berkomuni,
tempat persekutuan yang hilang yang dari taman Eden itu di mana Allah turun setiap
sore, waktunya gereja. Apakah anda perhatikan, Allah turun pada waktu hari sejuk,
matahari terbenam. Ada sesuatu yang terjadi ketika sudah menjelang malam, orang-
orang  berpikir  tentang  gereja  dan  tentang  Allah—orang-orang  Kristen.  Anda  lihat
matahari terbenam; anda tahu bahwa matahari sedang terbenam.

16 Dan pada hari sejuk saat senja hari Dia akan turun dan berkomuni dengan mereka.
Dan di sanalah Dia kehilangan persekutuan itu, karena dosa tidak mau membiarkan Dia
melakukan itu. Dan kemudian Dia dijadikan daging dan tinggal di antara kita supaya Dia
dapat kembali  lagi  kepada manusia, dan hidup di  dalam manusia, dan memulihkan
manusia kepada suatu keadaan berkomuni lagi dengan Dia, dan memberikan kembali
kepadanya hak yang diberikan Allah kepadanya. Itulah yang sudah Dia lakukan.

Itulah tujuan Roh Kudus: Itu adalah Bapa lagi, Allah Bapa diam di dalam anda,
mengerjakan  rencana-rencanaNya  untuk  menyelesaikan  rencana  penebusanNya,
bekerja melalui anda, menjadikan anda kawan sekerja Dia, memberikan sebuah tempat
kepada anda, memberi  anda bagian bagi  saudara dan saudari  anda yang terhilang,
memberi  anda  RohNya  dan  kasihNya  untuk  mencari  yang  hilang  seperti  yang  Dia
kerjakan di taman Eden. “Adam, Adam, di manakah engkau?” Itulah yang dilakukan Roh
Kudus kepada seorang pria atau wanita. Ketika Ia menerpa ke dalam hati mereka dan
mengambil kediamanNya, ada rasa haus dan lapar bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah
permasalahannya dengan pertemuan-pertemuan di  masa ini;  tidak ada cukup Roh
Kudus menjamah di  dalamnya untuk pergi  bagi  jiwa-jiwa yang terhilang dan yang
sekarat  itu.  Lebih banyak ingin membuat nama, atau gereja,  atau bangunan,  atau
denominasi, sebagai gantinya program memenangkan jiwa. Sungguh menyedihkan. Kita
bisa berhenti lama di situ.
17 Allah mencurahkan diriNya ke dalam Kristus. Benar. Kristus mencurahkan diriNya
ke dalam gereja; oleh karena itu . . . Sekarang, perhatikan. “Pada hari itulah kamu akan
tahu bahwa Aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu.” Pada
hari itulah anda akan tahu, sebab itu—seluruhnya adalah satu rencana penebusan yang
turun,  di  mana Allah datang kembali  untuk hidup di  dalam, dan diam dengan, dan
berkomuni dengan orang-orangNya seperti yang Dia lakukan pada awal mulanya. Nah,
kemudian segera sesudah Dia mendapatkan gerejaNya pada kondisi untuk berbicara,
mendapatkan gerejaNya sampai di suatu tempat di mana Dia dapat mengalirkan diriNya
melaluinya,  dan mengasihi,  dan mengajak,  dan bersekutu,  kemudian akan datang
sebuah  Eden.  Dia  akan  membawa  gerejaNya  kembali  ke  tempat  di  mana  itu—itu
meninggalkan Dia untuk kembali ke Eden lagi, di sana di mana dulunya itu jatuh. Itu . .
. Nah, di sanalah di mana itu memulai kejatuhannya yang pertama; ke sanalah di mana
itu  akan  dibawa  kembali  dengan  setiap  daftar  penebusan  yang  bersih,  membawa
mereka langsung kembali ke tempat itu lagi.

18 Gereja sudah ada di dunia untuk beberapa waktu lamanya. Dan gereja, benar-
benar, sesudah reformasi 1500 tahun di zaman-zaman kegelapan . . . Luther adalah
reformator pertama yang muncul sesudah rondenya para rasul. Dan kemudian, ketika
Luther tampil, Allah, memberikan sedikit Roh dan mencurahkanNya ke atas gereja pada
pembenaran. Dan kemudian di zamannya Wesley Dia mencurahkan diriNya sedikit lebih
banyak pada pengudusan. Dan sebagaimana zaman tersebut sudah bertumbuh sampai
di akhir zaman, Allah sudah dan sedang memenuhi gerejaNya. Lihat saja ke sekeliling
dan cari tahu apakah itu benar atau tidak.

Lihatlah di zamannya Luther, anda yang membaca sejarah. Lihatlah kebangunan
rohani  mereka dan apa yang mereka lakukan.  Lihatlah  betapa lebih  besarnya lagi
kebangunan rohaninya Wesley, betapa lebih besar kuasa yang mereka miliki, tetapi
minoritas. Perhatikan di zamannya Karismatik/Pentakosta, sungguh hebat kebangunan
rohani  yang mereka  adakan,  sungguh sebuah sapuan yang sangat  luas  dan besar
melalui . . .
19 “Our  Sunday  Visitor,”  [“Pengunjung  Kita  Pada  Hari  Minggu”]  surat  kabarnya
Katholik,  memberikan  pengakuan  bahwa  Karismatik/Pentakosta  menghasilkan
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1.500.000 orang yang bertobat dalam satu tahun, melebihi semua gereja-gereja yang
lain kalau disatukan. Katholik hanya merubah—mengklaim satu juta orang. Di surat
kabar  mereka sendiri,  “Sunday Visitor,”  surat  kabar  yang disebut  “Sunday Visitor”
memberikan pernyataan bahwa Karismatik/Pentakosta mengungguli mereka. Dan ingat,
orang-orang Karismatik/Pentakosta yang bertobat adalah orang-orang bertobat yang
dipenuhi Roh Kudus. Minoritas pada awal mulanya, di sisi jalan di luar sana dengan
sebuah gitar tua . . . Dan para wanitanya bahkan tidak mampu membeli sepasang kaus
kaki. Berada di jalan-jalan kereta api, dan memungut jagung dan menumbuknya, dan
membuat roti bagi anak-anak mereka. Tetapi kepada siapa itu datang? Gereja yang
paling kuat yang berdiri di dunia di masa ini, bukan di mata dunia, tetapi di mata Allah,
karena Dia membuktikannya melalui apa yang sedang Dia kerjakan bagi mereka; Dia
sedang mencurahkan diriNya ke dalam diri mereka, mencurahkanNya ke dalamnya.

20 Sekarang perhatikan apa yang terjadi. Allah mencurahkan diriNya ke dalam mereka
. . . Nah, gereja harus sampai di suatu tempat, dari Luther, Wesley . . . Dan kebangunan
rohani itu berlanjut dengan Karismatik/Pentakosta. Dan sekarang masuk ke zaman ini
yang sedang kita tuju sekarang oleh Roh Kudus yang sama, hanya Ia lebih banyak . . .
Nah, ketika dulu orang-orang Lutheran diselamatkan, mereka memperoleh sebagian Roh
Kudus. Ketika Methodis memperoleh pengudusan, itu adalah sebuah pekerjaan Roh
Kudus. Paham? Itu adalah bagian dari Roh Kudus. “Tanpa kita mereka tidak sempurna,”
kata Alkitab. Paham?

Sekarang,  Allah  .  .  .  Sebagaimana  Terang  sudah  mulai  bersinar  di  hari-hari
terakhir, Dia sedang mengharapkan kita, suatu hal yang besar dari kita, karena kepada
siapa banyak diberikan, banyak dituntut. Jadi Dia akan menuntut lebih banyak dari kita
daripada yang Dia tuntut dari Lutheran atau Methodis, karena kita berjalan di dalam
Terang yang lebih besar, dengan kuasa yang lebih besar, dengan sebuah saksi yang
lebih besar daripada yang dulu mereka miliki. Sekarang, kita memiliki sebuah saksi
tentang kebangkitan yang lebih besar. Kita memiliki hal-hal yang lebih teguh, lebih pasti
daripada yang dulu mereka miliki.

21 Tetapi itu adalah seperti yang saya sampaikan di sebuah universitas Lutheran baru-
baru ini. Mereka berkata, “Apa yang sudah kami dapatkan?”

Saya  katakan,  “Seseorang  menanami  sebidang  ladang  jagung.  Yang  pertama
muncul adalah daun kecil; dia berkata, 'Terima kasih Tuhan atas panenan jagungnya.'
Secara potensi dia sudah memilikinya, tetapi dia hanya memilikinya dalam bentuknya
yang awal. Selanjutnya itu menjadi sehelai tangkai, dan jumbai keluar darinya yang
adalah Methodis.”

Jika anda mau memperhatikan alam, anda akan melihat Allah bekerja. Ada suatu
rahasia yang terdapat di situ yang bahkan sejalan dengan pelayanan saya. Paham? Itu—
perhatikan alam, lihat bagaimana itu dilakukan, zaman apa dan waktu apa; anda lihat di
mana anda sedang hidup. Perhatikan zamannya.

22 Nah, kemudian Methodis, mereka adalah jumbai. Mereka menoleh ke belakang ke
Luther, berkata, “Kami mendapatkan pengudusan; kamu belum memperoleh apa-apa di
dalamnya.” Selanjutnya, dari putik sari itu, dari Methodis muncullah biji—atau tongkol
gandum; itu adalah Karismatik/Pentakosta. Begitulah anda: pembenaran, satu tahapan
darinya; pengudusan, tahapan yang berikut darinya; Roh Kudus, tahapan yang berikut
darinya. Karismatik/Pentakosta—Luther, Wesley, Karismatik/Pentakosta.

Sekarang, apa yang dilakukan Karismatik/Pentakosta . . . Saya menyerupakannya,
karena di Karismatik/Pentakosta itu dibawa kembali, bukan daun hijau, bukan jumbai . .
.  Tetapi biji  tadi tidak dapat berkata kepada jumbai, “Aku tidak memakaimu.” Atau
jumbai tidak dapat berkata kepada daun, “Aku tidak memakaimu,” karena kehidupan
yang sama yang dulunya di daun menjadikan jumbai itu. Kehidupan yang sama yang
dulunya  di  jumbai  menjadikan  tongkolnya.  Dan  itu  adalah  gereja  Luther  yang
menjad ikan  gere ja  Wes ley .  Ada lah  gere ja  Wes ley  yang  menjad ikan
Karismatik/Pentakosta. Tetapi Karismatik/Pentakosta, apakah itu? Itu adalah sebuah
pemulihan dari  jenis  biji  yang sama yang sudah masuk ke dalam tanah pada awal
mulanya, membawa kembali semua kepenuhan kuasa Pentakosta melalui baptisan Roh
Kudus (Paham?) di hari-hari terakhir. Oh, itu adalah suatu hal yang besar untuk dilihat—
untuk dipercaya dan untuk dilihat.

23 Nah, sekarang di zaman ini yang sedang kita hidupi, zaman ini, itu melampaui
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Karismatik/Pentakosta. Karismatik/Pentakosta sudah menempatkan dirinya ke dalam
organisasi-organisasi dan sudah mulai sepenuhnya meniru akan organisasi-organisasi.
“Kami adalah ini, dan kami adalah itu.” Itu adalah benar-benar alamiah; anda tidak
dapat menolongnya. Itu alamiah; mereka akan melakukan itu. Itu adalah rencana bagi
mereka untuk melakukan hal itu. Tetapi gereja sudah bergerak maju. Ia sudah bergerak
menjadi lebih besar, lebih berkuasa . . . Itu adalah pemulihan karunia-karunia. Dan
banyak orang-orang Karismatik/Pentakosta yang tidak percaya kepada kesembuhan
Ilahi,  pelayanan  Malaikat-malaikat,  dan  kuasa-kuasa  Allah.  Banyak  orang-orang
Karismatik/Pentakosta menyebut  penglihatan-penglihatan yang saya lihat  ini,  iblis.
Banyak organisasi-organisasi di dalam Karismatik/Pentakosta yang bahkan tidak mau
berurusan  dengan hal  itu.  Nah,  kita  sudah  bergerak  melampaui  itu.  Sebagaimana
Methodis menyebut Karismatik/Pentakosta gila karena berbahasa roh, sebagaimana
Lutheran menyebut Methodis gila karena bersorak . . . Paham? Tetapi semua itu adalah
sebuah kemunculan Roh Kudus sampai  gereja yang besar  itu  sedang dipenuhi  dan
digerakkan  dengan  suara  letupan  yang  penuh  (Haleluya.)  dari  kuasa  Allah  yang
Mahakuasa yang besar, sampai Ia tiba di sebuah tempat sampai pekerjaan-pekerjaan
yang sudah dilakukan Yesus sudah bermanifestasi dengan sendirinya tepat di dalam
gereja sekarang ini. Kita sudah dekat, sahabat-sahabat.

24 Biarlah  saya  berhenti  di  sini  sebentar  untuk  mengetahui  untuk  apa  Allah
menempatkan Roh Kudus di dalam gereja, memberikan pralambang yang lain kepada
anda supaya anda akan tahu. Kembali ke Perjanjian Lama ketika seorang anak . . .
Seseorang membangun rumahnya sendiri; dia memiliki  mempelai wanitanya; itulah
yang pertama. Kemudian dia menjadi orang hebat, seperti sebuah organisasi. Itu bagus.
Yang berikutnya terjadi, terjadilah sebuah kelahiran di dalam rumah itu. Itulah ketika
Roh Kudus (Paham?)—roh yang lain masuk, yang adalah seorang anak. Anak itu, dia
belum di dalam pengisian yang penuh, tidak juga menjadikan dia seorang ahli waris
sebelum dia mencapai usia tertentu; dan dia harus dibuktikan terlebih dahulu. Ya. Dan
selanjutnya, mereka punya hukum pengadopsian. (Bagi anda para hamba Tuhan, yang
sedang saya bicarakan sekarang adalah mengenai penempatan seorang anak. Paham?)
Kemudian ketika dia tiba pada suatu tempat di mana dia diadopsi . . .

Yesus memberikan sebuah ilustrasi  yang indah tentang hal  itu di  atas Gunung
Transfigurasi. Seperti yang sudah saya katakan, Allah tidak akan pernah keluar dari
hukum-hukumNya dalam melakukan apapun. Jika anda punya sebuah sumur artesis di
bukit  ini,  menyemburkan air  ke udara,  dan di  bukit  yang lain di  sebelah sini,  anda
mendapatkan sebuah panenan sedang terbakar, anda dapat berdiri  di  bukit  ini  dan
berseru,  “Oh,  air,  mengalirlah  ke  sini  dan  basahi  panenanku.  Oh,  air,  basahi
panenanku.” Itu tidak akan pernah terlaksana. Tetapi jika anda mau bekerja menurut
hukum gravitasi, anda dapat membasahi panenan itu.

25 Anda mendapati orang sakit terbaring di sini, atau orang berdosa terbaring di sini,
atau seseorang yang ingin menjadi benar (tidak bisa menghentikan minum-minum,
tidak bisa menghentikan rokok, tidak bisa menghentikan hawa nafsu dan sebagainya);
jika  saja  anda mau bekerja  menurut  hukum-hukum Allah,  membiarkan Roh Kudus
masuk ke situ,  maka dia  bukan lagi  miliknya.  Dia—dia akan menghentikan hal  itu,
karena Roh Kudus mengambilalih dirinya. Tetapi anda harus bekerja menurut hukum-
hukum Allah, aturan-aturan Allah.

