
15 Mei 1960 (Petang)

Adopsi #1
Jeffersonville, IN, Amerika Serikat

1 (1) . . . saya merasa enak mendengar hal itu, itu bagus. Baiklah, itu . . . selalu,
seperti  yang sudah saya katakan sebelumnya, “Aku senang ketika dikatakan orang
kepadaku,  'Marilah  kita  pergi  ke  rumah  Tuhan.'”  Saya  percaya  Daud  membuat
pernyataan itu, “Marilah kita pergi ke rumah Tuhan.” Saya tidak tahu tempat yang lebih
baik lagi, anda tahu, selain berada di rumah Tuhan.

Sekarang, pada malam ini kita . . . Kita mendapati beberapa sahabat di sini yang
semuanya berasal dari Georgia. Barangkali mereka akan pulang dengan berkendaraan
setelah—setelah makan siang pada malam ini. Dan kemudian kita akan . . . Mereka
sebagian dari tempat yang lebih jauh, saya harap kalian tetap tinggal. Dan kamar-
kamar yang kami miliki terbuka untuk kalian.

Dan kemudian pada hari Rabu malam kita akan melanjutkan, pada pelajaran itu,
dan kemudian, dengan kehendak Tuhan, pada hari Minggunya lagi.

2 (4) Dan kemudian Chatauqua mulai pada yang keenam. Jadi kalian semua yang
sudah punya rencana liburan, kita mengharapkan suatu saat yang indah di Chatauqua.
Di sanalah di mana kita selalu mengalami saat-saat yang sangat luar biasa. Jumlah
orangnya tidak terlalu besar, kita usahakan kadang-kadang . . . Itu akan muat sampai
kira-kira  .  .  .  Saya  perkirakan  kita  dapat  menampung  10.000  orang  di  dalamnya,
mudah. Tetapi, biasanya, saya rasa tahun lalu kita mendapati kira-kira 7.000 orang,
seperti itulah. Tempat sudah disiapkan, tetapi banyak tempat untuk berdiri, dan tempat
duduk di mana semuanya terisi. Jadi kita sedang menantikan hal itu.

3 (5) Dan kami senang melihat banyak saudara-saudara para pelayan/minister hadir.
Saya  tidak  pernah  bisa  mengingat  namanya,  misionaris  itu,  Saudara  Humes.  Dan
Saudari Humes, itukah anda yang duduk di sebelah sini, dan anak-anak, kita senang
mendapati mereka, seorang misionaris. Yang lainnya, Saudara Pat, Saudara Daulton,
dan oh, banyak sekali, Saudara Beeler. Dan melihat Saudara Collins beberapa saat yang
lalu. Dan, oh, agak sulit untuk menyebutkan mereka semua. Tetapi kami sangat senang
kalian berada di dalam rumah Tuhan malam ini.

Saudara  Neville  yang  mulia  ini  duduk  di  belakang  saya  di  sini  untuk  berdoa
bersama dengan saya sementara kami akan mengajarkan Firman . . . Charlie, senang
bertemu anda dan  Saudari  Nellie  pada  malam ini,  anak-anak.  Ini  adalah  .  .  .  dan
pengajaran Alkitab biasanya sangat . . . Ya, Saudara Welch, saya hanya . . . sedang
menantikan anda; saya melihat anda duduk di belakang sana sekarang. Dan . . .

4 (6) Pengajaran Alkitab biasanya suatu yang sedikit berbahaya, sedikit, anda tahu,
seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis; kita menyebutnya. Tetapi kami rasakan
bahwa mungkin di tempat ini dan pada saat ini, akan menjadi baik untuk semacam
membawa gereja kepada suatu yang menurut saya kepada sebuah pengertian yang
komplit, penempatan posisi, apakah kita di dalam Yesus Kristus. Dan ada kalanya saya
berpikir bahwa berkhotbah adalah suatu hal yang bagus, tetapi terkadang saya percaya,
Saudara  Beeler,  bahwa  mengajar  itu  melampaui  hal  tersebut,  itu  semacam  .  .  .
Khususnya untuk gereja.

Nah,  khotbah  biasanya  menangkap  orang  berdosa,  membawa  dia  ke  bawah
penghukuman oleh Firman. Tetapi pengajaran menempatkan seseorang pada posisi
apakah dia. Dan kita tidak pernah bisa dengan tepat sanggup untuk memiliki  iman
sampai secara posisi kita tahu apakah kita.

5 (7) Sekarang, jika Amerika Serikat negeri yang indah ini, mengutus saya ke Rusia
sebagai seorang duta besar bangsa ini, ke Rusia, kemudian jika mereka sudah secara
resmi mengutus saya ke Rusia, maka semua kuasa yang dimiliki oleh Amerika Serikat
berada di belakang saya. Perkataan saya sama dengan perkataan Amerika Serikat, jika
saya sudah dikenali sebagai seorang duta besar.

Dan  kemudian  jika  Allah  sudah  mengutus  kita  untuk  menjadi  duta  besarNya,
semua kuasa yang ada di dalam Surga, semua yang dimiliki Allah, semua MalaikatNya
dan seluruh kuasaNya berdiri  di  belakang perkataan-perkataan kita jika benar kita
adalah orang yang ditetapkan, utusan-utusan yang diutus kepada orang-orang. Allah
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harus menghormati Firman, karena dengan sungguh-sungguh Dia telah menuliskan,
bahwa, “Apa pun yang kamu ikat di dunia, itu akan Kuikat di Surga. Apa pun yang kamu
lepaskan di dunia, itu akan Kulepaskan di Surga. Dan Aku telah memberikan kepadamu
kunci-kunci  ke Kerajaan itu.”  Oh,  sungguh besar janji-janji  yang telah Dia berikan
kepada gereja.

6 (9) Dan saya, sesudah di waktu yang lalu, banyak dari  antara anda yang saya
harapkan berada di sini pada pagi ini untuk mendengarkan, seperti yang sudah saya
usahakan dengan cara saya yang sederhana, untuk menjelaskan penglihatan yang telah
saya lihat tentang Surga . . .

Saya sama sekali  tidak akan pernah mencoba untuk meragukan apa pun yang
pernah diberitahukan kepada saya oleh siapa pun orangnya yang mengatakan bahwa
Allah  memberitahu dirinya.  Saya sangat  percaya itu;  bahkan meskipun saya tidak
melihatnya di  dalam Alkitab saya masih  mau percaya pada perkataan saudara itu.
Mungkin saya—saya tetap tinggal saja dengan Firman, tetapi tetap saya mau percaya
bahwa mungkin saudara itu salah mengerti  dalam satu hal,  mungkin hanya sedikit
bingung pada hal itu. Dan saya masih mau percaya bahwa dia—dia adalah saudara
saya.

7 (11) Dan jika ada apa pun yang berkobar di dalam hati saya, dan saya harap itu
tidak pernah berlalu selama tahun-tahun saya yang akan datang, bahwa saya tidak akan
pernah lupa akan apa yang telah terjadi pada hari Minggu pagi yang lalu, sebagaimana
seminggu  yang  lalu.  Itu  sudah  mengerjakan  sesuatu  bagi  saya  di  mana  sudah
mengubah hidup saya dengan cepat. Saya—saya tidak takut. Saya—saya tidak punya
ketakutan sedikit pun untuk mati. Kematian sama sekali tidak menakutkan. Dan itu—itu
tidak akan menakutkan anda asalkan anda mengerti. Sekarang, mungkin jika . . . Anda
harus  memiliki  pengalaman  untuk  mengetahuinya,  karena  tidak  ada  cara  untuk
menjelaskannya. Anda tidak dapat menemukan kata-kata, karena itu tidak ada di dalam
kamus bahasa Inggris,  atau di  kamus yang lainnya; karena itu ada di  dalam suatu
kekekalan: bukan kemarin,  bukan besok,  semuanya itu  adalah bentuk waktu yang
sekarang.  Dan  itu  bukanlah,  “Saya  merasa  cukup  baik,”  dan  satu  jam mulai  dari
sekarang, “Saya merasa tidak begitu baik,” dan jam yang berikutnya, “merasa baik
lagi.” Itu adalah selalu bentuk waktu yang sekarang (Paham?), tidak pernah berhenti,
benar-benar kedamaian yang mulia dan yang seperti itu.

8 (12) Dan tidak bisa ada dosa; tidak bisa ada iri hati; tidak bisa ada sakit penyakit;
tidak bisa ada apa pun yang pernah dapat mencapai tepian Surga itu. Dan kalau boleh
saya mendapatkan keistimewaan untuk mengatakan hal ini, yang, mungkin tidak . . .
Kalau  tidak,  maka  saya  berdoa  supaya  Allah  mengampuni  saya.  Tetapi  jika  saya
mendapatkan keistimewaan tersebut, dan itu adalah di mana Allah mengizinkan saya
diangkat untuk melihat sesuatu, saya mau tunjuk di Surga tingkat pertama. Dan saya
percaya, seorang yang ada di dalam Alkitab, saya yakin yang namanya Paulus, diangkat
ke Surga tingkat tiga. Dan kalau yang di Surga tingkat pertama itu semulia ini, lantas
apa  yang  ada  di  Surga  tingkat  tiga  itu?  Tidak  heran  kalau  dia  tidak  dapat
mengatakannya selama 14 tahun. Dia berkata bahwa dia tidak tahu apakah dia sedang
berada di dalam tubuh atau di luar tubuh. Bersama dengan rasul besar itu, bukan untuk
berbagi jabatannya, atau bukan untuk mencoba menjadikan diri  kami sesuatu yang
seperti dia, tetapi saya dapat mengatakan bersama dia: saya tidak tahu apakah saya
sedang berada di dalam tubuh ini atau di luar tubuh. Hanya saja, itu adalah benar-benar
nyata seperti kalau saya sedang memandang anda.

9 (13) Dan saya sudah selalu bertanya-tanya bagaimana seandainya saya sudah
meninggal,  saya  akan  melihat  suatu  awan  kecil  melayang-layang,  suatu  roh,  dan
berkata, “Di sanalah perginya saudara dan saudari; itu Charlie dan Nellie. Itu Saudara
dan Saudari Spencer pergi ke sana.” Dulu itu selalu membingungkan saya. Kalau mata
saya ada di dalam kubur, rusak, membusuk, kalau telinga saya sudah tidak ada di sini
lagi untuk mendengar, dan kalau seluruh darah saya sudah lenyap dan mereka telah
membalsaminya, dan itu berada di dalam air atau di dalam tanah, dan panca indera
tubuh saya, sel-sel otak saya semuanya telah lenyap, lantas bagaimana lagi jadinya
saya  ini  kalau  bukan  menjadi  suatu  roh  yang  gentayangan?  Dan  hal  itu
mengkhawatirkan saya. Padahal saya akan suka untuk mengatakan, “Halo, Saudara Pat,
oh, senang sekali melihat anda. Halo, Saudara Neville, betapa senangnya melihat anda.”
Tetapi dulu saya berpikir, “Yah, kalau saya tidak punya apa-apa untuk melihat, mulut
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untuk berbicara, karena sudah membusuk, menjadi debu, lantas bagaimana saya akan
bisa  berkata,  'Halo,  Saudara  Pat,'  'Halo,  Saudara  Neville,'  dan  seterusnya,  'Hai,
Charlie'?”

10 (14)  Tetapi  sekarang  saya  tahu  bahwa itu  salah.  Sebab sudah ada  tertulis  di
Alkitab, di mana saya katakan bahwa itu tidak bertentangan, “Sebab jika kemah bumi
ini binasa, kita memiliki suatu kemah yang telah menantikan,” kemah lain yang memiliki
mata, telinga, mulut, panca indera. Jika tabernakel bumi ini binasa, ia memiliki tubuh
yang dapat merasakan, dapat berbicara.

Dan sekarang itu datang kepada saya, baru saja, bahwa Musa sudah mati dan di—
dikuburkan di dalam sebuah kubur yang tidak bernisan selama 800 tahun, dan Elisa
sudah pergi ke Surga 500 tahun sebelumnya, tetapi di Gunung Transfigurasi mereka
didapati sedang berbicara dengan Yesus.

11 (16) Setelah Samuel mati sedikitnya 3 sampai 5 tahun, dan tukang tenung dari En-
Dor memanggil dia, perempuan itu menyungkurkan mukanya ke tanah, dan dia berkata,
“Engkau telah menipuku, karena engkau sendirilah Saul.” Dia berkata, “Karena aku
melihat allah-allah.” Perempuan itu adalah seorang penyembah berhala (Anda paham?),
“Aku melihat para allah bangkit.”

Dan Saul belum melihat dia, dan dia berkata, “Bagaimana rupanya? Gambarkan dia
untukku.” Dikatakan, “Dia kurus, dan dia punya mantel di bahunya.”

Berkata, “Itu adalah Samuel, nabi itu; bawa dia kemari ke hadapanku.” Saya ingin
anda memperhatikan bahwa Samuel tidak kehilangan apa pun dari kepribadiannya. Dia
masih seorang nabi; dia memberitahu Saul dengan tepat apa yang akan terjadi pada
esok harinya.

Jadi, anda lihat, kematian sama sekali tidak mengurangi kita sebagaimana kita
menangis dan meraung dan meratap di kuburan. Itu hanya mengubah tempat tinggal
kita. Itu mengambil kita dari suatu tempat ke . . . Apakah usia? Seandainya saya hidup
satu jam lagi, saya akan hidup lebih lama dari seorang yang berusia 16 tahun, saya
akan hidup lebih lama dari seorang yang berusia 5 tahun. Usia tidak ada artinya. Kita
hanya ditempatkan di sini untuk suatu maksud, untuk melakukan sesuatu.
12 (20) Baiklah, sekarang, banyak dari ibu-ibu yang berwajah cantik ini duduk di sini,
beberapa dari mereka berusia 60 atau 70 tahun, akan berkata, “Baiklah, lalu apa yang
sudah saya lakukan, Saudara Branham?” Anda sudah membesarkan anak-anak anda.
Anda sudah melakukan apa yang diharapkan untuk anda lakukan.

Mungkin seorang ayah yang sudah tua yang duduk di sini berkata, “Baiklah, saya
sudah  membajak  ladang-ladang;  saya  sudah  melakukan  ini.  Saya  tidak  pernah
berkhotbah.” Tetapi anda sudah melakukan apa yang sudah disuruhkan Allah untuk
anda lakukan. Ada sebuah tempat bagi anda.

13 (22) Berbicara kepada seorang dokter kemarin, salah seorang dari sahabat-sahabat
saya yang adalah dokter, kawan-kawan, kira-kira berusia 80-an . . . Dan malam ini
saudari iparnya ada di sini di gereja, dan dia sedikit khawatir kepadanya. Dan saya pergi
menemui dia. Dan segera sesudah saya mulai berbicara kepadanya, dia gembira, cerita
kepada saya tentang perjalanan berburu yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu di
Colorado, di daerah yang sama itu juga di mana saya berburu. Benar-benar senang dan
riang . . . Dan saya berkata, “Dokter, berapa lama anda sudah melakukan praktek?”

Dia berkata, “Ketika anda masih menyusui.” Dan terus saya berkata . .  .  “Dan
seringkali,” dia berkata, “Saya sudah praktek dengan naik gerobak kereta saya; dan
saya memasang tas-tas pelana saya di atas kuda saya. Saya ambil tas kecil itu dan saya
berjalan.”

Dan saya berkata, “Ya, menyururi tepian sungai kecil itu, jam 2 pagi dengan lampu
senter, berusaha untuk menemukan sebuah rumah di mana seorang anak kecil sedang
menderita sakit perut atau seorang ibu sedang sakit bersalin.”

“Itu benar.”

14 (25) Dan saya berkata, “Anda tahu, dokter, saya percaya, menyeberangi garis
pemisah ini antara yang fana dan yang tidak fana, Allah mempunyai sebuah tempat
untuk dokter-dokter tua yang baik yang sudah melayani seperti itu.”

Air  mata  yang  besar  keluar  di  matanya  dan  dia  mulai  menangis;  dia
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membentangkan tangannya yang lemah dan berkata, “Saudara, saya harap demikian.”
Di seberang negeri itu, Allah menghakimi jiwa manusia, siapakah dirinya.

