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Adopsi #3
Jeffersonville, IN, Amerika Serikat

1 (1) Saudara Neville . . . Selamat pagi, jemaat. Senang sekali kita kembali untuk
memberikan  salam kepada  anda  di  dalam Nama  Tuhan  Yesus  yang  memenuhkan
segalanya itu. Percaya bahwa anda sudah mengalami satu minggu yang besar akan
puji-pujian dan berkat-berkatNya . . .

Baru saja datang pagi ini, saya bertemu seorang anak laki-laki di sana dan dia
memberi  saya  sebuah  plat  porselen  kecil  yang  bergambar  Malaikat  penjaga  yang
mengawasi  dua  orang  anak  kecil.  Dan  tadinya  saya  tidak  tahu  bahwa  itu  adalah
Daulton—si kecil Daulton.

2 (3) Dan di sini beberapa minggu yang lalu atau kira-kira dua minggu yang lalu, ada
seorang ayah, seorang ayah Kristen, memohon bagi anak perempuannya yang berumur
belasan tahun yang belum menjadi Kristen. Sementara dia berdiri di antrian doa, dan
Roh Kudus berkata, “Aku—Aku berikan anakmu kepadamu.” Dan di sinilah anak itu pada
pagi  ini,  diselamatkan dan dibaptis  di  dalam Nama Tuhan Yesus,  duduk di  podium,
seperti yang dikatakan Roh Kudus. Dan anak-anak yang lainnya juga duduk berkeliling.
Saya tahu keluarga Dalton bersukacita.

3 (4) Melihat gadis kecil itu di sana di mana mereka sudah berdoa bagi bayi itu hari
Minggu yang lalu, berpikir akan mati. Saya melihat dia masih bersama dengan kita pagi
ini, dan kita sangat senang atas hal itu, saudari. Mereka pikir ia menderita penyakit otot
mengecil, dan ia tidak memilikinya lagi. Jadi kita sangat berterima kasih.

4 (5) Melihat semua sahabat-sahabat kita yang baik. Saya ingat pria yang ada di sini
ini datang kepada saya di sebuah wawancara khusus di kota Chatauqua pada suatu kali,
saya yakin itu. Saya sarapan pagi bersama anda dan isteri dan anak-anak anda, saya
yakin  itu,  atau  anda  dan  isteri  anda,  atau  anak-anak  anda,  ya,  mereka  juga.
Middletown, bahwa—di mana kita semua . . . Saya lupa nama itu, jadi saya sebut saja
Chatauqua. Ya, tuan. Banyak dari sahabat-sahabat saya yang baik . . .

Saudara Charlie Cox dan Saudari Nellie di sini, yang sudah menjadi rumah kedua
saya, dan bukan lain itu bisa menjadi anak-anak saya sendiri. Saya pergi ke sana; itulah
di mana saya menghabiskan banyak waktu saya untuk bersantai di sana. Dia adalah
pemburu tupai yang terbaik di Kentucky ketika saya di Indiana, Dan demikian juga di . .
. Dan Charlie, saya mau beritahu anda bahwa saya benar-benar rindu, rasanya saya
sangat ingin menangkap beberapa ekor crappies atau stripes bass [Nama-nama jenis
ikan—Ed.] sebelum saya memulai di sana. Saya benar-benar merasakan sepertinya saya
dapat tinggal lama di sana.

5 (7) Saudara Parnell—Arnette, dari South Carolina, dan Saudara . . . Yah, banyak
sekali orang-orang yang berbeda di sini dari tempat yang berbeda-beda, yang datang
pada pagi ini untuk berbincang-bincang dengan kita.

Anda tahu, kita tidak mempunyai keanggotaan tetap di sini. Kita hanya memiliki
persekutuan  satu  dengan  yang  lainnya,  ketika  Darah  Yesus  Kristus  Anak  Allah
membersihkan kita dari semua kejahatan.

6 (9) Sekarang, kita sedang mengadakan sebuah pelajaran yang indah, sungguh
mulia. Dan kita, paling tidak saya tahu bahwa saya menikmatinya, dan saya tahu kalian
semua menikmatinya juga. Saya sudah memulai di sepanjang hari itu untuk berbicara
tentangnya atau membaca tentangnya; saya memperoleh kira-kira dua ayat; dan saya
sudah mulai membahas ayat-ayat Firman itu, dan hal pertama yang anda tahu, saya
sudah lakukan dari Kejadian sampai Wahyu, masih berjalan.

Dan, anda tahu, saya senang memakai waktu di mana kita dapat—di mana kita
dapat masuk ke Kitab Ibrani,  dan mengambilnya sama seperti  .  .  .  Baiklah,  ketika
musim tupai tiba, seperti  Septem—kira-kira Okt—Agustus anda tahu, dan berlanjut
sampai waktunya untuk pergi ke luar negeri, tiap malam pada Kitab Ibrani, atau Kitab
Keluaran.  Bagaimana  Allah,  Keluaran,  mengeluarkan  umatNya  dari  Mesir,  sebuah
eksodus, gambaran yang sangat indah tentang kita sekarang yang bersiap-siap bagi
eksodus kita. Itu, oh, itu suatu hal yang sangat indah. Seluruh Alkitab benar-benar
terkait jadi satu, dan itu adalah satu kisah yang besar.
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7 (11)  Sekarang,  pagi  ini  kita—kita  masih  di  Kitab  .  .  .  Terakhir  kita  hendak
mengambil tiga pasal yang pertama dari Kitab Efesus. Surat Paulus kepada orang-orang
Efesus yang di Efesus, mencoba, menempatkan gereja secara posisi. Dan sebelum kita
menghampirinya, dapatkah kita luangkan waktu satu atau dua menit untuk berdoa,
sebelum kita melakukannya.

8 (12) O Tuhan Allah kami, kami datang ke HadiratMu sekarang, sebagaimana kami
tidak layak,  namun kami  tahu bahwa ada Korban Darah yang menantikan di  sana,
menyucikan kami  dari  semua kenajisan,  dan mempersembahkan kami  ke hadapan
Bapa,  dengan tidak  bersalah,  tidak  bercacat.  Tidak  ada  apa  pun yang dapat  kami
lakukan untuk membalas kebaikan ini, tetapi karena Yesus telah melakukan ini bagi
kami, kami menundukkan dengan kerendahan hati di dalam HadiratNya dan NamaNya,
memohon kiranya Engkau akan mengirimkan Roh Kudus pada pagi ini ke tengah-tengah
kami. Dan sebagai orang yang bukan seorang teolog atau yang mengetahui bagaimana
menempatkan  Alkitab  sesuai  dengan  tempatnya,  tetapi  hanya  bersemangat  dan
bersyukur untuk kepekaan akan Roh Kudus ketika Ia bergerak melalui  tubuh saya,
kiranya  Ia  memberkati  kami  semua  sebagaimana  kami  membaca  FirmanMu  yang
tertulis,  supaya  Itu  menjadikan  bagi  kami  Hidup  Kekal.  Kabulkanlah,  Bapa.  Kami
memintanya di dalam Nama Yesus dan demi Yesus. Amin.
9 (13) Sekarang, pertama-tama boleh saya katakan di sini, bahwa jika setiap kali
saya mengatakan sesuatu yang barangkali tidak disetujui, tidak ditempatkan dengan
benar,  mungkin  mutlak  salah  menurut  pengajaran  anda,  atau  sesuatu  yang  bisa
membuat anda tidak setuju, saya percaya Roh Kudus, kiranya Dia akan membuat hal itu
begitu  sedap  dan  sungguh  manis  sampai  tidak  akan  ada—sama sekali  tidak  akan
melukai  perasaan  (Paham?),  di  mana  itu  akan—itu  akan  menembus  kasih  dan
persekutuan, bahwa itulah ini . . . Itu dimaksudkan begitu.

Dan semua ini dimulai dengan khotbah Minggu lalu, saya yakin itu, Minggu pagi
yang lalu, yakni “Raja yang Ditolak.” Sudahkah setiap orang mendapatkan kaset itu?
Saya rasa mereka sudah mendapatkannya, dan anda dapat memilikinya jika anda mau,
“Raja yang Ditolak.”

10 (15) Sekarang, beberapa hari saja dan kami akan memulai di—di Middletown, Ohio.
Kita  ingin  semua  yang  punya  liburan  menetapkan  untuk  waktu  tersebut  untuk
memastikan bertemu dengan kami di sana, karena kita sedang mengharapkan suatu
saat persekutuan yang besar di Middletown, Ohio. Doktor Sullivan adalah ketuanya,
saya rasa, panitia itu. Dan akan ada 5 malam; saya akan berkhotbah sebagai pembicara
tamu di  Konvensi  Internasional  Gereja  Interdenominasi.  Dan kemudian—kemudian
setelah itu, akan diadakan pertemuan kita sendiri dari saat itu. Kita sudah memperoleh
itu yang diselenggarakan sampai tanggal 12, tetapi pada pengertian bahwa mungkin
kita teruskan bahkan sampai minggu yang berikutnya sesudah itu, bergantung saja
bagaimana Roh Kudus memimpin. Kita semua ingin untuk dipimpin oleh Roh; hanya apa
yang dikatakan Roh untuk dilakukan, kemudian lakukan itu secepatnya.

11 (16) Dan mari ingat, sementara kita sedang menaati Roh, satu pelajaran besar
yang ingin kita pelajari  adalah jangan pernah tergesa-gesa (Paham?), ambil  waktu
anda,  miliki  iman.  Jika  kita  sudah  meminta  apa  saja  kepada  Allah,  ingat,  Allah
menjawab doa. Dia melakukannya dengan waktuNya, itu cara yang terbaik, membuat
itu bekerja dengan tepat bagi kita. Dan jika itu tidak demikian, lantas apa yang sedang
kita lakukan di sini pada pagi ini? Buat apa kita mengklaim Kekristenan? Allah . . . Jika
ini bukan Firman Allah, maka Ini tidak benar, maka kita didapati di antara orang-orang
sebagai yang paling malang.

Saya sangat senang menyatukan hati bersama dengan orang-orang yang ada di
sini yang tahu bahwa Ini adalah Firman Allah yang sempurna. Kemudian Itu . . . Itu
adalah setiap Firman Kebenaran, setiap Kata dariNya, setiap aspek dariNya. Dan dengan
kasih karunia Allah, sebagaimana saya sudah diistimewakan untuk menyaksikan negeri
itu di mana suatu hari nanti akan kita jalani . . .

12 (18) Kemarin . . . Orang-orang tidak tahu bagaimana waktu-waktu yang menekan
menyertai pelayanan jenis ini. Saya benar-benar tertekan, dan saya katakan kepada
isteri, “Saya berharap saya dapat jalan terus.”

Dia berkata, “Mengapa kamu berkata begitu, Bill?”

Saya katakan, “Saya . . . Oh, di sini saya mengalami kesukaran-kesukaran dan
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lainnya.”

Dan kemudian terlihat sepertinya Roh Kudus berkata, “Apakah engkau mencoba
menghindarinya? Apakah engkau, apakah engkau mencoba mengelakkannya?” Paham?

“Tidak,” saya berkata, “biarlah saya berdiri tegak di hadapan semuanya itu dan
menghadapinya. (Paham?), hanya . . .” Paham?

Itu jauh lebih baik. Jujur saja, sungguh, saya mengatakan ini dengan saksi mata,
bahwa sesudah kehidupan ini berakhir, kita masuk ke suatu negeri yang melampaui apa
pun yang dapat dipikirkan oleh seseorang. Dan jika ada banyak orang asing di sini, saya
percaya  bahwa  anda  tidak  .  .  .  Saya  berdoa  kepada  Allah  kiranya  anda  tidak
menganggap saya sebagai seorang yang fanatik. Saya—saya ingin, jika apa saja, untuk
jujur  dan  memberitahukan  yang  benar.  Dan  apa  bagusnya  saya  memberitahukan
sesuatu yang salah, sedangkan banyak—di sini sangat banyak hal yang benar? Kita
semua .  .  .  Mengapa kita  harus  memberitahukan sesuatu  yang salah  tentangnya?
Paham? Itu—itu memang benar.

13 (22) Dan tidak heran, saya percaya Paulus diangkat ke Surga tingkat yang ketiga
dari Surga dan dia melihat hal-hal yang tidak layak baginya untuk mengatakan. Dan
suatu hari dia berkata, “Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar
oleh telinga, ataupun yang tidak pernah ada di dalam hati manusia, maka itulah yang
disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia.”

Oh, itu benar-benar hidup . . . Kita hidup di tumpukan sampah di sini (Itu saja.),
hanyalah sampah yang menumpuk yang mengepulkan asap kenajisan .  .  .  Bahkan
sekalipun kita tidak dicemarkan olehnya, kita hidup di  dalamnya, di  mana asap itu
berasal  dari  asap  bara  api  pembakaran  dosa.  Salah  satu  dari  hal  yang  paling
menyakitkan yang bisa saya renungkan, adalah sebuah kota tua tempat pembakaran
sampah. Apakah anda pernah berada di dekat situ? Itu mengerikan, bau asap yang
tercemar naik melalui segala macam kenajisan, dan—dan anda menghirupnya, dan itu
benar-benar membuat anda berbalik.

14 (24) Saya teringat mengadakan perjalanan ke New Albany, di sana—di bawah Jalan
18,  dulu  di  sana  ada  pembuangan  sampah,  dan  saya  harus  menagih  di  sana  dan
membaca meteran itu. Dan saya takut di hari itu ketika (Itu adalah rute 18.)—ketika
saya harus menagih di sana, karena di situ baunya sangat mengerikan. Masih saja, yang
ada di situ adalah bangkai-bangkai tikus dan anjing dan sebagainya, anda tahu, itu
sedang berasap, dan asap yang bau itu naik melalui itu.

Sekarang, masih saja,  begitulah bagaimana kehidupan ini  kalau dibandingkan,
yang paling bagusnya: mengepulkan asap, dosa tercium dari mana-mana, seperti dulu,
berbicara  secara  rohaninya.  Tetapi  oh,  di  mana  angin  bertiup  dengan  bebas,  dan
semuanya menyenangkan,  dan damai,  dan sukacita,  dan Hidup Kekal,  di  seberang
sungai itu . . . Tetapi kita berada di dalam peperangan, jadi jangan berbaring saja dan
berkata “Marilah bergegas dan pergi ke sana”; mari bawa setiap orang yang dapat kita
bawa bersama-sama dengan kita. Mari . . .

15 (26) Dan sekarang, tujuan dari pelajaran-pelajaran ini adalah untuk melabuhkan
mereka yang sudah menyeberang ke negeri itu. Tujuan dari pelajaran di dalam Kitab
Efesus ini adalah untuk menempatkan posisi gereja di mana ia mutlak berdiri di dalam
Kristus. Ini adalah sebuah pralambang Perjanjian Lama dan Kitab Yosua, di mana Yosua
memberikan  (Kita  sudah  membahasnya  hari  Minggu  yang  lalu.)—di  mana  Yosua
memberikan tanah itu kepada setiap orang. Dan dia melakukannya dengan ilham.

Bagaimana Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir, bawang putih, bawang
perai, keluar, dan memberikan sebuah tempat kepada mereka di mana Allah sudah
menjanjikan  400  tahun  kemudian—atau  400  tahun  sebelumnya,  bahwa  Dia  akan
membawa mereka masuk ke sebuah tempat, sebuah tanah yang baik yang melimpah
dengan susu dan madu. Dan Musa memimpin anak-anak Israel menuju ke negeri itu,
tetapi tidak merebutnya.

Dan Yesus, kepada yang rohaninya, kepada umat yang akan . . . Kita dijanjikan
Roh Kudus dari mulanya; Yesus memimpin kita ke janji itu. Tetapi Roh Kudus datang
sebagai Yosua untuk merebut dan memimpin, dan menuntun, dan untuk memiliki tanah
itu, atau memiliki gereja. Kita mendapati, pada dasarnya, kemudian bahwa di dalam . . .