Nah, di Perjanjian Lama ketika bayi ini dilahirkan, mereka mengawasinya untuk
melihat  bagaimana  ia  bertindak,  bertingkah-laku.  Kemudian  si  ayah,  yang  adalah
seorang pengusaha besar saat  ini,  mungkin saat  usianya empat puluhan atau lima
puluhan, dia tidak punya waktu untuk mengajar sendiri bayi ini, jadi dia punya . . . Di
masa-masa itu mereka tidak punya sekolah-sekolah umum seperti  yang kita miliki
sekarang  ini,  jadi  mereka  punya  yang  mereka  sebut  seorang  tutor  atau  seorang
pengasuh: guru sekolah.  Dan guru sekolah ini  adalah yang terbaik yang dapat  dia
temukan, supaya dia mau jujur dan memberitahu si ayah kebenaran tentang hal itu.

26 Dan kemudian,  ketika  anak  ini  mencapai  usia  tertentu  (katakanlah  dia  sudah
dewasa), jika anak itu seorang pembangkang, tidak baik, tidak peduli dengan usaha
ayahnya, yang dia pikirkan hanya soal menggoda dan berkeliaran dengan para wanita,
atau—atau mabuk, atau berjudi, atau balapan kuda, anak itu sudah selalu seorang anak,
tetapi dia tidak pernah ditempatkan pada posisi untuk mewarisi semua yang dimiliki
ayahnya. Tetapi jika dia adalah seorang anak yang baik, dan dia sedang melakukan
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usaha  ayahnya,  dan  dia  sudah  dibuktikan  adalah  anak  yang  benar,  maka  mereka
mengadakan sebuah upacara. Mereka membawa anak itu ke jalan dan mengenakan
sehelai  jubah putih kepadanya. Dan mereka mendudukkan anak itu di  atas sebuah
perancah sehingga seluruh kota dapat melihat. Mereka mengadakan sebuah pesta dan
sebuah  yobel.  Dan  kemudian  si  ayah  mengadakan  upacara  pengadopsian.  Dia
mengadopsi anaknya sendiri ke dalam usahanya, dan kemudian anak itu sudah sama
dengan ayahnya. Dengan kata lain, jika itu di zaman ini, maka nama si anak yang ada
pada cek sama berkuasanya dengan nama ayahnya.

27 Sekarang,  lihatlah apa yang sudah dilakukan Allah.  Ketika AnakNya lahir,  Dia
membiarkanNya  bertumbuh  selama tiga  puluh  tahun,  menguji  Dia,  mencobai  Dia,
kemudian Dia memberiNya tiga tahun pencobaan yang berat. Dan kemudian di akhir
dari pencobaan yang berat itu ketika Dia melihat AnakNya sedang melakukan urusan
Bapa (Gunung Transfigurasi, Kitab Lukas), Dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes
(tiga  saksi)  dan naik  ke puncak gunung itu;  dan di  situ  Allah menjalankan hukum
pengadopsian. Dia . . . Mereka memandang ke atas, dan mereka melihat Yesus, dan
pakaianNya bersinar seputih cahaya. Dan sementara awan menaungiNya, dan suatu
Suara keluar dari awan itu dan berkata, “Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia.
Aku akan turun sekarang dan tidak berkata-kata lagi. Apa yang Dia katakan adalah
Hukum dan Kebenaran.”

28 Nah, gereja sudah datang melalui sekolah-sekolah itu. Ia sudah menikah dulunya
dan menjadi sebuah denominasi, sebuah organisasi. Tetapi anda perhatikan, kelahiran
menghasilkan sesuatu yang lain. Dan sekarang, ia sudah sampai di sebuah tempat di
mana gereja Karismatik/Pentakosta dengan kelahiran baru yang sudah diuji dan dicobai.
Dan sekarang, ia tiba di sebuah tempat . . . Allah tidak berurusan dengan gereja sebagai
sebuah organisasi. Dia tidak berurusan dengan gereja sebagai sebuah kelompok orang.
Dia berurusan dengan gereja sebagai individu-individu, setiap individu/perorangan di
dalam gereja. Dan sekarang ia sudah sampai pada sebuah waktu . . . Dan itu bukan
rahasia; kita semua melihatnya. Ketika seseorang dibuktikan, dan Allah mengasihi dia,
Dia membawanya keluar ke suatu tempat bagi dirinya. Di sana di hadapan Malaikat-
malaikat Dia melakukan sesuatu bagi dia. Di sana Dia meninggikan dia di  Hadapan
Allah, dan mengaruniainya, dan memenuhinya, dan memamerkannya. Itulah zaman
yang sedang kita hidupi.
29 Roh  Kudus  yang  sama  yang  menyelamatkan  orang-orang  Lutheran,  yang
menguduskan Methodis, yang membaptis Karismatik/Pentakosta, sekarang ini sedang
mempersiapkan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Ketika ia akan begitu berkuasa, Tubuh
itu akan masuk ke dalam kelompok gereja ini yang akan menarik mereka yang lain dari
kubur. Akan ada sebuah kebangkitan. Untuk itulah Roh Kudus.

Apakah Roh Kudus? Tanpa kita mereka tidak sempurna. Mereka hidup satu zaman
di bawah itu; kita hidup di zaman yang lain. “Ketika musuh datang laksana banjir, Aku
akan—Roh Allah akan mengangkat sebuah standar/patokan melawannya.” Paham?

30 Kita ada di suatu zaman sekarang . . . Kalau dulu, kepandaian mereka tidak ada
separuhnya seperti di zaman ini. Mereka tidak dapat membuat bom atom atau mobil.
Mereka tidak memiliki  sains dan yang lainnya seperti  yang kita miliki  sekarang ini,
tetapi—dan hal-hal dari hal-hal yang misterius. Mencoba mengatakan manusia yang
ditiup bersama-sama oleh debu dan seterusnya, dan melakukan beberapa analisa, dan
mencoba membuktikannya untuk menjadikan manusia-manusia kafir yang berasal dari
orang-orang . . . Tetapi sekarang, ketika kita membutuhkannya, Roh Allah mengangkat
sebuah patokan. Apakah itu? Dia sedang mencurahkan di dalam RohNya. Maka mereka
yang sedang beristirahat di sana di dalam kubur, atau di bawah mezbah Allah seperti
yang dikatakan Kitab Suci, sedang berseru, “Berapa lama, Tuhan? Berapa lama? Berapa
lama lagi?” Allah sedang menantikan anda dan saya. Gereja sedang menantikan saya
dan anda: waktu pengadopsian, ketika Allah dapat mencurahkan KepenuhanNya ke
dalam diri kita, KuasaNya, KebangkitanNya, bahwa ketika gereja dan Kristus menjadi
begitu menyatu sampai Kristus menjadi terlihat di antara kita, dan membangkitkan
orang mati, dan kita masuk ke dalam pengangkatan.

Sekarang, kita mau katakan—menunjukkan sesaat lagi bahwa hanya mereka yang
dipenuhi dengan Roh Kudus yang masuk ke dalam pengangkatan itu, “Sebab mereka
yang lain tidak hidup selama seribu tahun.” Itu benar. Hanya orang-orang yang dipenuhi
Roh Kudus yang masuk ke dalam pengangkatan.
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31 Nah, Allah memberikan Roh Kudus. Saya ada ayat Firman yang lainnya di sini di
Yohanes 14:12. Itu adalah sebuah ayat Firman yang sangat akrab dengan semua orang
yang ada di tabernakel sini. “Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, dia
yang  percaya  kepadaKu  .  .  .”  Nah,  jangan  biarkan  kata  “percaya”  itu  sedikit
membingungkan anda. Di  gereja nominal,  berkata,  “Ya,  saya percaya.  Tentu,  saya
percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah.” Iblis percaya kepada hal yang sama. Itu
tepat. Alkitab katakan dia percaya. Tetapi Kitab Suci katakan di Yohanes bahwa tidak
ada seorangpun yang dapat memanggil Yesus Kristus, kecuali oleh Roh Kudus. Anda
sebenarnya, oleh Kitab Suci . . . (Biarlah saya berhenti di sini sebentar sebelum saya
selesaikan membaca.)

32 Anda belum bertobat sampai anda menerima Roh Kudus. Itu benar. Anda percaya
sampai . . . Roh Kudus sudah berbicara kepada anda, dan secara umum anda sudah
mengakui  Dia.  Iblis  punya  hal  yang  sama.  “Aku  percaya  Dia  sebagai  Anak  Allah.”
Demikian juga iblis.  Tetapi  anda sedang berjalan ke arah Dia.  Ketika Petrus sudah
dipanggil  dan dibenarkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus .  .  .  Dan di
Yohanes 17:17,  Yesus menguduskan mereka melalui  Firman,  sebab Firman adalah
Kebenaran, dan Dia adalah Firman. I Yohanes berkata, “Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Dan Firman menjadi
daging, dan tinggal di antara kita.”

Dia adalah Firman, jadi Dia menguduskan mereka. Dia katakan, “Bapa (berbicara
kepada Roh yang ada di dalam diriNya), Aku kuduskan mereka melalui Firman.” DiriNya,
menumpangkan tanganNya ke atas mereka.  “FirmanMu adalah Kebenaran.”  Hanya
dengan  mengucapkan  diriNya  menjadi  ada  ke  dalam  rahim  seorang  wanita,  Oh,
sepenuhnya mustahil bagi Dia punya cara yang lain untuk memanifestasikan diriNya
selain dengan Firman Allah ini. “Aku kuduskan mereka.”
33 Dia sudah memberi kuasa kepada mereka untuk menentang roh-roh najis. Mereka
pergi. Dia menaruh nama-nama mereka di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba. Dan
Dia  mengutus  mereka (Matius  10)  dan memberi  mereka kuasa  atas  roh-roh najis,
mengusir roh-roh jahat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan sebagainya. Dan
mereka  kembali  dengan bersukacita,  dikatakan,  “Bahkan iblis-iblis  tunduk  kepada
kami.”

Dia berkata, “Jangan bersukacita karena iblis-iblis itu tunduk kepadamu, tetapi
bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam Kitab itu.” Dan Yudas ada bersama
mereka. Lihatlah betapa dekatnya dia bisa datang, naik dengan melewati pembenaran,
bergerak terus ke dalam pengudusan, tetapi di mana dia memperlihatkan terangnya? Di
mana dia memperlihatkan dirinya? Sebelum Pentakosta itu dia sudah memperlihatkan
warnanya.
34 Perhatikan, roh itu akan benar-benar saleh dan benar-benar sekudus yang ia bisa,
sampai ia datang kepada Roh Kudus, dan mereka akan menghentikannya tepat di situ;
itulah roh itu, tidak dapatkah anda melihat ia sedang bergerak, antikris itu? Dan Yesus
katakan mereka akan begitu mirip di hari-hari terakhir hingga sekiranya mungkin akan
menyesatkan orang Pilihan. Tetapi ingat, hanya orang pilihan yang akan melihatnya.
Allah memanggil melalui pilihan. Dia akan . . . Tidakkah anda berbahagia bahwa anda
salah seorang dari mereka? Tidakkah kalian yang pada malam ini berada di sini, tahu
bahwa sesuatu yang ada di dalam hati anda menyentak, “Aku ingin Roh Kudus itu. Aku
ingin Engkau, Tuhan, di dalam hatiku”? Itu karena Allah menaruh nama anda pada Kitab
Kehidupan Anak Domba sebelum dasar dunia. Dia katakan itu. “Tidak ada seorangpun
dapat datang kepadaKu,” kata Yesus, “jikalau BapaKu tidak menariknya terlebih dahulu.
Dan semua yang datang kepadaKu, Aku akan berikan Hidup Kekal kepada mereka.”
Apakah Hidup Kekal? Roh Kudus, Kehidupan Kekal. Ambil kata itu dan lihatlah itu di
dalam bahasa Yunani, dan dikatakan “Zoe”; Zoe adalah Roh Kudus. “Semua yang Bapa
berikan kepadaKu. Dan semua yang datang kepadaKu, akan aku berikan Roh Kudus
kepadanya,  dan  Aku  akan  membangkitkannya  di  akhir  zaman.  Aku  akan
melakukannya,” Dia katakan. Bukan “jika” dan “dan” kira-kira, “Aku akan.” Semua yang
datang . . . Dan Aku akan memberikan Hidup Kekal. Dia pasti akan bangkit, karena dia
sudah memperoleh Hidup Kekal. Dia harus datang. Tidak bisa mati sama seperti Allah
tidak bisa mati . . .

35 Oh, sahabat-sahabat saya yang terkasih yang berasal dari sekitar daerah ini dan di
kota kecil ini, jika saja dengan suara manusia saya ini dapat menempatkan ke dalam
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hati anda pentingnya menerima baptisan Roh Kudus, itu akan menjadi pewahyuan yang
paling mengagumkan yang pernah anda miliki di dalam hidup anda demi melihat apa . .
. Anda harus melakukannya.

Biarlah saya buat itu menjadi jelas tentang diri anda yang tidak bertobat. Petrus
sudah diselamatkan; dia percaya kepada Tuhan, mengikuti Dia. Yesus memberitahu dia
siapakah dirinya, mengharuskan dirinya untuk mengikuti Dia. Dia memberinya kuasa
melawan roh-roh najis dan menguduskan mereka. Tetapi sesudah semuanya itu . . .
Dan  menjadi  ketua  pembicara  dari  kelompok  itu,  sebagaimana  Katholik  mau
menyebutnya, bishop gereja, atau paus, atau apapun itu, kepala gereja. Namun Yesus
berkata pada malam pengkhianatanNya, “Apakah kamu mengasihi Aku, Petrus?”

Dan dia katakan, “Tuhan, engkau tahu aku mengasihiMu.”

Dia katakan, “Beri makan domba-dombaKu.” Dia katakan itu tiga kali.

Dan Petrus berkata, “Engkau tahu aku mengasihiMu,” dikatakan, “Aku akan pergi
denganMu sampai akhir, aku akan menyertai Engkau sampai kepada kematian,” dan
seterusnya.

Dia  katakan,  “Sebelum ayam berkokok  tiga  kali,  kamu  akan—sebelum ayam
berkokok, kamu akan menyangkal  Aku tiga kali.”  Dia berkata, “Tetapi,  Petrus, Aku
sudah berdoa untukmu.” Dengarkan. Itu belum semuanya. “Aku sudah berdoa untukmu,
dan sesudah kamu bertobat, maka kuatkanlah saudara-saudaramu.” Sesudah kamu
bertobat . . . Dia sudah bersorak; dia mungkin sudah menari di dalam Roh; dia—dia
sudah melakukan segala macam hal, tetapi dia belum menerima Roh Kudus. “Sesudah
kamu  bertobat,  maka  kuatkanlah  saudara-saudaramu.”  Itu  benar.  Meneruskan
rencanaNya.

36 Sekarang, biarlah saya selesaikan untuk membaca Yohanes 14:12. Nah, di pasal 14
ayat 12 Yesus berkata, “Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku katakan kepadamu, dia
yang percaya (dan anda tidak dapat percaya . . .)—percaya kepadaKu . . .” Anda dapat
percaya  kepada  Dia.  Berapa  banyak  yang  mengerti  itu,  katakan,  “Amin.”  [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.]

Anda ingat di Kisah Para Rasul 19 (Saya benci menghentikan ini di sini, tetapi saya
harus mengatakannya sebagaimana itu datang ke saya.), di Kisah Para Rasul pasal 19
ketika pengkhotbah Baptis ini, yang adalah seorang pengacara dan sudah bertobat . . .
Dan dia sedang berkhotbah dan membawa orang-orang diselamatkan,  dan mereka
mengalami sukacita yang besar, benar-benar bersukacita dan bersorak, mengadakan
sebuah pertemuan (Kisah Para Rasul 18). Akwila dan Priskila . . . (Kita sudah tunjukkan
itu kemarin petang.) Dan mereka sudah pergi melihat dia. Dan mereka tahu dia adalah
seorang yang hebat, dan dia adalah seorang pelajar. Dan dia sedang membuktikan
melalui Alkitab bahwa Yesus adalah Anak Allah, hanya tahu baptisan Yohanes; dia masih
belum tahu baptisan Roh Kudus. Jadi dia katakan . . . Akwila dan Priskila, suami isteri
itu, pembuat tenda-tenda kecil (di mana Paulus adalah seorang pembuat tenda juga),
dan mereka sudah menerima Roh Kudus di bawah pengajaran Paulus; mereka berkata,
“Kami sudah mendapatkan seorang saudara yang datang ke mari. Biarlah dia berbicara
sedikit tentang itu kepada kita.”