Kemudian saya berikan kepadanya ayat Firman yang memuaskan ini. Seringkali,
melintasi ladang-ladang berlumpur yang gelap itu pada malam hari, berusaha untuk
menolong seseorang, mungkin tidak pernah menerima satu sen dolar pun untuk hal itu,
tetapi itu tidak masalah. Saya katakan, “Yesus berkata di dalam Alkitab, 'Diberkatilah
orang yang bermurah hati, sebab mereka akan beroleh belas kasihan. Dan itu benar.

15 (28) Dan malam ini kita ingin menempatkan gereja di dalam tiga pelajaran ini, jika
Allah mengizinkan, bagaimana dan apa yang untuk diperhatikan, siapakah kita. Kita
akan mulai pada pasal 1 dari Kitab surat Paulus ke Efesus. Dan kita akan ambil 3 pasal
yang pertama di dalam 3 pelajaran kita yang selanjutnya, mencoba untuk mendapatkan
sebuah pasal pada petangnya, jika kita bisa, malam ini, Rabu, dan Minggu pagi yang
berikutnya. Efesus pasal 1 . . .

Sekarang, sementara kita belajar bersama-sama, saya mau mengatakan hal ini,
bahwa Kitab Efesus ini secara sempurna paralel dengan Kitab Yosua di Perjanjian Lama:
Efesus, Kitab Efesus . . .

16 (29) Sekarang, ingat,  jikalau terjadi  kami sedikit  keluar dari  pengajaran anda,
maafkan saja kami dan bersabarlah sebentar dengan kami. Sebelum kita membukanya,
mari minta Dia untuk menolong kita, sebagaimana kita tundukkan kepala kita.

Tuhan, kami sedang menghampiri KitabMu dan Tulisan yang suci, di mana Ini lebih
kukuh daripada semua langit dan bumi. Kami semua membaca di dalam Firman ini,
yang disebut Alkitab, bahwa “Baik langit dan bumi akan berlalu, tetapi FirmanKu tidak
akan pernah gagal.”  Kemudian pada saat  yang khusus ini  di  mana saya datang ke
mimbar ini pada malam ini di hadapan pembelian DarahMu, tubuh-tubuh yang fana yang
mulia  dan  berharga  ini  yang  berada  di  sini  pada  malam ini,  menggenggam setiap
pengharapan yang kecil yang dapat mereka genggam untuk bertahan bagi Kehidupan
yang akan datang itu, kiranya itu sangat cukup pada malam ini, di mana setiap orang
percaya yang ada di sini akan melihat posisinya, dan setiap orang yang belum masuk ke
dalam persekutuan yang besar ini akan berjalan ke Kerajaan itu, Tuhan, dan mengetuk
pintu itu sampai Penjaga membuka pintu itu. Kabulkanlah itu, Tuhan.

17 (31) Kami membaca di sini di mana Alkitab ini bukanlah penafsiran pribadi. Tuhan
jauhkanlah supaya saya sebagai hambaMu atau hamba Tuhan yang lainnya akan pernah
mencoba untuk menaruh penafsiran mereka sendiri atas Firman ini. Perkenankan kami
membacaNya saja dan percaya kepadaNya dengan cara Itu dituliskan. Dan khususnya
kami sebagai gembala-gembala kawanan domba, kami gembala-gembala yang suatu
hari  nanti  akan  berkumpul  jauh  di  sana  di  negeri  yang  mulia  itu  bersama dengan
kawanan-kawanan kecil itu, dan kami akan berdiri di Hadapan Tuhan Yesus dan kami
akan melihat angkatan tersebut bangkit, yang berasal dari angkatan Paulus, dan dari
Petrus,  dan  dari  Lukas,  dan  Markus,  dan  Matius,  dan  mereka  semua,  dan  melihat
mereka menghakimi di sana dengan kelompok-kelompok mereka. Tuhan, kabulkanlah
supaya saya dapat meletakkan 10 juta piala di  kakiMu sementara saya merangkak
dengan kerendahan hati dan meletakkan tangan saya di atas kakiMu yang mulia, dan
berkata, “Tuhan, mereka adalah milikMu.”
18 (32) O Tuhan, penuhilah kami dengan kesegaran RohMu, dan dengan kasihMu dan
kebaikanMu. Dan kiranya kami, seperti yang sudah diekspresikan oleh penyair itu di
dalam lagu  itu  sekian  tahun  yang  lalu,  “Yang  terkasih  Anak  Domba yang  sekarat,
DarahMu yang mulia tidak akan pernah kehilangan kuasanya, sampai seluruh gereja
Allah yang diperdamaikan itu diselamatkan untuk tidak berdosa lagi. Dan sejak saat itu,
dengan iman, aku melihat aliran lukaMu itu mengalir memenuhi; kasih yang menebus
sudah merupakan temaku, dan akan terus demikian sampai aku mati. Kemudian dalam
nyanyian yang lebih mulia, lebih manis,” dia meneruskan dengan berkata, “Aku akan
nyanyikan kuasaMu untuk menyelamatkan; ketika orang cedal yang malang ini, lidah
yang gagap ini terbaring diam di dalam kubur.” Waktu itu kubur itu tidak menyimpan
kematian apa pun bagi anak-anakMu. Itu hanyalah tempat peristirahatan kami, atau
tempat persembunyian kami, di mana yang dapat binasa ini akan mengenakan yang
tidak dapat binasa.

Dan kiranya pada malam ini kami melihat hal ini dengan jelas, Tuhan, sebagaimana
itu diberikan untuk kami di dalam Firman. Berikan kami pengertian. Dan tempatkan
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kami, Tuhan, di tempat tugas kami, supaya kami melayani dengan setia sampai Engkau
datang. Kami mohonkan ini di dalam Nama Yesus, dan demi Dia. Amin.

19 (34)  Sekarang,  Kitab  Efesus,  seperti  yang  tadi  saya  katakan,  saya—menurut
pendapat saya, adalah salah satu dari Kitab-kitab yang terbesar dari Perjanjian Baru. Itu
berjalan di muka kita di mana faham Calvin berakhir pada ranting yang satu, dan faham
Armenia berakhir pada ranting yang satunya, tetapi Kitab Efesus mendekatkannya dan
secara posisi menempatkan gereja.

Sekarang, saya sudah melambangkannya dengan Yosua. Jika anda perhatikan,
Israel dibawa keluar dari Mesir, dan ada tiga tahapan dari perjalanan mereka. Tahap
yang pertama adalah meninggalkan Mesir. Tahap yang berikutnya adalah padang gurun.
Dan tahap yang selanjutnya adalah Kanaan.

20 (36)  Nah,  Kanaan  bukan  menggambarkan  zaman  Milenium.  Itu  hanya
menggambarkan  zamannya  pemenang,  dispensasi  kemenangan,  karena  di  tanah
Kanaan mereka membunuh dan membakar dan merebut kota-kota. Dan tidak akan ada
kematian di Milenium.

Tetapi hal lain yang ia lakukan, itu mengangkat tentang pembenaran oleh iman,
setelah mereka percaya kepada Musa dan meninggalkan Mesir; pengudusan melalui
kepengikutan di bawah Tiang Api dan pendamaian korban anak domba di padang gurun;
dan kemudian masuk ke negeri yang telah dijanjikan.

21 (38) Sekarang, apakah tanah perjanjian itu bagi orang percaya di Perjanjian Baru?
Janji itu adalah Roh Kudus. “Sebab akan terjadi pada hari-hari terakhir,” Yoel 2:28,
“bahwa Aku akan mencurahkan RohKu ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki
dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Dan atas hamba-hambaKu perempuan
dan  hamba-hambaKu  laki-laki,  Aku  akan  mencurahkan  RohKu,  dan  mereka  akan
bernubuat. Dan Aku akan menunjukkan tanda-tanda di atas langit. Dan di bumi, tiang
api,  dan  asap,  dan  kabut.”  Dan  Petrus  berkata,  pada  Hari  Pentakosta,  setelah
mengambil teksnya dan berkhotbah, “Bertobatlah, berilah dirimu masing-masing dan
dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa,” untuk mengampuni,
untuk mengampuni, untuk melenyapkan semua pelanggaran-pelanggaran yang lalu.

22 (39) Apakah anda memperhatikan, Yosua? Sebelum mereka menyeberang Yordan,
Yosua  berkata,  “Berjalanlah  lewat  ke  tengah-tengah  kemah dan  cucilah  pakaian-
pakaianmu dan kuduskanlah kamu masing-masing, dan janganlah seorang menghampiri
isterinya,  sebab dalam tiga hari  kamu akan melihat  Kemuliaan Allah.”  Paham? Itu
adalah—itu adalah sebuah proses dari persiapan untuk mewarisi janji itu.

Sekarang, janji kepada Israel adalah . . . Allah memberikan janji kepada Abraham
tanah Palestina itu, dan itu akan menjadi milik mereka selamanya. Dan mereka akan
selalu tinggal di tanah ini.

Sekarang, mereka datang dengan tiga tahapan, datang ke tanah perjanjian ini.
Sekarang, perhatikan; dilambangkan dengan sempurna di Perjanjian Baru.

Sekarang, ini, seperti yang telah saya katakan, tidak sependapat dengan sebagian
dari  pemikiran-pemikiran  anda.  Beberapa  dari  antara  anda  adalah  dari  kelompok
Nazarene, Gereja Allah, dan sebagainya, jangan biarkan itu melukai, tetapi perhatikan
saja dengan seksama dan lihatlah pralambang-pralambang. Perhatikan dan lihatlah jika
setiap tempat tidak mengena dengan sempurna.

23 (42)  Di  situlah  tiga  tahapan  dari  perjalanan  itu,  dan  ada  tiga  tahapan  dari
perjalanan ini. Sebab kita dibenarkan oleh iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
meninggalkan  tanah  Mesir,  keluar,  dan  kemudian  dikuduskan  melalui  korban
persembahan DarahNya, dibasuh dari dosa-dosa kita, dan menjadi orang-orang asing
dan pendatang, mengklaim bahwa kita sedang mencari suatu negeri, sebuah kota yang
akan datang, atau sebuah janji.

Demikianlah Israel di padang gurun, orang-orang pendatang, tidak ada tempat
perhentian, berjalan malam demi malam, mengikuti Tiang Api, tetapi akhirnya sampai
ke tanah perjanjian itu di mana mereka diam.

24 (44) Begitulah di mana orang percaya datang. Pertama kali  dia datang kepada
sebuah pengakuan bahwa dia adalah seorang yang berdosa; kemudian dia dipisahkan
oleh air, air pembasuhan, oleh Darah, dan—atau air pembasuhan oleh Firman, tepatnya,
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, dibenarkan oleh iman, dia menjadi
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seorang yang ikut ambil bagian, dan didamaikan dengan Allah melalui Kristus, dibaptis
di  dalam Nama Yesus  Kristus  untuk  membawa  dia  ke  dalam perjalanan  itu.  Anda
memahaminya? Ke dalam perjalanan itu. Kemudian dia menjadi seorang pendatang dan
orang asing. Dia sedang dalam perjalanannya untuk apa? Sebuah janji  yang sudah
dibuat Allah.

25 (45) Israel  belum menerima janji  itu,  tetapi  mereka sedang dalam perjalanan
mereka. Dan tanpa, mengangkat . . . Mohon untuk dimengerti. Itulah di mana kalian
kelompok Nazarene dan Pilgrim Holiness, dan seterusnya, jatuh. Karena Israel, ketika
mereka tiba di tempat Kadesh itu, ketika para pengintai itu pergi dan berkata, “Negeri
itu luar biasa.”

Tetapi sebagian dari mereka kembali dan berkata, “Kita tidak dapat meraihnya,
karena kota-kota itu berkubu, dan sebagainya.”

Tetapi  Yosua  dan  Kaleb  berdiri,  dan  berkata,  “Kita  lebih  dari  sanggup  untuk
meraihnya.” Karena pernyataan-pernyataan mereka yang didokumentasikan yang sudah
ditandatangani,  mereka  sudah  percaya  kepada  dua  pekerjaan  kasih  karunia,
pembenaran dan pengudusan, dan tidak dapat bergerak lebih jauh lagi. Dan, dengarkan,
bahwa seluruh angkatan itu binasa di padang gurun selain dua orang yang sudah masuk
ke tanah perjanjian itu dan membawa kembali bukti bahwa itu adalah tanah yang baik,
“dan kita lebih dari sanggup untuk meraihnya, karena itu adalah janji Allah.” Kemudian
bukannya bangsa itu berjalan terus, menerima Roh Kudus, berbahasa roh, menerima
kuasa Allah, baptisan Roh Kudus, tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat,
malah mereka merasa bahwa hal itu akan meruntuhkan tradisi ajaran mereka. Dan apa
yang terjadi dengannya? Binasa di tanah itu. Itu benar.

26 (46) Tetapi orang-orang percaya, kesatuan Kaleb dan Yosua itu, yang terus pergi
kepada janji itu, mereka bergerak masuk ke tanah itu dan meraih tanah itu, dan diam di
tanah  itu  sebagai  sebuah  kepemilikan.  Dan  kita  tidak  pernah  berhenti  pada
pembenaran, pengudusan. Mari teruskan kepada baptisan Roh Kudus. Jangan berhenti
hanya  pada  percaya  kepada  Tuhan  Yesus,  dibaptis.  Jangan  berhenti  karena  Dia
membersihkan kita dari kehidupan yang berdosa. Tetapi sekarang kita akan merangsek
masuk kepada suatu posisi, kepada sebuah janji baptisan Roh Kudus. Sebab Petrus
berkata pada hari Pentakosta, “Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu,
dan bagi mereka yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah
kita.”

27 (47)  Jadi  Efesus  di  sini  menempatkan  kita  seperti  Yosua,  secara  posisi.  Anda
perhatikan, Yosua, setelah menyeberang ke tanah itu dan merebut tanah itu, kemudian
dia membagi tanah itu. “Efraim di sini, dan Manasye di sini, dan yang satu di sini, Gad di
sini, Benyamin di sini.” Dia membagi-bagikan tanah itu.

Dan perhatikan. Oh, hal ini benar-benar membakar hati kita. Tiap-tiap ibu Ibrani itu
yang melahirkan anak-anak itu, dia mengucapkan tempat itu juga pada saat dia dalam
kondisi sakit bersalin, di mana mereka nantinya akan ditempatkan di tanah perjanjian
itu.  Oh,  ini  adalah  sebuah  pelajaran  yang  besar.  Seandainya  saja  kita  masuk  ke
dalamnya secara terperinci, akan menyita waktu berjam-jam . . . Suatu hari nanti kalau
gereja kita sudah siap, saya akan suka untuk datang dan mengambil waktu sebulan
atau dua bulan penuh, terus saja ada di dalamnya. Lihatlah ketika mereka, tiap-tiap ibu
itu, ketika dia menyebutkan, “Efraim,” ketika dia di dalam kondisi sakit bersalin, secara
posisi menempatkan dia di mana kakinya menginjak di minyak. Tepat sekali mereka
masing-masing berada di tempatnya . . .

Dan Yosua, tidak tahu akan hal ini, tetapi oleh ilham, yang dipimpin Roh Kudus,
sesudah masuk ke tanah perjanjian, memberikan janjinya kepada setiap orang, tepat
seperti yang sudah dijanjikan Roh Kudus melalui kelahiran yang dulu itu.

28 (50) Betapa Allah sudah menempatkan beberapa orang di dalam gereja, melalui
sakit bersalin itu . . . Oh, mereka mengalami suatu saat yang luar biasa. Ketika gereja
sedang mengerang di  bawah penganiayaan dari  dunia luar,  percaya kepada Tuhan
Yesus,  bahwa janji  Roh Kudus  adalah  nyata  bagi  kita  seperti  yang dulu  dijanjikan
kepada  Pentakosta,  betapa  mereka  mengerang  dan  menangis  dalam kondisi  sakit
bersalin itu. Tetapi ketika mereka dilahirkan, dan secara posisi  dilahirkan ke dalam
Kerajaan Allah, maka Roh Kudus sudah menempatkan di dalam gereja, beberapa rasul,
beberapa nabi, beberapa pengajar, beberapa gembala, beberapa penginjil. Kemudian
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Dia  memberikan  di  dalamnya,  bahasa  roh,  menafsirkan  bahasa  roh,  pengetahuan,
hikmat, karunia kesembuhan, segala macam mukjizat.