16 (29) Sekarang, di sinilah di mana, mungkin, orang-orang mungkin berpikir bahwa
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saya  tidak  sopan  dan  berusaha  untuk  mengacuhkan  saudara-saudara.  Saya  tidak
begitu. Allah menjadi Hakim saya, saya tidak begitu. Paham? Saya hanya berusaha
untuk  menunjukkan  sesuatu  yang  adalah  sebuah  kebenaran.  Paham?  Kita  sudah
memilih manusia-manusia pemimpin, dan bukannya memimpin—pemimpin-pemimpin—
pimpinan Roh Kudus. Kita sudah menginginkan manusia-manusia untuk membagikan
bagian kita dan untuk memimpin kita, denominasi-denominasi seperti Methodis, Baptis,
Presbiterian,  Lutheran,  Gereja  Kristus,  Karismatik/Pentakosta,  dan  denominasi-
denominasi  yang berbeda,  untuk menempatkan sebuah organisasi  sebagai  sebuah
contoh, dan kita mengikuti itu. Tetapi kita . . .

Tidak ada di dalam Alkitab yang menyuruh kita untuk melakukan hal yang seperti
itu. Tidak ada satu teks Alkitab pun di dalam seluruh Alkitab Allah, di mana Dia pernah
mengorganisasikan sebuah gereja, atau di mana Dia pernah berbicara tentang sebuah
organisasi: tidak ada satu tempat pun di dalam Alkitab, melainkan selalu bertentangan
dengannya. Dia tidak menginginkan kita serupa seperti hal-hal yang dari dunia. Dia
menginginkan kita dikhususkan, terpisah.

Nah saya tidak bermaksud menjadi “bodoh,” sebagaimana kita menyebutnya. Yang
saya maksudkan adalah menjadi orang-orang yang dipanggil keluar, oh, suatu bangsa
yang kudus yang diberkati, menghidupi kehidupan yang tidak bercela, bertingkah laku,
memperlihatkan diri kita seperti yang Dia mau, bekerja di dalam kita, sebab kita adalah
hasil  dari  pekerjaanNya,  yang diciptakan di  dalam Kristus  Yesus  untuk melakukan
pekerjaan yang baik.
17 (32) Nah, hari Rabu malam, banyak dari anda yang tidak hadir di sini pada hari
Rabu malam itu, tetapi kita sudah masuk ke . . . Saya yakin itu adalah ayat 3, atau . . .
Bukan,  itu  adalah  ayat  5,  kepada  pengadopsian,  atau  menempatkan  orang-orang,
bagaimana Allah  berusaha untuk  menempatkan orang-orangNya.  Dan ketika  Allah
menempatkan seseorang, maka, oh, maka seluruh jemaat ingin menjadi seperti orang
itu,  mempunyai  hal-hal  yang  sama  itu,  melakukan  hal  yang  sama.  Kita  dibentuk
berbeda-beda; kita dijadikan berbeda-beda; kita diberi sifat yang berbeda-beda; dan
kita  ditempatkan  pada  posisi  yang  berbeda-beda,  masing-masing  untuk  sebuah
pekerjaan yang berbeda; mungkin yang seorang hanya untuk sebuah pekerjaan yang
kecil, yang lainnya untuk sebuah pekerjaan yang besar.

Saya  yakin  kalau  tidak  Daud atau  salah  satu  dari  para  nabi;  saya  lupa,  yang
berkata, “Lebih baik aku menjadi alas kaki di Rumah Allah, daripada menjadi—daripada
diam di kemah-kemah orang fasik.”

18 (34)  Sekarang,  kita  akan  berhenti  sebentar  tentang  pengadopsian,  ayat  5,
berusaha untuk menangkap sejauh yang kita bisa tentangnya. Tetapi sekarang, ingat
temanya; ini sepenuhnya tentang penempatan. Berapa banyak yang mengerti hal itu?
Mari mendengarkan anda mengucapkannya dengan satu kata. Penempatan [Jemaat
berkata, “Penempatan!”—Ed.] Tubuh [“Tubuh”] Yesus Kristus [“Yesus Kristus”] pada
posisinya [“pada posisinya”] di dalam Kristus [“di dalam Kristus”] di mana Roh Kudus
[“di mana Roh Kudus”] memimpin kita [“memimpin kita”]. Jadi begitulah; sekarang kita
mendapatkannya.  Paham?  Penempatan  posisi  kita,  Kitab  Efesus  adalah  untuk
melakukan hal tersebut.

19 (35) Dan perhatikan pengajar besar ini, Paulus. Hal yang pertama yang dia lakukan
adalah merontokkan semua ide tentang hal kejatuhan. Merontokkan semua ide tentang
hari ini menjadi seorang Kristen, dan besoknya, “Aku sudah jatuh, dan hari berikutnya
Allah menghukumku dan hari berikutnya aku sudah kembali lagi.” Itu adalah omong
kosong.  Sekarang,  ini  adalah  .  .  .  Kitab  ini  bukan  ditujukan  untuk  pengajaran
penginjilan, khotbah-khotbah penginjilan. Kita bukan . . . Saya tidak menyentuh hal ini
di ladang penginjilan. Saya bawakan ini untuk gereja; sebab Paulus mengalamatkannya
kepada orang-orang kudus, mereka yang dipanggil, dan yang dipelihara, dan dipenuhi,
dan dipisahkan, dan berada di dalam Roh Kudus, sudah berada di tanah Kanaan. Dia
sedang berusaha memberitahu mereka, hal yang pertama, keluarkan hal itu dari pikiran
anda bahwa anda akan binasa, dan anda akan melakukan ini, dan anda takut akan hal
ini.  Jangan takut dengan apapun, sebab dia sedang berusaha memberitahu anda di
mana anda berada, siapakah anda, bagaimana anda sedang berdiri.
20 (36)  Sekarang,  mungkin  melakukan  hal-hal  yang  salah,  dan  setiap  kali  anda
melakukan sesuatu yang salah anda akan membayar untuk itu. Benar, tuan, anda akan
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menuai apa yang anda tabur. Tetapi itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan
keselamatan anda. Sesudah anda dilahirkan Roh Allah, anda mendapatkan Hidup Kekal
dan tidak dapat mati lagi begitu juga dengan Allah yang tidak dapat mati. Anda adalah
bagian dari Allah; anda adalah seorang anak Allah.

Saya dilahirkan seorang Branham. Boleh saja anda membuat nama yang lain untuk
saya, suatu nama yang lain, tetapi itu tidak akan mengurangi saya sedikit pun; saya
masih tetap Branham. Saya dilahirkan Branham, akan selalu Branham. Saya akan . . .
Mungkin suatu hari nanti saya akan berubah bentuk, menderita radang sendi, kesehatan
memburuk dan tercabik-cabik sampai saya terlihat menjadi binatang, tetapi saya akan
tetap Branham. Kenapa? Darah Branham ada di dalam.
21 (38) Itulah siapa anda. Dan sepanjang Allah sudah menjadikan anda . . . Sekarang,
ingat, saya tidak sedang berbicara kepada mereka yang di luar Kristus. Saya sedang
berbicara kepada mereka yang di  dalam Kristus.  Bagaimana anda masuk ke dalam
Kristus? “Oleh satu Roh . . . (Huruf besar R-o . . . yang artinya) Oleh satu Roh Kudus
kita semua dibaptis ke dalam satu Tubuh. Bagaimana kita, bagaimana kita masuk?
Dengan baptisan air? Sungguh saya sangat tidak setuju dengan kalian orang-orang
Baptis dan kalian Gereja Kristus. Bukan oleh baptisan air, sama sekali tidak. I Korintus
12, berkata, ”Oleh satu Roh (Roh Kudus) kita dibawa masuk ke dalam Tubuh itu.“ Dan
kita selamat sepasti Tubuh itu selamat. Allah menjanjikannya.

22 (39) Bagaimana mungkin Allah menghukum Dia lagi, sesudah Dia pergi ke Kalvari?
Pergi ke Golgota, Dia dipukul, diremukkan; Dia tidak dapat menyembuhkan; bahkan Dia
hampir tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Karena kenapa? Dia memiliki dosa-
dosa dunia pada diriNya, bukan karena Dia adalah seorang yang berdosa, tetapi Dia
dijadikan  dosa  untuk  saya  dan  untuk  anda.  Semua  dosa  dunia  dari  Adam sampai
kedatanganNya,  berada  di  atas  bahuNya.  Dan  Allah  bukan  sedang  menghukum
AnakNya. Dia sedang menghukum dosa. Lihatlah betapa mengerikan itu dulunya? Dia
sedang membuat  sebuah pendamaian.  Dia  sedang membuat  jalan  supaya  mereka
semua luput,  yaitu  mereka yang akan datang yang sudah dikenal  oleh  Allah,  oleh
maksud dan rencanaNya [forknowledge]. Kita akan masuk ke hal itu dalam beberapa
menit.

23 (40) Nah, kemudian, ketika anda . . . Oleh satu roh kita dibaptis ke dalam Tubuh
itu, satu Tubuh yang adalah Kristus, dan kita selamat selamanya.

Sekarang, di situlah di mana itu didapati terlihat aneh, khususnya orang-orang
percaya Armenia, [Para pengikut ajaran Armenia—Ed.] bahwa mereka adalah—harus
melakukan sesuatu supaya diri mereka menerima upah, atau sesuatu yang patut dipuji.
Mana bisa itu terjadi oleh dua hal pada saat yang bersamaan? Itu oleh salah satu, kasih
karunia atau perbuatan-perbuatan, satu. Itu tidak bisa oleh hal yang sama, itu adalah
oleh dua hal yang berbeda, itu harus oleh yang satu itu. Itu . . . Saya . . . astaga . . .
24 (42) Saya tidak dapat melihat apa pun yang lain selain kasih karunia Allah. Itu—
itulah seluruh dandanan saya. Sungguh saya selalu percaya kepada kasih karunia. Saya
seluruhnya hanya kasih karunia; itu saja. Itu bukan saya—saya . . . Bahkan dalam hidup
saya ketika saya masih anak-anak, saya tidak dapat melihat  apa pun, selain kasih
karunia, kasih karunia saja. Mereka berkata . . . “Saya akan—saya akan . . . Garuklah
punggungku dan aku akan menggaruk punggungmu.” Yah, itu adalah sebuah ekspresi
yang mengerikan. Tetapi saya tidak peduli apakah anda menggaruk punggung saya atau
tidak; jika punggung anda perlu digaruk, toh saya akan menggaruk anda. Paham? Kasih
karunia  .  .  .  Benar,  tuan.  Nah,  kasih  karunia  bekerja  oleh  kasih.  Jika  anda
membutuhkannya . . . Tanpa terkecuali sekalipun anda tidak pernah melakukan apa pun
untuk saya, saya—saya tidak punya satu pun untuk diperbuat dengan anda, jika anda
membutuhkannya toh saya akan melakukannya: Kasih karunia. Karena itu yang anda
butuhkan . . .
25 (43) Saya perlu selamat. Tidak ada apapun yang dapat menyelamatkan saya. Tidak
ada yang dapat saya lakukan terhadap diri saya; saya tidak dapat menyelamatkan diri
saya lebih dari apa pun. Tetapi saya perlu selamat, karena saya percaya kepada seorang
Allah. Dan Allah mengutus AnakNya, dijadikan di dalam keserupaan dengan daging yang
berdosa itu, untuk menderita di tempat saya. Dan saya diselamatkan; oleh kasih karunia
saja  saya  diselamatkan;  tidak  ada  satu  pun  yang  dapat  saya  lakukan,  atau  anda
lakukan, untuk menyelamatkan diri anda. Dan mereka yang telah Dia kenal sebelum
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dasar dunia . . .

26 (44) Kita sudah membahasnya Rabu lalu, kita lukiskan Allah di dalam ElahNya,
Elohim, dan memperlihatkan bahwa Dia adalah yang hidup sendirian. Tetapi di dalam
Dia adalah masanya Bapa, di dalam Dia adalah nilai-nilai yang berbeda, seperti seorang
Juru Selamat, seperti seorang Penyembuh. Semuanya itu ada di dalam Allah, dan Allah
adalah yang hidup sendirian.  Namun begitu  Dia  adalah seorang Juru Selamat,  Dia
adalah seorang Bapa. Dia tidak punya Malaikat; Dia tidak punya apa-apa. Dulunya tidak
ada apa pun selain diriNya. Dia yang hidup sendirian. Tidak ada yang lain yang hidup
selain Allah.

Namun begitu Dia adalah Allah, kemudian harus ada sesuatu yang menyembah
Dia, karena Dia suka penyembahan. Dan diriNya sendiri menciptakan makhluk-makhluk
untuk menyembah Dia.

Nah, untuk sementara, mari menyinggungnya lagi. Untuk sementara, kita tidak
akan bahas seluruhnya, tetapi anda akan mendapatkannya di kaset. Tetapi kemudian
karena itu Dia adalah Allah, Dia menjadikan Malaikat-malaikat, dan Malaikat-malaikat
menyembah  Dia.  Malaikat-malaikat  masih  menyembah  dia.  Sementara  Malaikat-
malaikat yang berdiri di HadapanNya Allah itu mempunyai enam pasang sayap, enam
sayap. Mereka mempunyai dua sayap menutup wajahnya, dua sayap menutup kakinya,
dan dua sayap untuk terbang di HadapanNya, berseru siang dan malam, “Kudus, kudus,
kudus, Tuhan Allah Mahakuasa.” Itulah yang dikatakan Alkitab. Mereka menyembah Dia,
sekarang hal itu menciptakan sesuatu untuk menyembah dia.

27 (46) Kemudian di dalam Dia adalah atribut sebagai Juru Selamat. Mana mungkin
ciptaan-ciptaan itu, sedangkan tidak ada dosa atau tidak ada pikiran-pikiran dosa, mana
mungkin salah satu dari mereka bisa binasa? Itu tidak mungkin. Jadi harus ada sesuatu
yang dijadikan yang dapat binasa, supaya Dia bisa menjadi seorang Juru Selamat. Di
dalam Dia adalah seorang Penyembuh. Apakah anda percaya Dia adalah seorang Juru
Selamat? Anda percaya Dia adalah seorang Penyembuh? Baiklah, bagaimana andaikata
tidak ada apa pun untuk diselamatkan atau disembuhkan? Nah, harus ada sesuatu yang
dijadikan begitu.

Jadi  .  .  .  Sekarang,  Dia  tidak  pernah  menjadikannya  begitu,  tetapi  Dia
menempatkan manusia di dalam kebebasan memilih, “Jika kamu mengambil ini kamu
hidup, jika kamu mengambil itu kamu mati.” Dan setiap manusia yang datang ke dunia
tetap diset dengan cara yang sama. Allah, oleh maksud dan rencanaNya, tahu siapa
yang akan selamat dan siapa yang tidak akan selamat. Jika Allah menjadi . . .

28 (48) Pertanyaan itu diajukan oleh seorang teolog kemarin,  kepada saya, yang
sudah menghadiri pertemuan-pertemuan atau mendengarkan di kaset; berkata, “Satu
pertanyaan.” Dia berkata, “Lantas Allah mahahadir?” Kemudian dia berkata, “Dia dapat
berada di mana-mana?”

Saya berkata, “Dia bukan mahahadir dengan cara seperti  kata itu mengatakan
mahahadir. Dia tidak dapat menjadi seorang Oknum dan kemudian menjadi seorang
yang mahahadir. Jika Dia mahahadir, mengapa anda hendak berdoa bagi Roh Kudus?
Jika Dia mahahadir, Dia memenuhi setiap celah, sudut, retakkan, setiap sel, serat, dan
yang lainnya yang ada.” Saya berkata, “Mengapa Dia mencari Musa, jika pada akhirnya
Dia adalah mahahadir? Mengapa Dia berlari naik turun di Taman Eden, berseru, 'Adam,
Adam, di manakah engkau?' jika Dia adalah mahahadir?”