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

Mereka berkata, “Kami tidak tahu ada—apakah ada Roh Kudus.”

Dia  katakan,  “Kalau  begitu  dengan  apa  (atau  kata  Yunani  aslinya  adalah
bagaimana) kamu dibaptis?”

Mereka berkata, “Kami sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.”

Sekarang, perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Paulus berkata bahwa, “Yohanes
membaptis  kepada  pertobatan,  bukan  pengampunan  dosa,  tetapi  kepada
pengampunan,” berkata . . . Itulah yang anda percayai ketika anda menerima Kristus
sebagai Juru Selamat anda secara pribadi, anda percaya kepada baptisan Roh Kudus.
Itu bukan baptisan Roh Kudus, saudara-saudara Baptis saya yang terhormat. Itu salah.

37 Pada waktu yang lalu seorang saudara berkata kepada saya, dia katakan, “Saudara
Branham . . .” (atau beberapa waktu yang lalu, sekian bulan yang lalu)—dia katakan,
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“Saudara Branham, Abraham percaya Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai
kebenaran.”

Saya katakan, “Tepat.”

Dikatakan, “Apa lagi yang bisa dilakukan seorang manusia selain percaya?”

Saya katakan, “Itu saja yang dapat dilakukan manusia. Itu saja yang dapat dia
lakukan di zaman ini yaitu percaya kepada Allah. Tetapi Allah memberikan kepadanya
meterai sunat (itu sudah kita bahas tadi malam) sebagai sebuah tanda bahwa Dia sudah
menerima imannya kepada Dia.” Dan di zaman ini, sebelum Allah . . . Anda percaya
kepada Dia ketika anda menerima Dia sebagai Juru Selamat anda secara pribadi. Tetapi
ketika Allah memberi anda Meterai Roh Kudus, Dia sudah memeteraikan anda kepada
tujuan kekal anda. Nah, kalian orang-orang Baptis terimalah itu, dan saya akan setuju
dengan  anda  pada  hal  keamanan  yang  kekal.  Benar,  tuan.  Karena,  “Jangan
mendukakan  Roh  Kudus  Allah  yang  sudah  memeteraikan  kamu  sampai  hari
penebusanmu.” Anda tidak dimeteraikan dengan percaya kepada, tetapi dimeteraikan
oleh  Roh  Kudus.  Efesus  4:30:  “Jangan  mendukakan  Roh  Kudus  Allah  yang  sudah
memeteraikan kamu sampai hari penebusanmu.” Itu memeteraikan anda, ketika anda
sudah mendapatkan kemurahan Allah, dan Dia memeteraikan anda dengan Roh Kudus.
Begitulah, sebab Alkitab berkata: “Tidak ada seorangpun yang dapat menyebut Yesus
adalah Kristus, kecuali oleh Roh Kudus.”

38 Anda berkata, “Saya percaya itu karena gembala mengatakan begitu.” Dia benar,
tetapi itu tidak diperhitungkan untuk anda. “Saya percaya itu karena Alkitab berkata
demikian.” Itu benar, tetapi itu bukan untuk anda; itu tidak diperhitungkan bagi anda.
Satu-satunya cara anda dapat mengatakan Yesus adalah Kristus, adalah ketika Roh
Kudus masuk ke dalam anda, dan memberi kesaksian, dan menyaksikan diriNya; Dia
adalah Anak Allah. Hanya itulah caranya anda mengetahui kebangkitan, adalah ketika
Roh Kudus memberikan kesaksian. “Ketika Dia, Roh Kudus datang, Dia akan bersaksi
tentang Aku, menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu, mengingatkan hal-hal
yang sudah Kukatakan ini  kepadamu.”  Anda tidak  akan pernah menemukannya di
sekolah. Paham? Dia akan mengingatkan hal-hal ini kepadamu.

39 Nah, kita mau baca sedikit lebih jauh di dalam Kitab Suci ini sekarang; Yohanes 14:
12

Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, dia yang percaya padaKu,
pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan dia lakukan juga; dan lebih besar . . . (Di
mana  terjemahan  yang  benar  di  situ  adalah  “lebih  banyak,”  jika  anda  mau
memeriksanya.) . . . pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari ini akan dia lakukan
juga; karena Aku pergi kepada Bapa.

Jika  Dia  pergi  kepada Bapa,  Roh Kudus akan datang.  Apakah itu  benar?  Ayat
Firman yang lain, “Jika Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang; tetapi jika Aku
pergi, Aku akan datang lagi dan bersama-sama dengan kamu, bahkan di dalam kamu.”
Paham? Itu adalah Allah beserta anda: di atas anda lebih dulu, beserta anda di dalam
Kristus, di dalam anda di dalam Roh Kudus: Allah di dalam anda.

40 Nah, “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu lakukan juga,” bukan
pekerjaan yang lain, tetapi Allah ingin membawa Roh Kudus ke dalam diri anda untuk
melanjutkan pekerjaan yang sama yang dulu Dia kerjakan di dalam Kristus. Pekerjaan
itu  tidak  begitu  diperlukan  di  zamannya  Luther;  itu  adalah  gereja  Allah.  Itu  tidak
diperlukan tetapi sedikit lebih diperlukan di zamannya Wesley, karena dunia, Alkitab
katakan, akan lebih lemah, dan lebih bijak, dan lebih jahat di sepanjang waktu. Kita . . .
dunia menjadi semakin jahat . . . Kita tahu itu. Wah, orang-orang melakukan hal-hal di
zaman ini di mana seratus tahun yang lalu anda tidak akan berpikir bahwa akan ada
manusia yang sejahat itu. “Semakin jahat di sepanjang waktu, dan yang jahat akan
lebih jahat lagi di sepanjang waktu,” kata Alkitab, “lebih dan lebih.”

41 Jadi Roh Kudus sudah dan sedang bergerak. Dulu hanya ada nafas kecil dariNya
bersama Luther, tiupan kecil dariNya bersama Wesley, dan tiupan yang lebih dalam
dariNya bersama Karismatik/Pentakosta. Sekarang, Nafas dan Roh itu sudah menjadi
sama.  Ia  [Menunjuk  kepada  kata  ganti  wanita—Ed.]  sedang  menyatukan  dirinya,
menghasilkan tiupan Roh Kudus yang sama yang penuh kuasa seperti yang dulu Dia
lakukan di sana, sedang memanifestasikan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang dulu
Dia lakukan di sana, sedang dimanifestasikan tepat di zaman ini, hal yang sama.
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Perhatikan apa yang dikatakan Yesus: “Sesungguhnya, sesungguhnya Aku katakan
kepadamu,  Anak  tidak  dapat  melakukan  apapun  jikalau  Dia  tidak  melihat  Bapa
melakukannya terlebih dahulu. Apa yang dilakukan Bapa, Dia tunjukkan kepada Anak.
Bapa diam di dalam Aku; Dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu.” Paham?

42 Sekarang, perhatikan, ada hal lain yang mau saya katakan di sini. “Sama seperti—”
Yesus berkata, “Sama seperti Bapa mengutus Aku . . . Sama seperti (Nah, perhatikan.)
—sama seperti Bapa mengutus Aku, demikianlah Aku mengutus kamu.” Sama seperti
Bapa . . . Bagaimana Bapa mengutus Dia? Bapa yang mengutus Dia turun dari surga
dan tinggal di dalam Dia. Dia tampil; Dia berkata, “Aku selalu melakukan yang berkenan
kepada Bapa.”  Paham? Dia  berkeliling  melakukan hal-hal  yang diperlihatkan Bapa
kepadaNya  untuk  dilakukan.  “Aku  tidak  melakukan  sesuatu  jikalau  BapaKu  tidak
memperlihatkannya terlebih dahulu.” Allah yang mengutus Dia, ada di dalam Dia. “Dan
sama seperti Bapa mengutus Aku (cara yang sama Bapa mengutus Aku), demikianlah
Aku mengutus kamu.” Apakah itu? Allah di dalam anda. Melanjutkan apa? Pekerjaan-
pekerjaan yang sama, sama . . . Yesus berkata, “Dia yang percaya (Dia yang memiliki
Aku  di  dalam  dirinya,  Roh  Kudus)—dia  yang  percaya  (yang  sudah  menyaksikan
kebangkitanKu), dan tahu bahwa Aku di dalam dia . . . Dia yang ada di dalam Aku; jika
kamu tinggal di dalam Aku, FirmanKu tinggal di dalam kamu . . .”

43 Sekarang, anda berkata, “Saya tinggal di dalam Yesus, tetapi saya tidak percaya
kepada kesembuhan Ilahi.” Itu menunjukkan Dia tidak ada di situ.

“Saya percaya kepada Yesus; tidak percaya Roh Kudus di zaman ini, tidak sama
seperti yang dulu mereka miliki.” Itu menunjukkan Dia tidak ada di situ.

Roh Kudus akan memberi kesaksian atas setiap kata yang Ia ucapkan. Dia bukan
seorang pendusta. Dia tidak takut kepada siapapun atau organisasi manapun. Dia tidak
perlu tunduk kepada siapapun. Dia berbicara, dan kemudian Dia tetap dengannya. Jika
orang yang tinggi, dan cemar, dan yang terdidik, atau seperti kita menyebutnya, orang-
orang kaya, jika mereka tidak mau menerimaNya, Allah sanggup membangkitkan anak-
anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dia akan mengambil para gangster, dan pembuat
minuman  keras,  dan  semua  yang  lain,  dan  membangkitkannya.  Allah  dapat
melakukannya, dan Dia sedang melakukannya. Allah sanggup membangkitkan anak-
anak bagi Abraham. Seseorang akan melakukannya, karena dia adalah Allah.

44 “Jika kamu tinggal di dalam Aku dan PerkataanKu di dalam kamu, mintalah apa
yang  kamu kehendaki,”  karena  anda  sedang  meminta  FirmanNya,  dan  FirmanNya
adalah  Hidup.  Ucapkan  itu;  jika  Allah  mengatakannya  dan  anda  yakin  Dia
mengatakannya,  Roh Kudus memberi  kesaksian bahwa Perkataan itu  benar,  maka
begitulah, saudara. Ucapkan itu. Begitulah. “Katakan kepada gunung ini, 'Pindahlah.'
Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi.”
Itu  bukan anda yang berbicara,  tetapi  Bapa yang tinggal  di  dalam anda,  Dia  yang
berbicara. Bukan anda yang berbicara kepada gunung itu; adalah Bapa yang di dalam
anda yang sedang berbicara kepada gunung itu; itu harus pindah. “Langit dan bumi
akan berlalu,” Dia katakan, “tetapi RohKu tidak akan—atau PerkataanKu tidak akan
berlalu.” Tentu saja, Itu tidak dapat berlalu. “Bapa . . .”

45 Nah, “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan . . .” Allah ada di dalam gerejaNya
melanjutkan pekerjaan-pekerjaanNya. Itulah kenapa Dia mengutus Roh Kudus. Nah, Dia
tahu itu. Dia—Dia tahu itu tidak akan—itu tidak dapat dilakukan seperti itu, demikianlah
dulu sebaliknya . . . Jadi Dia harus mengutus . . . Bapa mengutus Anak, menaruh semua
yang ada di dalam Anak ke dalam diri anda. Dan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang
sudah Dia lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang sama yang sekarang dilakukan Yesus,
akan kamu lakukan juga, gereja. Tidakkah anda suka melakukan pekerjaan-pekerjaan
Allah?  Yesus  katakan,  “Jika  kamu  mau  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  Allah,
percayalah kepadaKu.” Bagaimana anda percaya kepadaNya? Anda tidak akan dapat
melakukannya sampai anda memperoleh Roh Kudus, karena tidak ada seorangpun yang
dapat berkata Dia adalah Anak Allah. Anda sedang mengatakan apa yang dikatakan
orang lain.

“Alkitab katakan bahwa Dia adalah Anak Allah; saya percaya Alkitab.” Baiklah.
“Alkitab katakan Dia adalah Anak Allah; saya percaya Alkitab. Gembala katakan Dia
adalah Anak Allah; saya percaya gembala. Mama katakan Dia adalah Anak Allah; saya
percaya mama. Teman saya katakan Dia adalah Anak Allah; saya percaya teman saya.”
Tetapi satu-satunya cara di mana saya dapat berkata Dia adalah Anak Allah, adalah
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ketika Roh Kudus datang dan memberi  kesaksian atas diriNya. Maka saya tahu Dia
adalah Anak Allah.

Tidak seorangpun bisa menyebut Yesus adalah “Kristus” selain hanya oleh Roh
Kudus. Tidak ada seorangpun yang berbicara oleh Roh Allah menyebut Yesus terkutuk
atau mengatakan bahwa Dia adalah sesuatu pada hari itu dan sesuatu yang lain pada
hari ini. Itu membuat Dia lemah dan tidak sempurna. Tidak, tuan. Dia sama kemarin,
hari ini, dan selamanya. Setiap Roh yang benar akan memberi kesaksian akan hal itu.
Baiklah.
46 Nah, Dia berkata, “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu lakukan juga
(Yohanes 14:12.).” Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sama . . .

Oh, mereka katakan, “Gereja melakukan pekerjaan yang lebih besar di zaman ini.”
Dengan cara apa?

Dia berkata, “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan.”

Mereka berkata, “Baiklah, kita punya misionaris-misionaris di seluruh dunia; itu
adalah sebuah pekerjaan yang lebih besar.”

Tetapi Dia katakan, “Pekerjaan yang Aku lakukan.” Nah, lakukanlah itu; lakukan
terlebih dahulu, kemudian berbicara tentang misionaris.

Zaman ini  .  .  .  Beberapa waktu yang lalu  berbicara tentang seorang pengikut
Muhamad di sini, dia katakan, “Muhamad sudah mati; itu benar. Dia ada di dalam kubur,
tetapi suatu hari dia akan bangkit.” Dia katakan, “Jika Dia bangkit dari kubur, seluruh
dunia akan mengetahuinya dalam waktu dua puluh empat jam.” Dia katakan, “Kalian
orang-orang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dua ribu tahun, namun tidak ada
sepertiganya dari orang-orang itu yang tahu.” Itu karena anda berbicara dari sudut
pandang intelektualnya. Anda berbicara dari sudut pandang sekolah atau pendidikan.
Jika semua gereja Allah yang besar ini, termasuk Katholik, Protestan, semuanya, sudah
menerima Roh Kudus, dunia ini akan terbaring dengan kokoh di dalam KeKristenan.
Tidak  akan  ada  Komunis.  Tidak  akan  ada  sesuatu  seperti  perselisihan,  atau
permusuhan, atau kejahatan, atau kebencian. Yesus akan duduk di atas takhtaNya. Kita
akan berjalan melintasi Firdaus-firdaus Allah dengan Hidup Kekal, hidup selamanya,
dibangkitkan dengan sebuah tubuh yang baru, berjalan-jalan, tidak pernah tua, tidak
pernah beruban, tidak pernah sakit,  tidak pernah lapar,  berjalan di  dalam sukacita
Tuhan, berbicara dengan binatang-binatang, dan . .  .  Oh, sungguh suatu hari  yang
indah.