29 (51) Di manakah gereja berada . . . Sekarang, ini adalah maksud saya dengan
melakukan hal ini. Gereja selalu mencoba mengambil sudut milik orang lain. Tetapi
jangan lakukan itu. Anda tidak pernah dapat menanam gandum di sudut milik Efraim,
jika anda adalah Manasye. Anda harus mengambil tempat anda di dalam Kristus, secara
posisi mengambilnya.

Oh,  ini  semakin  dalam dan  kaya  ketika  kita  sampai  di  sini,  bagaimana  Allah
menempatkan  seseorang  di  dalam gereja  untuk  berbahasa  roh,  yang  lainnya  .  .  .
Sekarang, kita sudah seringkali  diajar, bahwa kita semua harus berbahasa roh. Itu
salah.  “Kita  semua harus  melakukannya.”  Tidak,  tidak  semua.  Tidak  semua orang
melakukan satu hal, masing-masing . . .

30 (52) Masing-masing . . . Tanah itu disediakan dan dibagi-bagikan melalui ilham.
Dan  masing-masing  .  .  .  Saya  dapat  mengambil  ayat-ayat  Firmannya  dan
memperlihatkannya kepada anda dengan tepat, bahwa dia menempatkan mereka di
tempat di mana mereka diharapkan untuk berada di situ, penempatan posisi, bagaimana
dua setengah suku-suku itu tinggal di seberang sungai itu, bagaimana ibu-ibu mereka
meneriakkan  hal  itu  pada  kelahiran  mereka,  dan  bagaimana  setiap  tempat  itu
diharapkan.

Dan sekarang sesudah anda masuk, hal itu tidak berarti bahwa anda bebas dari
perang. Anda masih harus bertarung untuk setiap inci dari tanah yang anda pijak. Jadi
lihat, Kanaan bukan menggambarkan Surga yang mulia itu, karena ada perang dan
kesusahan-kesusahan dan pembunuhan dan pertempuran, dan sebagainya. Tetapi itu
menggambarkan ini: bahwa itu pasti sebuah langkah berjalan yang sempurna.

31 (54) Dan di situlah di mana gereja gagal di zaman ini: perihal langkah berjalan itu.
Apakah anda tahu bahwa bahkan kelakuan anda sendiri dapat menjatuhkan orang lain
sehingga tidak memperoleh kesembuhan? Kelakuan anda yang salah atas dosa-dosa
yang tidak diakui dari orang-orang percaya, dapat menyebabkan gereja ini gagal total.
Dan  pada  hari  penghakiman itu  anda  akan  mempertanggungjawabkan  bagi  setiap
kelakuan itu. Oh, anda berkata, “Sekarang, tunggu dulu, Saudara Branham.” Yah, itu
adalah Kebenaran. Renungkan itu.

Yosua, sesudah dia menyeberang masuk ke negeri itu, Allah memberikan janji itu
kepadanya  bahwa .  .  .  Renungkan saja,  seluruh  rangkaian  pertempuran  itu  tanpa
kehilangan satu  orang pun,  bahkan tanpa mengalami  goresan,  tanpa harus  punya
seorang perawat, atau P3K atau Plester untuk luka. Allah berkata, “Tanah itu adalah
milikmu; pergilah berperang.” Renungkan serangkaian pertempuran itu, dan sama sekali
tidak ada Palang Merah di sekitarnya; tidak ada seorang pun yang akan terluka.
32 (56) Dan mereka membasmi orang-orang Amalek dan orang-orang Het,  tetapi
tidak ada satu pun di antara mereka yang terluka sampai kemudian dosa masuk ke
perkemahan itu. Dan ketika Akhan mengambil pakaian Babel itu dan sebatang emas itu,
dan  menyembunyikannya  di  bawah  kemahnya,  maka  pada  esok  harinya  mereka
kehilangan 16 orang. Yosua berkata, “Berhenti. Berhenti. Tunggu dulu; ada yang salah.
Ada sesuatu yang salah di sini. Kita akan melakukan puasa selama tujuh hari. Allah
sudah membuat janji kepada kita. Tidak akan ada yang terluka pada kita. Musuh-musuh
kita akan tunduk di bawah kaki kita. Dan ada yang salah di sini. Ada sesuatu yang salah
di suatu tempat, karena kita mendapati 16 orang mati tergeletak di sini. Mereka adalah
saudara-saudara orang Israel, dan mereka telah mati.”

33 (57) Kenapa mereka mati, orang-orang yang tidak berdosa? Karena satu orang
telah melangkah keluar dari jalur. Anda lihat alasan kenapa hal ini perlu diajarkan?
Gereja sejalan, sejalan dengan Firman Allah, sejalan dengan Allah dan sejalan satu
sama lain, berjalan tegak dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, di hadapan
semua orang, takut akan Allah. Karena satu orang mencuri pakaian dan melakukan
sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, merenggut nyawa 16 orang. Saya rasa
jumlahnya adalah 16 orang, mungkin lebih. Saya percaya 16 orang mati.

Yosua berteriak, berkata, “Ada sesuatu yang salah. Allah sudah membuat janji itu,
dan ada sesuatu yang salah.”

Ketika kita membawa orang yang sakit ke hadapan kita dan mereka gagal untuk
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disembuhkan, kita perlu melakukan puasa yang serius, memanggil jemaat. Ada sesuatu
yang salah di suatu tempat. Allah membuat janji itu. Allah harus melekat pada janji itu,
dan Dia akan melakukannya.

34 (60) Dan dia menyuruh menjalankan puasa. Dan mereka menemukan, mereka
membuang seluruhnya. Dan Akhan mengakuinya. Dan mereka membunuh keluarga
Akhan  dan  semuanya,  dan  membakar  abu  mereka,  dan  meninggalkannya  di  sana
sebagai  sebuah  peringatan.  Dan  Yosua  terus  menjalani  peperangan-peperangan,
merebut semuanya tanpa ada goresan atau luka. Jadi begitulah.

35 (61) Pada suatu hari dia butuh sedikit waktu lagi, waktu tambahan. Matahari sudah
hendak terbenam; orang-orang tidak dapat bertempur dengan baik pada waktu malam.
Yosua, prajurit  besar itu,  yang diurapi  Allah, yang menempatkan pada posisinya di
negeri  itu, seperti  Efesus untuk gereja Perjanjian Baru, kepemilikan—memiliki  di—
memiliki tanah itu, meraihnya. Dia perlu waktu, jadi dia berkata, “Matahari, tetaplah di
tempatmu.” Dan ia tetap di tempatnya selama kira-kira 12 jam sampai dia meraih tanah
itu. Paham?

36 (62)  Sekarang,  Kitab  Efesus  menempatkan  kita  pada  posisi  di  dalam Kristus,
sebagaimana mereka dulu di tanah suci itu. Kita ditempatkan bukan di tanah suci itu,
tetapi  di  dalam  Roh  Kudus.  Sekarang,  mari  kita  baca  saja  Firman,  lihat  betapa
sempurnanya gereja itu.

Dari Paulus, seorang rasul dari Yesus Kristus dengan kehendak Allah . . .

Oh, saya suka itu. Allah menjadikan dia seorang rasul. Tidak ada tua-tua yang
menumpangkan tangan ke atas dia, tidak ada bishop-bishop yang mengutus dia ke
mana-mana, tetapi Allah memanggil dia dan menjadikan dia seorang rasul.

Dari  Paulus,  seorang  rasul  dari  Yesus  Kristus  dengan  kehendak  Allah,
kepada para orang-orang kudus . .  .  (orang-orang yang dikuduskan)  .  .  .
yang  ada  di  Efesus,  dan  bagi  orang-orang  yang  percaya  dalam Kristus
Yesus.

Perhatikan bagaimana dia mengalamatkan ini. Ini bukan untuk orang-orang yang
tidak percaya. Ini adalah untuk gereja. Ini ditujukan kepada orang-orang yang dipanggil
keluar,  orang-orang yang dikuduskan dan orang-orang yang dipanggil  yang ada di
dalam Yesus Kristus.

37 (65) Sekarang, jika anda ingin mengetahui bagaimana kita masuk ke dalam Kristus
Yesus, jika anda mau membuka di I Korintus 12, dikatakan, “Sebab oleh satu Roh kita
semua dibaptis ke dalam satu Tubuh.” Bagaimana? Dibaptis dengan apa? Roh Kudus.
Bukan dengan baptisan air, kalian orang-orang dari Gereja Kristus, tetapi dengan satu
huruf besar R-o-h, oleh satu Roh. Bukan dengan satu jabat tangan, dengan secarik
surat, bukan dengan satu percikan, tetapi oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam
satu Tubuh,  milik  kita,  tanah yang diberikan Allah kepada kita  untuk didiami,  Roh
Kudus. Sama seperti ketika Dia memberikan Kanaan kepada orang-orang Yahudi, Dia
memberikan Roh Kudus kepada kita. Oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu
Tubuh. Anda memahaminya?

38 (66) Sekarang, dia sedang berbicara kepada orang-orang Kanaan rohani, Israel,
orang-orang Israel rohani yang sudah memiliki tanah itu. Oh, tidakkah anda bersukacita
bahwa anda telah keluar dari bawang putih Mesir? Tidakkah anda bersukacita bahwa
anda telah keluar dari padang gurun? Dan ingat, mereka harus makan manna, makanan
Malaikat yang turun dari Surga, sampai mereka menyeberang ke tanah itu. Dan ketika
mereka menyeberang ke negeri  itu, manna itu berhenti  turun. Mereka benar-benar
dewasa pada waktu itu, dan mereka makan gandum dari tanah itu. Sekarang, sekarang
anda bukan bayi-bayi lagi, sekarang anda tidak menginginkan susu ketulusan hati Injil,
bahwa anda tidak perlu diemong-emong lagi, dan ditepuk-tepuk, dan dibujuk-bujuk
untuk datang ke gereja, sekarang anda benar-benar orang-orang Kristen sejati yang
sudah dewasa, sekarang anda siap untuk makan makanan yang keras. Anda siap untuk
masuk kepada sesuatu: dia katakan. Anda siap untuk mengerti sesuatu yang dalam dan
kaya. Oh, kita akan langsung masuk ke dalamnya. Dan, oh, itu sudah tersembunyi sejak
dasar dunia.

Dia berkata, “Sekarang, bahwa kamu sudah ada di  dalam sini,  aku tujukan ini
kepadamu,” bukan kepada mereka yang baru saja meninggalkan Mesir, bukan kepada
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mereka  yang  masih  di  perjalanan  itu,  tetapi  kepada  mereka  yang  ada  di  tanah
perjanjian itu, yang sudah menerima janji itu.

39 (67) Berapa banyak yang sudah menerima janji Roh Kudus itu? Oh, tidakkah anda
senang bahwa anda berada di tanah ini sekarang, makan gandum, makan hal-hal yang
keras yang dari Allah, dan memperoleh pengertian yang jelas. Seluruh pikiran rohani
anda tidak kacau. Anda tahu dengan tepat siapa Dia. Anda tahu dengan tepat siapakah
Dia.  Anda tahu dengan tepat  ke mana anda pergi.  Anda tahu dengan tepat  semua
tentangNya.  Anda  tahu  di  dalam Siapa  anda  sudah  percaya  dan  yakin  bahwa  Dia
sanggup menjaga hal yang sudah anda serahkan kepada Dia pada hari itu. Oh, itulah
orangnya; itulah yang kepada siapa Paulus sedang berbicara pada saat ini. Dengarkan
dengan seksama. Sekarang, perhatikan . . .

. . . orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus:

40 (68) Sekarang, biarlah jemaat mengulangi hal itu. Bagaimana kita masuk ke dalam
Kristus?  Dengan  bergabung  kepada  gereja?  Tidak.  Dengan  menaruh  nama kita  di
sebuah buku? Tidak. Dengan dibaptis melalui baptisan tenggelam? Tidak. Bagaimana
kita masuk ke dalam Kristus? Oleh satu Roh Kudus kita semua dibaptis ke dalam satu
janji, Tubuh itu, dan mengambil bagian atas semua yang ada di negeri itu. Amin. Oh,
saya—saya suka itu. Kalau saja suara saya tidak parau, saya bisa bersorak. Bukan main,
ketika saya tiba di tanah ini, ini milik saya. Sekarang saya pulang; saya ada di Kanaan.
Saya tunduk kepada semua yang diinginkan Allah untuk memakai saya. Saya sedang
berjalan di atas tanah suci, seorang anak Raja, semuanya memakai jubah dan siap.
Saya sudah keluar  dari  Mesir,  menuju ke tanah perjanjian,  bertahan dari  cobaan-
cobaan, menyeberangi Yordan masuk ke janji yang diberkati ini. Oh, bagaimana saya
mendapatkannya? Oleh satu Roh, cara yang sama Paulus mendapatkanNya, bertindak
dengan cara yang sama seperti Ia bertindak kepada dia, cara yang sama Ia bertindak
kepada anda. Oleh satu Roh kita semua dibaptis, bukan dipercik, sedikit percikan saja
darinya,  merasakan  sangat  enak,  tetapi  ditenggelamkan ke  bawah:  semua dibuat
berenang di bawah di dalam Roh Kudus. Itulah janji.

41 (69) Efesus kita, Yosua kita, yang adalah Roh Kudus . . . “Yosua” artinya “Yesus,
Juru Selamat.” Yosua artinya Roh Kudus yang menggambarkan itu secara rohaninya
sebagaimana dulunya secara naturalnya, bahwa Dia adalah Prajurit  besar kita.  Dia
adalah Pemimpin besar kita. Sebagaimana Allah menyertai Yosua, demikianlah Allah di
dalam Roh Kudus, menggerakkan kita. Dan ketika dosa masuk ke perkemahan itu, Roh
Kudus meminta berhenti sebentar, “Apa yang salah dengan gereja ini? Ada sesuatu
yang salah.” Oh, tidak dapatkah anda melihat bagaimana kita sudah mempunyai terlalu
banyak anak-anak Kish sekarang ini, terlalu banyak Saul-Saul jebolan seminari-seminari
dan  sekolah-sekolah  teologia  dan  pergi  keluar  dan  mengajarkan  hal-hal  yang
menyimpang  ini,  seperti  yang  sudah  dikatakan  Alkitab  akan  mereka  lakukan,
kelihatannya saja, tidak punya iman, memisahkan diri mereka dari anda, tidak memiliki
persekutuan dengan anda, dan seterusnya, mempunyai suatu bentuk kesalehan namun
menyangkali kuasa, jauhilah mereka itu. Mereka tidak tahu darimana mereka berasal;
mereka tidak dapat memberikan alasan apa pun.

42 (70) Saya katakan ini dari Saudara Booth Clibborn, sahabat baik saya, jika ada apa
pun yang tidak diciptakan dan yang haram, apa pun yang ada di dunia, adalah seekor
bagal. Bagal adalah yang paling rendah dari semuanya. Dia adalah seekor . . . dia—dia
tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak dapat menghasilkan dirinya lagi. Seekor bagal tidak
dapat dikawinkan dengan bagal  yang lain dan menjadikan seekor bagal.  Dia sudah
berakhir. Dia tidak tahu dari mana ayahnya berasal, juga tidak tahu ibunya; sebab dia
adalah seekor keledai kecil dan seekor kuda betina. Allah tidak pernah melakukan hal
itu. Jangan anda taruh yang seperti itu kepada Allah. Allah tidak pernah melakukan hal
itu. Allah berkata, “Semua akan menghasilkan sesuai dengan jenisnya.” Ya, tuan. Tetapi
seekor bagal adalah . . . ayahnya adalah seekor keledai jantan dan ibunya adalah seekor
kuda betina, jadi dia tidak tahu dia milik siapa. Dia—dia—dia adalah seekor kuda yang
mencoba menjadi  bagal,  atau seekor bagal  .  .  .  atau dia adalah seekor kuda yang
mencoba menjadi seekor keledai, keledai mencoba menjadi kuda; dia tidak tahu dari
mana dirinya berasal. Dan dia adalah binatang yang paling keras kepala yang ada di
dunia. Anda tidak pernah dapat menaruh kepercayaan sedikit pun kepadanya.