Dia mahahadir karena Dia adalah mahatahu. Dia tahu semuanya karena Dia tidak
terbatas, karena tidak terbatas membuat Dia mahahadir. Karena mahahadir maka . . .
Menjadi tidak terbatas, maka Dia duduk di Surga, Dia diam di sebuah tempat karena Dia
adalah Oknum.

29 (51) Tetapi  dengan tidak terbatas,  maka Dia  tahu semuanya,  tahu setiap kali
seekor serangga kecil mengedipkan matanya; tahu setiap tawon besar, di mana dia
masuk ke  sarang untuk mengambil  madunya.  Dia  tahu setiap  burung gereja  yang
hinggap di pohon. Dia tahu setiap pikiran yang ada di dalam pikiran anda, karena Dia
tidak terbatas dan mahatahu. Yakni, Dia bukan hanya Dia tidak terbatas, Dia mahatahu;
Dia tahu semuanya. Tetapi Dia adalah suatu Oknum, Allah adalah Oknum, dan dari
Oknum ini mulai menghasilkan hal-hal ini.

30 (52) Dan dosa . . . Saya katakan malam yang lalu, “Dosa bukan suatu ciptaan.”
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Tidak ada yang diciptakan selain yang sempurna. Allah menciptakan semuanya baik.
Dosa bukanlah suatu ciptaan. Berkata, “Jadi, itu adalah dosa ciptaan itu juga.” Anda
sudah mendengar hal itu. Tetapi itu adalah suatu kekeliruan, Dosa . . . Hanya ada satu
Pencipta; itulah Allah. Allah tidak dapat menciptakan dosa, karena Dia kudus dan tidak
ada apa pun di  dalam Dia untuk membuatnya. Dosa adalah penyelewengan, bukan
ciptaan,  tetapi  itu  adalah  penyelewengan.  Percabulan  adalah  tindakan benar  yang
diselewengkan. Dusta adalah kebenaran yang dikatakan salah. Setiap dosa, setiap dosa
adalah kebenaran yang diselewengkan.

31 (53)  Oleh  karena  itu  sekarang,  Allah  menempatkan.  Dia  sudah  menyatakan
diriNya, Dia adalah Allah. Dia sudah menyatakan diriNya sebagai seorang Juru Selamat:
manusia sudah binasa dan Dia menyelamatkan kita. Dia sudah menyatakan diriNya
sebagai  seorang  Penyembuh.  Jangan  buat  perbedaan  apa  pun  dengan  apa  yang
dikatakan orang yang mengatakan Dia adalah ini; inilah Dia, bagaimanapun juga, sama.
Dia adalah Penyembuh; Dia adalah Juru Selamat; Dia adalah Allah; Dia kekal. Dan Dia
mempunyai  sebuah  maksud  dan  .  .  .  Maksud  Dia  pada  mulanya  adalah,  untuk
menjadikan ciptaan-ciptaan yang mau mengasihi Dia dan menyembah Dia.

Dan Dia menjadikan ciptaan-ciptaan, dan ciptaan-ciptaan jatuh. Dan kemudian
Allah, oleh ketidakterbatasanNya, memandang ke bawah melalui  urutan waktu dan
melihat setiap manusia yang akan diselamatkan. Setiap manusia, Dia mengetahuinya
oleh maksud dan rencanaNya. Oleh karena itu jika Dia, oleh maksud dan rencanaNya,
tahu siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak akan diselamatkan, Dia dapat
menentukan.  Maka kata  tadi  bukanlah sebuah kata  yang buruk,  bukan? Dia  dapat
menentukan, karena Dia tahu siapa yang akan dan siapa yang tidak akan. Oleh karena
itu,  supaya  menangkap  mereka  yang  akan  diselamatkan,  Dia  harus  membuat
pendamaian bagi dosa-dosa mereka.

Oh, jika kita bisa, kita ingin membawa ke situ, beberapa ayat saja di bawah ini. Dia
menentukan  kita  kepada  Hidup  Kekal,  tahu  bahwa  merekalah  yang  mau
mengesampingkan segala sesuatunya, dan tidak peduli seberapa tidak pentingnya itu
akan terlihat bagi  anak-anak dunia, itu tidak akan berarti  sedikit  pun bagi mereka,
karena mereka adalah anak-anak Allah.

32 (55) Dan Dia memanggil mereka, dan Dia mengirim Yesus, bahwa DarahNya akan
menjadi  sebuah  penebusan,  Darah  penebusan,  untuk  membuat  pendamaian,  atau
penerimaan,  atau suatu penyucian,  sebuah proses  penyucian yang terus-menerus,
bukan  hanya  satu  kali  di  suatu  kebangunan  rohani,  tetapi  terus-menerus  hidup,
membuat kepengantaraan, bahwa orang Kristen dijaga kebersihannya siang dan malam.
Di  situlah Darah Yesus Kristus yang membuat sebuah penerimaan di  salib sana, di
dalam Hadirat Allah, yang menyucikan kita terus-menerus, siang dan malam, dari segala
dosa. Dan kita diselimuti  dengan aman. Diselimuti  bagaimana? Oleh Roh Kudus ke
dalam Tubuh Tuhan Yesus dan selamat. “Dia yang mendengarkan PerkataanKu dan
percaya kepada Dia  yang mengutus Aku,  memperoleh Hidup Kekal  dan tidak akan
pernah masuk ke dalam penghakiman, tetapi sudah pindah dari dalam maut kepada
Hidup.” Tidak ada lagi penghakiman, orang Kristen tidak pernah pergi ke penghakiman.
Kristus yang pergi  untuk dia.  Pengacara saya berdiri  di  tempat saya. Dia membela
perkara  saya,  bahwa saya bodoh.  Dia  memberitahu Bapa bahwa saya tidak  layak,
bahwa saya bodoh. Tetapi Dia mengasihi saya dan dia mengambil tempat saya, dan
membela perkara saya; dan hari ini saya bebas. Benar, tuan. Dan Dia menumpahkan
DarahNya untuk dipersembahkan di sana bagi dosa-dosa kita.

33 (56) Ingat pada hari Rabu malam yang lalu, tidak ada Kristen . . . Dosa orang-
orang Kristen, tetapi seorang yang berdosa tidak dapat berdosa. Seorang yang berdosa
tidak berdosa, karena dia adalah seorang yang berdosa. Dia hanyalah seorang yang
berdosa sejak mulanya dan itu saja. Di sini, ambil bagian belakang dari buku ini; ini
hitam, seberapa banyak hitamnya? Hitam semuanya. Tidak ada putihnya sama sekali;
hitam semua. Anda berkata, “Ada banyak di sini.” Tidak, itu bukan; semuanya hitam.
Semuanya hitam. Begitulah seorang yang berdosa. Dia dihukum sejak mulanya. Baiklah,
anda  berkata,  “Bagaimana  jika  dia  melakukan  percabulan?  Bagaimana  jika  dia
memperkosa seorang wanita? Bagaimana jika dia—bagaimana jika dia—dia berjudi?
Bagaimana jika dia menembak seseorang?” Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan
kita; kita punya hukum di sini untuk mengurus hal itu. Kita bukan para reformator; kita
adalah para pengkhotbah Injil. Kita tidak menyalahkan dia atas apa yang dia lakukan;
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kita tidak menyalahkan dia karena melakukan percabulan. Kita menyalahkan dia karena
dia  adalah  seorang yang berdosa.  Jika  dia  adalah  seorang Kristen,  dia  tidak  akan
melakukannya. Itu benar. Jika dia sudah diubahkan, dia tidak akan melakukan hal itu.
Tetapi karena dia adalah seorang yang berdosa, itulah yang membuat dia melakukan hal
itu.

34 (57) Di situlah di mana hal itu menjatuhkan penyangga-penyangga itu lepas dari
bawah  orang-orang  legalis.  Benar,  tuan.  Saudara,  biar  saya  beritahu  anda,  “Itu
bukanlah oleh hasil usahamu, tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan, dan itu oleh
iman.” Benar, tuan. Sekarang, saya tidak mau menyalahkan saudara-saudara kaum
legalis;  mereka adalah saudara-saudara saya.  Dan mereka akan ada di  sana sama
seperti  mereka  yang  lain  yang  juga  akan  ada  di  sana,  karena  Allah  menetapkan
GerejaNya untuk ada di sana. Tetapi hanya saja, anda—anda membuat orang-orang
terus begitu tercabik-cabik, mereka tidak tahu apa itu. “Hari ini,  yah, mungkin jika
saya—saya . . .” Biar saja mereka tahu; sepanjang mereka memiliki rasa lapar akan
dunia, mereka tidak berada di sana sejak mulanya.

35 (58) Saya hidup setia  kepada isteri  saya bukan karena saya berpikir  dia  akan
menceraikan saya. Saya hidup setia kepada isteri saya karena saya mencintai dia. Itu
adalah posisi yang sah yang sudah kita ambil, bahwa kita saling mencintai. Pertama,
sebelum itu bisa ada di sana, itu sudah harus merupakan sebuah cinta. Saya mencintai
dia. Meskipun saya percaya bahwa jika saya melakukan sesuatu yang salah, dia akan
memaafkan saya; toh tetap saja saya tidak akan melakukan itu. Saya mencintai dia.

Begitulah perihal tersebut dengan Kristus. Jika saya—jika saya hidup . . . Saya
berusia 50 tahun; jika saya hidup sampai usia 90 atau 100 tahun, punya 50 tahun lagi
untuk berkhotbah; dan saya tidak pernah berkhotbah suatu waktu, pergi dan duduk-
duduk  di  sungai,  toh  saya  diselamatkan.  Allah  menyelamatkan  saya  oleh  kasih
karuniaNya, apa pun yang dulu yang tidak semestinya yang pernah saya lakukan, yang
dulu saya lakukan, atau apa pun yang lain. Saya berkhotbah karena saya mengasihi Dia,
dan saya mengasihi umatNya. Dan saya . . . Itulah alasan saya tahu bahwa saya sudah
pindah dari maut kepada Hidup, karena hal itu saya mengasihi mereka, dan saya pergi
mencari mereka. Tidak peduli mereka ada di dalam kondisi apa pun; bagaimanapun
juga  saya  mencari  mereka.  Bagaimanapun  juga  pergi  mendapatkan  mereka,
bagaimanapun juga menarik mereka. Jika para pelayan/minister tidak setuju dan yang
lain tidak setuju, dan denominasi-denominasi tidak setuju, itu tidak menghentikan saya.
Ada sesuatu . . . Itu tidak menghentikan Dia. Dulu Dia datang tepat di tengah-tengah
orang-orang yang tidak percaya, dan itu tidak menghentikan Dia; toh Dia bergerak
terus. Itulah yang kita lakukan: pergi dan mendapatkan mereka, menangkap mereka
bagaimanapun juga. Tidak masalah, raih, rampas, pegang dengan segenap kekuatan
anda. Anda tidak tahu siapa mereka. Menyelamatkan mereka. Itu adalah karena kasih.
Bukan karena bahwa saya harus, tetapi karena saya mengasihi, karena anda mengasihi.

36 (60) Katakanlah, “Saya harus berdamai dengan wanita itu, tetapi, saya mau anda
duluan saat  ini,  saya rasa karena saya pergi  ke gereja maka saya harus berdamai
dengannya.” Tidak, andalah yang seharusnya terlebih dahulu berdamai. Paham, paham?
Jika anda tidak mempunyai kasih akan Allah di dalam hati anda, seseorang atau orang
lain membuat anda mengetahui bahwa anda salah, maka anda pergi—maka anda pergi
berdamai dengan Allah. Kemudian anda akan berdamai dengan sesama anda.

Yesus mengajarkan hal yang sama. Dia berkata, “Jika kamu datang ke mezbah,
dan ada suatu—teringat ada sesuatu yang menentang seorang sesama atau saudara,
pergilah berdamai dengannya lebih dulu.”

37 (62) Sekarang . . . Sekarang di zaman-zaman yang harus datang. Kita sudah bahas
hari  Rabu  malam,  “pemanifestasian.”  Kita  singgung  lagi  itu  pada  pagi  ini,  pada
“pemanifestasian anak-anak Allah,” Dengan kata lain, Allah sedang menantikan. Dan
kemudian di akhir zaman ketika kita semua berdiri di hadapan Dia . . . Malaikat-malaikat
tidak binasa. Mereka tidak akan tahu bagaimana menikmati berkat-berkat seperti yang
kita lakukan; mereka tidak pernah binasa. Tetapi saya tahu dari mana saya berasal;
saya  tahu  gunung  batu  itu  yang  dari  mana  saya  dulunya  ditebang,  seorang  yang
berdosa. Anda tahu dari mana anda ditebang. Sekarang, sesudah kita ditemukan, maka
kita dapat berdiri di hadapan Allah. Oh, betapa sebuah hari yang besar itu nanti.

38 (63)  Kemudian  pengadopsian,  penempatan  .  .  .  Sekarang,  kebaikan  Allah
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seharusnya bekerja. Dan sekarang jika saya dapat membahas hal ini untuk anda, maka
kita akan mulai saat ini juga di ayat 5, saya ingin membacaNya.

Ia telah menentukan kita kepada pengadopsian sebagai anak-anak oleh
Yesus Kristus bagi diriNya, sesuai dengan kerelaan kehendakNya,

Itu  adalah  kerelaan  Allah  untuk  melakukan  kehendakNya:  mengadopsi,
menempatkan.  Sekarang,  apa yang sedang Dia lakukan? Menempatkan gerejaNya.
Pertama, Dia sudah memanggil gerejaNya, Methodis, Presbiterian, Lutheran, Baptis,
memanggil  mereka.  Kemudian  apa  yang  Dia  lakukan?  Mengutus  Roh  Kudus  dan
memberikan kepada mereka baptisan Roh Kudus.

39 (65) Saya ingin supaya kalian orang-orang Karismatik/Pentakosta mengeluarkan ini
dari  hati  kalian.  Pentakosta bukanlah sebuah denominasi,  Pentakosta adalah suatu
pengalaman. Itu adalah Roh Kudus. Itu bukan sebuah organisasi.  Anda tidak dapat
mengorganisasikan Roh Kudus. Dia tidak akan setuju dengannya. Sekarang, anda sudah
memperoleh sebuah organisasi yang anda sebutkan itu, tetapi Roh Kudus pergi keluar
dan membuat anda duduk di tempat di mana anda berada, dan terus saja berjalan.
Paham,  paham?  Pentakosta  bukan  sebuah  organisasi.  Pentakosta  adalah  suatu
pengalaman.

40 (66) Dan kemudian Allah memberikan anak-anakNya kelahiran baru oleh baptisan
Roh Kudus.  Mereka  sudah datang  mendekatiNya  sesudah mereka  menyucikan  diri
mereka,  melalui  Nazarene,  Pilgrim Holiness.  Kemudian masuk kepada pengalaman
Karismatik/Pentakosta, dari baptisan Roh Kudus, pemulihan karunia-karunia. Mereka
muncul dengan berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, dan memberikan karunia-
karunia kesembuhan dan mukjizat-mukjizat;  dan tanda-tanda dan keajaiban mulai
menyertai mereka. Sekarang, mereka adalah anak-anak; mereka adalah anak-anak
Allah. Secara posisi mereka di dalam Kristus; mereka menjadi anak-anak oleh kelahiran.
Dan kelahiran baru dan pertobatan Itu sendiri adalah Roh Kudus.

Bahkan anda tidak bertobat sampai anda memperoleh Roh Kudus. Itulah yang
dikatakan Alkitab. Yesus memberitahu Petrus. Tanyakan kepada siapa saja; baca Alkitab
anda. Dia sudah dibenarkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi seorang
pengikut,  seorang rasul.  Yesus  memberikan  kepadanya kunci-kunci  kerajaan.  Dan
Yohanes  17:17,  Dia  menguduskan mereka dan memberi  mereka kuasa,  mengutus
mereka, mengusir setan-setan dan yang lainnya, menguduskan mereka. “Kuduskanlah
mereka, Bapa, melalui KebenaranMu. FirmanMu adalah Kebenaran. Aku menguduskan
diriKu karena mereka.”