47 Tetapi kita sudah melakukan segala sesuatu selain apa yang Dia . . . Dia berkata,
“Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil.” Apakah Injil? Bukan hanya Kata saja,
tetapi melalui kuasa dan demonstrasi Roh Kudus. Membuat Firman Allah bermanifestasi
adalah Injil. Anda tidak dapat melakukannya.

Nah, Yesus tahu itu, bahwa Dia harus hidup di dalam gerejaNya; oleh karena itu,
Dia tahu kita akan memiliki sekolah-sekolah intelektual. Dan anda tidak akan pernah
mendapatkan yang ini di sekolah intelektual. Mereka akan menentangnya, karena yang
mereka  tahu  hanyalah  pengajaran  manusia  pintar  tertentu,  suatu  kredo  atau
denominasi yang mereka inginkan untuk hidup olehnya. Jadi mereka akan—mereka
akan menset anda di situ dan menjadikan anda anggota dari tubuh itu, dan, saudara,
mengutip beberapa hal bagi anda dari  sebuah kredo yang nampaknya akan terlihat
benar-benar  sempurna.  “Gereja  kudus yang besar,  ibu,  ia  menghadapi  banyak—ia
menghadapi banyak pukulan.” Demikian juga iblis. Dia sudah ditendang keluar hampir di
mana-mana, dan dia masih terus berjalan dengan cara yang sama. Benar, tuan. Oh,
mereka akan mencoba mengutip ini . . .

48 Jadi Yesus tahu bahwa akan ada suatu gerakan intelektual yang besar sama seperti
yang  ada  di  zamanNya,  intelek—mencuci  periuk-periuk  dan  belanga-belanga,  dan
mengenakan pakaian-pakaian, dan kerah putih jubah pendeta, dan semuanya seperti
yang dulu mereka lakukan, semua hal-hal yang lain ini yang akan mereka lakukan. Dia
tahu mereka akan melakukan hal itu. Jadi Dia katakan. “Sekarang, tunggu sebentar.
Aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu; Aku datang lagi untuk menyertaimu. Oleh
karena itu,” Dia berkata, “pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, akan kamu lakukan
juga.”

Tujuan dengan diutusnya Roh Kudus adalah supaya Allah melanjutkan melalui
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sekelompok orang, untuk terus-menerus memanifestasikan Allah kepada dunia (Tepat
sekali.), bukan melalui sebuah kredo, bukan melalui sebuah denominasi, tetapi melalui
kuasa  kebangkitanNya,  dengan  menjadikan  FirmanNya  nyata,  dengan  mengambil
janjiNya dan berdiri di sisi yang minoritas itu dan percaya kepada Allah; dan melihat
langit yang gelap lalu dan kuasa Allah masuk dan mengambilalih. Amin. Itulah yang Dia
inginkan.  Itulah  tujuannya  Roh  Kudus  diutus.  Itulah  maksud  Dia  mengutusNya.
Sekarang kita tahu apakah Itu. Dan itulah sebabnya Dia mengutusNya.

49 Oleh karena itu, tidak ada darah yang lain yang akan menguduskan orang-orang.
Saya tidak dapat menguduskan anda, dan anda tidak dapat menguduskan saya, karena
keduanya lahir dengan persetubuhan. Tetapi Yesus lahir tanpa persetubuhan. Itu benar.
Jadi DarahNya adalah suatu Pembersih. Dan Allah turun, dan menjadikan sebuah tubuh,
hidup di  dalamnya, mencurahkan Darah itu untuk pengudusan ini,  di  mana mutlak
membuang dosa kesalahan dan aib. Kemudian melalui iman, percaya kepada hal itu,
Allah turun masuk ke dalam tubuh manusia itu dengan Darah pengudusan itu, menaruh
kepadanya benih Abraham oleh iman untuk percaya bahwa Darah itu akan datang,
Darah yang murni itu yang akan menjadi mukjizat seperti DarahNya.

Berjalan ke sana sesudah dia sama seperti orang yang mati, percaya kepada Allah
selama dua puluh lima tahun, dia berumur tujuh puluh lima tahun, dan percaya sampai
dia  berumur seratus  tahun.  Dan Sarah,  enam puluh lima,  dan percaya sampai  dia
berumur sembilan puluh . .  .  Dan dia sama seperti  orang yang mati  .  .  .  Dan Allah
katakan, “Supaya orang-orang tidak akan melewatkannya, bawalah dia ke sini ke atas
bukit dan persembahkanlah dia sebagai korban.”
50 Dia katakan kepada hamba-hambanya, “Tetaplah di sini bersama keledai itu dan
tunggulah. Aku dan anak ini akan pergi ke sana dan menyembah, dan aku dan anak ini
akan  kembali.”  Oh,  bagaimana  dia  akan  melakukannya?  Abraham  berkata,  “Aku
menerima dia seolah-olah dari antara orang mati, dan aku tahu Dia yang memberinya
kepadaku seolah-olah dari antara orang mati, sanggup untuk membangkitkan dia dari
antara orang mati jika saja aku melakukan FirmanNya. Melakukan . . . Aku melakukan
FirmanNya; Dia sanggup untuk membangkitkannya dari antara orang mati,” mutlak
berbicara tentang Kristus.

Begitulah  Dia.  Dan  melalui  sel  Darah  itu  datanglah  Roh  Kudus,  yang  sudah
mengikat diriNya di dalam sebuah tubuh yang disebut Yesus. Darah itu menguduskan
sebuah jalan, oleh iman, untuk memanggil orang-orang yang ditebus atau yang dipilih
Allah. Dan ketika anda sudah menerima, maka Roh Kudus sudah mengambil semua
kejahatan  dari  diri  anda,  Dia  langsung  masuk,  Allah  sendiri,  untuk  mengerjakan
kehendakNya.

Di sini, di mana bos yang jahat itu mengeluh, dan si tua anu yang lain yang di sini
ini  sedang  melakukan  anu-anu,  dan  laki-laki  tua  ini  sedang  berbicara  tentang—
menentang itu. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus akan berdiri tepat di hadapannya.
Amin.

51 Dan mereka memperhatikan. Mereka bodoh dan tidak terpelajar, tetapi mereka
melihat bahwa mereka telah bersama-sama dengan Yesus. Untuk itulah Roh Kudus
datang.

Seorang nelayan kecil tua yang tidak dapat menandatangani namanya. Tetapi dia
berdiri  di  sana dan berkata, “Siapa yang harus kami percayai,  manusia atau Allah?
(Amin) Biarlah kamu ketahui, kami akan tetap berkhotbah di dalam Nama Yesus.” Ah,
sungguh berani.

Dia  mengenalnya—“Dia  memiliki  sebuah  rumah  di  sana.”  [Saudara  Branham
menyanyi—Ed.] Itu benar. Dia adalah seorang pendatang dan seorang asing di sini; dia
sedang mencari sebuah Kota yang akan datang. Apa artinya imam yang munafik itu
baginya?  Dia  berada  di  bawah  kekuasaan  Allah  dari  surga  yang  membangkitkan
AnakNya, Yesus Kristus, dan memenuhi dirinya dengan Roh Allah yang menjadikan
langit dan bumi. Begitulah anda. Dia tidak takut kepadanya. Tidak, tuan.
52 Kematian,  wah, ketika mereka membawa si  tua Stefanus itu ke luar sana dan
berkata, “Tarik itu kembali!” Dia berkata, “Kamu orang-orang yang keras kepala dan
yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menolak Roh Kudus. Sama seperti
yang dilakukan oleh nenek moyangmu, demikian juga kamu!”
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Mereka berkata, “Kami akan memukulimu sampai mati.”

Dia katakan, “Kamu tidak dapat melakukan itu jika kamu . . .”

“Kami akan tunjukkan kepadamu apakah kami akan melakukannya atau tidak.”
Dan mereka memungut batu-batu besar dan mulai melempari kepalanya.

Dia memandang ke atas, dan berkata, “Aku melihat langit terbuka. Aku melihat
tangga diturunkan. Aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Yang Maha Tinggi.” Dan
Alkitab tidak berkata dia mati;  dia tidur.  Oh, bukan main. Saya benar-benar dapat
melihat seorang Malaikat turun, mengangkatnya, dan menimangnya seperti seorang
bayi, seorang ibu, sampai dia tertidur. Oh, bukan main. Tentu, itulah tujuan Roh Kudus.
Dan untuk tujuan itulah Allah mengutus Roh Kudus.
53 Roh Kudus datang untuk memberi anda kuasa. Saya ada beberapa ayat Kitab Suci
lagi di sini sebentar. Roh Kudus datang untuk memberi anda kuasa (Saya—saya bukan .
.  .  Anda dapat menemukan ini.  saya sudah terlalu jauh malam ini),  memberi  anda
kuasa, kuasa dalam doa.

Anda ambil seseorang yang sudah menghidupi sebuah kehidupan yang baik, tetapi
mereka selalu kalah, “Oh, saya beritahu anda . . .” Seorang yang baik . . . “Oh, tentu
saya  mengasihi  Tuhan,  Saudara  Branham.”  Selalu  kalah:  mereka  tidak  pernah
mendapatkan jawaban doa. Sekali waktu anda penuhi wanita itu dengan Roh Kudus.
Perhatikan apa yang terjadi. Ketika dia pergi ke hadapan Allah, dia tidak kalah. Dia
datang dengan berani  ke takhta Allah,  percaya.  Dia  punya hak,  karena dia  adalah
seorang anak perempuan Allah oleh kelahiran. Ambil  pria itu, begitu pengecut, bos
menendangnya ke segala arah. Berkata, “Tunggu sebentar.” Sesuatu sudah berubah.
Paham? Dia sudah memperoleh Roh Kudus. Dia memberi anda kuasa; kehidupan anda
penuh dengan kuasa.

54 Dia memberi anda kuasa dalam berbicara. Wah, bukan main, orang-orang itu yang
dulunya takut berdiri di luar sana . . . Petrus, Yakobus, Yohanes, Lukas, dan mereka
yang lain, mereka sudah ada di loteng itu dan berkata, “Oh, kita tidak bisa tinggal lagi.
Mereka . . . Lihat ke sana. Ada Dr. Anu-anu dan anu-anu di luar sana. Ada Rabi Anu-anu
dan anu. Kamu tahu, dia punya empat gelar universitas. Bagaimana kita bisa tahan
melawan dia?”

Petrus berkata, “Oh, aku ingat aku menjual ikan kepada orang itu pada suatu hari.
Dia—dia berbicara, dan aku bahkan tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Oh, aku
tidak akan pernah mampu menghadapi  dia.  Tetapi  apa yang—apa yang dapat  kita
lakukan, saudara-saudara?”

Dia katakan, “Tunggu.”

“Tetapi kita sudah berada di sini selama empat hari.”

“Terus saja menunggu.”

“Berapa lama?”

“Sampai . . .”

“Baiklah, apakah Dia katakan itu akan terjadi pada hari kelima?”

“Dia tidak pernah katakan berapa lama? Dia katakan, 'Sampai . . .'”

Jadi mereka terus menunggu, “Berapa lama?”

“Sampai . . .”

“Delapan hari berlalu.”

“Sampai . . .”

“Sembilan hari berlalu.”

“Sampai . . .”

55 Dan akhirnya ketika hari  Pentakosta tiba, mereka semua berda di satu tempat
dengan satu tujuan. Allah sudah ada di atas mereka dalam rupa awan berapi. Allah
sudah berjalan bersama mereka di bumi. Sekarang, sesuatu yang lain akan terjadi.
Sesuatu siap terjadi. Mereka semua berada di satu tempat dengan satu tujuan. Dan
tiba-tiba datanglah suatu suara dari langit seperti tiupan angin keras, dan memenuhi
seluruh ruangan di mana mereka sedang duduk. Lidah-lidah bertebaran hinggap pada
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mereka. Apakah bertebaran? “Terpisah,” seperti gagap. Apakah anda pernah mendengar
seorang  yang  gagap?  Mereka  bicara,  “Ah-ah-ah  [Saudara  Branham  menirukan
seseorang  yang  gagap—Ed.].”  Paham?  Mereka  tidak  dapat  mengatakan  apapun,
“bertebaran,  terbagi-bagi,”  seperti  kuku  belah.  Artinya  sesuatu  yang  “terbelah,
terpisah.” Mereka tidak berbicara; mereka tidak mengoceh; mereka tidak melakukan
apapun selain  membuat  suara  gaduh.  Lidah-lidah  seperti  nyala  api  itu  bertebaran
hinggap pada mereka. Oh, mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka. Dan mereka
semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Whew.

56 Kemudian apa yang terjadi? Mereka pergi ke luar ke jalanan. “Di mana Rabi Jones
itu? Di mana orang itu berada? Di manakah si raksasa intelektual itu? Allah ada di atas
kita bersama Musa di semak yang menyala. Dia memberi kita makan dengan manna
dari tempat tinggi. Dia berjalan bersama kita selama tiga tahun—atau tiga setengah
tahun  di  sini  di  bumi.  Tetapi  sekarang  Dia  ada  di  dalam  diriku.  Bukan  aku  yang
berbicara; Dia. Aku tahu siapa Dia; aku tahu siapa diriku. Aku bukan aku lagi, selain
Dia. Bawa dia ke mari.”

“Hai kamu orang Israel dan kamu yang tinggal di Yudea, ketahuilah—ketahuilah,
dan dengarkanlah perkataanku. Kamu semua para pengkhotbah dan rabi-rabi .  .  .”
Whew. Bukan main, kuasa berbicara. Oh. “Mereka ini tidak mabuk (Mengambil tempat
bagi minoritas kecil itu, seratus dua puluh orang melawan sepuluh ribu orang atau lebih)
—mereka ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan.
(Aku adalah seorang pengkhotbah Injil sepenuh.) tetapi inilah yang diucapkan nabi Yoel
itu: akan terjadi pada hari-hari terakhir, firman Tuhan, Aku akan mencurahkan RohKu
(Whew) ke atas semua manusia. Dan . . . (Anda lihat Maria ada di sana sedang menari
di dalam Roh, berbahasa roh dan seterusnya?) 'Ke atas semua manusia, ke atas hamba-
hambaKu perempuan akan Kucurahkan RohKu. Aku akan memperlihatkan tanda-tanda
di langit di atas dan di bumi di bawah, Tiang Api dan gumpalan-gumpalan asap.'” Allah
ada di dalam umatNya pada waktu itu. Paham? Amin.

57 “Baiklah sekarang, gelar apa yang kamu punya?” “Apa—di mana—dari  sekolah
mana kamu berasal?”

“Itu tidak ada bedanya sekarang ini.” Oh, dia mulai mengungkapkan di dalam Kitab
Suci. “Daud telah melihat Dia, 'Tuhan selalu di depanku . . . Tidak akan goyah. Sebab itu
hatiku akan bersukacita karena—dan lidahku bersukaria. Dia tidak akan meninggalkan
jiwaKu di neraka, tidak juga membiarkan Orang KudusMu melihat kebinasaan.' Biarlah
aku berterus terang kepadamu. Bapa leluhur kita Daud, dia sudah mati dan dikuburkan,
dan kuburannya masih ada bersama kita sampai hari ini. Tetapi sebagai seorang nabi,
dia sudah melihat kedatangan Seorang yang Benar. Dan biarlah kamu ketahui, bahwa
Allah sudah membuat Yesus ini,  yang sudah kamu salibkan dengan tanganmu yang
jahat, sebagai Tuhan dan Kristus.” Amin.

“Saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat supaya selamat?”

Dikatakan,  “Bertobatlah  dan hendaklah  kamu masing-masing  memberi  dirimu
dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu
akan menerima karunia Roh Kudus.  Sebab bagi  kamulah janji  itu,  dan bagi  anak-
anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan
Allah kita.” Amin.