43 (71) Dan begitulah dengan orang-orang di gereja. Mereka tidak tahu siapa ayah
mereka; mereka tidak tahu siapa ibu mereka. Yang mereka tahu hanya: mereka adalah,
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kalau tidak Presbyterian,  Methodis,  Baptis,  atau Karismatik/Pentakosta,  atau yang
seperti itu. Mereka tidak tahu darimana mereka berasal. Dan seekor keledai tua, anda
teriaki  dia sehebat anda ingin meneriakinya, dan dia akan berdiri  saja di  sana dan
mendongakkan telinganya yang besar itu dan memandang. Anda dapat berkhotbah
kepadanya sepanjang malam, dan mereka tidak tahu sedikit pun ketika mereka pergi
tidak lebih dari apa yang sudah mereka tahu ketika mereka masuk. Nah, itu benar. Saya
tidak bermaksud kasar, tetapi saya ingin memberitahukan yang benar kepada anda.

44 (72) Tetapi ada satu hal yang dapat mereka lakukan; mereka adalah para pekerja
yang bagus. Oh, mereka terus bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Hal itu mengingatkan
saya tentang sekumpulan orang-orang kelompok Armenia ini  yang selalu berusaha
untuk menjalankan cara mereka untuk masuk Surga (Itu benar.), seekor bagal. Oh,
Perkumpulan Bantuan Para Wanita, dan makan malam daging ayam, sebab mereka
membayar pengkhotbah, “Dan kita harus mengadakan tarian ini, dan pertemuan ramah-
tamah ini.” Ia terus bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Dan,
mereka . . . Untuk apa mereka bekerja?

Tanyalah mereka, “Apakah anda sudah menerima Roh Kudus sejak anda percaya?”

Mereka mendongakkan telinga mereka,  dan tidak tahu ke mana mereka akan
pergi; “Apa maksud anda? Bagaimana dengan ini? Apa maksud anda, Roh Kudus? Saya
tidak  pernah  mendengar  apa  pun  tentangNya.  Oh,  anda  pasti  seorang  yang  agak
fanatik.” Lihat, mereka tidak tahu siapa ayah mereka, atau siapa ibu mereka. Dan anda
harus memukul mereka dulu dalam semua pekerjaan anda, pukul sini dan pukul sana,
dan pukul sini dan pukul sana. Itu benar, si bagal tua itu.
45 (75) Tetapi saya beritahu anda, anda tidak perlu melakukan hal itu kepada seekor
kuda keturunan yang murni. Sekali saja melecutkan cambuk kepadanya, dan saudara,
dia  langsung pergi.  Dia  tahu apa yang dia  lakukan.  Oh,  betapa menyenangkannya
menunggang seekor kuda keturunan yang murni.  Enak sekali.  Anda cukup berkata,
“Ayo, nak.” Oh, bukan main (Paham?); lebih baik anda berpegangan yang kuat; dia
akan meninggalkan pelana itu di udara.
46 (76) Begitulah dengan orang-orang Kristen yang sejati dari keturunan yang murni.
Haleluya. “Terimalah Roh Kudus. Bertobatlah, kamu masing-masing dan dibaptis di
dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu.” Pergi; secepat yang
mereka bisa untuk sampai ke air, mereka pergi. Mereka tidak dapat beristirahat siang
dan malam sebelum mereka menerima Roh Kudus. Kenapa? Anda tahu, seorang Kristen
tahu siapa Papanya. Nah, diperlukan dua orang untuk membuat kelahiran (Itu benar.):
papa dan mama. Bagal tidak tahu mana papanya, mana mamanya. Tetapi kita tahu
siapa Papa dan Mama kita, sebab kita dilahirkan dari Firman Allah yang tertulis, yang
diteguhkan oleh Roh. Petrus berkata pada hari Pentakosta itu, “Jika kamu mau bertobat
dan dibaptis, kamu masing-masing, di dalam Nama Yesus Kristus, untuk pengampunan
dosa-dosamu, kamu akan menerima karunia Roh Kudus.”

47 (77)  Dan saudara,  seorang Kristen  sejati  yang dilahirkan kembali  (Oh,  bukan
main.), rohnya . . . Segera sesudah dia mendapatkan Firman, dia menerima Roh Kudus.
Tanyakan  sesuatu  kepadanya  pada  saat  itu.  Dia  tahu  di  mana  dia  sedang  berdiri.
“Apakah anda percaya pada kesembuhan Ilahi?”

“Amin.”

“Anda percaya dengan Kedatangan Kedua itu?”

“Amin.”

Tanyakan itu pada bagal. Bagal relijius itu, “Uh, saya tidak tahu. Dokter Jones
pernah berkata . . .” Oh, itu dia . . . Sama seperti Saul. Paham? “Oh, mereka tidak tahu.
Baiklah, saya beritahu anda, jemaat saya tidak yakin dengan Hal itu.”

Oh, saudara, tetapi seorang pria atau wanita yang dilahirkan sangat yakin akan
kedatangan Tuhan Yesus; mereka sangat yakin telah menerima Roh Kudus sebagaimana
memang ada Roh Kudus yang akan diberikan.

48 (80)  Nah,  Yesus  berkata  .  .  .  Perempuan  di  sumur  itu,  “Kami  menyembah  di
gunung ini, dan orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem.”

Dia  berkata,  “Perempuan,  dengarkan  PerkataanKu.  Waktunya  akan  tiba,  dan
sekarang sudah tiba, ketika Allah mencari mereka yang akan menyembah Dia di dalam
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Roh dan Kebenaran.”

“FirmanMu adalah Kebenaran.” Dan setiap orang yang mau membaca Alkitab dan
percaya  kepada  setiap  Firman  yang  dikatakan  Alkitab,  dan  menuruti  perintah-
perintahNya, dan menerima Roh Kudus yang sama yang dulu mereka terima, dengan
cara yang sama ketika mereka dulu menerimaNya, hasil-hasil yang sama sebagaimana
dulu mereka menerimaNya, kuasa yang sama yang mereka peroleh ketika dulu mereka
menerimaNya, dia tahu siapa Papa dan Mamanya. Dia tahu dia dibasuh di dalam Darah
Yesus Kristus, dilahirkan dari Roh, dipenuhi dengan minyak sucinya Allah. Dia tahu di
mana dia sedang berdiri. Tentu. Dia berada di Kanaan. Dia tahu dari mana dia berasal.
Dan begitulah dengan seorang Kristen yang sejati. Tanyakan kepadanya, “Sudahkah
kamu menerima Roh Kudus sejak kamu percaya?”

“Amin, saudara.”

49 (83) Pada waktu yang lalu berdiri bersama dengan orang kudus yang sudah tua,
berusia 92 tahun, berbicara kepada gembalanya yang berusia 80 tahun, saya berkata,
“Nenek?”

Dengan sangat gembiranya, dia berkata, “Ya, anakku.”

Saya berkata, “Sudah berapa lama sejak anda menerima Roh Kudus?”

Dia berkata, “Mulialah Tuhan. Kira-kira 60 tahun yang lalu saya menerimaNya.”

Nah, jika dia seekor bagal, dia akan berkata, “Yah, tunggu dulu. Saya diteguhkan
dan dipercik ketika saya . . . Yah, tentu, mereka membawa saya ke gereja, dan saya
ambil surat saya itu untuk itu.” Oh, kasihanilah saya. Bahkan mereka tidak tahu mereka
milik siapa.

Tetapi nenek itu tahu dari mana hak kesulungannya berasal. Dia berada di sana
ketika  itu  terjadi.  Dia  dilahirkan  dari  air  dan  dari  Roh.  Dia  tahu,  dan  air  melalui
pembasuhan air oleh Firman, menerima Firman.

50 (87) Sekarang, lihatlah bagaimana ini ditujukan, “Kepada orang-orang yang ada di
dalam Kristus Yesus.” Paulus, sekarang ingat . . . Saya menyita waktu yang panjang,
tetapi saya tidak akan menyelesaikan pasal ini. Tetapi saya akan bergegas . . . Anda
suka?  Oh,  Itu  memberitahu  kita  di  mana  kita  berada,  tetapi  kita  tidak  dapat
melakukannya hanya dalam satu malam. Kita butuh sebulan atau dua bulan untuk hal
ini,  setiap malam, terus menyelesaikanNya, Perkataan demi Perkataan. Kembali  ke
belakang  dan  mengangkatnya  di  dalam  sejarah-sejarah  dan  menempatkannya
Perkataan  demi  Perkataan,  dan  memperlihatkan  kepada  anda  bahwa  Itu  adalah
Kebenaran.

Sekarang, biar saya bacakan ayat itu lagi dengan cepat.

Dari Paulus, seorang rasul dari Yesus Kristus dengan kehendak Allah . . .
(bukan kehendak manusia) . . . kepada orang-orang kudus yang berada di
Efesus, dan . . . (kata penghubung) . . . kepada orang-orang yang percaya
dalam Kristus Yesus:

51 (88)  Artinya  mereka  sudah dipanggil  keluar,  dipisahkan,  dan  sekarang sudah
dibaptis  oleh  Roh  Kudus,  dan  ada  di  dalam Kristus  Yesus.  “Aku  tujukan  surat  ini
kepadamu, orang-orang yang kukasihi.” Oh, saya merenungkan Paulus berada di sana
bersama-sama dengan mereka pada saat  ini,  oh,  betapa senangnya.  Rasul  tua itu
kepalanya dipenggal di sana. Saya berdiri di tempat di mana mereka dulu memenggal
kepalanya. Tetapi, oh, kepalanya saat ini sudah berada di tubuh yang baru itu, dan tidak
pernah dapat dipenggal lagi. Dan dia sedang berdiri di sana bersama dengan mereka
pada saat ini juga, rasul yang sama itu yang telah menuliskan ini. Dan berkata, “Kepada
kamu yang ada dalam Kristus Yesus, oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam satu
Tubuh.”

Sekarang perhatikan.

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

Terpujilah  Allah  dan  Bapa  kita  Tuhan  Yesus  Kristus,  yang  telah
memberkati  kita  dengan  segala  .  .  .  (Oh,  apakah  anda  mendengar  itu,
Charlie?) . . . telah memberkati kita dengan segala berkat rohani . . .
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52 (89) Bukan hanya sebagian kepada para rasul,  dan sebagian kepada yang ini,
tetapi Dia sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Roh Kudus yang sama
yang turun pada hari Pentakosta itu adalah Roh Kudus yang sama pada malam ini. Roh
Kudus yang sama yang membuat Maria bersorak dan berbahasa roh, dan mengalami
saat yang indah, dan bersukacita, dan hal-hal yang dulu dia lakukan, adalah Roh Kudus
yang sama pada malam ini. Roh Kudus yang sama yang memperbolehkan Paulus berada
di kapal tua itu, di mana terlihat bahwa kapal itu terendam air dan hilang, selama 14
hari siang dan malam, tidak ada bulan ataupun bintang-bintang, dia melihat keluar dan
setiap  gelombang  mempunyai  ibl is  di  dalamnya,  memandang  sekilas  dan
menggertakkan giginya, dan berkata, “Aku akan tenggelamkan anak muda itu sekarang.
Aku mendapatkanmu sekarang.”

53 (90) Dan sementara Paulus pergi untuk berdoa singkat, di situlah berdiri seorang
Malaikat, berkata, “Jangan takut, Paulus . . . ? . . . Kapal tua ini akan terdampar di
sebuah pulau. Pergilah dan santaplah makan malammu; semuanya beres sekarang.”

Di  sini  dia  datang  dengan  rantai  yang  membelenggu  tangannya  yang  kecil,
menariknya di kakinya, dan berkata, “Teguhkanlah hatimu, saudara-saudara, sebab
Allah,  Malaikat  Tuhan itu,  yang mana aku  adalah  hambaNya,  berdiri  di  sisiku  dan
berkata, 'Paulus, jangan takut.'” Roh Kudus yang sama itu ada di sini malam ini, Roh
Allah yang sama, melayani kita dengan berkat-berkat rohani yang sama.

. . . memberkati kita dengan segala berkat yang ada di tempat-tempat
Surgawi . . .

54 (92) Oh, marilah berhenti sejenak di sini. “Di tempat-tempat Surgawi.” Nah, bukan
sekedar di luar sana, tetapi di tempat-tempat Surgawi. Kita dikumpulkan di “Surga,” itu
mengartikan posisi orang percaya tersebut. Bahwa jika saya berdoa, anda berdoa, atau
jemaat berdoa, dan kita siap untuk pesan itu, dan kita sudah menghimpunkan diri kita
bersama-sama sebagai orang-orang kudus, yang dipanggil keluar, dibaptis dengan Roh
Kudus, dipenuhi dengan berkat-berkat Allah, dipanggil, dipilih, duduk bersama-sama di
tempat-tempat Surgawi sekarang, kita adalah orang-orang Surgawi di dalam jiwa kita.
Roh-roh kita sudah membawa kita masuk ke suatu suasana Surgawi. Oh, saudara. Di
situlah anda: suatu suasana Surgawi. Oh, apa yang dapat terjadi pada malam ini? Apa
yang dapat terjadi pada malam ini jika kita mau duduk di sini di dalam suatu suasana
Surgawi, dan Roh Kudus melayang-layang di atas setiap hati yang sudah dilahirkan
kembali dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus? Semua dosa berada di
bawah Darah itu, di dalam penyembahan yang sempurna, dengan tangan kita terangkat
kepada Allah dan hati kita terangkat, duduk di tempat-tempat Surgawi di dalam Yesus
Kristus, menyembah bersama-sama di tempat-tempat Surgawi.

Pernahkah anda duduk di tempat itu? Oh, saya sudah duduk sampai saya menangis
karena sukacita dan berkata, “Tuhan, jangan biarkan saya meninggalkan tempat sini”:
benar-benar di tempat-tempat Surgawi di dalam Kristus Yesus.

55 (94) Memberkati kita dengan apa? Kesembuhan Ilahi, maksud dan rencanaNya,
pewahyuan, penglihatan, kuasa, bahasa roh, penafsiran, hikmat, pengetahuan, segala
berkat Surgawi, dan sukacita yang tak terkatakan dan penuh Kemuliaan, setiap hati
dipenuhi dengan Roh, berjalan bersama-sama, duduk bersama-sama di tempat-tempat
Surgawi, tidak ada satu pun pikiran yang jahat di antara kita, tidak ada satu pun yang
mengisap  rokok,  tidak  ada  satu  pun  rok  pendek,  tidak  ada  ini,  itu,  ataupun  yang
lainnya,  tidak ada satu pun pikiran yang jahat,  tidak ada seorang pun yang saling
bertentangan satu dengan yang lainnya, setiap orang berbicara di  dalam kasih dan
harmonis, setiap orang dengan satu tujuan di satu tempat, “kemudian tiba-tiba dari
Surga datang suatu suara seperti  angin yang bertiup keras.” Jadi  begitulah, “Telah
memberkati kita dengan segala berkat rohani.”

56 (95)  Kemudian  Roh  Kudus  akan  turun  ke  atas  seseorang,  dan  berkata,
“DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.  Pergilah  ke  suatu  tempat  dan lakukan suatu  hal.”
Perhatikan,  itu  terjadi  tepat  seperti  itu.  Paham?  “DEMIKIANLAH  FIRMAN  TUHAN.
Lakukan suatu hal di suatu tempat tertentu.” Perhatikan, itu terjadi seperti itu.

Telah memberkati kita semua di dalam segala berkat Surgawi di tempat-tempat
Surga . . . Perhatikan.

Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita . . .
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Apakah kita  yang memilih  Dia,  atau  Dia  yang memilih  kita?  Dia  memilih  kita.
Kapan? Pada malam kita menerima Dia? Dipilih . . .