41 (68) Itu adalah salah satu dari  kata-kata yang paling manis yang pernah saya
dengar. “Bapa, Aku menguduskan diriKu untuk mereka.” Apakah anda tahu Dia punya
hak untuk memiliki sebuah rumah? Dia adalah seorang manusia. Anda tahu hak—Dia
punya hak untuk memiliki seorang isteri? Dia adalah seorang manusia. Dia punya hak
untuk semua hal ini, tetapi dia berkata, “Bapa, Aku menguduskan diriKu demi mereka.
Aku menguduskan diriKu.”
42 (69)  Kemarin  saya  berbincang-bincang  dengan  seorang  pengkhotbah:  akan
berkhotbah untuk dia dalam beberapa malam di sini di jalan raya itu. Dan saya bertanya
kepada dia mengenai suatu hal yang khusus, dia berkata, “Ya, Saudara Branham, tetapi
sebagian besar jemaat saya tidak percaya hal itu.”

Saya berkata, “Apakah sebagian besar dari mereka adalah kaum legalis?”

“Ya.” Saudara tidak percaya itu. Tetapi dia berkata, “Demi mereka . . .” Oh, saya
ingin  memeluk  lehernya.  “Demi  mereka  (Paham?),  Aku  menguduskan  diriKu  demi
mereka.”

43 (71) Oh, Yesus sedang melatih 12 orang, di mana melalui yang 12 orang itu akan
membawa Injil ke dunia. Dan Dia berkata, “Demi mereka Aku menguduskan diriKu.”
Buat  diri  anda  demi  sesama  anda,  demi  orang  lain.  “Jangan  salah  gunakan
kemerdekaanmu untuk  menyelubungi,”  kata  Paulus,  “tetapi  kuduskanlah  dirimu.”
Tunjukkan tingkah laku anda dalam bertetangga, seperti seorang Kristen yang sejati
yang  seharusnya.  Biarlah  komunikasi  anda  .  .  .  Jika  anda  bertemu  musuh  anda,
kuduskanlah diri anda demi dia, tidak mengetahui apa yang akan anda lakukan.

44 (72)  Sekarang  penempatan  anak.  Hal  pertama  sesudah  anak  itu  masuk,  dia
menjadi seorang anak, tetapi kemudian kita mendapati bahwa tingkah lakunya itulah
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yang menempatkan dia kepada pengadopsian, apakah dia bertingkah laku benar atau
tidak.

Dan itu adalah Karismatik/Pentakosta . . . Sekarang, biar saya tunjukkan kepada
anda bahwa Pentakosta bukanlah sebuah denominasi. Berapa banyak di sini orang-
orang Baptis yang adalah Baptis, yang sudah menerima Roh Kudus, coba lihat tangan
kalian. Paham? Berapa banyak di sini orang-orang Methodis yang sudah menerima Roh
Kudus, angkat tangan kalian. Berapa banyak di sini orang-orang Nazarene yang sudah
menerima Roh Kudus, angkat tangan kalian. Presbiterian, sudah menerima Roh Kudus
(Paham?), Lutheran, denominasi-denominasi yang lain yang sama sekali tidak termasuk
di  dalam Karismatik/Pentakosta,  hanya milik  sebuah denominasi  saja,  yang sudah
menerima  Roh  Kudus,  coba  lihat  tangan  kalian.  Paham?  Jadi  dengan  demikian
Pentakosta bukanlah sebuah denominasi; itu adalah suatu pengalaman.

45 (74) Sekarang, Allah membawa anda masuk ke dalam Tubuh Kristus. Sekarang,
apa yang Dia lakukan? Setelah anda sudah membuktikan diri anda, menguduskan diri
anda dengan tingkah laku anda yang baik, taat kepada Roh Kudus, tidak peduli apa
yang dikatakan dunia.

46 (75) Saya—saya akan benar-benar terus mengingatkan hal ini (Paham?), karena
saya bukan memaksudkan itu untuk tidak sopan. Saya—saya .  .  .  Mohon jangan—
jangan—jangan. Paham? Jangan sungguh-sungguh berpikir bahwa saya memaksudkan
begitu.  Saya—saya tidak  ingin  begitu.  Apa yang mencemaskan saya  adalah  untuk
membawa orang-orang dan memberitakan kepada mereka Kebenaran yang dikirim Allah
ini, dan mereka akan langsung memalingkan punggung dan terus saja melakukan hal
yang sama,  dan berkata bahwa mereka mendapatkan Roh Kudus.  Itu  benar-benar
hampir merusak anda, paham. Apa masalahnya? Mereka kembali lagi ke hal yang sama,
sama seperti anak-anak Israel, mereka menginginkan seorang raja sehingga raja ini
dapat memerintah atas mereka dan membuat mereka berkelakuan seperti orang-orang
Amori dan orang-orang Amalek dan orang-orang Filistin.

47 (76) Anda tahu, para wanita, bahwa salah kalau mengenakan celana panjang?
Apakah anda tahu itu? Apakah anda tahu bahwa salah kalau memotong rambut kepala
anda? Apakah anda tahu itu salah, tuan, bagi anda untuk terus merokok dan bertingkah
dengan cara yang anda lakukan? Apakah anda tahu bahwa salah kalau anda tidak
menjadi  suami di  rumah anda, isteri  anda sedikit  naik darah dan menendang anda
keluar dari pintu, dan anda berkata, “Ya, diberkatilah hatimu, sayang, aku akan datang
kembali”? Apakah anda tahu . .  .  Bagaimana anda bisa menjadi seorang pejabat di
Rumah Allah sedangkan anda bahkan tidak dapat mengatur rumah anda sendiri? Itu
tepat sekali. Apakah anda tahu, saudari, bahwa suami anda bukanlah sekedar suami
anda, tetapi dia adalah penguasa anda? Allah mengatakan begitu. Karena bukan suami
itu  yang  terperdaya,  melainkan  wanita  itu  yang  terperdaya.  Dan  kalian  para
pengkhotbah  akan  terus  melanjutkan  dengan  menjadikan  wanita-wanita  sebagai
gembala dan pengkhotbah di  dalam gereja-gereja kalian,  tahu bahwa Firman Allah
menghukum hal itu.

48 (77) Anda mau terus-menerus menggunakan nama “Bapa, Anak dan Roh Kudus”
untuk membaptis, sedangkan tidak ada satu pun ayat Firman untuk hal itu di Alkitab.
Saya ingin seorang uskup agung atau seseorang yang lain menunjukkan kepada saya
siapa saja orang yang di dalam Alkitab yang pernah dibaptis di dalam nama “Bapa,
Anak, Roh Kudus.” Saya ingin seseorang untuk menunjukkan kepada saya orang yang
pernah dibaptis dengan cara yang lain selain Nama Yesus. Tetapi Yohanes tidak dibaptis
. . . Mereka telah dibaptis karena percaya bahwa Dia akan datang, tetapi mereka tidak
tahu siapa Dia. Tetapi segera saja mereka mengenal hal itu, mereka harus datang untuk
dibaptis lagi di dalam Nama Yesus Kristus. Saya ingin seseorang untuk . . . Saya—saya
sudah menanyakan kepada Sidang Jemaat Allah, para pengkhotbah yang lain, Baptis,
Presbiterian, dan semuanya, mereka tidak mau—mereka tidak mau berbicara tentang
hal itu. Saya ingin lihat ayat Firmannya.

Dan kemudian saya adalah seorang yang fanatik huh? Lantas saya gila, hilang
ingatan,  saya  adalah  orang  yang  gila,  hanya  karena  saya  berusaha  untuk
memberitahukan Kebenaran kepada anda? Sekarang, itu—itu jujur, saudara-saudara.
Jika seseorang dijual bagi Allah, anda sudah menjual seluruhnya. Anda—anda—anda—
anda—anda dipisahkan, anda adalah—-anda adalah ciptaan yang berbeda.
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49 (79) Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, banyak orang yang dipanggil,
anda memperoleh panggilan di dalam hati anda, “Ya, saya percaya Allah mengasihi
saya. Saya percaya Dia melakukannya.”

Tetapi, saudara, bahwa, anda akan sama binasanya sejauh seperti mereka yang
lain, karena mereka akan datang pada hari  itu, bahkan berkata, “Tuhan, Aku telah
mengusir setan-setan di dalam NamaMu. Aku telah melakukan semua yang lain di dalam
NamaMu.  Aku  telah  mengadakan  kebaktian-kebaktian  kesembuhan.  Aku  telah
memberitakan Injil. Aku telah mengusir setan-setan.”

Dan Yesus berkata, “Enyahlah dari sini, Aku tidak pernah mengenalmu, orang-
orang munafik. Melainkan dia yang melakukan kehendak BapaKu.” Mengapa orang-
orang tidak dapat melihatnya? Nah, saya tahu hal itu menggosok kita. Dan saya tidak—
saya tidak maksudkan itu untuk menyakiti. Saya tidak maksudkan itu demikian. Tetapi,
saudara, saya—saya . . .

50 (82) Tampaknya bagi  saya seperti  kita sedang berada di—kita berada di  akhir
zaman, dan Allah sedang mengadopsi, menempatkan pada posisinya di dalam gereja, di
dalam Tubuh Kristus, milikNya . . . Sekarang, tidak banyak yang akan Dia masukkan ke
sana. Saya mau beritahukan hal itu kepada anda dari awal. Yah, anda berkata, “Oh,
yah, apakah akan ada suatu jumlah yang besar seperti itu?” Tetapi Dia sudah memiliki
6000 tahun juga untuk menarik mereka keluar. Ingat, kebangkitan itu datang, dan kita
akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Sebagian kecil saja dari antara mereka . .
. Paham? Anda cari keselamatan anda secepatnya. Periksalah diri anda dan lihatlah apa
yang sudah salah. Paham? Lihat saja apa masalahnya. Saya tahu itu—itu sukar, tetapi,
saudara, itu adalah Kebenaran. Itu adalah Kebenaran Allah. Adopsi . . .

51 (83) Seharusnya kita menjadi begitu berapi-api bagi Tuhan; seharusnya kita pergi
siang dan malam. Seharusnya tidak ada apa pun yang sanggup menghentikan kita, dan
seharusnya kita menjadi manis dan sangat menyenangkan, dan begitu baik, begitu
serupa dengan Kristus di dalam hidup kita. Itu memerlukan kehidupan setiap harinya.
Yesus berkata, “Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana ia tumbuh, bekerja
keras  dan memintal;  namun Aku berkata  kepadamu bahwa Salomo dengan segala
kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.” Salomo mempunyai
jubah-jubah yang dihiasi dengan kain sutra yang indah dan dijahit dan lainnya, tetapi
itu—itu tidak—itu bukan yang sedang Dia bicarakan. Agar bunga bakung tumbuh, ia
harus bekerja keras siang dan malam. Untuk apakah anda ingin kembali ke ujung garis
kecil ini lagi? Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan
terjadi dengan orang berdosa (Itu adalah orang yang tidak percaya.) dan orang fasik,
orang yang mendengar  Firman namun yang menolak untuk berjalan di  dalamNya?
Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Paham? Sekarang, itu . . .

52 (84) Mereka—ini adalah—ini adalah gereja kita. Mungkin kita mendapati ada 4 atau
5 orang pendatang di antara kita. Tetapi ini adalah gereja. Saya sedang mengajar anda.
Ini menyebar di kaset-kaset. Saya ingin orang-orang yang mendengarkan kaset-kaset
ini ingat, ini adalah untuk gereja saya. Di luar sana di antara orang-orang yang di luar,
saya  berusaha  untuk  cukup  lembut  dengan  memberitahu  mereka  untuk  sedikit
membiarkan mereka terus di mana saya dapat memanjakan mereka dengan ide-ide
susu yang disaring itu. Tetapi ketika itu tiba untuk benar-benar meletakkan kebenaran,
mari yang tadi ditanggalkan.

53 (85) Adopsi, penempatan posisi . . . Di mana mereka berada? Tunjukkan kepada
saya  di  mana  kita  berada?  Allah  memanggil  anak-anakNya  oleh  pemanifestasian,
mereka tidak perlu mengatakan satu kata pun tentangnya; anda melihat sesuatu sudah
terjadi. Menempatkan posisi anakNya, membawa dia masuk ke dalam aturan persis
dengan hal-hal yang sama. Dan dia—dia benar-benar ditempatkan di dalam otoritas;
perkataannya sama kelasnya dengan seorang Penghulu Malaikat: lebih baik. Anak itu
diadopsi, ditempatkan di sebuah tempat yang tinggi, ditaruh di luar sana, mengganti
jubah-jubahnya, mengganti warna-warnanya. Sang ayah mengadakan upacara, berkata,
“Ini adalah anakku; mulai dari sekarang dia adalah gubernur. Dia adalah penguasa. Dia
menguasai seluruh warisanku. Semua yang aku miliki menjadi miliknya.” Itu benar.

54 (86) Kemudian kita bisa kembali kepada hal yang sama, Elah, Elah, Elohim, Elohim
(Paham?), di mana Dia adalah yang hidup sendirian. Dan kemudian kembali melalui
Yehova yang menjadikan sesuatu; Dia memberikan kepada manusia kuasa atas bumi.
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Apa  yang  sedang  kita  nantikan?  Manifestasi.  Bumi  sedang  mengerang.  Mari
mendiskusikannya dan membacanya. Baiklah.

. . . telah menentukan . . . kepada pengadopsian sebagai anak-anak oleh .
. . diriNya, sesuai dengan kerelaan kehendakNya,

supaya terpujilah—terpujilah kasih karunia-Nya . . .

Apakah kasih karuniaNya? Kembali ke sebelumnya, ketika Dia bukan seorang Bapa.
Kasih  karuniaNya,  kasihNya,  menjadikan  seorang  anak  bagi  diriNya,  supaya  kita
ditentukan kepada pengadopsian sebagai anak-anak, untuk kepujian kemuliaan kasih
karuniaNya. Paham?

.  .  .  sudah mengaruniakan kepada kita oleh . .  .  (Pribadi itu)  .  .  .  yang
terkasih itu, yaitu Kristus.

Sudah mengaruniakan kepada kita bagaimana? Oleh Dia. Bagaimana kita masuk ke
dalam Dia? Oleh satu Roh, kita semua dibaptis ke dalam Dia. Dengarkan.

Sebab di dalam Dia dan (itu) oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan . . . (d-o-s-a-d-o-s-a . . .)

55 (88) Bagaimana anda dapat mengkhotbahkan predestinasi Allah, penetapan dan
penempatan, jikalau tidak ada pendamaian dosa di suatu tempat? Kenapa setiap hari
anda membuat kesalahan, setiap hari  anda melakukan kesalahan? Tetapi jika anda
dilahirkan kembali, laki-laki atau wanita, segera sesudah anda melakukan kesalahan itu,
Allah tahu bahwa anda menyesal karenanya. Anda dapat berdiri di Hadapan Presiden
Roosevelt  atau siapa pun yang lain  dan berkata,  “Saya salah;  Tuhan ampuni  saya
karena hal ini.” Kenapa? Dan di situlah di mana pendamaian Darah itu . . .

Anda perhatikan d-o-s-a-d-o-s-a itu. Orang berdosa adalah orang berdosa; dia
tidak melakukan dosa. Tetapi  gereja melakukan dosa-dosa, melakukan yang salah,
memperoleh suatu pemikiran yang salah,  kesan yang salah,  membuat  kesalahan-
kesalahan, tertatih-tatih seperti anak kecil berjalan, berusaha untuk belajar bagaimana
berjalan. Dia hanya belum tahu bagaimana berjalan yang baik, karena dia masih anak-
anak. Tetapi kita punya sebuah tangan yang meraih kita jika kita—menangkap kita dan
memegang kita, dan berkata, “Melangkahlah seperti ini, nak.” Dia tidak mengangkat
kita dan memukul pantat kita karena kita membuat kesalahan; Dia tidak memukul kita
sampai mati karena kita sedang berusaha untuk berjalan. Dia mengasihi kita seperti kita
mengasihi anak-anak kita.