58 Sepanjang Allah sudah memperoleh suatu umat, Allah sudah memperoleh sebuah
gereja, Allah sudah mendapatkan Roh Kudus berbaris denganNya. Untuk itulah Allah
memberikan Roh Kudus. Orang-orang intelektual akan bangkit, selalu ada. Tetapi Allah
memiliki  minoritas  di  suatu  tempat.  Allah  memiliki  sebuah gereja  kecil  yang akan
bergerak dengan baptisan Roh Kudus untuk mengklaim ada di  dalam Terang.  Dan
merekalah  yang  akan  menjadi  orang-orang  yang  melalui  kesaksian  mereka,  akan
menghakimi dunia.  Bukankah Alkitab berkata,  Yesus katakan, “Berbahagialah yang
murni hatinya, mereka akan melihat Allah,” dan ayat yang lain berkata bahwa orang
benar—orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tentu, kesaksian anda hari ini akan
mendatangkan penghakiman menentang kota ini. Kesaksian kita tentang baptisan Roh
Kudus, dan kuasa Allah, kehidupan yang kudus, akan mendatangkan penghakiman atas
kota ini. Ketika ini . . .

59 Mereka yang terdahulu akan menjadi yang terakhir; mereka yang terakhir akan
menjadi yang terdahulu. Saya tidak akan tahu apapun tentang Sankey, Moody pada
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kebangkitan  mereka.  Mereka  tidak  akan  tahu  apapun  tentang  diri  saya  pada
kebangkitan  ini,  tetapi  saya  akan  berdiri  pada  kebangkitan  ini  untuk  memberikan
kesaksian. Demikian juga anda. Dan melalui hal itu, oleh penyebaran terang anda, dan
baptisan Roh Kudus, dan oleh kehidupan yang anda hidupi, dan hal-hal yang sudah
dilakukan Allah untuk membuktikan bahwa Dia sedang bergerak di sini; dan dengan
intelektual mereka, menjauh darinya, mereka akan dihakimi oleh orang-orang kudus.
Mereka sudah dihakimi; mereka sudah melewatinya.

60 Oh, bukan main. Saya sedang berbicara tentang kuasa doa, kuasa berbicara, kuasa
bagi sebuah kehidupan yang kudus. Amin. Itulah yang akan dilakukan Roh Kudus.

Sebagian dari  anda berjalan terus,  berkata, “Baiklah, saya memang tidak bisa
menghentikan minum-minum. Saya benar-benar tidak dapat menghentikan ini.” Roh
Kudus hidup di dalam anda untuk membuat semua “yang tidak bisa” ini menjauh dari
anda (Itu benar.): membuat para wanita berhenti memotong rambut mereka, membuat
mereka berhenti memakai rok-rok mini dan celana-celana panjang (tidak ada alasan),
membuat mereka berhenti menggosip. Oh, ya. Untuk itulah Ia, untuk menjadikan anda
sebuah kehidupan yang kudus. Ia senantiasa akan mengikuti petunjuk-petunjuk Alkitab.

Wanita berkata, “Ini terlalu panas. Saya harus memakai ini. Membuat kepala saya
sakit kalau saya membiarkan rambut saya tumbuh.” Tetapi tidak ada alasan dengan Roh
Kudus. Ia ada di situ untuk membuatnya demikian. Ia akan mengikuti Firman dengan
tepat. Itulah yang akan dilakukan Roh Kudus. Ia akan membuat kalian para pria untuk
memalingkan kepala anda dari wanita yang setengah telanjang dan berhenti memiliki
nafsu terhadap mereka. Yeah, anggota-anggota gereja . . . Itulah yang akan Ia lakukan.
61 Ia akan membuat anda berhenti merokok, dan minum, dan menjadi—ingin menjadi
seorang yang hebat. Ia akan mengeluarkan itu dari diri anda. Ia akan membuat anda
merendahkan diri ketika anda melakukan hal itu. Untuk itulah Roh Kudus. Ia adalah
untuk hidup yang kudus (Itu benar): membuat anda berhenti menggosip; membuat
anda berhenti main kartu, berhenti omong kosong, dan semua hal yang lain ini yang
anda lakukan di dekat sudut itu. Ia akan membuat anda menghentikan tindakan anda
yang tidak pantas seperti yang sedang anda lakukan, hidup tidak benar dengan isteri
anda. Itulah yang akan Ia lakukan. Itu benar. Ia akan menghentikan keinginan anda
untuk menikahi isteri orang lain. Itu tepat sekali. Itulah Dia. Ia akan membuat anda
menghidupi  sebuah  kehidupan  yang  kudus.  Untuk  itulah  kuasa  Roh  Kudus,  untuk
menset kasih sayang anda kepada hal-hal yang di atas di mana Allah berdiri di . . . ? . . .
Pikiran Kristus ada pada anda. Anda tidak bisa menghindar untuk memandang hal-hal
itu. Ketika anda memandang semua itu, anda memalingkan kepala anda. Itu benar. Ia
akan membuat anda . . .

Anda berkata, “Saya tidak dapat melakukannya. Oh, saya benar-benar tidak bisa
melakukannya.” Tentu, anda tidak bisa. Tetapi  Roh Kudus datang untuk tujuan itu.
Itulah yang dilakukanNya. Ia datang untuk mengeluarkan itu dari  diri  anda, semua
kebiasaan-kebiasaan lama itu dan hal-hal yang sedang anda lakukan. Gigitan lama itu,
memisahkan diri anda, berkata, “Terpujilah Tuhan, saya Methodis. Saya tidak punya
urusan dengan orang-orang yang berguling-guling kudus itu.” Roh Kudus datang untuk
mengeluarkan itu dari diri anda.

62 “Saya Baptis.” “Saya Presbiterian; saya tidak mau pergi ke kumpulan kecil orang-
orang yang berguling-guling kudus itu.” Roh Kudus datang untuk mengeluarkan semua
kekakuan itu dari diri anda. Itulah Dia. Ia membasuh anda di dalam Darah, menyetrika
anda. Ia datang untuk melakukan itu. Ia datang untuk meluruskan anda. Dia katakan,
“Luruskanlah  jalan  yang  berbelok-belok.”  Ia  datang  untuk  melakukan  itu,
meluruskannya, merendahkan tempat-tempat yang tinggi, membuat gunung-gunung
terlihat menari seperti anak-anak domba jantan kecil, dan daun-daun bertepuk tangan
[Saudara Branham bertepuk tangan—Ed.] kepada anda. Burung-burung menyanyikan
lagu-lagu yang berbeda-beda. Lonceng-lonceng sukacita berdentang. Tidak ada alasan-
alasan. Ia datang untuk melakukan itu. Itulah tujuan Allah mengutus Roh Kudus, supaya
anda melakukan hal-hal ini. Supaya anda akan bekerja—berjalan menurut Dia.

63 Nah, saya tidak ingin menyakiti anda, tetapi saya sudah memberitahu anda bahwa
saya ada di sini dengan kesungguhan yang paling dalam. Menjauhkan diri untuk tidak
mencubit anda, sekali-sekali saya lompati satu jalur di suatu tempat (Dan tetap dengan
Kebenaran.), tetapi tetap di situ dan membuatnya sedemikian rupa sehingga itu tidak
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mencubit anda terlalu keras.

Tetapi saya ingin beritahukan sesuatu kepada anda. Jika Alkitab berkata bahwa
salah bagi seorang wanita untuk memotong rambutnya, dan anda berkata bahwa anda
sudah memperoleh Roh Kudus dan kemudian memotong rambut anda, saya bertanya-
tanya apakah anda sudah mendapatkan. Jangan marah. Kalau itu benar,  itu masih
memperlihatkan bahwa ada tanda yang lain yang menentang anda.

64 Jika Alkitab katakan adalah salah bagi seorang perempuan mengenakan pakaian
seperti pakaian laki-laki, dan anda mengenakan ketelpak [Baju kerja—Ed.] dan celana-
celana panjang ini di jalan . .  .  Kalian para gadis . .  .  Saya pikir seorang bayi kecil
akan—berpikir jika mereka bermain-main dengan anak-anak laki-laki dan lainnya. Tetapi
lihat, ketika anda—ketika kalian gadis-gadis menjadi dewasa pada usia lima belas, enam
belas, delapan belas, sampai nenek-nenek, di luar sini di jalan . . . Dan Alkitab katakan
adalah suatu kekejian di hadapan Allah bagi seorang wanita untuk memakai hal-hal itu,
tapi  toh  kalian  memakainya,  dan  berkata  anda  sudah  memperoleh  Roh  Kudus?
Terkadang saya bertanya-tanya. Roh Kudus akan mengikuti Firman Allah sepenuhnya.
Dan seorang pengkhotbah yang berada di  balik  mimbar  yang tidak  memiliki  kasih
karunia  yang  cukup  untuk  mengkhotbahkannya,  saya  ragu  apakah  dia  sudah
memperolehNya. Baiklah, untuk itulah Roh Kudus diutus.

65 Ia akan memberi minyak suci kepada pengkhotbah. Ia akan memberi kekudusan
kepada  kelompok  itu.  Ia  akan  menempatkan  gereja  pada  tempatnya.  Ia  akan
mendatangkan kesatuan roh. Ia akan menyatukan kita bersama-sama dengan kuasa. Ia
akan menyatukan kita bersama-sama dengan kasih, kasih persaudaraan. Saya tidak
peduli apakah anda Methodis, Baptis, Presbiterian, Lutheran, apapun anda, jika kita
semua oleh satu Roh Kudus sudah dibaptis ke dalam satu Tubuh dan menjadi anggota-
anggota dari Tubuh Yesus Kristus dan bukan . . . Tidak ada yang saat ini, tidak ada yang
akan datang, lapar, kelaparan; tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih
Allah,  kasih Kristus—kasih Allah yang ada pada Kristus,  karena kita dilahirkan dari
RohNya,  dibasuh di  dalam DarahNya.  Kita  adalah  ciptaan baru.  Untuk  itulah  Allah
datang. Untuk itulah Roh Kudus diberikan. Benar, tuan. Itu adalah . . .

66 Nah, jemaat. Tataplah wajah saya. Tadi banyak tangan-tangan yang terangkat
bahwa anda yang sudah memperoleh  Roh Kudus.  Paham? Tentu,  ada  banyak.  Oh.
Sekarang, saya—saya hanya mau mengulangi sedikit di sini. Ini direkam. Tetapi kita
akan mendapatkan lebih banyak lagi tentang itu besok malam. Jika anda katakan anda
sudah mendapatkanNya dan merasa bersalah dengan semua ini, saya bertanya-tanya
apa yang sedang memimpin anda. Allah tidak akan pernah memimpin anda menjauh
dari Firman. Dia akan membuat anda tetap dengan Firman, karena itu adalah hukumnya
Allah sendiri kepada gerejaNya bagi umatNya, bagi kaum wanita, dan bagi kaum pria.

Baiklah, anda berkata, “Itu kan tidak menyakiti saya kalau melakukan ini atau itu.”
Itu tidak? Firman katakan itu menyakiti. Dan jika Roh Kudus ada di dalam diri anda, Ia
akan memimpin anda tepat kepada Firman. Tidak akan ada alasan/dalih. Allah tidak
membuat perubahan atau alasan. Dia membuat tanda dan anda berdiri dengan jari kaki
pada tanda itu. Itu saja. Begitulah dengan setiap orang. Anda datang dengan cara yang
sama.

Petrus berkata, “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu
dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu
akan menerima karunia Roh Kudus.” Paham? Itu saja. Kita harus mengena ke jalur itu.

67 Nah, saya tidak bermaksud menyakiti anda. Saya terlalu mengasihi anda. Tetapi,
saudara, saudari, apakah anda menyadari apakah—bahwa saya tahu saya harus berdiri
di hari-hari terakhir pada waktu kebangkitan itu bersama dengan angkatan orang-orang
ini  dan  memberikan  pertanggungjawaban  atas  Firman  ini?  Dan  Roh  Kudus
memperlihatkan  hal  ini  dan  saya  berkhotbah  di  sana,  di  mana anda  akan  berdiri?
Bagaimana anda akan menjauh darinya? Anda tidak dapat melakukannya, sahabat.
Jangan . .  .  Sekarang, hentikan itu. Apapun yang sedang anda lakukan yang salah,
hentikan itu. Anda berkata, “Saya tidak bisa.” Maka anda belum mendapatkan “Tidak
dapat masuk” pada diri anda. Ketika Roh Kudus datang, Dia memberi anda kuasa atas
dunia. Dan jika anda . . . dengarkan apa yang Dia katakan: “Jika kamu mengasihi hal-
hal yang dari dunia, adalah karena kasih Allah tidak ada di dalam dirimu.” Nah, tidak
ada alasan/dalih. Dia membuatnya jelas, dan kita harus datang kepada tanda itu.



Untuk Apakah Roh Kudus Diberikan? 20

Saya  tahu  anda  berpikir  saya  mengerikan.  Tetapi  saya  benar-benar  sangat
mengerikan sekarang ini. Paham? Dengarkan. Itu benar.

68 Nah,  datang  ke  situ,  saudara,  saudari.  Jangan  biarkan  beberapa  orang  dari
intelektual universitas yang di sekitar sini ini memberitahu anda, “Oh, itu orang tua yang
sangat kolot.” Jika itu orang tua yang kolot, maka Allah adalah orang tua yang kolot.
Dan jika Allah orang yang kolot, maka saya juga. Amin. Saya mau seperti Dia. Kenapa?
RohNya yang ada di dalam saya lapar dan haus, menyebut apapun yang bertentangan
dengan Firman . . .

Jika orang-orang berkata, “Tidak apa-apa untuk—oh, jika seorang pria main kartu
untuk senang-senang dan hanya berjudi satu atau dua sen, itu kan tidak apa-apa.” Allah
katakan tidak.

“Oh,  jika  anda  sekedar  meneguk  minuman  untuk  penghormatan  saja,  hanya
minum sedikit sekali-sekali . . .” Tetapi Allah katakan, “Celakalah dia.”

Oh,  anda  berkata,  “Kan  tidak  apa-apa,  Saudara  Branham.  Saya—saya—saya
memotong rambut saya dengan alasan yang jelas; wanita—anda tahu—para wanita
yang lain kan melakukannya.” Saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh wanita-wanita
yang lain. Mereka bukan contoh anda, atau mereka bukan bos anda. Jika anda sudah
memperoleh Roh Kudus di dalam anda, anda akan mengikuti petunjuk-petunjukNya
tanpa menghiraukan apa yang dikatakan orang-orang tentang diri anda.

“Baiklah, Saudara Branham, panas sekali ini, dan saya harus mengenakan pakaian
mini  anu—anu ini.”  Neraka lebih panas dari  itu, saudariku yang terkasih. Biar saya
beritahu anda. Dan—dan jangan . . . Anda ingat itu.

69 Dan Roh Kudus akan selalu memimpin anda kepada Kebenaran, dan KebenaranNya
adalah Firman.  “PerkataanKu adalah Kebenaran.  Biarlah setiap perkataan manusia
bohong, tetapi perkataanKu benar.”

Dan renungkan saja, suatu kekejian. Dapatkah anda renungkan? Ini adalah sebuah
kata yang mengerikan bagi seorang hamba Tuhan untuk diucapkan, tetapi saya sudah
pergi ke toilet-toilet di tempat-tempat di mana itu akan benar-benar . . . Hampir-hampir
anda akan berbalik  mundur.  Itu benar-benar begitu .  .  .  Dan hal-hal  yang najis  di
tembok. Saya berpikir, “Kenapa di dunia ini ada orang-orang yang bisa begitu bobrok?”
Dan bau .  .  .  Ketika saya masuk ke tempat-tempat  itu,  saya sering berpikir,  “Bau
sekali.” Saya—saya harus memegang hidung saya seperti ini untuk membasuh tangan
saya. Saya takut kalau saya memegang gagang pintu itu lagi, akan ada kuman dari
penyakit kelamin dan yang lainnya.