Sebab di  dalam Dia  Allah  telah  memilih  kita  sebelum dunia  dijadikan,
supaya  kita  kudus  .  .  .  tak  bercacat  dihadapanNya  di  dalam  .  .  .
(denominasi-denominasi?) . . . di dalam kasih:

57 (98) Kapan Allah memilih kita? Kapan Allah memilih anda yang sudah memperoleh
Roh  Kudus?  Kapan  Dia  memilih  anda?  Sebelum  dasar  dunia.  Oleh  maksud  dan
rencanaNya, Dia dulu sudah melihat anda dan mengetahui sebelumnya bahwa anda
akan  mengasihi  Dia.  Dia  memilih  anda  dan  mengutus  Yesus  supaya  Dia  menjadi
pendamaian atas dosa-dosa anda, untuk memanggil anda kepada pendamaian, bagi
diriNya sendiri, kepada kasih. Oh, berharap kita punya waktu lagi.
58 (99)  Perkenankan  saya,  sebelum kita  melangkah  lebih  jauh  lagi,  kembali,  ke
Kejadian 1:26.  Saya akan membahasnya pada hari  Rabu.  Ketika Allah menjadikan
manusia . . . Sebelum Dia menjadikan manusia, Dia menyebut diriNya “El,” E-l, El; E-l-
h,  “Elah,”  “Elohim.” Kata itu artinya,  dalam bahasa Ibrani,  “yang hidup sendirian,”
semuanya oleh diriNya.  Tidak ada yang hidup di  hadapan Dia.  Dulunya Dia adalah
segala yang ada yang pernah ada, Seorang yang hidup sendirian: “El, Elah, Elohim,”
artinya “Seorang yang memenuhkan semuanya, yang memiliki  seluruh kuasa, yang
Mahakuasa, yang hidup sendirian.” Oh.

59 (100) Tetapi  di  Kejadian 2, ketika Dia menjadikan manusia,  Dia berkata, “Aku
adalah Y-a-h-u, J-u-v-u-h, Yahua, Yehova. Apakah artinya itu? ”Aku adalah Seorang
yang hidup sendirian yang sudah menciptakan sesuatu dari diriKu sendiri untuk menjadi
seorang anak milikKu, atau seorang yang sementara, atau seorang manusia kecil amatir
milikKu.“ Oh, glori. Kenapa? Dia memberikan manusia . . . ”Yehova“ artinya bahwa Dia
memberikan manusia untuk menjadi  seorang allah amatir.  Karena Dia adalah Allah
Bapa, dan Dia menjadikan manusia seorang allah amatir, jadi Dia tidak hidup sendirian
lagi; Dia hidup dengan keluargaNya. Amin. Elah, Elah, Elohim . . . Sekarang, sekarang
Dia adalah Yehova, ”Yehova“ artinya ”Seorang yang hidup dengan keluargaNya.“

Sekarang,  Allah  menjadikan  manusia  untuk  berkuasa  atas  seluruh  bumi;  dia
memiliki daerah kekuasaan. Dan bumi adalah daerah kekuasaan manusia. Apakah itu
Alkitabiah? Lantas jika itu adalah daerah kekuasaannya, dia adalah allah atas seluruh
bumi. Dia dapat berkata, dan itu akan terjadi. Dia dapat mengucapkan ini, dan itu akan
terjadi demikian. Begitulah Dia, Allah, Yehova, Seorang Yang dulunya hidup sendirian,
tetapi  yang  sekarang  hidup  dengan  keluargaNya,  dan  manusia-manusia  kecilNya
bersama dengan Dia . . . Jadi begitulah.

60 (101) Sekarang, bacalah itu. Kita akan masuk ke situ pada hari Rabu malam, kalau
kita punya waktu lagi. Kita sudah hendak 15 menit lagi dan kita akan . . . Dulunya saya
berpikir  saya sudah akan sampai di  sini,  tetapi  saya—kita tidak akan, di  mana kita
dimeteraikan oleh janji Roh Kudus itu. Baiklah.

61 (102) Sekarang, kapan kita dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan? Kapan Orman
Neville dipanggil menjadi hamba Tuhan? Oh, bukan main. Itu mengejutkan saya. Saya
akan beritahu anda; mari buka beberapa ayat Firman. Saya ingin anda membuka I
Petrus 1:20. Dan, Pat, bukalah Wahyu 17:8. Dan saya akan membuka Wahyu 13.

Sekarang kita ingin mendengarkan di sini. Anda ingin tahu kapan Allah memanggil
anda menjadi seorang Kristen. Oh, saya suka ini. Ini adalah . . . “Manusia tidak hidup
dari  roti  saja melainkan oleh setiap Firman yang keluar  dari  mulut  Allah.”  Baiklah,
Saudara Neville,  anda sudah dapatkan I  Petrus 1:20? Jadi  bacakan 1:19 dan 1:20.
Dengarkan ini. Ya.

[Saudara Neville membaca I Petrus 1:19-20—Ed.]:

Melainkan  dengan  darah  yang  mahal,  yaitu  darah  Kristus  yang  sama
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat:

Ia  telah  dipilih  sebelum  dunia  dijadikan,  tetapi  karena  kamu  baru
menyatakan diriNya pada zaman akhir.

62 (103) Kapan Dia ditetapkan? Sebelum dasar dunia. Saudara Pat, baca Wahyu 17:8
untuk saya. [Saudara Pat membaca Wahyu 17:8—Ed.]:

Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia
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akan muncul  dari  jurang maut,  dan  ia  menuju  kepada kebinasaan.  Dan
mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab
kehidupan  sejak  dunia  dijadikan,  akan  heran,  apabila  mereka  melihat,
bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.

Siapakah yang akan ditipu? Siapakah yang akan ditipu oleh orang ini yang relijius
sama seperti Saul? Ia sangat cerdik dan begitu sempurna hingga ia akan menyesatkan
apa? Orang Pi- . . . [Jemaat menjawab, “pilihan”—Ed.] jika? Jika sekiranya mungkin.

Baiklah, Wahyu 13:8, biar saya bacakan untuk anda.

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

63 (105) Kapan nama-nama kita ditaruh di  dalam Kitab Kehidupan Anak Domba?
Ketika Anak Domba disembelih sebelum dasar dunia. Ketika Allah adalah Yehova, El,
Elah, Elohim, Seorang yang hidup sendirian. Sama seperti sebuah Intan besar yang
indah itu, dan Dia tidak dapat menjadi yang lain, tetapi di  dalam intan ini  atribut-
atributNya adalah seorang Juru Selamat. Di dalam atribut-atribut ini yang ada di dalam
Dia, adalah seorang Penyembuh. Baiklah, dulunya tidak ada apa pun yang diselamatkan
dan tidak ada yang disembuhkan, tetapi atribut-atributNya menghasilkannya. Jadi, pada
waktu itu sebelum dasar dunia, ketika Dia tahu, bahwa tampilan besar yang di sini
tentang Dia, bahwa Dia akan menjadi seorang Juru Selamat, bahwa Dia akan datang
dan dijadikan daging dan tinggal di antara kita, dan Dia tahu bahwa oleh bilur-bilurNya
kita akan disembuhkan, Dia menyembelih Anak Domba itu di KitabNya sebelum dasar
dunia, dan menuliskan nama anda di Kitab itu sebelum dasar dunia. Oh, bukan main.

64 (106) Dengarkan ini. Predestinasi melihat ke belakang kepada maksud dan rencana
itu—saya maksudkan pemilihan. Pemilihan melihat ke belakang kepada maksud dan
rencana itu [forknowledge = sudah mengetahui sebelumnya—Ed.], dan predestinasi
melihat kepada tujuan. Jangan lupa itu, bahwa pemilihan melihat ke belakang ini, di
sini, “Dulu aku adalah semak duri. Aku dilahirkan di dalam dosa, dibentuk di dalam
kejahatan,  datang ke  dunia  mengucapkan dusta,  dilahirkan di  antara  orang-orang
berdosa.  Ayah  dan  ibu  dan  seluruh  keluargaku,  adalah  orang-orang  berdosa.  Aku
dulunya  adalah  semak duri.  Tetapi  tiba-tiba  aku  menjadi  biji  gandum.  Bagaimana
dulunya itu terjadi?” Saya—itu,  apakah itu? Pemilihan. Allah, sebelum dasar dunia,
memilih bahwa semak duri itu akan menjadi biji gandum. “Sekarang, aku tahu bahwa
aku adalah biji  gandum, karena aku diselamatkan. Bagaimana aku melakukannya?”
Menoleh ke belakang dan melihat bahwa Dia telah menentukannya, waktu dulu. Oleh
maksud dan rencanaNya Dia sudah melihat bahwa saya akan mengasihi Dia, sehingga
Dia  membuat  pendamaian melalui  AnakNya sendiri,  supaya melalui  Dia  saya yang
dulunya semak duri menjadi biji gandum. “Nah, di mana saya sekarang berada?” Saya
diselamatkan;  saya  berjalan  di  dalam  kasih  karunia  Allah.  “Apa  yang  dilihat
predestinasi? Kepada tujuan. ”Ke manakah Dia akan membawa saya, dan ke mana saya
pergi?“ Itu sudah mendapatkan anda. Jadi begitulah.

65 (107)  Sekarang,  mari  kita  baca  sedikit  lebih  jauh,  dan  kemudian  kita  harus
menutupnya dengan cepat.

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

Telah  menentukan  kita  kepada  pengadopsian,  menentukan  kepada
pengadopsian sebagai anak-anak oleh Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan
kehendak-Nya,

Apa yang Dia lakukan? Dia, oleh maksud dan rencanaNya [forknowledge], sudah
melihat kita, tahu bahwa Dia adalah seorang Juru Selamat, yang hidup sendirian. Tidak
ada Malaikat-malaikat, tidak ada apa pun; hanya Allah, Elah, Elohim, Seorang yang
hidup sendirian, tidak yang lain selain Dia sendiri. Tetapi di dalam Dia adalah seorang
Juru Selamat. Baiklah, apa yang hendak Dia selamatkan? Dulu tidak ada yang binasa.
Tahu akan hal itu, Dia tahu bahwa atribut besar di dalam Dia ini akan mengerjakan
sesuatu di sana sehingga Dia dapat menyelamatkan. Kemudian ketika itu dilakukan,
maka oleh maksud dan rencanaNya Dia memandang ke bawah dan Dia melihat setiap
orang yang akan mau menerimaNya. Dan kemudian dengan melakukan ini, Dia berkata,
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“Untuk menyelamatkan itu, satu-satunya cara Aku dapat melakukannya, Aku sendiri
akan turun dan menjadi daging dan menempatkan dosa manusia itu ke atasKu, dan
mati untuk dia, supaya Aku menjadi Seorang yang disembah,” karena Dia adalah Allah,
obyek penyembahan.

66 (109) Kemudian Dia turun dan ditanggungkan ke atas diriNya. Dan sementara Dia
melakukan hal  itu,  Dia melakukan itu supaya Dia menyelamatkan anda yang ingin
diselamatkan.  Apakah  anda  mengerti  yang  saya  maksudkan?  Oleh  maksud  dan
rencanaNya, Allah yang tidak terbatas, yang mengetahui segala sesuatunya, melihat
Anak Domba, dan Dia menyembelih Anak Domba itu sebelum dasar dunia,  dan dia
menaruh nama anda di  Kitab Kehidupan Anak Domba. Dan Dia melihat penyesatan
Setan,  apa yang akan dia  lakukan.  Jadi  Dia menaruh nama anda di  sana.  Dan Dia
berkata bahwa sang antikristus akan begitu relijius, begitu baik, seorang yang sangat
baik, seorang yang pintar, seorang yang sangat relijius, supaya dia akan menyesatkan
orang-orang pilihan juga sekiranya mungkin. Tetapi itu tidak . . . tidak mungkin, karena
nama-nama  mereka  sudah  dipilih  sebelum dasar  dunia.  Oleh  pilihan  Dia  memilih
mereka, dan oleh predestinasi mereka tahu ke mana mereka pergi.

67 (110) Sekarang, siapakah yang dapat meragukan hal itu? Itulah yang dikatakan
Paulus.  Itulah Alkitab Paulus.  Itu adalah tulisan Paulus.  Itulah yang dia  ajarkan di
gerejanya.  Gereja,  secara posisi,  sebelum dasar  dunia,  ketika Allah di  dalam sakit
bersalinNya  melahirkan,  melahirkan  anda,  tahu  apa  yang  akan  anda  lakukan,  Dia
menempatkan posisi  anda ke dalam TubuhNya sendiri,  untuk menjadi  seorang ibu
rumah tangga, untuk menjadi seorang petani, untuk menjadi seorang pengkhotbah,
untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi ini atau menjadi itu. Dia menempatkan
anda pada posisinya. Kemudian ketika kita sudah keluar dari negeri bawang putih Mesir,
melalui pengudusan dan dibaptis ke dalam tanah perjanjian itu . . . Sebab janji Allah
adalah Roh Kudus. Efesus 4:30, dikatakan, “Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah
yang telah memeteraikan kamu sampai kepada hari penebusanmu.” Kemudian Allah,
telah menentukan gereja, Dia berkata, “Dan semua orang, akan ada berjuta-juta orang
yang akan hidup dengan sangat rohaniah namun disesatkan.” Orang-orang yang tidak
akan disesatkan akan merupakan orang-orang yang sudah masuk ke tanah perjanjian
itu, yang sebelum dasar dunia nama-nama mereka telah ditaruh di Kitab Kehidupan
Anak Domba, dan masuk ke tanah perjanjian itu, dan menikmatinya.

68 (111) Banyak orang takut anda akan bertingkah-laku aneh. Banyak orang takut
Roh  Kudus  akan  membuat  anda  melakukan  sesuatu  di  mana  anda—anda  akan
dipermalukan orang-orang. Banyak orang takut mereka akan menangis, dan kekasih
mereka akan melihat mereka menangis, atau mama, atau tetangga anda, atau bos anda
akan melihat anda.

Biarlah saya beritahu anda tentang seorang laki-laki di zaman dahulu, sebelum
menutup.  Ada seorang laki-laki  yang bernama Daud,  dan ketika tabut  Allah sudah
berada di tanah Filistin, dan itu menyeberang, diangkut oleh sebuah kereta, seekor
lembu menariknya, ketika Daud melihat tabut itu datang, dia mengenakan baju, dia
berlari keluar, dia menendang-nendangkan kakinya ke udara, dan dia melompat-lompat,
dan bersorak dan melompat, dan menari dan melompat dan menari, dan dia, raja Israel.
Dan isterinya memandang ke luar dari jendela dan melihat dia bertingkah sangat aneh,
dia memandang rendah kepadanya. Yah, dia pasti berkata, “Idiot itu, lihat dia di luar
sana, cara dia bertingkah-laku, mengangkat kakinya ke udara, dan melompat-lompat
dan bertingkah seperti itu, wah, dia pasti gila.” Dan pada malam itu ketika Daud masuk,
isterinya berkata, dengan kata-kata seperti ini, “Yah, engkau telah mempermalukan
aku. Yah, engkau raja, suamiku, di luar sana bertingkah seperti itu, bertingkah seperti
itu.”

Daud berkata,  “Besok aku akan melakukan yang lebih gila  lagi  dari  yang tadi.
Benar, tuan.” Dia berkata, “Tidakkah kamu tahu bahwa aku sedang menari  kepada
Allah?”  Dia  sudah menyeberang.  Dia  sudah berada di  tanah perjanjian.  Dia  sudah
kehilangan  seluruh  ciri-cirinya  dan  kotoran  dunia.  Dia  sangat  bergembira  demi
mengetahui bahwa tabut itu sedang masuk ke dalam kotanya sendiri.

69 (114) Dan, oh, saya beritahu anda, beberapa orang takut menerima Roh Kudus,
takut bahwa mereka akan berbahasa roh. Mereka takut seseorang akan mengatakan,
“Nah, dia adalah salah satu dari orang-orang yang berbahasa roh itu.” Mereka takut
datang ke gereja untuk dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus, karena mereka malu
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terhadapNya. Uh. Oh.