56 (90) Seorang ayah yang sejati tidak akan mencambuk anaknya ketika dia sedang
berusaha untuk berjalan, jika dia jatuh ke lantai.  Langsung menangkapnya dengan
sebuah tangan yang besar dan kuat dan mengangkatnya, memegang dia dengan kedua
tangannya, berkata, “Begini caranya kamu melakukannya, nak. Berjalanlah seperti ini.”

Begitulah cara Allah terhadap gerejaNya: menangkapnya dan membawa dia ke
dalam pelukanNya, mengangkat dia dan berkata, “Berjalanlah seperti ini, nak. Di sini,
jangan—jangan—jangan mengatakannya seperti itu; berbicaralah seperti ini. Nah, Aku
tidak peduli apa yang dikatakan gereja, apa yang ini katakan, apa yang itu katakan,
kamu katakan itu seperti ini . . . ? . . .” Seperti ini, beginilah Ini. “Beritakan FirmanKu,
tetaplah tinggal denganNya, berjalanlah denganNya. Tetaplah denganNya. Tinggallah
denganNya.  Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain,  tetaplah denganNya.
Berjalanlah seperti Ini. Beginilah caranya kamu melangkah.”

57 (92) Dosa-dosa kita; sebuah penebusan, mengasihi bagi dosa-dosa kita, atau kita
tidak akan pernah punya kesempatan. Bagaimana kita dapat melabuhkan pada Kata-
kata itu.

. . . menurut kekayaan kasih karunia-Nya,

Yang sudah dilimpahkan-Nya .  .  .  (Apakah “melimpahkan”? Oh, bukan
main.) . . . Yang sudah dilimpahkanNya . . . (bertumpuk-tumpuk) . . . sudah
Dia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian . . .

“Pengertian, seluruh hikmat itu sudah Dia limpahkan kepada kita dengan segala
hikmat,  bukan dunia.”  Hikmat dunia  adalah kebodohan bagi  Dia,  dan hikmat Allah
adalah kebodohan bagi dunia. Seperti siang dan malam, yang satu tidak dapat setuju
dengan yang satunya. Tetapi ketika matahari mulai terbit dan terang hari tiba, malam
menyebar ke mana-mana. Dan ketika Terang Injil  mulai masuk, semua hal-hal dari
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dunia mulai memudar dan apa yang itu lakukan? Dia melimpahkan Sinar Matahari ke
atas anak-anakNya, berjalan di dalam Roh, dipimpin Roh Allah, melimpahkan di dalam
kasih karuniaNya dengan segala pengertian, dan hikmat, pengertian, dan kecerdasan
untuk mengetahui bagaimana untuk berjalan.

Anda melihat  itu  salah;  maka berhati-hatilah  dengan apa yang anda lakukan,
bagaimana  anda  .  .  .  Jika  itu  salah,  berhati-hatilah  bahkan  bagaimana  anda
menghampirinya. Pengertian . . . Mendekatlah, pastikan dengan sangat bahwa anda
tahu bagaimana menghampirinya: cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah yang
dikatakan Yesus.

58 (95) Oh, semua ini adalah bongkahan-bongkahan emas, sahabat-sahabat. Kita bisa
tinggal  hari  demi  hari.  Tidakkah  semua  itu  indah?  Pengertian,  hikmat,  sudah  Dia
limpahkan kepada kita: dicurahkan, bukan satu sendok saja yang diberikan kepada kita,
tetapi butuh sebuah sekop panjang yang besar dan terus melemparkannya seperti itu:
dilimpahkan  kepada  kita,  hikmat  dengan  pengertian  kasih  karuniaNya.  Oh,  besar
anugerahNya!, betapa manis terdengar. Sekarang . . .

yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat . . . pengertian.

Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, . . .

Kepada siapakah Dia sedang berbicara? Denominasi-denominasi? Mohon, saudara-
saudaraku,  janganlah  berpikir  bahwa saya  sedang menjatuhkan  denominasi  anda;
bukan. Saya berusaha memberitahu anda bahwa sejak mulanya hal itu sudah salah.
Yesus berkata, “Pergilah, beritakan Injil.” Kita malah pergi dan membuat denominasi-
denominasi.  Itulah sebabnya kita  tidak bisa  memperolehnya.  Kita  sedang berjalan
menurut hikmat manusia. Jika saja Calvin dapat bangkit . . .
59 (97) Wah, tidak lama lalu saya berdiri di dekat makam manusia besar itu, seorang
reformator  besar.  Dan  saya  merenungkan  betapa  sungguh  hebatnya  manusia  ini
dulunya. Dia dulunya. Baiklah, itu . . . Saya tidak mau . . . Itu adalah John Wesley. Dan
saya berpikir, andaikata John Wesley dapat bangkit dari kuburnya pada hari ini dan
melihat kondisi gerejanya, dia akan malu dengan namanya. John Wesley adalah seorang
manusia yang saleh, sebuah obor yang diambil, sebagaimana dia menyebutnya. John
Wesley adalah orang kudus yang percaya kepada Allah, dan berjalan langkah demi
langkah seturut Dia. Tetapi sesudah John meninggal, mereka berkata, “Kita akan buat
sebuah gereja untuk John sehingga kita  akan punya sebuah gereja,  dan kita  akan
menyebutnya Gereja Methodis karena metode pengudusannya merupakan pekerjaan
yang kedua dari kasih karunia.”

Kemudian mereka membuat sebuah gereja, dan pada masa ini orang-orang dari
gereja mereka itu menyangkal semua yang dipegang oleh John Wesley. John Wesley
mengkhotbahkan kesembuhan Ilahi. John Wesley percaya kepada baptisan Roh. John
Wesley percaya kepada semua pemulihan karunia-karunia. John Wesley, Martin Luther,
banyak dari manusia-manusia besar itu yang berbahasa roh dan menafsirkannya. Dan
pada masa ini kalau anda berbahasa roh di sebuah gereja Methodis atau sebuah gereja
Lutheran, mereka akan mengeluarkan anda melalui pintu. Apa yang terjadi? Tepat di
saat di mana kita seharusnya menempatkan anak-anak, apa yang terjadi? Mereka sudah
mengadopsi sesuatu yang lain, karena mereka tidak mengetahui misteri  Allah. Dan
mereka tidak akan pernah mengetahuiNya melalui sebuah seminari.

60 (99) Biarlah saya bacakan sesuatu kepada anda. Apakah tidak apa-apa? Baiklah.
Mari kita buka pada saat ini, saya mendapatkan sesuatu yang ditulis di sini. Marilah kita
menyelidiki bagaimana Paulus . . . Nah, di sini, di sinilah pengajar dari Pesan ini. Marilah
kita  menuju  ke  Kisah  Para  Rasul  9:5  sebentar.  Dengarkan  bagaimana  Paulus
mendapatkan Pewahyuan ini, apa pun yang terjadi. Sekarang, di Kisah Para Rasul 9 kita
mulai membaca, seperti ini. Ini kelas sekolah Minggu, jadi kenapa tidak—kenapa tidak
membacanya? Izinkan saya mengetahui ketika saya telah keluar dari . . . ? . . .

Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam . . . (Oh, si
kecil  hidung  bengkok  itu,  watak  keras,  maksudnya  Yahudi,)  .  .  .  dan
membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Besar,

dan meminta surat kuasa dari  padanya untuk dibawa kepada majelis-
majelis  Yahudi  di  Damsyik,  supaya,  jika  ia  menemukan  laki-laki  atau
perempuan yang . . .
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“Aku akan pergi mencari mereka. Jika aku dapat menemukan mereka, wah, apa
yang akan kulakukan terhadap mereka (Paham?) kalau aku dapat menemukan mereka.”
Tetapi dia telah ditentukan.

61 (101)  Bagaimana  anda  tahu  bahwa  si  tua  peracik  minuman  keras  ini  bukan
ditentukan kepada kehidupan? Bagaimana anda tahu bahwa pelacur yang bahkan anda
pun tidak ingin berbicara dengannya, bagaimana anda tahu bahwa sebuah jabat tangan
kecil  itu  dan mengundang wanita itu ke gereja tidak akan menjadikan dia seorang
manusia kudus Allah di dalam Kemuliaan di sana dengan . . . Bagaimana anda tahu dia
bukan? Itulah yang kita tidak tahu. Tetapi itulah tugas kita. Seperti seorang nelayan
melemparkan jala ke laut dan menariknya, dia mendapatkan katak, ikan, kadal, laba-
laba air, dan yang lainnya; tetapi sebagian darinya adalah ikan. Dia tidak tahu; dia
hanya melemparkan jala itu. Itulah yang kita lakukan. Perhatikan Paulus.

.  .  .  meminta surat kuasa dari  padanya untuk dibawa kepada majelis-
majelis  Yahudi  di  Damsyik,  supaya,  jika  ia  menemukan  laki-laki  atau
perempuan  yang  mengikuti  Jalan  Tuhan,  ia  menangkap  mereka  dan
membawa mereka ke Yerusalem. (Saudara, dia benar-benar kasar.)

Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-
tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia . . .

Datanglah seorang imam ke jalan itu, Doktor F. F. Jones, dan berkata kepadanya,
“Sekarang  kamu  butuh  pengalaman  seminari,  nak,  dan  aku  percaya  Allah  dapat
memakaimu”? Tidakkah itu akan menjadi  suatu pemandangan yang mengerikan di
Alkitab demi membacanya seperti itu? Sekarang, itu masuk akal sekali . . . Saya tidak
mengatakan itu  untuk melucu.  Ucapan itu,  itu  masuk akal  sekali  seperti  yang kita
dengar  di  masa  ini.  “Anda  tahu,  ibu  anda  adalah  seorang  wanita  yang  baik;  saya
percaya anda akan menjadi seorang pengkhotbah yang baik.”

62 (102) Perhatikan apa yang terjadi.

Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba
cahaya . . . (Whew, supranatural mulai bergerak) . . . memancar dari langit
mengelilingi dia

Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata
kepadanya: “Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya Aku?”

Jawab Saulus: “Siapakah Engkau, Tuhan?” Kata-Nya: “Akulah Yesus yang
kauaniaya itu. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang.

Dan dia gemetar dan takjub dan berkata, “Tuhan, apa yang hendak Kau
suruhkan untuk kuperbuat?” Dan Tuhan berkata kepadanya, “Bangunlah dan
pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu, apa yang harus
kauperbuat.”

63 (103) Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan . . .

Dan mereka menemukan seseorang, Ananias, yang berada di sana melihat suatu
penglihatan, semuanya supranatural. Dan Saulus tua itu, orang yang bobrok itu . . .
Ananias  ini  melihat  suatu penglihatan,  dia  melihat  di  dalam rumahnya.  Dia  adalah
seorang nabi, di dalam rumahnya sedang berdoa, dan dia melihat suatu penglihatan. Dia
. . . Tuhan berbicara kepadanya dan berkata, “Ada seorang laki-laki yang datang dari
jalan di sana itu; yang sama sekali buta seperti kelelawar, dan namanya adalah Saulus;
dia adalah Saulus dari Tarsis.”

Dia berkata, “Tuhan, aku telah mendengar hal-hal yang besar. Janganlah utus aku;
aku adalah orang kecil. Janganlah utus aku menemui dia.”

Dia berkata, “Tetapi, lihatlah, dalam perjalanannya, Aku perlihatkan kepadanya
suatu penglihatan. Aku menampakkan diri kepadanya di dalam Tiang Api. Aku pukul dia
sampai  dia menjadi  buta.  Dan Aku harus membutakan dia dan mencabik-cabik dia
sebelum Aku dapat bekerja menjadikan sesuatu dari dia. Nah, Aku harus meruntuhkan
semua teologianya. Engkau tahu, dia adalah—dia adalah—dia adalah manusia besar dari
salah satu gereja yang ada di sana. Dia punya segala macam gelar; dia tidak perlu
memoles  pada  apa  pun.  Tetapi  Dia  berkata,  ”Apa  yang  harus  Kulakukan  adalah
mengeluarkan semuanya itu dari dirinya.“

64 (106) Hal itu yang dimaksudkan. Itu bukan ditambahkan lagi kepadanya, tetapi itu
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dikeluarkan dari  dirinya.  Saya rasa  itulah  persoalannya dengan kebanyakan kaum
pendeta kita di zaman ini, mengeluarkan hal itu dari diri mereka supaya Allah dapat
memasukkan Roh Kudus ke dalam diri mereka. Mengeluarkan . . . Di situ dia berkata dia
. . .

Dan  dia  berkata,  “Tuhan,  tetapi  orang  ini  adalah  seorang  manusia  yang
mengerikan.”

Dia berkata, “Tetapi, lihatlah, dia berdoa. Sekarang, engkau akan pergi lewat jalan
tertentu dan engkau akan sampai di sebuah mata air. Engkau lewat mata air itu sebelah
kiri,  dan engkau terus jalan.  Akan ada sebuah rumah putih,  naiklah,  dan ketuklah
pintunya. Dia sedang terbaring di dalam ruangan itu; sampai sejauh itu saja mereka
membawa dia. Tumpangkan tanganmu ke atas dia; bawa dia ke sungai Damsyik; dan
baptislah dia di dalam Nama Yesus. Karena Aku beritahu engkau apa yang akan Aku
lakukan, dia harus menderita banyak hal karena Aku, sebab dia adalah utusanKu kepada
bangsa-bangsa Kafir.” Amin.

65 (109) “Baiklah sekarang, tunggu sebentar, Tuhan! Sekarang, sekolah apa yang
harus kusarankan untuk dia?” Saya akan beritahu anda apa yang harus dilakukan, mari
baca Galatia dan temukan, tepat di pasal yang berikutnya. Mari cari Galatia 1 dan mulai
ayat 10, dan mari temukan, sekolah apa yang dituju oleh Paulus, seminari apa, dan
tangan siapa yang ditumpangkan ke atas dia, dan oh, semua itu terjadi. Galatia pasal 1,
untuk menghemat waktu, mari mulai dengan pertobatannya, ayat 10.

Jadi bagaimana sekarang: adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan
Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau
mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.

Oh, bukan main, bukan main, bukan main. Perkenankan saya mengatakan sesuatu
sedikit sebelum ke yang ini: Galatia 1, ambil pasal 8. Berapa banyak yang tahu bahwa
Pauluslah orangnya yang membuat orang-orang itu dibaptis lagi di dalam Nama Yesus:
Kisah Para Rasul 19? Tentu. Coba kita ambil sedikit yang di atas ini, ayat 8—ayat 8.

Tetapi  sekalipun  kami,  atau  seorang  malaikat  dari  Surga  yang
memberitakan Injil yang berbeda kepadamu daripada Injil yang telah kami
beritakan kepadamu, terkutuklah dia.

Dia tidak pernah . . . Dari manakah anda mendapatkan Injil ini, Paulus? Ayat 9.

Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, jadi sekarang aku katakan
sekali  lagi.  Jika  ada  seorang  yang  memberitakan  injil  yang  berbeda
kepadamu daripada Injil yang telah kamu dengar . . . terima, terkutuklah
dia.

Jika dia adalah seorang penghulu malaikat, jika dia adalah seorang bishop, jika dia
adalah seorang penilik umum, jika dia adalah Doktor anu-anu, siapa pun dia, jika dia
tidak memberitakan baptisan air di dalam Nama Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus,
tidak memberitakan pemulihan karunia-karunia, kedatangan Kristus, semua hal ini,
terkutuklah  dia.  Jika  dia  mencoba  mengambil  ayat  mana  pun  dari  Firman  ini  dan
mengatakan bahwa itu adalah untuk zaman yang lain dan menempatkannya pada suatu
ide baru yang bodoh yang sudah kita pelajari dari sebuah seminari, terkutuklah dia.

66 (113) Mari baca, lihat bagaimana Paulus mendapatkannya, lihat bagaimana—apa
yang sedang saya coba untuk saya sampaikan kepada anda pada pagi ini.

Jadi bagaimana sekarang: adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan
Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau
mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.