Dan saya berpikir, “Oh . . .” Suatu hari berdiri di bandara, salah satu tempat-
tempat itu saya masuki—atau tempat kereta api. Saya masuk ke situ, dan saya berpikir,
“Oh, ya ampun . . .”

Dan Sesuatu berkata kepada saya, “Begitulah dunia tercium di hadapan Tuhan.” Itu
adalah kekejian.

70 Dan saya merenungkan ketika saya melihat seorang wanita berjalan di jalanan
dengan dirinya bertindak seperti itu dan mengenakan pakaian laki-laki, seperti itulah
yang terlihat di hadapan Tuhan; itu adalah suatu kekejian, sesuatu yang najis dan bau
di  hadapan  Allah.  Namun,  wanita  itu  akan  pergi  ke  gereja  pada  hari  Minggu  dan
menghiasi dirinya. Seorang pria akan pergi ke sana, dan yang minum-minuman, dan
menipu, dan cinta akan uang, dan menipu tetangganya, dan semua yang lain untuk
mendapatkan sedikit  uang tambahan,  dan melakukan hal-hal  ini,  dan berjudi,  dan
merokok,  dan  minum-minuman,  dan  berdusta,  dan  kemudian  pergi  ke  gereja  dan
bersaksi: Kekejian, kenajisan. Itulah gereja yang intelektual.

Berkata, “Yah, saya kan anggota gereja.” Ya. Dan harus membiarkan jemaat keluar
untuk waktu lima belas menit supaya semua diaken dan mereka semua bisa merokok,
dan gembalanya juga, sebelum anda bisa masuk kembali untuk beribadah. Beritahu
saya .  .  .  Pisahkan diri  anda dari  hal-hal  yang najis.  “Mencemari  tubuh,  Aku akan
membinasakannya.” Tuhan berkata Dia akan melakukannya.

71 Dan di zaman ini lebih—kanker menyebabkan . . . Sembilan puluh sekian persen
kematian karena kanker paru-paru dan tenggorokan disebabkan oleh menghisap rokok.
“Mencemari tubuh, Aku akan membinasakannya.” Tetapi mereka begitu terikat kepada
neraka, menggelinding seperti itu, mereka tidak tahu. Dan seorang pengkhotbah berdiri
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di  mimbar  dengan empat  gelar  dari  universitas,  dia  sendiri  merokok.  Biarlah  saya
beritahukan sesuatu kepada anda, saudara. Roh Kudus diutus untuk memanggil pria dan
wanita  keluar  dari  hal  itu.  Pisahkan  diri  anda.  Kata  “gereja”  artinya  “dipisahkan.”
“Keluarlah dari antara mereka,” kata Alkitab. “Jangan jamah kenajisan mereka, dan Aku
akan  menerima  kamu;  dan  kamu  menjadi  anak-anak  laki-laki  dan  anak-anak
perempuan bagiKu,  dan  Aku  akan  menjadi  Allahmu.”  Oh,  bukan  main.  Saya  tidak
bermaksud buruk, tetapi saya maksudkan untuk jujur dan terus terang. Benar, tuan.
Oh, sungguh hal yang mengerikan.

72 Saudara dan saudari, di manakah kita berdiri pada hari ini? Di mana kita berada?
Mari berhenti.

Pada malam yang lalu, di seberang kursi tua di sana di ruangan itu (Sekarang, saya
harus akhiri), sebuah kursi Duofold tua [Kursi lipat dua—Ed.], sesudah berdoa selama
tiga  atau  empat  hari,  jadi  saya  berada  di  suatu  tempat  yang  seperti  itu,  berjalan
mondar-mandir dan berpikir, “Oh, Tuhan . . .” Dan saya masuk ke suatu tempat yang
seperti itu sampai saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya katakan, “Tuhan,
kami berada di ujung jalan itu. Dan saya menyadari bahwa saya sudah lalai. Saya sudah
ada panggilan untuk pergi, dan lelah, dan tidak mau melakukannya.” Saya berpikir pada
waktu itu, “Saya dapat melihat Tuhan saya terhuyung-huyung melintasi kegelapan sana
ketika Dia sudah begitu lelah di mana Dia hampir tidak bisa mengangkat satu kaki demi
satu kaki, tetapi Dia tidak terlalu—berhenti kepada perempuan itu di mana saya—bagi
anak  laki-laki  yang  dibawa  keluar  sana  yang  sudah  mati,  sampai  Dia  pergi  dan
menjamah usungan jenazah itu, dan memakai tenaga kecil yang ada pada diriNya untuk
membangkitkan anak itu. Yah, kenapa saya menjadi lelah? Apa yang terjadi dengan diri
saya, Tuhan?” Di sinilah saya merenung, “Yah, saya semakin tua. Saya—saya tidak
dapat melakukannya.”

73 Di sanalah Musa (Allah yang sama yang saya layani), berdiri di sana dengan usia
seratus dua puluh tahun. Ada Kaleb, berdiri dengan usia sembilan puluh tahun dengan
pedang di  tangannya dan berkata, “Yosua, pedang ini  dipegang di  tanganku empat
puluh tahun yang lalu.” Dulu dia berumur delapan puluh. Berkata, “Pada waktu ini aku
masih sama kuat seperti yang dulu.” Amin.

Saya katakan, “Tuhan, kasihanilah saya.” Saya katakan, “Oh, lihatlah ke mari.
Saya selalu .  .  .”  Dan saya pegang tangan isteri  saya (Di  belakang sana),  tepat di
Alkitab ini dan Alkitab kecilnya, dan saya katakan, “Sayang, saya sudah terlalu negatif.
Roh Kudus yang di dalam diriku menemplak saya.” Saya katakan, “Saya renungkan
tentang tupai-tupai yang di sana itu. Saya renungkan tentang Hattie Wright yang di
sana dan anak-anak kecil itu. Saya renungkan tentang apa yang sudah dilakukan Allah,
memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang dapat  menciptakan.”  Haleluya.  Saya
berpikir, “Dia sudah memberitahukan hal itu kepada saya bertahun-tahun yang lalu,
'Aku tidak akan meninggalkanmu; Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan
ada  seorangpun  yang  akan  tahan  di  hadapanmu  seumur  hidupmu.  Aku  akan
menyertaimu. Dan mulai dari tangan yang dapat mengenali ini, itu akan tiba sampai
kamu akan mengetahui rahasia hati. Sesudah itu, itu akan naik lebih tinggi dan lebih
tinggi.'” Setahun sesudah itu dibuktikan dengan sempurna di seluruh dunia. Di sinilah
datang pelayanan besar yang berikutnya yang jauh melampaui yang itu. Saya katakan,
“Sayang, saya pegang tanganmu. Dengan pertolongan Tuhan dan kasih karunia Allah,
jangan biarkan saya negatif lagi. Biarlah saya maju kepada kebangunan rohani ini untuk
berkhotbah seperti yang belum pernah sebelumnya. Biarlah saya pergi terlebih dahulu
dari sini untuk menguduskan diri saya dan membuat jalan bagi orang-orang, supaya
dosa-dosa saya sendiri, kelalaian saya sendiri berada di bawah Darah, kelemahan saya
berada di bawah Darah, supaya saya akan berjalan keluar dan berkata, 'Ikuti  saya,
jemaat.'” Itu benar. Saya benci melihat seseorang berkata, “Pergi lakukan itu.” Saya
suka melihat seseorang yang akan memimpin jalan itu untuk melakukannya. Benar,
tuan.

74 Di sini beberapa waktu yang lalu, kita mengalami kebakaran di kota ini, Perusahaan
Minyak Pfau terbakar. Mereka punya Departemen kebakaran Jeffersonville yang ada di
sana. Dan seorang teman saya (orang yang baik), tidak terbiasa dengan api yang besar
seperti  itu,  dia  naik  ke  atas,  berkata,  “Semprotkan  sedikit  air  di  sini,  anak-anak.
Semprotkan sedikit air di sini.”

Datanglah si Clarksville ke sana, “Ding, ding, ding, ding. Naik ke atas sana, dan dia
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berkata—kepala pemadam itu lompat, berkata, ”Semprotkan sedikit air di sini. Pecahkan
kaca di sini ini. Semprotkan sedikit air di sini.“

Tetapi dari seberang sungai itu datanglah pemadam kebakaran yang terlatih dari
Louisville. Kail dan tangga yang besar itu tidak berhenti sampai kepala pemadam itu
berada di ujung tangga itu. Ketika tangga itu naik, dia ada di ujung itu. Melemparkan
kapaknya sebelum dia tiba di sana, dan memecahkan kaca jendela itu, berkata, “Ayo,
anak-anak.” Begitulah. Api itu padam dalam beberapa menit.

Bukan,  “Semprotkan  sedikit  air  di  sini:  semprotkan  sedikit  air  di  sana.”
Mengingatkan saya akan beberapa pengkhotbah intelektual ini.

Ayo, mari pergi. Saya tahu Itu Kebenaran. Saya sudah merasakan dan melihat! . . .
? . . . Roh Kudus benar. Allah itu baik. Jangan coba di sini, coba di sana. Mari berjalan
masuk ke dalamNya. Dan Dia ada di sini. Itu untuk anda. Allah memberikan kuasaNya
bagi gerejaNya. Bukan semprotkan di sini dan semprotkan di sana; anda tidak akan
pernah menyelesaikan apapun. Pimpinlah. Amin. Whew. Bahkan tidak dapat melihat
melalui mereka lagi. Amin. Apa yang akan kita lakukan?
75 Setiap orang yang duduk di sini dipenuhi dengan sesuatu. (Kemudian saya akan
menutup. Saya pasti akhiri sesudah itu.) Anda dipenuhi dengan sesuatu. Anda tidak
dapat  duduk  di  sana  tanpa  dipenuhi  dengan  sesuatu.  Anda  sudah  memperoleh
kehidupan di  dalam diri  anda.  Kehidupan itu  memerintah anda,  dan kehidupan itu
diperintah oleh suatu roh. Nah, mungkin anda penuh dengan dunia, mengasihi dunia
atau hal-hal yang dari dunia. Allah mengasihani anda. Mungkin anda penuh dengan
kredo-kredo dari  suatu gereja,  doa-doa kecil  yang anda ucapkan, anda berpikir  itu
akan—atau berdoa kepada orang mati, atau—atau membuat semacam tanda salib di
depan anda. Allah mengasihani anda.

Dan mungkin anda dipenuhi dengan keagamaan; dan itu masih buruk. Itu benar.
Itu benar. Alkitab katakan di hari-hari terakhir mereka akan sangat relijius, memiliki
suatu bentuk kesalehan—memiliki suatu bentuk kesalehan, tetapi menyangkali kuasa
yang daripadanya; menjauhlah daripadanya. Jika anda penuh dengan keagamaan, anda
malang: keagamaan saja, itu saja. Jika anda penuh dengan kredo-kredo, anda tidak
tahu apa yang sedang anda bicarakan. Jika anda penuh dengan dunia, anda buta.

Dan selanjutnya lagi, mungkin anda penuh Roh Kudus. Amin. Saya harap anda
demikian. Dan jika tidak, saya harap anda penuh. Dan jika anda penuh dengan Roh
Kudus, apa yang anda peroleh? Anda sudah memperoleh kuasa; anda memperoleh
kasih; anda memperoleh damai. “Aku akan berikan damaiKu kepadamu, bukan seperti
yang diberikan dunia yang Aku berikan kepadamu.” Anda memperoleh damai; anda
dimeteraikan.  Anda memperoleh tanda.  Amin.  Anda memperoleh perhentian.  Anda
memperoleh  sukacita  yang  tak  terucapkan  dan  penuh  dengan  kemuliaan.  Anda
dilabuhkan. Oh, bukan main. Begitulah anda dengan Roh Kudus. Anda memiliki . . . Jika
anda sudah penuh dengan Roh Kudus, anda sudah pindah dari  maut kepada Hidup,
menantikan kebangkitan umum pada hari terakhir.

76 Di dunia yang akan datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan Yang mengatakan
Dia datang di dalam kemuliaan dan keagungan . . . Laut akan menyerahkan orang mati
yang di dalamnya. Tubuh-tubuh yang dapat binasa dari mereka yang tidur di dalam Dia
akan . . . Yang tidur di dalam Dia . . . Bagaimana anda masuk ke dalam Dia? Oleh satu
Roh kita semua dibaptis ke dalam satu Tubuh. Tubuh-tubuh yang dapat binasa dari
mereka yang tidur  di  dalam Dia  akan diubahkan dan dibuat  menjadi  sama seperti
tubuhNya yang mulia, dengan jalan mana Dia sanggup menaklukkan segala sesuatu
kepada diriNya.  “Aku mendengar  suatu suara dari  surga,”  kata Yohanes.  “Katanya
padaku, 'Tuliskanlah: Diberkatilah mereka yang mati di dalam Tuhan . . . ? . . . yang
mati  di  dalam Tuhan  mulai  dari  sekarang,  sebab  mereka  berhenti  dari  jerih  lelah
mereka, dan segala pekerjaan mereka menyertai mereka.'” Untuk itulah Dia mengutus
Roh Kudus. Oh, kepastian yang diberkati, Yesus adalah milik saya. “Aku di dalam Dia,
dan Dia di dalam Aku; Bapa di dalam Dia, dan Dia di dalam Bapa, dan Bapa di dalam
aku, dan aku di dalam Dia.”

. . . Yesus milikku.

Oh, sungguh rasa pendahuluan kemuliaan Ilahi!

Aku seorang ahli waris keselamatan, yang sudah dibeli Allah,
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Yang dilahirkan dari RohNya, sesudah dibasuh di dalam DarahNya.

Amin. Saya tidak akan memperdagangkannya. Oh, bukan main.

Semua permata dan batu delima, dan emas dan perak,

PetiNya penuh, Dia punya kekayaan yang tak terkatakan.

Sebab Aku anak seorang Raja, aku anak Raja:

Dengan Yesus Juru SelamatKu, menjadikanku seorang anak Raja.

Amin dan amin. Saya tidak akan menukarnya. Saya tidak akan menukarnya; saya
sudah mendapatkan dua atau tiga ayat . . . Kemudian ini ayat Firman yang lainnya.
Ketika—ketika  anda  dipenuhi  Roh Kudus  (Itulah  hal-hal  yang anda miliki.),  lantas
apakah diri anda bagi dunia? Seorang yang asing. (Saya tahu itu sudah terlambat, tetapi
tidak pernah terlalu terlambat untuk hal ini.) Seorang yang asing. Oh,

Kita adalah pendatang dan orang asing di sini,

Kita sedang mencari sebuah kota yang akan datang.

Sekoci penolong akan segera datang

Untuk mengumpulkan permata-permataNya pulang.

77 Saya bisa mendengar air memercik di sana di sungai Ohio. Ketika saya seorang
pengkhotbah yang masih anak-anak sekitar dua puluh dua tahun, menyanyikan itu di
sana, dan saya mendengar . . . Memandang ke atas saya dan mendengar suatu Suara,
berkata, “Pandang ke atas.” Di situlah datang Cahaya besar itu menggantung tepat di
sana, turun ke atas saya dan berkata, “Sebagaimana Yohanes Pembaptis diutus untuk
mendahului kedatangan Kristus yang pertama, kamu akan memiliki sebuah Pesan yang
akan mendahului kedatangan Kristus yang kedua. Oh, bagaimana saya bisa percaya itu?
Tetapi itu sudah terjadi dengan tepat. Dan malam ini api-api kebangunan rohani sedang
menyala di seluruh dunia. Gereja Allah yang besar yang sudah ditebus itu mengangkat
Dirinya keluar dari tempat itu. Dan kampanye-kampanye kesembuhan yang besar, dan
tanda-tanda,  dan  keajaiban-keajaiban,  dan  mukjizat-mukjizat,  memperlihatkan
kedatangan itu.