Seseorang berkata saya pasti akan menarik kaset-kaset saya, karena saya sudah
mengkhotbahkan  pembaptisan  di  dalam  Nama  Yesus  Kristus.  Saya  tidak  akan
menariknya.  Saya akan membuat  lebih  banyak.  Itu  benar.  Itu  .  .  .  Membuat  lebih
banyak . . . Itu adalah Alkitab. Jika mereka tidak suka dengan apa yang kita lakukan
kemarin, perhatikan saja apa yang akan kita lakukan besok. Itu adalah hal yang harus
dilakukan (Paham?), terus berjalan. Tidak ada kesudahan untuk itu, karena itu berasal
dari Tuhan. Itu adalah Allah.

70 (116) Anda tahu apa yang dulu dilakukan Allah? Allah memandang ke bawah dari
Surga; Dia berkata, “Daud, engkau adalah seorang manusia yang berkenan di hatiKu.”
Daud tidak malu. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia mengasihi  Tuhan. Dan dia
sangat berbahagia, sangat bersukacita, sampai dia tidak memikirkan soal kehormatan
manusia.

Anda lihat, seperti saya katakan di dalam khotbah saya pada pagi ini, kita sangat
ketakutan,  sehingga  kita  menginginkan  seorang  Saul  untuk  mengajar  kita.  Kita
menginginkan seorang Saul yang berasal dari sebuah seminari untuk memberitahu kita
bagaimana  kita  harus  melakukan  kepercayaan  kita  dan  bagaimana  kita  harus
melakukannya. Itu adalah yang masih berada di sisi seberang sungai Yordan. Sisi yang
ini, Roh Kudus yang memimpin. Yang di sini anda sudah keluar dari kotoran itu. Yang di
sini anda tidak mempedulikan apa yang mereka pikirkan. Yang di sini anda sudah mati,
dan hidup anda tersembunyi  di  dalam Kristus  melalui—dan dimeteraikan oleh  Roh
Kudus. Anda tidak peduli. Anda tinggal di Kanaan. Anda dapat mengambil gandum yang
baik.  Anda adalah  ciptaan yang baru  di  dalam Kristus.  Anda terikat  kepada tanah
perjanjian itu.

71 (118) Saya ingat berdiri  di sana, Saudara Collins, kira-kira 30 tahun yang lalu,
ketika gereja ini belum dibangun, sebuah tenda pertemuan kecil  dipasang di sini di
sudut itu,  pertemuan saya yang pertama. Saya sedang mengkhotbahkan Injil  yang
sama ini, hal yang sama, kekayaan Kristus yang tak terselami, baptisan air di dalam
Nama  Yesus  Kristus,  percaya  setiap  Firman  adalah  benar,  baptisan  Roh  Kudus,
kesembuhan Ilahi, kuasa-kuasa Allah, sama seperti saya mengkhotbahkanNya sekarang
ini, tidak pernah mengubah satu inci pun dariNya. Allah telah mewahyukanNya lebih lagi
kepada saya, jadi sebagaimana Dia menyatakanNya, saya tetap terus membawakanNya.
Dia tidak pernah mengurangi apa yang dulu sudah diberikan; Dia terus saja menambah-
nambahkan kepadaNya.

72 (119) Saya berdiri  di  sana ketika kira-kira 500 orang berdiri  di  tepi  sungai  itu
bernyanyi,

Di tepi Sungai Yordan saya berdiri,
Dan mengarahkan mata pengharapan,
Ke tanah Kanaan yang indah dan menyenangkan,
Di mana milik saya berada.
Ketika akan saya raih daratan yang indah itu
Dan selamanya diberkati,
Ketika akan saya raih dan berada di dalam Bapaku . . .
Dan selamanya beristirahat . . .

Ketika mereka mulai menyanyikan itu, saya sedang membawa seorang anak laki-
laki ke sungai untuk membaptis dia di sana di dalam Nama Tuhan Yesus. Saya berkata,
“Bapa Surgawi, sebagaimana saya membawa anak ini kepadaMu atas pengakuannya . .
.” Masih anak-anak, saya, ada foto-fotonya di rumah. Saya berkata, “Pada saat saya
membaptis dia dengan air, Tuhan, atas pengakuannya, di dalam Nama Yesus Kristus,
Anak  Allah,  Engkau  penuhi  dia  dengan  Roh  Kudus.”  Dan  kira-kira  pada  waktu  itu
Sesuatu mengeluarkan suatu putaran, dan di sini Itu berputar-putar, Bintang Fajar yang
Gilang-gemilang itu muncul di sana. Di sana Cahaya itu berada, yang anda lihat tepat di
foto itu. Di sana Itu berada.

73 (120) Itu pergi mengelilingi dunia, naik ke Kanada dan berputar. Mereka berkata,
“Suatu Cahaya aneh muncul di atas seorang pelayan/minister gereja Baptis lokal ketika
dia sedang membaptis.”

Beberapa hari yang lalu, ketika Doktor Lamsa mendatangi saya, dan tidak pernah
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tahu apa pun mengenai  hal  itu,  dan membawakan sebuah foto kepada saya,  yang
didapatkan saudara itu di sana bersama dengan dia . . . Sudahkah anda mendapatkan
foto itu? Sudahkah anda membawa Alkitab anda, terdapat di situ; itu ada di dalam kitab
anda? Baiklah. Ada sebuah foto mengenai tanda Allah di Ibrani kuno, tepat sekali bahwa
hal itu ada di zamannya Ayub, sebelum Alkitab ini pernah dituliskan. Allah di dalam tiga
atribut, bukan tiga allah; satu Allah di dalam tiga atribut. Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
tiga jabatan yang dikerjakan Allah di dalamnya. Bukan tiga allah, tiga atribut. Dan di
sanalah Itu berada.

Ketika  orang  hebat  itu,  Doktor  Lamsa,  terjemahan  Alkitab  Lamsa,  ketika  dia
berkata pada pagi itu ketika saya memberitahu dia tentang hal itu, saya berkata—saya
berkata, “Apakah tanda itu?”

74 (122) Dia berkata, “Itu adalah tanda Allah di zaman kuno pada orang-orang Ibrani:
Allah, satu Allah di dalam tiga atribut.”

Saya berkata, “Seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus?”

Dia berhenti, dan dia meletakkan cangkir kopinya; dia memandang saya. Gene,
yakin bahwa anda berada di sana, Leo. Katanya, “Anda percaya itu?”

Saya berkata, “Dengan segenap hati saya.”

Dia  berkata,  “Tadi  malam,  saya  berada  di  dalam  pertemuan  anda,  Saudara
Branham, saya melihat kemampuan mengetahui pikiran dan hati itu. Saya tidak pernah
melihat itu sebelumnya di Amerika, atau di negeri saya.” Dia berkata, “Orang-orang
Amerika ini  bahkan tidak tahu Alkitab. Hal  yang mereka tahu hanyalah denominasi
mereka. Bahkan mereka tidak tahu di mana mereka sedang berdiri.” Katanya, “Mereka
tidak tahu apa-apa.” Dia berkata, “Tetapi ketika saya berdiri  di  sana pada kemarin
malam,” saya katakan—saya katakan . . . Nah, Saudara Gene, saya katakan saja hal ini
dengan hormat dan kasih dan yang serupa dengan itu. Dia berkata, “Saya berkata, 'Itu
pasti seorang nabi.' Tetapi ketika saya melihat bahwa anda percaya bahwa Bapa, Anak
dan Roh Kudus bukanlah tiga allah, itu adalah atribut-atribut, maka saya tahu bahwa
anda adalah seorang nabi Allah, atau itu tidak akan dinyatakan kepada anda seperti itu.”
Dia berkata, “Itu adalah sebuah tanda yang sempurna.” Katanya, “Saya tidak pernah . .
.” Katanya, “Anda bukan Oneness [Kelompok Keesaan—Ed.]?”
75 (125) Saya berkata, “Bukan, tuan. Saya bukan Oneness. Saya percaya kepada
Allah yang adalah Allah yang Mahakuasa, dan tiga atribut itu hanyalah tiga jabatan di
mana Allah yang satu itu hidup di dalamnya.

Dia berkata, “Diberkatilah hati anda.” Dia berkata, “Suatu hari nanti anda akan
menumpahkan darah anda ke atas bumi karena hal itu,” tetapi dikatakan, “para nabi
selalu mati untuk alasan tersebut.”

Dan saya berkata, “Jadi biarkanlah terjadi demikian, jika itu menyenangkan Tuhan
saya.” Terjemahan Alkitab Lamsa . . .

76 (128) Oh, itu sungguh benar. Berapa kali saya sudah katakan kepada jemaat ini,
seperti yang dikatakan Samuel sebelum mereka memilih Saul, “Sebelum anda keluar
dan bergabung dengan suatu denominasi,  dan mengikatkan diri  anda kepada suatu
kepercayaan, mengapa anda tidak membiarkan Roh Kudus memimpin anda?” Mengapa
anda tidak menerima Allah sebagai Pemimpin anda. Membiarkan Dia memberkati anda,
dan melupakan tentang denominasi  anda.  Nah, saya tidak berkata jangan menjadi
anggota  gereja  denominasi  mana  pun;  anda  menjadi  milik  mana  saja  yang  anda
inginkan. Itu terserah anda. Tetapi saya mau beritahu anda, sebagai individu, biarkan
Roh Kudus memimpin anda. Anda baca Alkitab. Dan apa yang disuruhkan Alkitab, anda
lakukan. Tuhan memberkati anda.

77 (129) Dan sekarang saya sudah menunggu lama. Saya ingin tahu apakah ada di
sini  yang ingin maju datang melalui  antrian doa untuk didoakan. Jika ada, maukah
mereka mengangkat tangan mereka? Hanya satu, dua, tiga. Baiklah. Anda langsung
saja datang kemari dan berdiri di sini jika anda mau, pada saat ini, dan—dan kita akan
mengadakan doa. Dan kemudian kita . . . Saya tidak ingin anda pergi sebelum berdoa.
Saya  ingin  secara  resmi  melakukan  sesuatu  yang  lain  di  sini  sebelum  kita—kita
menutup.

78 (130) Berapa banyak yang suka mempelajari Kitab Galatia? Oh, saya maksudkan
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Efesus? Nah, pada hari Rabu malam kita akan masuk ke Meterai. Dan kemudian pada
hari Minggu pagi berikutnya kita akan masuk kepada penempatan gereja secara posisi.
Oh, jika . . . Barangkali kita akan masuk kepada hal itu pada hari Rabu malam yang
akan datang,  bagi  kalian  orang-orang yang berada di  Jeffersonville:  Secara  posisi
menempatkan gereja di mana mereka berada, masing-masing, bagaimana kita dipanggil
oleh pengadopsian. Allah sudah mengadopsi kita kepada anak-anak; kita adalah anak-
anak oleh kelahiran, diadopsi dan ditempatkan pada posisinya oleh Roh Kudus. Lihat.
Mereka masing-masing adalah orang-orang Ibrani, ketika mereka menyeberangi sungai
itu,  tetapi  Yosua membagi-bagikan tanah itu dan memberikan kepada setiap orang
tanahnya menurut yang diucapkan oleh ibunya pada saat kelahiran itu, di mana Roh
Kudus memberitahu dia.

79 (131) Dan lihat Yakub ketika dia sedang sekarat, seorang nabi, buta, menaikkan
kakinya ke atas tempat tidur, berkata, “Mendekatlah kalian anak-anak Yakub dan aku
akan beritahu kalian di mana kalian akan berada pada akhir zaman.” Oh, oh, saya tahu
mungkin saya terlihat aneh. Orang-orang itu mungkin kelihatannya aneh. Tetapi, oh,
andaikata saja anda tahu kepastian itu, kobaran di dalam hati. “Mendekatlah dan aku
akan beritahu kalian di mana kalian akan berada pada akhir zaman.” Dan saya dapat
mengambil  ayat  Firman yang sama itu,  dan mengambil  peta  di  mana orang-orang
Yahudi  berada pada masa ini  dan membuktikan kepada anda bahwa mereka tepat
berada di tempat yang sama yang dulu sudah diberitahukan oleh Yakub di mana mereka
akan berada pada akhir zaman. Dan dulu mereka belum pernah melakukannya, tidak
pernah berada di tempat itu sebelum mereka kembali sejak tanggal 7 Mei 1946, pada
malam Malaikat Tuhan itu menampakkan diri  kepada saya di sana dan mengatakan
tentang misi  ini.  Dan saya dapat  menunjukkan kepada anda bahwa ketika mereka
kembali ke tanah yang baru itu, mereka menempati tempat itu dengan tepat seperti
yang dikatakan Yakub di mana mereka akan tinggal. Dan mereka berada di sana pada
hari ini. Oh, oh, bukan main, oh, bukan main. Pada suatu hari kita semakin mendekati
untuk pulang, itu saja.

80 (132) Anda orang-orang yang terkasih, kalian yang sakit, atau anda tidak akan
berdiri di sana untuk sekedar berdiri. Saya adalah saudara anda. Saya memiliki tugas
dari Allah untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit. Bukan sepertinya—seolah-olah
saya  mempunyai  kuasa  untuk  menyembuhkan,  saya  tidak  punya.  Tetapi  saya
mempunyai kuasa doa. Seperti yang saya katakan pagi ini, Daud tidak mempunyai apa-
apa selain sebuah umban kecil, tetapi dia berkata, “Aku tahu apa yang akan ia lakukan
dengan kuasa Allah ada padanya.” Paham? Saya hanya mempunyai sebuah doa kecil
untuk diberikan kepada anda, dan tangan saya untuk ditumpangkan ke atas anda, tetapi
saya tahu bagaimana iman di dalam Allah akan bekerja. Itu sudah dikerjakan kepada
orang-orang yang lainnya; itu akan bekerja untuk anda. Anda percaya itu sementara
anda melangkah kemari . . . lebih mendekat sedikit ke tempat itu.

81 (133) Dan saya ingin membuat hal  ini  sangat efisien, jika saya tidak meminta
kepada saudara saya untuk datang ke mari dan mengurapi mereka dengan minyak.
Maukah anda melakukannya, Saudara Neville? Saya akan meminta jemaat jika anda
mau menundukkan kepala di dalam doa.

Sekarang, ingat, minggu lalu ketika saya sakit keras karena minyak jarak tua itu,
saya  mau  benar-benar  memberikan  apa  saja  jika  ada  seseorang  datang  dan
menumpangkan tangan ke atas saya. Andaikata saya dapat menemukan seseorang
yang mau datang ke saya, bahwa Allah sudah memberkati dan menolong, saya akan
begitu menghargainya. Anda semua merasakan yang sama seperti yang saya rasakan
pada waktu itu. Sekarang anda merasakan pada saat ini supaya saya melakukan untuk
anda sama seperti yang saya rasakan supaya seseorang mau melakukannya kepada
saya pada waktu itu. Allah melarang saya supaya jangan pernah melalaikan pekerjaan
itu. Biarlah saya selalu melakukan, apakah saya sedang lelah, di mana saya sedang
lelah, di mana saya hampir tidak dapat menggerakkan salah satu kaki saya, biarlah saya
pergi, karena saya akan bertemu lagi dengan anda semua di tanah yang di sana itu.