Bagaimana mungkin saya mengharapkan sesuatu, bagaimana mungkin seorang
yang mengasihi  Allah, dan seorang pengkhotbah, khususnya, mengharapkan untuk
melakukan apa saja tetapi dibenci manusia? Manusia akan membenci anda. Baiklah,
mereka berkata . . . Yesus berkata, “Jika mereka memanggilKu, Tuan rumah itu . . . Aku
adalah  Tuan,  yang terbesar  dari  antara  kamu semua.  Akulah  Seorang yang dapat
mengadakan banyak mukjizat dan melakukan lebih banyak bersama dengan Roh Kudus
daripada kamu semua, karena Aku mendapatkan seluruh Kepenuhan di dalamKu. Dan
jika mereka menyebut Aku Beelzebul,  betapa lebihnya lagi  mereka akan menyebut
engkau? Tetapi berkata, ”Jangan memakai pikiran, apapun yang hendak kamu katakan,
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sebab bukan kamu yang berkata-kata; tetapi Bapa yang diam di dalam kamu, yang
akan berkata-kata pada saat itu. Tetaplah tinggal dengan Firman.“ Dan Dia . . . Ketika
Dia selesai menuliskan Kitab ini, Dia berkata, ”Dan jikalau ada orang yang mengurangi
satu Kata dari Kitab ini atau menambahkan satu kata kepadaNya, dengan cara yang
sama dia akan diambil bagiannya dari Kitab Kehidupan.“ Allah menolong kita untuk
tetap tinggal denganNya.
67 (115) Sekarang, ayat yang berikutnya, biar saya baca sekarang, membacanya
dengan cepat sekarang.

Sebab aku menegaskan . . . (Itu membawa anda ke penghakiman.) . . .
Aku  menegaskan  kepadamu,  saudara-saudaraku,  bahwa  Injil  yang
kuberitakan  itu  bukanlah  injil  manusia  .  .  .  (Nah,  saya  bukan  Metodist,
Baptist,  Presbiterian, atau Karismatik/Pentakosta.)  .  .  .  itu bukanlah injil
manusia.

Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang
mengajarkannya kepadaku, . . .

“Aku tidak pernah menerimanya dari  manusia,  bukan seminari,  bukan doktor,
bukan sekolah pendidikan. Aku tidak pernah menerimanya seperti itu. Aku tidak pernah
mengajarkan begitu.  Aku tidak pernah mendapatkannya dengan cara itu.  Itu tidak
pernah datang kepadaku dengan cara begitu.” Lalu bagaimana itu datang, Paulus?

.  .  .  mengajarkannya,  tetapi  aku menerimanya oleh pewahyuan Yesus
Kristus.

“Ketika Kristus menyatakan diriNya kepadaku, bahwa Dia adalah Anak Allah, ketika
Tiang Api itu menerpaku pada hari itu, aku berkata, 'Siapakah Engkau, Tuhan?' Dia
berkata, 'Akulah Yesus.'”

68 (118) Sekarang, lihat. Saya akan tunjukkan kepada anda apa—apa yang terjadi
dengan dia. Nah, sekarang ini kalau ada seseorang memperoleh pengalaman dulunya,
mereka ingin memberikan kepada dia 10 tahun untuk belajar bahasa Yunani, dan 10
tahun lagi untuk belajar sesuatu yang lainnya, dan selama masa itu dia sudah hilang.
Lihat . . .

. . . tidak pernah menerimanya dari manusia, juga tidak mengajarkannya,
tetapi aku menerimanya oleh pewahyuan Yesus Kristus.

Sebab kamu telah mendengar  pertobatanku pada saat  yang dahulu  di
dalam agama Yahudi, . . .

“Dulunya aku adalah seorang doktor besar, nak. Aku memilikinya.” Dulu dia berada
di  bawah pengajaran Gamaliel,  pengajar tertinggi  yang mereka miliki  di  negeri  itu.
Berapa banyak yang tahu bahwa Gamaliel adalah salah seorang dari pengajar-pengajar
yang terhebat? Benar, tuan. “Agama Yahudiku, wah, dulu aku kuasai; aku tahu semua
bagaimana caranya mengucapkan Kredo Rasuli dan semuanya itu. Kamu ngerti? Aku
tahu bagaimana caranya mengucapkan semua doa-doa pagi dan untuk memberkati
orang-orang.” Paham?

.  .  .  tanpa  batas  aku  menganiaya  jemaat  Allah  dan  berusaha
membinasakannya:  (Bagaimana  dulu  saya  sudah  berusaha  untuk
menghentikan  kumpulan  orang-orang  yang  berguling-guling  kudus  itu.
Paham, paham?)

Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju . . .

“Dulu aku adalah orang besar. Wah, aku benar-benar . . . Aku lebih maju; aku
tunjukkan  pada  mereka  bahwa  aku  dapat  menghancurkan  mereka,  karena  aku
membunuh Stefanus dan banyak hal yang sudah aku lakukan. Lihatlah bagaimana aku
dulu melakukan.” Betapa di luar batas dia telah menganiaya.

69 (121) . . . di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman
yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat
rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku.

Sekarang, ingat, bukan Firman Allah, “adat istiadat nenek moyang mereka,” tradisi
gereja, dengan kata lain. “Saya rasa saya adalah Methodis pada intinya; saya adalah
Baptis pada intinya, saya adalah Karismatik/Pentakosta pada intinya.” Oh, benarkah
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anda demikian? Saya ingin Allah pada intinya. Ya, itu saja. Paham? Paham? Baiklah.

. . . adat istiadat nenek moyangku.

Tetapi  ketika itu  menyenangkan Allah,  .  .  .  (Oh,  oh,  Paulus,  di  sinilah
kamu datang.)  .  .  .  yang telah memilih  aku sejak kandungan ibuku .  .  .
(Yang mengeluarkan saya ke dunia ini) . . . dan memanggil aku oleh kasih
karunia-Nya, untuk menyatakan AnakNya di dalam aku, . . .

Bagaimanakah itu? “Roh Kudus di dalamku . . . Itu menyenangkan Allah untuk
mengambilku, yang telah memisahkan aku dari rahimku, dan memberikan AnakNya
(yang adalah Roh Kudus di dalam rupa Roh) di dalamku, untuk menyatakan diriNya di
dalam aku.” Oh, bukan main. Whew. Saya—saya—saya yakin saya ingin sedikit bersorak
sebentar.

70 (123) Lihat, biar saya beritahu anda, saudara. Ketika itu menyenangkan Allah . . .
Oh, haleluya. Ketika itu menyenangkan Allah . . . Seorang ayah yang pemabuk, seorang
ibu .  .  .  Tuhan memberkatimu,  ibu,  saya bukan sedang mengatakan sesuatu yang
menentangmu. Tetapi seorang ibu yang tidak tahu apa-apa tentang Allah lebih daripada
seekor kelinci yang tidak tahu apa-apa tentang sepatu salju. Dan seorang ayah yang
mabuk tergolek di jalanan. Dan bahkan tidak punya sepatu untuk pergi ke sekolah,
dengan rambut yang panjang sampai ke leher saya, dan setiap orang membenci saya
karena saya adalah orang Kentucky yang berada di Indiana ini. Dan bagaimana, oh,
betapa  itu  benar-benar  merupakan  pemandangan  yang  berbau  busuk.  Tetapi  itu
menyenangkan Allah. Amin. Itu menyenangkan Allah, yang telah memisahkan saya dari
rahim ibu saya, supaya Dia menyatakan AnakNya kepada saya, dengan menjadikan
seorang hamba Firman, yang mau tinggal lurus denganNya, yang akan memperlihatkan
penglihatan-penglihatan  dan  tanda-tanda  dan  keajaiban-keajaiban  dan  mukjizat-
mukjizat. Dan, oh, bukan main . . .

71 (124)  Lihat  apa  yang  sedang  Dia  bicarakan?  Itu  menyenangkan  Allah  untuk
melakukan hal itu. Bagaimana? Dengarkan baik-baik. “Untuk . . .” Sekarang lihat ayat
16.

Untuk menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia
di  antara  bangsa-bangsa  kafir,  maka  sesaat  pun  aku  tidak  minta
pertimbangan kepada gereja;

“Aku tidak pernah pergi kepada seorang bishop dan bertanya kepadanya apa yang
seharusnya  aku  lakukan.  Aku  pun  tidak  pernah  pergi  kepada  darah  dan  daging,
organisasi mana pun, atau apa pun yang lain. Aku tidak pernah punya urusan dengan
mereka. Aku tidak pernah berunding dengan darah dan daging. Aku juga tidak pergi ke
Yerusalem kepada semua imam kudus besar, dan bapa-bapa yang kudus, dan semua
orang itu, dan berkata, 'Nah, kamu tahu, aku dapat penglihatan; apa yang harus aku
lakukan dengannya? Aku melihat  berkat  Tuhan Yesus di  dalam suatu penglihatan.'
Mereka  akan  berkata,  'Keluar  kamu dari  sini,  kamu .  .  .  Apakah  .  .  .  Kamu yang
berguling-guling kudus. Yah, apa yang terjadi denganmu?' Tidak, aku punya semua
gelar itu dari mulanya.” Punya . . .

72 (126) Dan Paulus berkata di sini; saya dapat menunjukkan kepada anda di dalam
Alkitab, bahwa dia berkata dia harus melupakan semua yang pernah dia pelajari, dan
menganggapnya tidak berarti, supaya dia mengenal Kristus. Oh.

juga  aku  tidak  pergi  ke  Yerusalem  mendapatkan  mereka  yang  telah
menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ
kembali lagi ke Damsyik.

Lalu, tiga tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi
Kefas, dan aku menumpang lima belas hari di rumahnya.

Dan sebagaimana kita terus membaca, kita tahu bahwa dia dan rasul Petrus tidak
pernah saling bertemu sepanjang hidup, tidak pernah saling mengenal, tidak pernah
saling melihat, tetapi ketika mereka datang bersama-sama mereka memberitakan Injil
yang sama. Allah mempunyai sebuah sekolah. Yeah.

73 (128) Di sinilah Petrus, berdiri  pada hari Pentakosta itu, berkata, “Bertobatlah,
berilah  dirimu  masing-masing,  dibaptis  di  dalam  Nama  Yesus  Kristus,  untuk
pengampunan dosa-dosamu, kamu akan menerima karunia Roh Kudus.”
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Fillipus berkata, “Oh, betapa mulianya hal ini. Aku harus melakukan sesuatu juga.
Pergi ke . .  .  Aku dapat panggilan ke Samaria. Pergi ke sana dan harus bersaksi di
jalanan. Hal yang pertama, seorang yang sakit datang, tumpang tangan atas dia, dan
mulai  meloncat  dan  melompat,  berkata,  'Glori  bagi  Tuhan,  di  sinilah  kita.'  Mulai
mengadakan sebuah pertemuan yang besar.” Dia berkata, “Kalian semua butuh Roh
Kudus.” Dia berkata, “Apa yang harus kalian lakukan, kalian sudah harus dibaptis di
dalam Nama Yesus.” Lalu dia membawa mereka, mereka masing-masing, ke luar sana
dan membaptis mereka di  dalam Nama Yesus. Berkata, “Datanglah kemari,  Petrus,
tumpangkan tanganmu ke atas mereka sekarang.” Dan mereka menerima Roh Kudus.
Petrus, di rumah Kornelius, hal yang sama.

74 (130)  Bahkan Paulus  tidak pernah melihat  dia  atau tidak mendengar  apa pun
tentang  dia.  Tetapi  dia  melintasi  pantai-pantai  barat  Efesus,  dan  dia  mendapati
beberapa murid.  Dia menemukan seorang pengkhotbah Baptis;  dia adalah: Apolos,
seorang pengacara yang sudah bertobat, pandai, brilian, mengambil Perjanjian Lama
dan membuktikan melaluinya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Benar, tuan. Dia adalah
seorang yang pandai. Dan mereka bersorak-sorak, mereka mengalami sukacita. Alkitab
berkata demikian. Bacalah Kisah Para Rasul pasal 18 dan 19 dan lihat jika itu tidak
benar. Mereka mengalami sukacita; mereka menari di dalam Roh, dan berlari ke sana
kemari, anda tahu. Paulus berkata, “Tetapi apakah kalian sudah menerima Roh Kudus
sejak kalian percaya?”

75 (131) Dan kepada anda saudara-saudara Baptis yang berusaha untuk menusukkan
hal  itu  ke tenggorokan orang-orang,  dan mengucapkan bahasa Yunani  asli  dengan
berkata, “Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus sejak, atau ketika kamu percaya?”
Saya  tantang  anda  untuk  membawa  kata  Yunani  itu  kepada  saya.  Saya  sudah
memperoleh kata Yunani yang asli pada milik saya. Saya juga punya bahasa Aramaik,
dan juga Ibrani. Masing-masing mereka berkata, “Sudahkah menerima Roh Kudus sejak
kamu percaya?”

Oleh iman anda diselamatkan; itu adalah iman anda di  dalam Allah. Darah itu
menjaga anda tetap bersih dari dosa, karena itu membuat sebuah korban. Darah itu
tidak menyelamatkan anda; Darah itu menjaga anda tetap bersih. Bagaimana anda
diselamatkan? Oleh iman anda diselamatkan, dan bahwa oleh maksud dan rencana Allah
memanggil  anda. Anda diselamatkan, dan Darah itu membuat sebuah pendamaian,
terus-menerus membersihkan anda. Dan kemudian oleh satu Roh anda dibaptis  ke
dalam  Roh  Kudus,  ke  dalam  persekutuan  orang-orang  percaya,  dan  ke  dalam
persekutuan Roh Kudus, untuk dipimpin oleh Roh, melakukan tanda-tanda, keajaiban-
keajaiban.

76 (133)  Tunggu,  terus,  menantikan  sesuatu,  sedikit  lagi  kita  mendapatkannya,
berharap melakukannya bagaimanapun juga. Saya katakan tadi untuk memanggil saya
pada saat ini, bukankah demikian? Kebetulan saja saya memandangnya. Hanya sebuah
kata atau dua kata lebih, sedikit lagi.

77 (134) Berapa lamakah keselamatan ini berakhir, berapa lama? Jenis keselamatan
apakah ini? Dari gereja ke gereja? Dari . . . Mari menuju ke Ibrani 9:11, sebentar saja,
untuk melihat saja dan lihat berapa lama, beberapa menit saja. Bukalah di Kitab Ibrani
dan coba temukan berapa lama keselamatan ini berakhir. Lihatlah jenis keselamatan
apakah ini. Sekarang mari baca Ibrani 9:11.

Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik
yang akan datang: Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih
sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia,—artinya yang . . . (Nah,
ini  adalah pengajar yang sama itu, Paulus. Paham?)  .  .  .  tidak termasuk
ciptaan ini,

dan Ia telah masuk satu kali . . . (Berapa kali? Sekali.) . . . untuk selama-
lamanya  ke  dalam  tempat  yang  kudus  bukan  dengan  membawa  darah
domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya
sendiri.  Dan  dengan  itu  Ia  telah  mendapat  .  .  .  (keselamatan  selama
seminggu, keselamatan sampai kebangunan rohani yang berikutnya? Jenis
apakah?) . . . penebusan yang kekal bagi kita.

78 (135) Apakah arti kata “Kekal”? Di dalam Kristus, setelah saya sudah percaya . . .
Tidak ada seorang yang dapat menyebut Yesus itu “Kristus,” selain oleh Roh Kudus.
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Oleh karena itu terdapat tiga golongan manusia: orang yang tidak percaya, orang yang
pura-pura percaya, dan orang percaya. Tetapi  mereka yang sudah percaya kepada
Hidup Kekal, sudah masuk ke pelataran.