78 Anda seorang pendatang, dan anda adalah orang asing. Anda melakukan hal-hal
yang asing, berbeda dengan apa yang dulu anda lakukan. Anda tidak bertindak seperti
anda yang dulu. Orang-orang . . . Roh Kudus, ketika Ia datang ke atas anda, dan anda
dipenuhi  dengan  Roh  Kudus,  anda  mengabaikan  hal-hal  yang  dari  dunia.  Anda
mengabaikan hal-hal yang akan menimpa anda; anda mengabaikannya. Kemudian anda
menjadi suatu makhluk yang aneh, itik yang jelek bagi mereka, rajawali  kecil  yang
ditetaskan  di  sarang  ayam,  yang  sudah  saya  khotbahkan:  “Dan  Ketika  Rajawali
Menggoyangbangkitkan Isi SarangNya.” Anda menjadi suatu makhluk yang terlihat aneh
bagi mereka. Tetapi, oh, bukan main, berjalan di jalan raya sang Raja. Amin. Oh, itu
adalah sebuah jalan raya menuju surga. Saya sedang berjalan di jalan raya Sang Raja.
Berkata, “Lihatlah orang yang berguling-guling kudus itu, itik yang nakal itu. Itulah
pengkhotbah yang berguling-guling kudus itu.”

79 Seorang  pengkotbah  Methodis  yang  terkenal  berkata  kepada  seorang  pria  di
Louisville, katanya, “Saya akan suka menolong Saudara Billy, tetapi anda tahu apa
akibatnya, saya pasti akan menjulurkan leher saya.” Anda tidak perlu menjulurkan leher
anda untuk saya; Dia sudah menjulurkan HidupNya bagi saya. Amin. Berjalan saja di
jalan raya sang Raja, itu saja. Oh, bukan main. Dipenuhi dengan RohNya, dilahirkan dari
RohNya, dibasuh di dalam DarahNya, haleluya senangnya . . .

Dan kemudian hal yang lain. Kenapa? Apa yang membuat anda melakukan hal itu?
Anda masih seorang manusia. Tetapi apa yang membuat anda melakukannya? Adalah
karena anda datang, anda, roh anda, datang dari atas. Itu adalah Allah di dalam anda.

80 Ketika saya pergi ke Roma, saya perhatikan bahwa mereka, setiap orang memiliki
roh Roma. Ketika saya pergi ke Yunani, mereka semua memiliki roh Yunani. Ketika saya
pergi ke Inggris, mereka semua memiliki roh Inggris. Ketika anda pergi ke berbagai
tempat, anda temukan . . . Dan anda temukan roh Amerika; itu mengerikan.

Ketika saya pergi ke katakombe-katakombe San Angelo di Roma [Kuburan-kuburan
bawah tanah seperti di zamannya kekaisaran Romawi—Ed.], mereka pasang sebuah
plang di situ: “Mohon, Para Wanita Amerika, Mengenakan Pakaian Untuk Menghormati



Untuk Apakah Roh Kudus Diberikan? 24

Orang Yang Mati.” Roh Amerika . . .

Lihatlah mereka yang keluar dari pesawat, mengenakan pakaian-pakaian mini dan
setiap orang memandang mereka. Dan di sinilah tampil Nona Amerika [Miss America—
Ed.].  Itulah  roh  Amerika.  Anda  dapat  memberitahukan  darimana  dia  berasal:
Berdandan, ampun, sambil menarik seekor anjing pudel tua yang hidungnya beringus.
Itu  benar.  Oh,  ya.  Dia  seorang—dia  seorang—dia  seorang  Amerika,  Miss  Amerika.
Berjalan turun, anda tahu, berjalan dengan sikap yang angkuh seperti itu. Kenapa? Dia
sudah memperoleh roh Amerika. Tetapi Yesus katakan . . . Dia bersaksi menentang itu
pada hari itu. Dia berkata, “Kamu berasal dari bawah, Aku berasal dari atas.” Dan jika
anda sudah memperoleh Roh Kristus di dalam diri anda, anda berasal dari atas. Maka
anda adalah seorang yang asing di sini. Tetapi anda memperoleh sifat dari tempat anda
berasal; itulah yang sedang saya coba sampaikan.

81 Seorang Roma datang ke sini  dan dia menggaruk-garuk kepalanya; dan orang
Jerman datang ke sini; orang Amerika pergi ke sana. Kenapa? Anda mendapatkan roh-
roh dari negara mana anda berasal. Itulah yang membuat kita begitu berbeda dengan
dunia.  Anda berasal  dari  atas.  Anda dilahirkan;  anda—anda adalah seorang warga
negara dari Kerajaan yang lain. Anda percaya itu? Itulah Roh Kudus itu, adalah untuk
menjadikan anda seorang warga negara dari Kerajaan Allah.

Maka  jika  anda  adalah  seorang  warga  negara  Kerajaan  Allah,  bagaimana  Ia
membuat anda bertingkah-laku? Seperti yang dilakukan Allah di dalam KerajaanNya.
Sekarang, apa yang dilakukan Allah di dalam KerajaanNya? Kekudusan, kebenaran,
kemurnian pemikiran, kemurnian pikiran, kuasa, dan kasih, pergi kepada orang-orang
yang terhilang, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mukjizat-mukjizat, melakukan
perkara-perkara  yang  besar.  Maka  bagi  dunia  anda  terlihat  gila;  mereka  berkata,
“Orang-orang itu sudah gila.” Paham? Tetapi anda adalah seorang warga negara dari
Kerajaan itu.

82 Satu ayat Firman lagi, jika anda mau mencatatnya: Yohanes 12:24. Biarlah saya
mengutipnya dengan cepat untuk anda. Yesus berkata, “Jika biji gandum tidak jatuh ke
dalam tanah, jikalau ia tidak mati, ia tidak dapat menghasilkan kehidupan yang lain.”
Sekarang, lihat. Satu tanda penutup sekarang. Dan kemudian ingat, ini adalah mutlak,
sekarang, bagi anda jemaat—Ia mutlak perlu, dan diperlukan, dan mendesak, dan wajib
supaya anda menerima Roh Kudus sekarang ini, sebab jika tidak, anda tidak bisa masuk
kepada kebangkitan itu.

Sekarang, perhatikan. Allah tidak dapat melanggar hukum-hukumNya; kita tahu
itu. Dia menuruti hukum-hukumNya. Nah, biji gandum, atau kita pakai bulir, seperti
dikatakan Yesus di situ. Tentu saja bulir di dalam Alkitab (Saya baru saja membacanya
hari ini.) menunjuk kepada rami, atau jenis benih apa saja, tetapi . . . Gandum, gerst,
atau maizena, atau apapun, itu adalah bulir. Tetapi ketika biji gandum jatuh ke dalam
tanah . . . Nah, ada . . . Kita semua yang ada di sini sudah melihat—tahu hal ini terjadi.
Biji gandum, atau bulir gandum dapat terlihat sesempurna mungkin. Dan anda taruh itu
ke dalam tanah, dan jika bulir itu . . . Ia memiliki kehidupan yang tak henti-hentinya; ia
akan turun hari ini, menghasilkan dirinya lagi menjadi tangkai, dan kembali turun, dan
naik lagi, dan turun lagi, Ia punya kehidupan yang terus-menerus. Jika bulir itu tidak
memiliki bakal benih kehidupan di dalamnya, tidak peduli secantik apa ia terlihat, ia
tidak akan pernah bangkit. Ia akan masuk ke tanah dan busuk, dan itu saja. Bagiannya
(material-material itu) dapat digunakan untuk pupuk dan yang lainnya di dalam tanah.
Tetapi  sejauh  itu  hidup  lagi,  ia  tidak  akan  pernah  hidup  jikalau  ia  tidak  memiliki
kehidupan yang terus-menerus di dalam dirinya. Siapapun tahu itu. Anda tidak bisa.

83 Mungkin ada dua orang, satu di antaranya benar-benar tepat—keduanya sungguh
mirip. Satu di antaranya bisa saja seorang manusia yang baik; dia dapat melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang baik; dia dapat melakukan yang lainnya; tetapi jikalau orang
itu tidak memiliki Hidup Kekal di dalam dirinya, dia tidak akan pernah bangkit pada
waktu kebangkitan. Dia tidak dapat melakukannya; tidak ada apapun di  situ untuk
dibangkitkan. Tidak ada apapun untuk membawa dia naik; tidak ada kehidupan. Jadi
anda lihat, saudaraku yang terkasih, saudariku yang terkasih, jikalau seorang tidak
dilahirkan kembali, dia tidak dapat kembali ke dalam Kerajaan itu dengan cara yang
bagaimanapun. Dia tidak bisa. “Jikalau Biji Gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan
mati . .  .” Dia sedang berbicara tentang diriNya sendiri.  Tetapi Dia memiliki, bukan
kehidupan yang tak henti-hentinya; Dia memiliki Hidup Kekal. Dan Kehidupan itu Dia
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berikan kepada anda, supaya anda akan memiliki jenis Kehidupan yang sama . . .

Nah, jika anda hanya memperoleh kehidupan manusia, cukup untuk menggerakkan
anda berkeliling, nafsu . . . “Dia yang hidup dalam kesenangan sudah mati ketika dia
masih hidup.” Anda tidak dapat bangkit. Mungkin saja anda gadis yang paling terkenal
di sekolah. Mungkin anda gadis yang paling terkenal di kartu permainan di kumpulan
anda. Mungkin anda wanita yang berpakaian paling baik di negeri. Mungkin anda yang
tercantik. Mungkin anda memiliki tubuh yang paling bagus. Mungkin anda adalah idola
suami anda. Mungkin anda adalah semuanya ini, di mana itu mengagumkan. Tetapi,
saudari, jikalau anda tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri anda, yang adalah Hidup
Kekal, di kesudahan jalan ini anda berakhir. Dan saya tidak peduli bagaimana tampang
anda, atau bagaimana hal-hal ini, atau betapa tidak terkenalnya anda, atau seterkenal
apa diri anda, secantik apa, atau sejelek apa; jika anda sudah memperoleh Hidup Kekal,
di situ—anda akan hidup selama-lamanya.

84 Ketika bulan dan bintang-bintang lenyap, dan bumi sudah meratapi dirinya menjadi
gunung-gunung, dan padang gurun dan semuanya sudah tidak ada lagi,  dan dunia
sempoyongan seperti orang mabuk yang pulang pada malam hari, dan bintang-bintang
menolak untuk bersinar dan jatuh dari langit, dan bulan berubah menjadi darah, dan
matahari  malu dan menyembunyikan dirinya, ketika mereka melihat Anak manusia
datang, anda akan bercahaya di  dalam kebenaran Yesus Kristus untuk muncul dari
kubur seperti seorang wanita muda yang cantik untuk mengambil pasangan anda dan
hidup selamanya; dan di sepanjang zaman-zaman kekekalan anda masih akan tetap
hidup. Untuk itulah Roh Kudus.

85 Jika anda merasakan sentakan kecil itu, jangan menolakNya. Apakah Roh Kudus?
Allah  di  dalam  anda.  Untuk  apa  Itu?  Untuk  melanjutkan  pekerjaanNya  di  antara
umatNya; untuk menyatukan gerejaNya; untuk membawa gereja ke sebuah tempat di
zaman ini, jauh melampaui Lutheran, Methodis, dan Karismatik/Pentakosta, ke sebuah
tempat untuk sebuah pengadopsian dan kasih karunia pengangkatan, di mana ketika
bagian gereja ini, ketika Roh bergerak ke dalam gereja di sini ini, ia akan bangkit. Dan
ia akan memunculkan, memunculkan orang yang telah ditebus yang sudah menjamah
Roh itu. Orang-orang Lutheran yang dulu yang berdiri di sana dengan seluruh terang
yang mereka miliki pada Pembenaran; orang-orang Methodis itu yang dulu tersungkur di
lantai, dan mereka mencurahkan air ke wajah mereka dari Roh yang menerpa mereka
melalui  Pengudusan; mereka orang-orang Karismatik/Pentakosta itu,  di  mana dulu
mereka berjingkrak-jingkrak di jalan-jalan dan mereka menyebut diri mereka “lidah-
lidah kesurupan,” dan “orang-orang yang ngoceh,” dan “bahasa angsa,” dan semuanya
itu;  mereka akan berdiri  di  dalam kebenaran dalam pandangan Allah pada hari  itu
sepasti Alkitab ini yang berdiri di sini. Jika anda percaya kepada saya sebagai seorang
hamba (Anda menyebut saya nabiNya; saya tidak menyebut diri saya seperti itu, tetapi
anda mendengarkan.), saya sedang memberitahu anda di dalam Nama Tuhan: Mereka
yang  ada  di  dalam  Kristus  akan  dibawa  Allah  bersama  dengan  Dia  pada  saat
kedatanganNya, pada saat kebangkitan, dan hanya mereka yang ada di dalam Kristus.
86 Bagaimana kita  masuk ke dalam Kristus,  jemaat? Oleh satu kredo kita  semua
digabungkan? Tidak. Oleh satu jabatan tangan kita semua ditarik ke dalam? Tidak. Oleh
satu air kita semua dibaptis ke dalam? Bukan. Atau oleh satu denominasi kita semua
didenominasikan di dalam? Bukan. “Tetapi oleh (I Korintus 12:13)—oleh satu Roh (Roh
Kudus, Roh Allah) kita semua (Methodis, Baptis, Lutheran, Presbiterian . . . 'Berjalan di
dalam Terang, sama seperti Dia ada di dalam Terang, kita memiliki persekutuan satu
dengan yang lain, dan Darah Yesus Kristus, Anak Allah, menyucikan kita dari semua
yang tidak benar.')—oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu Tubuh dan turut
mengambil bagian dari kasih karuniaNya.

87 Anda tidak  dapat  pergi  ke  penghakiman.  “Dia  yang mendengar  Firmanku dan
percaya (Tidak ada seorangpun yang dapat percaya sampai dia sudah mendapatkan Roh
Kudus.)—dan  percaya  kepada  Dia  yang  mengutus  Aku  (Ketika  Roh  Kudus  sudah
bersaksi tentang kebangkitanNya) memiliki Hidup Kekal, dan tidak akan pernah masuk
ke dalam penghakiman, tetapi sudah pindah dari maut kepada Hidup.” Apa? Anda tidak
akan pernah menyentuh penghakiman itu. Anda tidak akan pernah berdiri di takhta
putih  bagi  penghakiman;  anda  menemui  penghakiman  anda  di  sini.  Anda  sudah
melewati penghakiman anda ketika anda sudah menjalani dan berkata, “saya tidak ada
baiknya, dan pengetahuan saya tidak ada bagusnya. Tuhan, datanglah kepadaku, dan
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ambillah saya, dan pimpin saya, Tuhan. Saya tidak peduli apa yang dikatakan dunia
yang gila ini. Pimpin saya, Tuhan, oleh RohMu.” Anda sudah dihakimi pada waktu itu.
Hakimi diri anda sebagai seorang yang bodoh bagi Kristus. Dan di dalam kebenaranNya
pada hari itu kita akan berdiri dengan tidak fana di dalam keserupaanNya.