82 (135) Kemudian anda para wanita tua, para pria tua, lemah fisik, rambut yang
beruban dan rontok,  dan jatuh remuk seperti  setangkai  bunga mawar  yang sudah
mengeluarkan  kuncupnya  yang  kecil,  menggugurkan  daun  bunganya  dan
menjatuhkannya, anda datang dengan kelemahan secara fisik, bukankah begitu? Itu
benar. Hanya . . . Dan satu-satunya hal yang anda inginkan untuk tinggal bersama-
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sama  adalah  untuk  memancarkan  kemuliaan  Allah.  Jadi  ketika  musuh  itu  sudah
menangkap anda sekarang dan menghabisi,  saya  datang dengan umban Allah  itu,
dengan sebuah iman, dengan sebuah karunia yang telah diberikan Allah kepada saya.
Inilah yang sudah saya katakan, supaya anda akan memahaminya. Saya berkata, “Jika
Petrus saja mau datang, atau sebagian dari mereka . . .” Jangan berkata begitu. Anda
tidak perlu berdoa untuk saya. Datang saja seperti ini, dan katakan, seperti kepada
wanita ini, berkata, “Apakah anda Saudari Anu-anu?” Siapakah nama anda? Saudari
Howard. Katakan, “Anda adalah Saudari Howard. Anda adalah orang percaya, Saudari
Howard? Anda percaya, anda adalah orang percaya? Maka, anda lihat, anda memiliki
hak atas semua berkat-berkat penebusan.”  Kemudian saya akan berkata,  “Saudari
Howard, semuanya akan beres, dan pergilah.” Oh, bagaimana . . . Saya katakan, “Saya
akan berteriak; saya akan bersorak.” Saya akan berkata, “Tuhan, itu tepat demikian. Itu
tepat demikian.”

Dan saya berpikir tadinya, “Baiklah, orang-orang berpikir itu sama ketika saya
datang untuk mendoakan mereka.”  Jadi  demikianlah itu.  Anda mengerti  yang saya
maksud?

83 (137) Dan saya sudah berdiri, seringkali, dan membawa orang-orang, dan berkata,
“Oh, saudari yang terkasih, maukah anda percaya? Oh, maukah anda percaya?” “Tuhan,
O Tuhan, buatlah mereka percaya kepadaNya. Buatlah mereka percaya kepadaNya.”
“Oh, tolong, maukah anda menerimaNya sekarang?” Bukan demikian. Saya lewatkan hal
itu . . . ? . . . Saya lewatkan hal itu. Saya katakan saja begini, “Saudari Howard, anda
orang percaya?”

“Ya, saya percaya.”

“Baiklah, Saudari Howard, jika anda adalah orang percaya, anda adalah ahli waris
dari semua yang dimiliki Allah.” Dan hanya memegang tangannya. Nah, saya percaya
itu. Saya menyentuh Saudari Howard dengan menumpangkan tangan saya ke atasnya.
Yesus tidak pernah berkata, “Berdoalah untuk mereka,” Dia berkata, “Tumpangkan
tangan ke  atas  mereka.”  Itu  saja,  kemudian  dia  disembuhkan.  Dia  dapat  berkata,
“Semuanya  akan  beres,”  Saudari  Howard.  Maka  pulanglah  dan  sembuh.  Tuhan
memberkati anda.

84 (139) Anda saudari? Saudari Hamdon, anda orang percaya, bukankah begitu? Anda
adalah ahli waris atas semua yang Dia miliki. Allah menyertai anda, Saudari Hamdon.
Pulanglah dan jadilah sembuh sekarang; Yesus Kristus akan menyembuhkan anda.
Amin.

Anda adalah saudari? Slaugh. Saudara Jack . . . Anda adalah wanita yang kami
doakan di rumah sakit tempo hari. Kalau begitu anda adalah orang percaya, Saudari
Slaugh, ahli waris atas semua yang kita miliki. Saudari Slaugh, kiranya anda menerima
apa yang sudah anda mohonkan dan jadilah  sembuh.  Allah  akan mengabulkannya
kepada anda.

Saudara Gene, anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan anda? Dan kiranya
Tuhan Allah memberikan itu kepada anda, Gene, tepat seperti yang anda mohonkan . . .
? . . .

Saya kenal anda sekarang. Baiklah. Anda adalah seorang penginjil, saudari. Saya
kenal anda. Ini adalah suami anda yang di sana itu. Dia adalah orang yang saya doakan
lewat telepon pada hari itu. Saya akan selalu ingat itu. Waktu itu tidak dapat pergi ke
pertemuan di  Tulsa. Datang ke pertemuan itu, dan Tuhan menyembuhkan dia, dan
mengirimkan dia ke pertemuan itu. Anda berdiri mewakili seseorang yang lain, sungguh
seorang Kristen yang baik, saudari. Nah. Dia mewakili juga di mana Dia berdiri untuk
kita  semua.  Anda  adalah  orang  percaya  dan  punya  hak  atas  semua  yang  sudah
dijanjikan Allah. Saya adalah hambaNya. Dan melalui Nama Yesus Kristus saya berikan
kepada anda apa yang anda minta . . . ? . . .

85 (140) Mari, Saudara Bill. Tuhan memberkati anda. Sudah sangat baik bagi anda.
Anda adalah orang percaya; saya kenal anda. Saya percaya Allah akan memberikan
semua yang anda minta, sebab anda adalah orang percaya. Dan sebagai hambaNya,
untuk  anda,  saudaraku,  di  dalam Nama Yesus  Kristus  saya  berikan  yang  menjadi
keinginan hati anda. Pergilah sekarang dan terimalah itu. Tuhan memberkati anda.

Saudari Bruce, saya kenal anda. Perawat itu dulunya ada di belakang saya dan
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anda. Dia dulu di Motel J, J, Twin J, atau yang seperti itu. Anda sudah mewakili untuk
orang-orang yang lain. Dan apa yang menjadi keinginan anda ketika meminta kepada
Bapa? Bagi anda sendiri  malam ini . .  .  Maka musuh sudah merenggut anda di luar
jangkauan dokter; tetapi saya mendatangi dengan sebuah umban. Dan di dalam Nama
Yesus Kristus saya mengarahkan umban itu ke panah—batu itu yang ada di dalam ginjal
itu dan kondisi yang menghalangi, dan membawa anda kembali ke . . . ? . . . (Paham?)
sekarang, dan diberkatilah anda, melalui Nama Yesus Kristus. Amin.

86 (141) Apakah anda adalah ayah dari pria ini, tuan? Anda orang percaya? Itu sakit
di  lambung  anda,  di  bawah  dan  di  sisi  kiri  .  .  .  Apakah  anda  percaya  Allah  akan
memberikannya kepada anda, tuan? Dan itu adalah hambaNya. Tuhan, mungkin tangan
ini sudah melakukan banyak pekerjaan berat seharian, datang kemari untuk sebuah
maksud, sesuatu untuk dilakukan. Berikan keinginan hati itu, Bapa, sementara saya
berdoa di dalam Nama Yesus maka Engkau memberikan. Amin.

Jangan bimbang; sakit itu akan menghentikan anda dari sakit yang di bawah situ,
dan anda akan sembuh. Tuhan memberkati anda, saudara . . . ? . . .

Anda adalah orang percaya,  bukankah begitu? Anda orang percaya,  dan anda
adalah—anda adalah ahli waris semua berkat-berkat ini. Terima kasih. Bapa, saya bawa
saudariku ini ke antrian ini . .  .  ? . . .  di pusat sasaran itu, dan saya membawanya
kembali  kepadaMu dari  cengkeraman musuh,  di  dalam Nama Yesus  Kristus.  Amin.
Begitulah yang akan terjadi.

Anda tidak menginginkan sebuah operasi. O Tuhan, sebagaimana wanita muda ini
berdiri  di  sini,  masih muda belia,  saya berdoa baginya,  dan paru-paru yang sudah
hendak diangkat itu, dan ia akan bungkuk di sepanjang hidupnya. Engkau adalah Bapa
kami, dan saya bidikkan doa api ini tepat kepadanya, Tuhan, ke arah paru-paru itu.
Saya kirimkan doa ini di dalam Nama Yesus Kristus; kiranya itu terjadi demikian . . . ? .
. . di dalam Nama Yesus Kristus . . . ? . . . Amin.
87 (141a) Anda adalah seorang Kristen? Saudari Dird . . . ? . . . kepala ditarik dari
saya. Anda adalah orang percaya dan ahli waris semua berkat-berkat Allah, Saudari
Dird. Tuhan, saya bawa dia kepadaMu dengan umban kecil yang Engkau berikan kepada
saya.  Sebagaimana Engkau berikan kepada Daud sebuah umban untuk mengawasi
domba ayahnya, dan jika musuh datang mendekati domba itu, maka dia tidak takut; dia
menggenggam umban kecil itu dan pergi menghadapi singa-singa dan—dan beruang-
beruang, dan dia membawa domba itu kembali.  Ini  adalah doa iman. Engkau telah
memberitahu saya bahwa jika saya dapat membuat orang-orang percaya dan sungguh-
sungguh . . . Saya bawa Saudari Dird kembali malam ini. Saya rampas dia dari tangan
musuh. Dia adalah dombaMu. Saya bawa dia kembali ke kandangMu, di dalam Nama
Yesus Kristus. Amin.

Saudari Lowe, tekanan darah tinggi . . . Dan anda adalah orang percaya, betul,
Saudari Lowe, seorang ahli waris berkat-berkat itu? Maka, Allah Bapa, saya bidikkan doa
ini ke tekanan darah tinggi Saudari Lowe pada malam ini yang berasal dari umbannya
Allah. Kiranya lain waktu ketika para dokter itu memeriksa tekanan darah itu, kiranya
dia memandang kepadanya dan berkata, “Sekarang ini normal.” Dia akan tahu siapa
yang sudah melakukannya. Di dalam Nama Yesus Kristus saya berikan itu kepadanya.
Amin.

88 (142) Ya . . . Tadinya saya berharap saya mendapati ayah saya ada di sini malam
ini sehingga saya dapat mempersembahkan doa untuk dia saat ini. Saya akan berdoa
bagi ayah anda juga. Saya mengerti.

Bapa Surgawi, orang itu yang sudah menghadirkan anak muda ini, sehingga dia
ada di bumi ini malam ini adalah karena dia. Dan anaknya ini ingin supaya ayahnya
dikembalikan, yang ada di luar sana di dunia dosa, alkoholik. O Tuhan, saya kirimkan
doa ini dengan iman dan kekuatan, dan saya tembakkan ini dengan sekuat tenaga, batu
kecil ini di dalam Nama Tuhan Yesus, saya tembakkan ini ke iblis yang telah . . . ? . . . di
sana . . . ? . . . dan kiranya dia masuk ke kandang itu dengan selamat di dalam Nama
Yesus. Amin. Amin.

Anda juga memiliki kerinduan? Anda ingin masuk ke negeri itu di mana semua janji
ini berada. Sekarang, Tuhan, anak muda ini sudah hendak menyeberang sungai itu,
berkemah di sisi  yang sana dan Yordan meluap. Dan tidak ada jalan baginya untuk
menyeberang kecuali Engkau membuat jalan seperti yang dulu Engkau lakukan kepada
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Yosua dan kepada Israel.  Dan, Bapa, saya mohonkan kepadaMu sebagai hambaMu;
biarlah saudara kami yang mulia ini, O Tuhan, biarlah dia masuk ke tanah perjanjian itu,
janji ini yang berada di sisi yang sana sebagaimana yang saya bawakan malam lalu . . .
Kiranya  saya  memiliki  genggaman  yang  istimewa  dan  merangkulkan  lengan  saya
kepadanya di tanah yang di sana itu, berkata, “Saudaraku yang mulia.” Kabulkanlah itu,
Tuhan. Kiranya dia menerima janji Allah, Roh Kudus. Amin.
89 (143) O Tuhan, ini adalah saudaraku yang mulia. Tangan ini sudah begitu baik
kepada saya, dia sudah berdiri  bagi  saya di  waktu-waktu yang tidak terbilang. Dia
percaya dan memiliki iman. Dan sekarang, seorang musuh mencoba mencengkeram,
sahabat saya ini. Gula . . . Dan dia menyangka bahwa ia—dia dapat mencengkeram
anak ini; tapi saya datang kepadanya. Saya datang untuk membawa milikMu kembali,
Tuhan, mengumbankan batu ini dengan sebuah iman yang dibidikkan pada sasaran di
dalam Nama Yesus Kristus  saya lawan diabetes gulanya itu  .  .  .  ?  .  .  .,  membawa
dombaMu kembali ke kandang, Bapa, di dalam Nama Yesus Kristus. Amin.

Suatu kelenjar . . . O Tuhan, saudari kami tahu bahwa kelebihan berat badan ini,
demikianlah yang dikatakan dokter, adalah hal yang membunuh. Setiap kelebihan 1 pon
mengurangi 1 tahun, menurut bagan asuransi. Dan dia ingin hidup untuk menghormati
dan memuji Allah. Dan tidak ada dokter yang dapat melakukan ini, Allah Bapa; ini ada di
tanganMu.  Dan  Saudari  Bell  sudah  sangat  setia,  dan  sudah  begitu  baik  dan
mempertimbangkan . . . ? . . . Dia sudah menjalani banyak cobaan berat; saya datang
untuk dia malam ini, Tuhan. Saya datang untuk menghadapi musuh yang di sana itu.
Dan saya membidik dengan seluruh keakuratan yang dapat saya lakukan; di dalam
Nama Yesus Kristus saya lemparkan batu itu ke musuh ini yang sudah menguasai dia.
Kiranya ini menghancurkan musuh itu, dan mengusir dia pergi darinya, dia sanggup
untuk dipulihkan kembali  ke padang rumput yang teduh dan ke air  yang mengalir,
melalui Yesus Kristus. Amin.

Itu akan terjadi, Saudari Bell. Jangan bimbang.

90 (144) Saudari  Spencer [Seorang saudari  bersaksi—Ed.] .  .  .  ? .  .  .  Tentu saya
sangat percaya saudari . . . ? . . . Tuhan memberkati anda. Amin . . . ? . . . orang-orang
yang dikasihi selamat . . . ? . . . Benar, tuan, saya tahu semuanya tentang hal itu. Kita
semua mengklaimnya, Saudari Spencer, dan anda tahu bagaimana dia dan Saudara
Jesse sedang mengalami . . . ? . . . apakah akan datang ke gereja sini. Ketika saya
menyeberang ke sisi yang lain itu, mereka tidak akan tertatih-tatih seperti ini; mereka
akan menjadi muda, oh, Saudara Jesse . . . ? . . . semuanya itu. Anda semua tahu
bagaimana menyeberang sedikit . . . ? . . . jauh di sana, anda kembali menjadi gadis
muda yang cantik lagi, dan Saudara Jesse akan menjadi anak muda lagi. Allah sudah
menjanjikan kepada anda.

Sekarang, lihat. Saya mau memberikan sedikit pengajaran kepada anda, bahwa
anda adalah orang yang terakhir di sini. Saya ingin mendapatkan . . . Karena saya tahu
ini adalah anak laki-lakimu, Charlie. Anda ingin supaya didoakan . . . ? . . .

91 (145) Saya ingin mengatakan satu hal ini. Apakah anda pernah membaca Nas di
mana Alkitab mengatakan hal ini? Paulus memberitahu tentara Romawi itu (Dapatkah
anda mendengar saya dengan baik?), memberitahu orang Romawi yang di Filipi  itu
ketika dia menghunus pedangnya untuk bunuh diri ketika dia berada di dalam penjara.
Dan gempa bumi mengguncang penjara itu. Dia berkata, “Percayalah kepada Tuhan
Yesus Kristus, dan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan.” Apakah anda pernah
mendengar hal itu? Engkau dan seisi rumahmu . . .“

Sekarang, lihat. Jika anda memiliki cukup iman bagi keselamatan diri anda sendiri,
tidak dapatkah anda juga memiliki cukup iman bagi anak anda? Allah akan buka jalan . .
. ? . . . Dan Tuhan, saya berdoa bagi Saudari Spencer dan Saudara Spencer malam ini,
supaya setiap anak—mereka dan anak-anak mereka akan berada di tanah yang mulia
dan sukacita di sana di mana tidak akan ada sakit penyakit ataupun umur tua, tidak ada
kesedihan ataupun kekecewaan, dan semua kehidupan kecil ini akan memudar menjadi
sebuah mimpi buruk yang sudah berlalu. Kiranya mereka menerima hal ini, dan kiranya
semua anak-anaknya, dan suaminya, dan semua orang-orang yang dikasihinya, dan
semua yang mengasihi dia, dan semua yang dia kasihi, kiranya mereka akan ada di
sana dengannya, di dalam Nama Yesus. Tuhan memberkati anda, saudari. 82 tahun
usianya.  Anda semakin turun .  .  .  ?  .  .  .  Sama seperti  dunia yang runtuh,  Saudari
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Spencer.