Lihat tabernakel yang lama itu, apa yang pertama kali mereka lakukan? Masuk ke
pelataran, orang Kafir.  Berikutnya adalah mezbah korban bakaran di  mana mereka
membasuh korban itu di kolam pembasuhan. Berikutnya menyembelih korban itu, dan
memercikkan darah itu ke mezbah. Kemudian sekali dalam setahun Harun yang diurapi
(Oh, dengan apa?) dengan wewangian dari bunga Mawar Saron, dengan minyak yang
baik yang memiliki bau wangi padanya, mereka mencurahkannya ke atas kepalanya; itu
turun sampai ke ujung-ujung jubahnya. Perhatikan bagaimana orang ini harus masuk ke
balik tirai, sekali setahun, membawa darah itu di hadapannya untuk kursi pendamaian
itu. Dan dia mengambil tongkatnya dalam satu tahun dan melupakannya. Ketika mereka
kembali setelah itu, itu bertunas dan berbunga. Sebatang tongkat tua yang sudah dia
masukkan mungkin selama 40 tahun di padang gurun, diletakkan di dalam ruang kudus
. . . Perhatikan, ketika mereka mengambil darah perjanjian, darah itu, dia diurapi. Dan
dia  mengenakan  pakaian  yang  padanya  terdapat  lonceng-lonceng  kecil  yang
bergemerincing, satu buah delima dan satu buah lonceng. Dan orang itu harus berjalan
dengan  cara  tertentu,  di  mana  setiap  kali  ketika  dia  menggerakkan  kakinya,  dan
bergerak seperti ini, dan melangkahkan kakinya, mereka menyanyikan, “Kudus, kudus,
kudus bagi Tuhan. Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan.”
Oh, bukan main.

79 (137)  Apa yang sedang saya bicarakan? Dengarkan Itu,  Tabernakel  Branham.
Kalian sudah mendapatkan kesempatan kalian. Ketika sekali  saja seseorang diurapi
dengan Roh Kudus, untuk diadopsi ke dalam keluarga Allah, untuk ditempatkan pada
posisinya oleh Bapa, dan dimasukkan ke dalam sebuah pelayanan ini, ke dalam maksud
hidupnya, atau untuk apa Allah sudah memanggil dia, jalan dia harus kudus, kudus,
kudus bagi Tuhan. Kudus, kudus, kudus . . .

“Oh, anda harus berpaling kepada hal ini dan menjadi . . .” Kudus, kudus, kudus
bagi Tuhan. “Oh, anda harus percaya kepada semua yang dikatakan tua-tua, ini.”

Tetapi kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Biarlah FirmanNya menjadi yang pertama;
biarlah Ia menjadi segala sesuatu yang ada, dan diam di dalam hati anda. Jalan anda
harus di dalam Firman. “Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan.”

“Oh, kalau saja anda mau datang kemari, saya mau beritahu anda apa yang kita
lakukan; kita akan berorganisasi, memasukkan anda ke dalam organisasi kami; anda
akan menjadi manusia besar.”

“Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan,” jalan terus.
Jangan pedulikan apa pun yang dikatakan orang.

“Tarik kaset-kaset khotbah ini. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu,
lainnya.”

“Kudus,  kudus,  kudus  bagi  Tuhan.”  Anda  harus  mengarahkan  mata  anda  ke
Kalvari, dan tidak ada yang akan menghentikan anda. Jalan hidup anda itu sendiri; anda
sedang  menelusuri  Jalan  Raya  Raja,  diurapi  dengan  Minyak  urapan  yang  terbaik,
bergerak masuk ke ruang maha kudus. Whew. Amin. Baiklah.

80 (143) Paulus katakan bahwa dia tidak menerima ini dari manusia. Sekarang, apa
yang dia katakan, kembali ke Galatia, pelajaran kita. “Menyatakan kepada kita rahasia
kehendakNya.” Apakah kehendakNya? “Menyatakan kepada kita rahasia kehendakNya .
.  .”  Anda  yang  sedang  mencatat,  ayat  9.  Saya  akan  bergegas  secepatnya  dan
mengemukakan hal ini, karena kita berjalan terlambat.

Oh, setiap Firman adalah seperti sebuah . . . ? . . . Oh, setiap Firman adalah suatu
bongkahan. Anda bisa terus mengambilNya dan terus mengkilapkanNya. Anda dapat
menggali. Saya dapat . . . Anda bisa mengambil salah satu Perkataan-perkataan dari
situ, mengambilnya dari Kejadian dan mengkilapkannya, mengambilnya dari Keluaran
dan mengkilapkannya, anda bisa mengambilnya dari Imamat dan mengkilapkannya lagi,
dan, waktunya anda sampai di Wahyu, itu semuanya adalah Yesus. Amin. Anda bisa
terus mengkilapkannya sebanyak yang anda inginkan; itu akan merupakan Yesus ketika
anda menyentuh—ketika anda menyentuh Wahyu. Sebab Dia berkata, “Aku adalah Dia
yang Ada, yang Sudah Ada, dan yang Akan Datang. Aku Adalah Tunas dan Keturunan
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Daud, Bintang Fajar. Aku adalah Alfa dan Omega.” Yaitu A dan Z dalam abjad Yunani.
“Aku adalah dari A sampai Z. AKULAH. Aku adalah Semua di dalam segalanya.” Itu
benar. “Akulah Dia yang telah hidup dan yang telah mati, dan telah hidup untuk selama-
lamanya.  Aku  memegang  kunci-kunci  maut  dan  neraka.”  Oh,  bukan  main.  Setiap
bongkahan anda angkat ke mari dan mulai mengkilapkannya, itu akan mengkilapkan
sampai kepada Yesus.
81 (145) Sekarang, sedikit lagi dan ketika kita akan—kita akan—kita akan—kita akan,
akan kita akhiri. Yah. Lantas untuk apa anda menantikan? Untuk apa anda berada di
dalam pertemuan ini? Untuk maksud apa itu? Untuk apa dunia mengerang? Untuk apa
bom atom itu menggantung di sana, untuk apakah molekul-molekul dan atom-atom itu?
Dan, oh, tentang apakah semuanya itu?

Bukalah  ke  Roma 8,  sebentar  saja.  Untuk apa itu  menantikan?  Untuk apakah
semuanya ini menantikan? Saat yang apa? Roma pasal 8 dan mari mulai dan membaca
tentang, oh, tadi saya katakan ayat 8. Mari mulai dengan sembilan—atau ayat 19, dan
baca saja ini untuk membuatnya, membuatnya sungguh manis. Itu benar. Saya tahu
anda sedang menuju ke situ. Baiklah. Roma pasal 8, sekarang saya yakin saya benar.
Benar, tuan. Pasal 8, dan mari mulai di sini di ayat 18. Mari mulai ayat 14.

Sebab barangsiapa dipimpin  oleh  Roh Allah,  mereka adalah  .  .  .  anak
Allah. (Itu benar.)

Sebab  kamu  tidak  menerima  roh  perbudakan  yang  membuat  kamu
menjadi takut lagi, . . .

82 (147)  “Oh,  mungkinkah  saya  bisa  menahan.  Oooh,  andaikata  saja  saya  bisa
menahan sekarang.” Jangan menahan. Itu bukanlah apakah saya menahan; itu adalah
apakah Dia menahan. Saya ada di dalam Dia saat ini. Paham?

Baiklah,  anda berkata,  “Yah,  andaikata saya ada di  dalam Dia .  .  .”  Sekarang
kalian—kalian Presbiterian berkata, “Aw, kami selalu percaya itu.” Tetapi hidup anda
membuktikan bahwa anda tidak percaya, jikalau anda tidak menjalani jenis kehidupan
yang dulu Dia jalani, anda percaya kepada Injil yang sama yang Dia beritakan.

Anda berkata, “Oh . . .” orang-orang Baptis berkata, “Tentu, saya percaya kepada
keselamatan selamanya.” Dan pergi kemari dan mengisap rokok, dan pergi ke dansa-
dansi,  dan wanita-wanitanya memotong rambut mereka, merias wajah mereka dan
bertingkah laku sepertinya aku-tidak tahu-apa-apa? Buah-buah anda membuktikan
bahwa anda tidak percaya Itu.

Ketika saya berkata, “Apakah anda percaya kesembuhan Ilahi?”

“Oh, Doktor Jones mengatakan itu begini; bahwa itu adalah di zaman dahulu.”

Yah, kalian munafik, ada apa dengan kalian? Kalian anak kecil yang malang yang
dibohongi,  kalian  begitu  jauh  dari  Injil  sampai  itu  layak  dikasihani.  Kalian  sudah
dibelokkan pada suatu jalan yang berlumpur di suatu pembakaran sampah. Tidakkah
kalian melihat di sini apa yang Dia katakan? Bahwa setiap roh yang mengaku bahwa
Yesus tidak datang ke dalam daging manusia pada saat ini, adalah berasal dari roh yang
salah. Alkitab berkata Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Apa yang
dulu Dia katakan; Dia katakan saat ini; Dia selalu dengan cara itu. Dengarkan saja.

83 (151) Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu
menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh . . . [Jemaat berkata
“adopsi”—Ed.]

Sekarang,  sesudah  anda  diadopsi,  baiklah,  sesudah  anda  diadopsi,  anda
ditempatkan; kemudian anda mengerti, sesudah pernyataan upacara itu dan anda sudah
ditempatkan ke dalam Tubuh itu dengan benar. Anda adalah seorang anak laki-laki,
tentu, seorang anak perempuan; ketika anda dilahirkan kembali anda adalah . . . Itu—
itulah kelahiran anda. Tetapi sekarang anda ditempatkan pada posisi.

Sebab  kamu  tidak  menerima  roh  perbudakan  yang  membuat  kamu
menjadi takut lagi . . .; tetapi kita telah menerima Roh—kita telah menerima
Roh adopsi, dengan begitu kita berseru: “ya Abba, ya Bapa!” (Yang artinya,
“Allahku.” Baiklah.)

Roh  itu  sendiri  bersaksi  bersama-sama  dengan  roh  kita,  bahwa  kita
adalah—bahwa kita adalah anak-anak Allah.
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Bagaimana ia melakukannya? Anda berkata, “Glori bagi Tuhan. Haleluya. Itu tidak
menyusahkan saya; saya adalah seorang anak Allah,” dan pergi dan melakukan hal-hal
yang anda lakukan? Roh Allah akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah.

Yesus  berkata,  “Dia  yang  percaya  kepadaKu,  pekerjaan-pekerjaan  yang  Aku
lakukan akan dia lakukan juga.” Paham? Paham?

84 (154) Jika—jika—jika—jika pokok ini  muncul  dan ia menghasilkan sekumpulan
anggur, dan yang berikutnya muncul dan menghasilkan sekumpulan labu, ada yang
salah. Paham? Itu adalah sebuah gereja yang dikonsep, itu adalah sebuah pokok yang
dikonsep,  itu  adalah  seorang  yang  dikonsep.  Dan  jika  seseorang  oleh  sebuah
denominasi, menjadi milik sebuah denominasi dan menyebut diri mereka orang Kristen,
dan tidak memiliki Roh Kudus dan memiliki kuasa Allah dan—dan semuanya ini . . .
85 (155) Sekarang, jika anda pergi ke sini dan bertingkah seperti sekumpulan orang-
orang ini yang . . . ? . . . hanya karena anda berbahasa roh. Saya sudah melihat iblis-
iblis berbahasa roh. Benar, tuan. Saya sudah melihat mereka menari di dalam Roh dan
bersorak dan mulutnya berbusa, dan lain sebagainya, dan semuanya itu. Saya sudah
melihat  hal  itu.  Saya  adalah  .  .  .  Saya  tidak  membicarakan  hal  itu.  Saya  sedang
berbicara tentang Roh Allah.

Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah . . .
anak-anak Allah.

Dan  jika  kita  adalah  anak,  ahli  waris;  ahli  waris  Allah,  .  .  .  yang
menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika . . . kita menderita
bersama-sama dengan Dia, supaya kita . . . juga dipermuliakan bersama-
sama dengan Dia.

Sebab  aku  yakin,  bahwa  penderitaan  .  .  .  (Dengarkan  saja  ini.  Oh,
tidakkah ini indah.) Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam
kita. (Di dalam kita.)

Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk . . . (Anda dapatkan di sini,
mendapatkan sedikit—ada tulisan kecil di sini, tulisan pinggir, “ciptaan” yang
benar,  dalam bahasa Yunani.)  .  .  .  seluruh ciptaan menantikan,  ciptaan
sedang menantikan manifestasi anak-anak Allah.

86 (158) Sedang menantikan apakah semuanya? Apa yang sedang dinantikan oleh
seluruh ciptaan? Pemanifestasian anak-anak Allah. Sedang menantikan gereja untuk
berada di dalam posisinya.

Siapakah anak Allah itu, ketika Adam, di manakah daerah kekuasaanNya? Bumi.
Dulu dia—dia memiliki daerah kekuasaan di bumi. Benarkah itu? Dia bukan Elah, Elah,
Elohim saat  itu;  Dia  adalah  Yehova.  Paham? Yaitu,  “Akulah  Tuhan,  dan  Aku  telah
menjadikan  orang-orang  yang  sedikit  lebih  rendah  di  bawahku.  Dan  Aku  sudah
memberikan daerah kekuasaan kepada mereka.  Dan di  daerah kekuasaan mereka,
daerah  kekuasaan  yang  berada  di  bawah mereka  adalah  bumi.”  Manusia  memiliki
daerah kekuasaan atas bumi. Dan semua ciptaan sedang menantikan anak-anak Allah
dinyatakan. Oh.

Kita sedang menantikan datangnya Milenium yang sukacita itu,
Ketika Tuhan kita yang diberkati itu akan datang
dan mengangkat Mempelai WanitaNya yang sedang menanti;
Oh, bumi sedang mengerang,
berseru bagi datangnya hari yang manis itu
Ketika Juru Selamat kita akan datang kembali ke bumi.

87 (159)  Apakah  itu  benar?  Menantikan,  Allah  berusaha  untuk  menempatkan
gerejaNya pada posisi untuk memanifestasikan diriNya, mendapatkan seseorang supaya
Dia  dapat  bekerja  sepenuhnya seperti  ini,  katakanlah,  “Di  situlah  RohKu mengalir
dengan bebas. Demikianlah Itu. Bahwa, bahwa, Aku—Aku—Aku dapat bekerja di sini.”
Mendapatkan seorang yang lainnya di sebelah sini dan menempatkan dia, “Aku dapat
menempatkan dia.” Pengadopsian, penempatan, manifestasi, membawa dia kemari dan
mengadakan  sebuah  upacara  baginya,  melawat  dia  dengan  seorang  Malaikat,
memberitahukan sesuatu kepadanya. Nah, jika dia sudah memberitahukan yang benar .
.  .  Sekarang, andaikata dia mencari-cari  alasan saja, itu tidak akan bekerja. Tidak,



Adopsi #3 22

tidak, itu—itu tidak akan bekerja, kita sudah punya banyak soal itu. Tetapi yang saya
maksudkan—tetapi  saya  maksudkan  manifestasi  anak-anak  Allah,  ketika  Allah
memanifestasikan diriNya dan Dia mengutus dia. Dan kemudian dia pergi, dan apa yang
dia  katakan  benar.  Apa  yang  dia  lakukan  benar.  Apa  yang  dia  lakukan,  dia
memanifestasikan Kristus. Bagaimana anda menilai dia? Dengan cara dia tinggal dengan
Firman,  tetap  dengan  Firman.  Nah,  begitulah  bagaimana  anda  mengenal  semua
manusia, dengan cara dia tinggal dengan Firman. “Jika mereka berbicara tidak sesuai
Firman, tidak ada Kehidupan di dalam diri mereka,” kata Alkitab. Paham? Tinggalkan
mereka.

88 (160) Sekarang, mari membaca, kemudian kita—kita harus akhiri, karena waktu
kita semakin habis. Baiklah, di ayat 10, atau ayat 9, tepatnya.

Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita . . . (untuk
mengadopsi kita), . . . sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana
kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam diriNya.

Dia  tetapkan  ini  di  dalam diriNya  sebelum dasar  dunia.  Berapa  banyak  yang
mengerti? Paham?