88 Hanya satu jalan, bagaimana? “Oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu
Tubuh.” Dan ketika anda di dalam Tubuh itu, penghakiman sudah menghakimi Tubuh
itu; dan anda sudah menerima Dia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa anda. Anda
berkata, “Saya sudah melakukan itu, Saudara Branham.” Kemudian jika Roh Kudus
sudah  kembali  dan  memberi  anda  sebuah  meterai  sebagai  sebuah  tanda,  Roh  itu
membawa anda ke dalam Tubuh Kristus. Anda berpaling ke jalan yang lain, dan anda
sebuah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Anda sudah pindah dari maut kepada
Hidup. Hal-hal yang lama sudah berlalu, dan anda menjadi baru di dalam Kristus. Amin.

Oh. Ijinkan saya meyakinkan anda, saudara, saudari Kristen saya, jangan biarkan
kebangunan rohani ini lewat dari anda. Anda harus menerima Roh Kudus. Apakah Itu?
Roh Allah. Untuk apa Itu? Untuk memimpin anda, menuntun anda, memenuhi anda,
menguduskan anda, memanggil anda masuk ke dalam gereja. Apakah gereja? Apakah
arti kata “gereja”? “Dipanggil keluar, dipisahkan (Oh, betapa saya dapat mengambil satu
khotbah dari situ saat ini juga.), dipanggil keluar, dipisahkan,” orang-orang yang asing,
jauh dari dunia, pendatang dan orang asing, mengaku bahwa di sini kita tidak memiliki
kota di bumi ini di mana kita ingin hidup di dalamnya. Oh, bukan main.

89 Seperti Abraham, dan Ishak, dan Yakub mengembara, tinggal di tenda-tenda di
negeri  itu,  mereka  mengaku  bahwa  mereka  adalah  pendatang  dan  orang  asing,
keturunan pewaris, dan pewaris di belakang sana; bapa, pewaris. Kita adalah benih
keturunan mereka. Dan mereka sedang mencari  sebuah kota yang Pembangun dan
Pembuatnya  adalah  Allah.  Amin.  Mereka  sedang mencari.  Dan pada  hari  ini  benih
keturunan mereka masih sedang mencari sebuah kota yang akan datang . . .

Saya tidak ingin disamakan dengan dunia ini. Saya tidak ingin berurusan dengan
dunia ini. Saya ingin—saya sedang mencari sebuah kota yang dibangun empat persegi.
Saya sedang mencari  sebuah kota yang sudah mendapatkan Hidup Kekal,  di  mana
matahari tidak akan pernah terbenam, di mana tidak akan pernah ada umur tua, di
mana tidak akan pernah ada tisue di gagang pintu atau di kuburan di sisi bukit. Saya
sedang mencari kota itu yang Pembangun dan Pembuatnya adalah Allah.
90 Hanya ada satu cara menemukannya. Ada sebuah Batu yang dipotong dari gunung
tanpa tangan manusia yang terguling ke dunia dan meremukkannya, dan ia menjadi
seperti gandum—atau sekam di lantai pengirikan. Biarlah Batu itu, Kristus Yesus, Batu
Sandungan bagi dunia, Batu sentuhan, Batu yang diolok-olok, Batu Sandungan bagi
gereja; tetapi yang mulia dan Batu Magnet bagi orang percaya, Batu kepastian, Batu
perhentian (Oh, bukan main.), beristirahat . . . Saya tahu saya sudah pindah dari maut
kepada Hidup. Jiwa saya beristirahat. Oh, “Datanglah kepadaKu kamu yang letih lesu
dan berbeban berat, dan Aku akan memberikan perhentian bagi jiwamu.” Sebuah Tanda
yang akan difitnah,“ dikatakan nabi itu kepada Maria. Itu akan menjadi sebuah Tanda.
Tentu. Tetapi Itu akan menjadi sebuah kepastian; Itu akan menjadi kasih. Itu akan
menjadi sebuah kepuasan. Itu akan menjadi sesuatu yang anda tahu bahwa anda sudah
pindah dari maut kepada Hidup.

91 Saudaraku, saudariku, sebagai saudaramu, sebagai pelayanmu di dalam Kristus,
biarlah saya meyakinkan anda dengan segenap hati  saya, jangan biarkan ini  lewat
melampaui kepala anda, atau pergi melewati anda, atau di bawah anda. Terimalah itu di
dalam hati anda, dan anda akan menjadi seorang yang berbahagia di bumi. Saya tidak
menjanjikan bahwa anda akan mendapatkan jutaan dolar. Tidak, tuan. Saudara Leo,
saya rasa sudah begitu banyak janji yang seperti itu sekarang ini, jutaan dolar dan hal-
hal itu . . . Mereka masing-masing berkata, “Jika anda mau menjadi seorang Kristen,
anda akan mendapatkan jutaan dolar, dan anda akan menjadi orang kaya.” Saya tidak
menjanjikan apa-apa kepada anda. Saya menjanjikan ini kepada anda. Hal yang dapat
saya janjikan kepada anda hanyalah keselamatan. Kasih karunianya cukup untuk setiap
pencobaan.

92 Orang-orang  di  Pentakosta  itu,  mereka  bahkan  tidak  menginginkan  apa  yang
mereka miliki. Nah, berbicara tentang jutawan. Mereka tidak menginginkan apa yang
mereka miliki, Saudari Angie. Saya akan senang mendengar anda dan Gertie bernyanyi
suatu hari nanti (Di mana dia berada?), “Minggu Pulang Ke Rumah,” suatu hari nanti.
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Banyak dari  mereka yang sudah menyeberangi  perbatasan itu sejak waktu itu.  Oh,
bukan main. Mereka tidak meminta hal-hal yang besar. Mereka tidak meminta uang.
Wah, Petrus katakan, “Emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang aku miliki,
akan aku berikan kepadamu.” Dan saya katakan malam ini, sahabat-sahabat. Sukacita,
kasih, kepastian, yang saya miliki di dalam Kristus dan kebangkitanNya: apa yang saya
miliki,  saya persembahkan kepada anda. Saya persembahkan kepada anda sebagai
anak-anak Allah. Dan anda datang dan tinggal di kayu salib itu jika Allah memanggil
anda, dan jangan anda beranjak.

Ketika  anda datang besok malam,  anda masuk ke  sini  dan tinggal  sampai  itu
selesai, atau maju, dan kita akan berdoa dan menumpangkan tangan ke atas anda.
Walaupun .  .  .  Itu adalah perintah Alkitab: menumpangkan tangan ke atas mereka
untuk Roh Kudus. Dan kemudian kita akan—anda pulang ke rumah anda. Jika anda
tinggal di sana, jika anda tinggal sepanjang malam, tinggal keesokan harinya, tinggal
esok harinya, tinggal sepanjang liburan, tinggal sampai hari pertama tahun yang baru
dan tinggal; tinggal sampai.

Di  mana—apapun  petunjuk  yang  kami  berikan  untuk  besok  malam,
memperlihatkan kepada anda ayat  Firman apa yang harus  datang,  apa yang akan
datang. Dan ketika Itu datang, maka tidak ada iblis-iblis yang cukup yang ada di tempat
penyiksaan . . . Anda tahu anda sudah pindah dari maut kepada Hidup. Anda adalah
ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Lonceng sukacita surga akan berdentang.

93 Saudara Othal, Saya beritahu anda, itu benar-benar membuat anda berkobar. Ada
seorang pemuda yang sedang duduk di  sini,  seorang saudara saya yang tua,  yang
dulunya  adalah  seorang  penjahat  yang  berjalan-jalan  dengan  senjata  api  di
pinggangnya,  mencari  seseorang  dengan  diam-diam,  seseorang  untuk  diledakkan
otaknya. Dan apa yang terjadi? Suatu hari dia mencari dan percaya kepada Hidup. Dan
dia berjalan.  Dia mengikuti  pertemuan-pertemuan saya. Dan pria yang malang itu,
dengan  tidak  punya  cukup  makanan,  dan  terbaring,  dan  tidur  di  semak-semak  di
samping tenda,  lapar  dan haus.  Suatu hari  Roh Kudus datang.  Oh,  saudaraku,  itu
mengubah  anda,  bukankah  begitu?  Ia  mendatangkan  Kehidupan  dan  membuang
kematian.  Kebencian  pergi  dan  kasih  masuk.  Oh,  bukan  main.  Permusuhan  dan
perselisihan semuanya runtuh; Kehidupan yang baru masuk. Lihatlah di sini dari waktu
yang lain ke waktu yang lain, waktu yang lain ke waktu yang lain, dan melalui itu. Oh,
lonceng sukacita surga berdentang. Sahabat-sahabat, tidak ada cara bagi saya untuk
mengekspresikannya.

94 Dengarkan, supaya akan saya tinggalkan ini.  Jika anda sudah percaya kepada
kesaksian  saya  sebagai  seorang hamba Kristus  dan sudah berusaha menunjukkan
kepada anda dari Alkitab Allah bahwa itu benar, dan jika perkataan-perkataan saya
kelihatannya agak aneh tentang hal ini, lihatlah gambar itu di dunia sains. Lihatlah buah
itu  di  mana Tiang Api  ini  yang memimpin  anak-anak Israel,  lihatlah  buah yang Ia
hasilkan. Lihat apa yang Ia lakukan, apa yang Ia beritahukan. Itu bukan saya yang
berbicara; itu adalah Dia yang berbicara melalui anda. Anda paham? Bukan saya yang
melihat  penglihatan,  itu adalah Dia yang berbicara melalui  anda. Bukan saya yang
menyembuhkan orang sakit  itu; Dia yang ada di  dalam anda yang menyembuhkan
orang sakit itu. Bukan saya yang berkhotbah; saya adalah seorang pengecut yang lari
dari pemikiran itu; tetapi itu adalah Dia yang berbicara. Saya tidak tahu Firman; tetapi
Dia tahu Itu. Begitulah. Begitulah. Itulah dia, dan di sanalah Dia. Dan Malaikat Allah
yang sama itu ada di sini di gedung ini pada malam ini. Oh, betapa saya mengasihi Dia.
95 Sekarang, berapa banyak yang ingin menerima Roh Kudus? Lakukan pemeriksaan
atas  hidup kita.  Berapa banyak yang belum menerimaNya dan yang ingin,  angkat
tangan anda; katakan, “Saudara Branham, kedalaman hati saya, saya ingin menerima
Roh Kudus.” Tuhan memberkati anda di mana saja.

Berapa banyak dari anda yang sudah menerimaNya dan mau berjalan seperti yang
mereka lakukan di Kisah Para Rasul 4 dan berkata, “Oh, Tuhan, oh, Tuhan, ulurkanlah
tanganmu  untuk  menyembuhkan,  dan  tunjukkanlah  tanda-tanda  dan  keajaiban-
keajaiban di dalam Nama AnakMu yang Kudus, Yesus; dan beri saya seluruh keberanian
dan kasih untuk berbicara, dan pemenuhan yang baru.” Ya, di sinilah saya juga. Tuhan
berikan Itu kepada saya. Dan mari kita tundukkan kepala kita dengan kesungguhan
yang paling dalam, masing-masing memegang keinginan anda di dalam hati anda.
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96 Tuhan Yesus, kami tutup pertemuan kecil pada malam ini sesudah persekutuan di
dekat Firman dan Roh Kudus. Bagaimana Dia sudah memberkati kami dan mencurahkan
minyak FirmanNya ke dalam hati kami. Ada hamba-hamba Tuhan; ada orang-orang
yang—semua jalan kehidupan yang sudah merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu
baik. Sekarang kami tahu apakah Roh Kudus: sebuah Janji Allah. Itu adalah Kehidupan
Kekal bagi sebanyak orang yang percaya.

Dan kami tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus yang dikirim kembali.
Dan Dia ada di dalam kami pada hari ini sebagaimana dulu Allah ada di atas kami di
dalam Tiang Api itu. Kemudian Dia berjalan beserta kami di dalam sebuah tubuh yang
disebut Imanuel, “Allah beserta kita.” Dan sekarang, Dia ada di dalam kami oleh Roh
Kudus: Allah ada di dalam kami. Oh, Yesus berkata, “Pada hari itulah kamu akan tahu
bahwa Aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Kamu akan
mengerti  itu  pada  hari  itu,  karena  kamu ada  di  sebuah  dunia  yang  gelap,  seperti
dikatakan sekarang. Tetapi pada hari itu kamu akan mengerti.”

97 Bapa, itu tidak dapat dibuat jelas dan sempurna, karena kalau begitu kami tidak
punya apa-apa untuk memiliki iman. Tetapi semua pekerjaan Allah diperintah oleh iman.
Dan oleh iman kepada FirmanMu di dalam bukti Roh Kudus, yang sekarang kami tahu,
saya mohon kiranya setiap jiwa yang lapar yang ada di sini akan dipenuhi dengan Roh
Kudus. Mereka yang tidak memilikiNya dan sedang lapar untuk Itu, ingat saja, kami
akan  katakan  kepada  mereka,  Tuhan,  seperti  ini  yang  sudah  Engkau  katakan,
“Diberkatilah kamu ketika kamu lapar dan haus; kamu akan dipuaskan.” Itu adalah
sebuah janji.  Dan bahkan dengan lapar saja diberkati.  Bahkan anda diberkati  demi
mengetahui bahwa Allah sudah berbicara kepada anda. Sebab Ia katakan, “Tidak ada
seorangpun dapat datang kepadaKu jikalau BapaKu tidak menariknya terlebih dahulu.”

Dan Tuhan, mereka yang adalah veteran-veteran tua di sini, mereka mengangkat
tangan mereka. Tangan saya terangkat. Oh, Tuhan, berikan kami kekuatan. Berikan
kami kuasa untuk mengulurkan tangan—AnakMu Yesus yang Kudus, supaya tanda-
tanda  dan  keajaiban-keajaiban  akan  terlaksana,  supaya  itu  akan  menjadi  sebuah
pelayanan yang lebih dalam, perkara yang lebih besar daripada yang sudah pernah
terjadi sebelumnya. Berikan kami keberanian dan kasih untuk berbicara kepada orang-
orang. Kabulkan itu, Tuhan. Sertai kami dalam segala hal; kami mohonkan di dalam
Nama Yesus.

98 Dan  besok  malam,  Tuhan,  kiranya  datang  tiupan  angin  yang  keras  yang
sedemikian rupa yang tercurah ke dalam gedung ini, sehingga itu akan seperti  hari
Pentakosta yang lainnya. Pondasi-pondasi  sudah diletakkan. Semuanya sudah siap.
Lembu sudah disembelih. Anak domba sudah disembelih. Domba-domba jantan sudah
disembelih.  Meja  sudah  diatur.  Tamu-tamu sudah  diundang.  Oh,  Tuhan,  kirimkan
sebuah Pentakosta Yobel besok malam ke dalam gedung ini  dan penuhi setiap jiwa
dengan baptisan Roh Kudus. Kabulkan itu, Bapa. Kami memintanya di dalam Nama
Yesus. Amin.

Kita akan belajar banyak hal;

Kita akan memiliki sebuah harpa yang terbuat dari emas,

Barangkali ribuan senar,

Kita akan bernyanyi dan bersorak, dan menari,

Anak domba akan menghapuskan air mata kita.

Kita akan memiliki satu rumah, datang—minggu pulang ke rumah,

Sepuluh ribu tahun pertama. (Amin.)

Darah Anak Allah yang mulia,

Telah membersihkan dan menguduskan,

Suatu umat yang menakjubkan bagi NamaNya

dan mereka disebut mempelai wanita.

Meskipun di sini tidak dihiraukan dan dihina,

suatu hari akan Tuhan bawa

Mereka orang-orang yang dipilih di dalam pintu-pintu gerbang,
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dan layak untuk segalanya.
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