92 (146) Baiklah, anda sudah siap untuk beristirahat, anda lihat . . . ? . . . senantiasa .
.  .  ?  .  .  .  jaga  saja  iman  anda  tetap  benar  di  dalam  Dia  .  .  .  ?  .  .  .  anda  akan
menyeberang ke sana . . . ? . . . Dan sepasti saya berdiri di sini . . . ? . . . malam ini,
Saudari  Spencer,  oleh  kasih  karuniaNya  saya  akan  melihat  anda  dan  Jesse
menyeberangi perbatasan di sana itu, muda dan merdeka. Anda semua akan berlari,
berteriak, “Saudaraku, saudaraku.” Saya akan melihat anda.

Itu adalah syarafnya. Allah Bapa, gadis ini sudah mengalami kelemahan dan dia
sudah meraih . . . ? . . . hanya saja . . . ? . . . apa yang menghalangi. Tetapi saya
datang kepadanya malam ini. Saya datang kepadaMu, Bapa. Saya datang memohon
kepadaMu untuk mengarahkan tembakan yang akan saya bidikkan itu.  Kiranya itu
mengena dengan tepat kepada sasaran yang dibidik, crosshair itu tepat pada sasaran
[Berbicara tentang dua utas  bulu  yang ada pada teleskop senapan di  mana ketika
keduanya bertemu maka peluru  tepat  mengena pada sasarannya—Ed.]  .  .  .  ?  .  .  .
Kiranya  doa  ini  di  dalam  Nama  Yesus  Kristus  mengena  ke  syaraf-syaraf  itu  dan
mencabik-cabiknya, membawa kembali domba ini ke padang rumput Allah. Amin. Itu
pasti, sayang . . . ? . . .

Allah di Surga, kabulkan kerinduan dia supaya keenam anaknya diselamatkan . . .
Dia sudah mendengar kesaksian Saudara Daulton, putri-putrinya yang dikasihi.  Dia
merindukan keenam anaknya, Bapa. Kiranya dia mendapatkan mereka. Kiranya mereka
bertemu dia di negeri itu yang tidak ada malam, terpelihara dengan aman dan dinaungi
oleh Darah Yesus Kristus. Amin. Kiranya anda memperolehnya, saudari, itu doa saya.

93 (147) Saya percaya .  .  .  Hampir  tidak ada apa pun yang dapat  menolongnya:
mereka memberikan kepadanya obat kecil sepertinya—oh, seperti acetomin; itu adalah .
. . Cortisone, mereka menyebutnya, dan itu—itu membunuh anda, merobek-robek darah
anda sehingga . . . ? . . . Tetapi . . . Tetapi . . . Lihatlah sakit radang sendi itu seperti
singa yang mencengkeram domba itu dan membawanya lari. Sekarang, apa yang akan
dilakukan oleh umban ini? Oooh, bukan main, ada seekor singa besar yang sedang
mengaum kepada seekor domba. Dan dia suka domba itu, jadi dia melarikan domba itu;
tetapi Daud dengan umban itu dan mendatangi dia. Nah, sekarang lihat. Dia mempunyai
lima buah batu: f-a-i-t-h [iman—Ed.], dirinya, i-n [Di dalam—Ed.]. Dulu umbannya ada
di tangan ini: Y-e-s-u-s. Dia adalah sebuah tembakan yang mematikan. Sesuatu harus
terjadi;  mari  datangi  radang  sendi  itu  malam  ini  dengan  doa  ini,  kiranya  Allah
memberikannya kepada anda.

Dia ingin dibaptis di dalam Nama itu . . . Anda ingin supaya dia dibaptis . . . ? . . .
Terima kasih, saudari.  Bukan karena itu jalannya .  .  .  ? .  .  .  Itu bukan karena .  .  .
Sekarang, jika memang di dalam Alkitab adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya—saya
mau percaya itu  dan setuju  dengan cara  anda melihatnya.  Saya—saya tidak  ingin
menjadi berbeda. Saya—saya—saya ingin supaya . . . ? . . . Saya tidak akan mau . . .
Saya akan bertanggung jawab untuk hal itu. Anda paham? Dan saya harus mengatakan
dengan cara itu mengatakannya, bukan untuk menjadi berbeda, tetapi mau jujur.

94 (148) Sekarang, Bapa, kami datang untuk orang-orang yang dia kasihi. Dia sudah
terkena radang sendi dan di sini dia menginginkan supaya dia dibaptis di dalam Nama
Tuhan Yesus, sebab itu adalah jalan masuk; itu adalah pintu yang terbuka. Itu adalah di
mana Yosua membuka satu jalan itu sehingga menyeberang masuk ke tanah perjanjian
itu. Tidak ada dua atau tiga tempat yang terbuka; hanya ada satu saja.

Petrus,  pada  hari  Pentakosta  itu,  ketika  untuk  pertama  kalinya  gereja  itu
diresmikan membuka sebuah jalan; berkata, “Bertobatlah, dan berilah dirimu masing-
masing dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus.” Tidak pernah mereka dulu mengubah-
ubah dari jalan yang sama itu; masing-masing menyeberang masuk ke tanah perjanjian
itu. Sebagian dari  mereka mencoba mendapatkan penyeberangan lainnya di bagian
sungai yang dangkal, dan Paulus berkata kepadanya, “Dengan apa kamu dulu dibaptis?
Di mana kamu mencoba untuk menyeberang?”

Dan mereka berkata, “Di sini yang dilihat oleh Yohanes.”

Dia berkata, “Baiklah, Yohanes hanya menunjuk kepada waktu dan tempatnya.”
Dan kemudian ketika mereka mendengar hal  ini,  mereka dibaptis  di  bagian sungai
dangkal yang benar, dan mereka menyeberang masuk . . . ? . . . Roh kehidupan.
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Kabulkanlah itu bagi saudariku dan orang-orang yang dia kasihi, di dalam Nama
Yesus Kristus. Amin.

95 (149) Saudara Lyle . . . Oh . . . Ya . . . ? . . . Itu dan penglihatan yang Dia berikan .
. . ? . . . Itu sudah berakhir sekarang. Tuhan memberkati anda. Sekarang anda sedang
dalam perjalanan ke tanah perjanjian itu, saudara . . . ? . . .

Berapa banyak di sini yang ingat persis sebelum pelayanan ini diteguhkan kepada
saya dan saya sedang memancing bersama dengan seseorang pada suatu hari, pergi ke
sungai, danau? Dan saya menangkap ikan-ikan kecil, dan Roh Kudus datang kepada
saya.  Di  situ  ada  seorang  pria  berbadan  besar,  dia  adalah  seorang  Saksi  Yehova,
dulunya. Saudaranya ada di sini, Banks Wood. Dia ada di sini, tetangga saya sekarang.
Ini adalah Lyle. Dan orang-orang ini dulunya Saksi Yehova. Dan pada suatu hari mereka
berkata ketika kami sedang mancing di sana sesudah anak ini bertobat, saya beritahu
dia bahwa itu adalah sesuatu yang berarti  dalam hidupnya, dan semua yang sudah
terjadi, dan semua tentangnya, yang baru saja dia beritahukan kepada saya, dan dia
baru  saja  mendapatkannya  dari  hidupnya.  Itu  benar.  Puji  Tuhan.  Itu  tepat  sekali.
Ayahnya dulunya adalah seorang pembaca. Apakah . . . ? . . . di dalam gedung? Dan dia
dan isterinya dibaptis untuk memberikan kesaksian di dalam Nama Yesus Kristus di
kolam ini. Dan orang ini duduk di dekat dia, saudara-saudaraku.
96 (150) Banks, di mana anda? Apakah dia di dalam? Di sudut belakang sana. Ya. Dan
kami sedang mancing. Dan saudara, anak laki-laki saya sudah membunuh . . . Dulu
saya pikir dia sudah membunuh seekor anak kucing beberapa hari sebelum itu. Kucing
milik seorang ibu tua yang punya sekumpulan anak-anak kucing dan dia memungutnya
dan  menjatuhkannya.  Dan  saya  pikir  .  .  .  Dan  saya  katakan,  “Tuhan  akan
membangkitkan  sebuah  kehidupan  kecil  sebagaimana—pada,  hari  sebelumnya.”
Benarkah itu, Lyle? Berdiri  di luar sana dalam udara dingin. Dan saya berkata, “Itu
adalah DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN.”

Dan kami mancing semalaman dan tidak mendapat apa-apa. Esok paginya, kami
mancing ikan bluegill di balik sebuah teluk kecil; itu adalah ikan kecil. Dan Saudara Lyle
punya sebuah pancing yang besar, dan dia biarkan si kecil bluegill itu menelan kail besar
yang  dia  miliki,  sampai  ketika  dia  menariknya  keluar,  seutas  tali  kecil  itu  masuk
seluruhnya,  kail  besar  itu  ada  di  dalam perut  si  kecil  bluegill  itu.  Dan  ketika  dia
menariknya keluar,  dia harus menarik semua isi  perutnya dan semuanya yang lain
keluar  dari  si  kecil  bluegill  itu  untuk mengambilnya dan semuanya tertarik  keluar,
karena kail  besar  itu  sudah menyangkut  di  dalam perut  ikan itu.  Dan sesudah dia
lakukan,  dia  membuangnya  ke  air,  dan  ia  gemetaran  empat  atau  lima  kali,  dan
begitulah ia; karena isi perut dan insangnya menggantung keluar dari mulutnya. Dan ia
mengapung di dekat situ selama kira-kira setengah jam, terapung-apung mundur masuk
ke semak-semak.

97 (151) Dan saya sedang duduk di situ memancing, dan tiba-tiba saja Roh Kudus
datang, berkata, “Katakan kepada ikan itu.”

Saya katakan, “Ikan kecil, Yesus Kristus memberikan nyawamu lagi,” dan ikan kecil
itu, yang terbaring mati di atas air itu, terbalik pada lambungnya dan pergi rrrrrrrt,
masuk ke air dengan sekencang-kencangnya.

Saudara Lyle, Saudara Wood sedang duduk di sini sekarang. Saudara Lyle berkata,
“Saudara Branham, itu adalah untuk saya karena saya berkata kepada ikan kecil itu . . .
? . . . berkata, ”Saya—saya tidak . . . ? . . .“ Dia berkata, ketika dia menarik isi perutnya
keluar dan membuangnya ke sana, berkata, ”Tadi kamu mengeluarkan mulutmu yang
terakhir, ikan kecil,“ seperti itu. Membuangnya, dia berkata, ”Itu mengartikan saya.“

Dan saya berkata, “Bukan, Saudara Lyle, bukan itu maksudnya.”

Saudara Banks waktu itu berkata, “Berapa banyak orang di dunia ini, berapa ribu
orang, akan suka berdiri di tempat di mana kita sedang berdiri saat ini untuk melihat
kuasa Allah turun dan melakukan sesuatu yang seperti  itu?”  Dengan kata lain,  dia
seperti . . . Saya percaya kita semua merasakan seperti yang dirasakan Petrus, “Adalah
bagus kita berada di sini. Mari dirikan tiga kemah.” Itu benar.

98 (152) Sekarang, Saudara Lyle,  anda diurapi  Roh Kudus sekarang. Anda sudah
meninggalkan Mesir;  jambangan bawang putih dan kenajisan dunia ditinggalkan di
belakang. Sekarang anda sedang berdiri di pinggir Yordan, menyeberang saja ke sana.
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Kiranya Tuhan membawa anda ke sana.

Allah yang Mahakuasa, inilah pialaMu. Dia pasti sudah berada dalam kondisi yang
sangat  buruk,  Tuhan,  tetapi  hati  saya  tertuju  kepadanya.  Doa-doa  kami  menerpa
hembusan udara dingin di sana, sebab yang sudah memegang dia itu juga sudah pergi
dari dirinya. Itu sudah dikalahkan, dan sekarang dia sedang berjalan masuk ke Yordan.
Bawalah dia ke tanah perjanjian itu, Tuhan, dan meteraikan dia di antara orang-orang
itu, supaya pada hari yang mulia itu ketika kami akan bertemu di sana, kiranya saya
merasakan kehangatan tangannya yang berteriak, “Saudaraku yang mulia.” Dan saya
tahu . . . ? . . . Bawalah Banks bersama dengan dia, Tuhan, maukah Engkau? Papa,
mama, dan semuanya, saudari, dan semua keluarga besar itu. Kiranya kami semua
bertemu di sana, Tuhan, dan mereka masing-masing dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya
berdoa di dalam Nama Yesus. Amin.

Anda akan menerimaNya, saudara. Tuhan memberkati anda, saudara. Ya, Saudara
. . . ? . . .

99 (153) Ada seseorang sedang sekarat dari telepon luar kota; saya akan kembalikan
kebaktian ini kepada Saudara Neville sementara . . . ? . . .

[Saudara Neville berbicara dan memimpin jemaat dalam doa penutup. Saudara
Branham kembali dan berbicara—Ed.]

Seorang pengkhotbah muda jatuh mati di mimbar . . . ? . . . Jadi kami kirimkan
batu iman itu .  .  .  ?  .  .  .  Kabulkan malam ini  .  .  .  ?  .  .  .  Dia adalah seorang yang
mengagumkan, sebab saya kirimkan doa kepadanya, di dalam Nama Yesus Kristus . . . ?
. . . apakah jamnya bahwa denyutnya . . . ? . . . pergi darinya . . . ? . . . denyutnya . . .
matanya terpejam . . . ? . . . jatuh di mimbar . . . ? . . .

Ini masih dibuka? Bolehkah saya mendapat perhatian saudara? . . . ? . . . seorang
penginjil muda, tadi seorang pengkhotbah di Indiana sini sedang berkhotbah, meninggal
di mimbar kira-kira sejam yang lalu, sementara dia sedang berkhotbah dia terjatuh, dan
mati  di  mimbar,  seorang penginjil  terkenal,  sedang berkhotbah di  Indiana  sini.  Si
Gembala sidang baru saja datang dan menelepon saya. Sementara sedang berkhotbah
di bawah urapan Roh, dia langsung jatuh terjerembab, matanya terpejam, nafasnya
sudah tidak ada. Dia diumumkan meninggal, sudah terbaring mati selama satu jam. Dan
sesuatu menyuruh mereka untuk menelepon gereja dan saya untuk berdoa. Jadi saya
sudah kirimkan doa untuk membawa dia kembali di dalam Tuhan Yesus.

Kiranya  anda  bergabung  dengan  saya  dengan  iman,  supaya  itu  tidak  akan
melewatkan sasaran itu, tetapi . . . ? . . . dan membawa dia kembali. Terima kasih.
Allah menyertai anda [Kosong pada kaset—Ed.] sampai bertemu pada hari Rabu malam.
Dan anda yang berasal dari Georgia dan sekitarnya, selamat tinggal. Allah menyertai
anda. Saudara gembala . . .

[Saudara  Branham berbicara  dan berdoa untuk yang lain—Ed.]  .  .  .  dan saya
persembahkan ini . . . ? . . . di dalam Nama Yesus Kristus. Amin . . . ? . . . [Kata-
katanya tidak jelas dimengerti—Ed.] Apakah ini anda semuanya . . . ? . . . [Saudara
Branham memberikan salam kepada orang-orang—Ed.] .  .  .  Senang bertemu anda.
Bagaimana  kabar  anda?  Bagaimana  kabar  anda  saudara?  Ya,  saya  .  .  .  Apa  yang
dikatakan? Itu bagus. Mengagumkan. Sekarang, mereka sudah memperoleh sebuah
tempat yang khusus . . . ? . . . Apakah anda tadi di sini pada pagi ini? . . . ? . . . Baik.
Saya sangat senang. Itu benar-benar bagus saudari . . . ? . . . Allah memberkatimu dan
suami anda dan anak-anak. Selamat tinggal sayang. Tuhan memberkati anda sayang.
Terima  kasih  tuan,  terima  kasih.  Saya  sangat  senang  anda  tadi  ada  di  sini.  Saya
menikmati dengan adanya anda di sini dan menyembah bersama anda juga . . . ? . . .
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