Itu di  dalam dispensasi  .  .  .  (Oh, bukan main,  kita sampai  di  sini  lagi.
Paham? Oh, lewatkan saja itu. Paham?) . . . dispensasi kegenapan waktu . .
.

89 (163) Anda percaya dengan dispensasi-dispensasi? Alkitab mengatakan demikian,
“Pada dispensasi kegenapan waktu . . .” Apakah kegenapan waktu? Sudah ada sebuah
dispensasi, baiklah, ada dispensasi hukum Musa. Ada dispensasi Yohanes pembaptis.
Ada dispensasi Kristus. Ada dispensasi gereja organisasi. Ada dispensasi pencurahan
Roh Kudus. Sekarang adalah dispensasi pengadopsian, apa yang sedang dinantikan
dunia, mengerang. “Dan ketika kegenapan waktu itu tiba, ketika dispensasi kegenapan
waktu itu . . .” Apakah kegenapan waktu itu? Ketika orang-orang mati bangkit, ketika
sakit penyakit berhenti, ketika—ketika seluruh bumi berhenti mengerang. “Dispensasi
kegenapan waktu . . .” Perhatikan ini.

Ketika  di  dalam  dispensasi  kegenapan  waktu  untuk  mempersatukan
semuanya di dalam Kristus, . . .

Tidakkah anda bersukacita?  Bagaimana Dia  akan melakukannya?  Menyatukan
semuanya di dalam siapa? [Jemaat berkata, “Kristus”—Ed.] Bagaimana anda masuk ke
dalam Kristus? [“Oleh satu Roh”—Ed.] Oleh satu Roh kita semua dibaptis ke dalam
[“Satu Tubuh”—Ed.] satu Tubuh. Dan Tubuh itu Tubuh Siapa? [“Kristus”—Ed.] Sudah
dihakimi. Dia mengambil penghakiman kita. Lantas siapakah kita? “Ketika Aku melihat
[”Darah“—Ed.] Darah, Aku akan lewat daripada kamu.” Setiap kali Dia melihat Tubuh
itu, di sanalah Itu berada, berlumuran darah. Saya ada di situ dengan apa? Roh Kudus.
Dia lewati. Oh, bukan main.

Dan ketika dispensasi kegenapan waktu itu, untuk mempersatukan . . .
semuanya di dalam Kristus, baik yang di sorga . . .

90 (165) Sekarang jika anda ingin berbicara mengenai sebuah nama, kita akan mulai
saja sebentar dengan hal itu sekarang. Semua keluarga yang di Surga dinamai apa?
[Jemaat mengatakan “Yesus Kristus”—Ed.] Semua keluarga yang di bumi dinamai apa?
[“Yesus Kristus”]

Terdapat beberapa orang wanita yang baik di sini, baik . . . ? . . . wanita sejati,
para ibu. Ada seorang Nyonya Branham, Nyonya William Branham; dia adalah isteri
saya. Dia pulang bersama dengan saya. Nah, kalian yang lain pergi bersama dengan
suami-suami anda.

Ada satu gereja besar yang hidup dari Allah yang hidup; ia mengenakan NamaNya,
Ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu benar. Saya tidak mengatakan . . .

91 (168)  Saya  tidak  menyalahkan  pekerjaan-pekerjaan  yang  baik,  saya  tidak
menyalahkan rumah-rumah sakit mereka dan hal-hal yang baik yang mereka lakukan.
Saya rasa itu mengagumkan, dan Allah memberkati orang-orang miskin, penderitaan
kemanusiaan. Saya tidak menyalahkan semua hal yang lainnya yang sedang mereka
kerjakan: bagus, itu bagus saja. Dan dengan organisasi-organisasi mereka yang besar
dan jutaan dolar,  saya yakin saya akan lebih suka melihat  itu  daripada setiap kali
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melihat tempat jual minuman keras di sudut-sudut jalan. Tentunya saya menghormati
mereka sebagai para pelayan/minister yang berdiri di mimbar.

Tetapi ketika itu tiba untuk penyatuan itu di akhir dari dispensasi tersebut, itu akan
menantikan  pemanifestasian  anak-anak  Allah  di  dalam dispensasi  itu,  supaya  Dia
menyatukan semuanya, semua yang sudah dibawa ke dalam Kristus. Siapakah Kristus?
Berapa banyak—bagaimana kita masuk ke dalam Dia? I Korintus 12, “Oleh satu Roh kita
semua dibaptis ke dalam satu Tubuh, yang adalah Tubuh Kristus, dan mengambil bagian
kepada setiap karunia dan setiap hal yang baik yang Dia miliki.” Apakah itu benar? Dan
seluruh bumi  sedang mengerang,  berseru,  menantikan manifestasi-manifestasi  itu
ketika Kristus dan GerejaNya akan menyatu.

Itu  .  .  .  dispensasi  kegenapan  waktu  itu  .  .  .  mempersatukan  .  .  .
semuanya di dalam Kristus, baik yang di sorga maupun yang di bumi; yaitu
di dalam Dia . . . bumi . . . yaitu di dalam Dia:

Di dalam Dia . . . karena di dalam Dialah kami mendapatkan warisan . . .

92 (170) Oh, Saudara Neville, maafkan saya karena mengambil waktu ini. Saya hanya
. . . Kata “warisan” itu. Oh, Tuhan. Saya kenal engkau . . . Itu adalah Saudara kerabat
saya. Saya tidak . . . Saya harap saya tidak gila. Saya—saya—saya hanya . . . Saya rasa
saya  tidak  demikian.  Tetapi,  oh,  bukan  main.  Apa?  “Sebuah  warisan.”  Kita  telah
mendapatkan sebuah warisan. Seseorang harus meninggalkan sesuatu untuk anda.
Allah, sebelum dasar dunia, meninggalkan sesuatu untuk anda: Sebuah nama yang
tertulis  di  Kitab  itu,  bahwa  ketika  Anak  Domba  disembelih  anda  akan  dikenali
denganNya. Oh, biar disimpan saja hal itu untuk nanti malam. Mari membacanya terus
sedikit. Bukan main, bukan main. Bagaimana kita akan pernah bisa sampai ke ayat 3
nanti malam? Jadi . . . ? . . . Bahkan kita tidak mendapatkan 4 atau 5 ayat dari sini.
Sekarang,  kita  siap  untuk  menutup.  Saya  hanya  harus  membacanya  dan
membiarkannya berlalu.

93 (171) Di dalam Dialah kami mendapatkan warisan, . . .

Apa? Bagaimana kita mendapatkan warisan ini? Bagaimana kita mendapatkannya?
Karena kita berjalan lurus? Bagaimana kita mendapatkan warisan ini? Karena kita telah
ditentukan. Whew. Saudara-saudaraku kaum Armenia, saya tahu hal itu sangat sukar.
Saya tidak bermaksud untuk menyakiti, tetapi itu benar-benar membuat saya sangat
enak  demi  mengetahui  bahwa  itu  .  .  .  Anda—anda—anda  mendapatkannya;  anda
mendapatkannya,  saudara,  baiklah.  Anda  hanya  t idak  melihatnya.  Anda
mendapatkannya sama. Paham? Anda bagus (Paham?); anda bagus. Paham? Tetapi
anda—anda dapat . . . Oh, tetapi itu sangat bagus demi memandangnya. Sama seperti
apa yang dikatakan Saudara Neville tentang lorong pertokoan pada waktu itu, “Ambillah
tangga dan pergilah berkeliling dan lihatlah apa yang anda dapatkan.” Benar, tuan.
Itulah yang anda dapat; ini yang anda dapat. Roh Kudus Allah adalah Tangga kita untuk
memberitahu kita apa yang kita dapatkan. Paham?

94 (172) Lihat, sebuah warisan. Oh, bukan main! Sebuah warisan macam apakah itu?

. . . ditentukan menurut maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatunya
menurut keputusan kehendakNya:

Ketika Dia adalah . . . sebelum Dia menjadi seorang Papa, sebelum Dia adalah
Allah,  sebelum  Dia  adalah  seorang  Juru  Selamat,  sebelum  Dia  adalah  seorang
Penyembuh, sebelum semua ini, Dia sudah menentukan, menaruh Nama Anak Domba di
Kitab itu, memandang ke bawah melalui maksud dan rencanaNya dan melihat nama
anda, menempatkannya di situ juga. Apakah itu? Dan sesudah kita datang ke dunia,
dilahirkan dari orang tua yang penuh dengan dosa; kita berjalan-jalan di dunia, anda
tahu. Hal pertama yang anda tahu, seperti orang Yahudi yang berhidung bengkok itu,
Paulus, anda tahu, dan—dan dia sedang mengerjakan, dan hal yang pertama, Sesuatu
berkata, “Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini.”

Anda berkata, “Oh, Abba, Bapa.” Di sini kita mulai datang. Paham? Menentukan
kita  kepada  warisan  kita  di  dalam Dia,  yang  telah  ditentukan  bagi  kita,  kita—kita
mewarisinya  sebelum  dasar  dunia.  Paham?  Oh.  Untuk  maksudNya  sendiri  untuk
mengerjakan rencana kehendakNya (Itu tepat.) untuk menjadi seorang Allah dan Juru
selamat.

95 (175) Di dalam Dia kamu juga percaya, sesudah kamu mendengar Firman
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Kebenaran . . .

Dan siapakah Kebenaran itu? Yesus adalah Kebenaran, Injil Kebenaran. Sekarang,
apakah Injil?  Hanya ada satu  Injil.  Galatia  1  berkata,  “Meskipun seorang Malaikat
memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia.” Ini adalah Injil, Injil keselamatan anda,
bukan yang lain; tidak ada yang lain—tidak—tidak ada nama lain yang diberikan di
bawah kolong langit ini yang olehnya kamu diselamatkan.“ Tetapi di dalam Nama siapa?
[Jemaat berkata, ”Tuhan Yesus Kristus“—Ed.] Oh, bukan main.

. . . di dalam . . . sesudah kamu percaya, kamu dimeteraikan . . .

Oh, “Sesudah kamu percaya . . .” Bagaimana mungkin kita mengulangi hal itu,
saudara-saudara? Biar ditinggalkan saja hal  itu untuk nanti  malam, apa yang anda
katakan? Oh, bukan main. Saya—saya hanya tidak dapat meneruskan lebih jauh lagi.
Biar  saja  itu  untuk  nanti  malam.  Cuma  saya  tidak  dapat  meninggalkan  kata  itu
“dimeteraikan,” bagaimana anda masuk ke hal itu. Paham?

96 (177) Mewarisi oleh predestinasi. Saya mewarisi sesuatu. Mewarisi apa? Harus ada
seseorang  yang  meninggalkan  warisan  untuk  saya.  Wah,  anda  berkata,  “Yesus
meninggalkan warisan untuk anda.” Tolong ulangi? Yesus tidak pernah meninggalkan
warisan untuk saya; Yesus tidak pernah meninggalkan warisan untuk anda; Dia hanya
turun dan membayar untuk warisan anda, membawa anda kepada warisan anda. Tetapi
nama anda sudah ditempatkan di Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dasar dunia.
Allah memberikan kepada anda warisan anda.  Warisan anda adalah yang pertama.
Yesus  hanya  datang  .  .  .  Banyak  .  .  .  Beginilah  cara  mereka  mencoba  untuk
membuatnya, “Allah berkata, 'Yah, ada banyak orang-orang yang terhilang; dan aku
tidak ingin mereka . . . diselamatkan, jadi Aku akan mengutus Yesus turun dan mungkin
Dia akan . . . seseorang merasa menyesal, dan mengetahui apa yang telah aku lakukan
dan—dan diselamatkan.'” Oh, kasihan. Saya tidak mau menjalankan pekerjaan saya
seperti itu, bahkan seburuk-buruk saya menjalankannya kadang-kadang. Ya, saya tidak
akan melakukannya seperti itu. Bagaimana dengan Allah?

97 (178) Allah, oleh maksud dan rencanaNya, dengan tepat melihat siapa yang akan
diselamatkan dan siapa yang tidak akan diselamatkan.  Dia  mengutus  Yesus untuk
menyelamatkan mereka yang telah Dia pilih. Tidakkah Paulus mengucapkan lima ayat di
belakang ini, bahwa Dia memilih kita di dalam Dia bahkan sebelum dunia ada? Itulah
warisan  kita.  Allah  memilih  kita,  dan  membiarkan  Yesus  datang  dan  membayar
harganya.  Harga  apa?  penumpahan  DarahNya,  bahwa  tidak  ada  dosa  yang  akan
diperhitungkan kepada kita. Tidak ada yang anda perbuat. Tetapi jika anda . . .

“Dia yang dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan akan
Kebenaran, maka tidak ada lagi korban.”

Nah, dan di situlah di mana anda akan bangkit lagi, berkata, “Bagaimana dengan
hal itu, Saudara Branham?”

Tetapi ingat saja (Paham?), “yang sudah menerima pengetahuan akan Kebenaran.”
Mereka tidak pernah menerima Kebenaran; mereka hanya menerima pengetahuan akan
Kebenaran. Paham? Adalah tidak mungkin bagi mereka yang sudah pernah diterangi
dan ikut mengambil bagian dari Roh Kudus, mengecap kuasa Firman yang baik. Seperti
mereka yang dulu yaitu orang-orang percaya perbatasan itu. Jadi sangat banyak orang
yang menulis surat kepada saya mengenai hal itu.
98 (182) Orang-orang percaya perbatasan itu berjalan di sana, Yosua dan Kaleb pergi
ke sana. Mengapa? Sekarang, kita akan sebut itu Roh Kudus, tanah yang di sana itu. Di
sini mereka kembali ke sini. Itu di atas sini, katakanlah ini Roh Kudus, dan mereka
berada di luar sana. Anda paham? Di situlah di mana janji itu berada, di sana. Baiklah,
mereka berkata, “Utuslah 10 pengintai, satu pengintai dari setiap suku, supaya semua
suku-suku  kita  dapat  mengetahui  apakah  warisan  kita  itu,  di  mana  kita  akan
ditempatkan di sana, di mana kita akan ditempatkan, jadi aku akan mengutus beberapa
pengintai.”

Mereka semua berada di sana, “Oh, astaga. Yah, kita akan disebut orang-orang
yang  berguling-guling  kudus!  .  .  .  ?  .  .  .  Tidak,  tidak,  aku—aku  kita  tidak  dapat
melakukan hal itu.” Paham?

Yosua dan Kaleb berkata,  “Aku akan melihat  seperti  apakah itu terlihat.”  Lalu
mereka datang kemari dan memandang ke arah . . . ? . . . Astaga, mereka tiba di sana
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dan memotong satu tandan besar dari anggur mereka dan pulang kembali. Berkata,
“Bukan main, tanah itu baik,” berkata, “Oh, itu bagus. Ini dia; cicipi saja sebagian, itu
benar-benar enak.”

“Oh, itu enak, tetapi, oh, lihatlah yang besar-besar itu . . . Oh, kita tidak dapat
melakukannya. Berdiri menentang semua denominasi yang besar itu, semua yang besar
itu? Oh, itu terlalu buruk; kita tidak dapat melakukannya. Tidak, tuan . . . ? . . . Tidak,
tuan.” Dan mereka mulai berkata, “Oh, ayo kembali ke Mesir yang nikmat itu. Lebih baik
kita tinggal di sana saja. Kita tidak dapat melakukannya; jalan ini terlalu lurus. Kita . . .
Oh, kita tidak dapat melakukan ini; kita tidak dapat melakukan itu.”
99 (186) Si tua Kaleb berkata, “Tenanglah kalian semua.”

Yosua berkata, “Diamlah, kalian semua. Biarlah aku mengatakan sesuatu.”

“Oh, minta ampun, minta ampun, minta ampun kita tidak dapat melakukannya. Oh,
kita tidak dapat . . . Yah, jika saya harus keluar dari kelompok main kartuku, Saudara
Branham. Jika saya harus membiarkan rambut saya memanjang seperti wanita tua itu,
saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Jika saya harus menanggalkan
celana pendek saya, saya—saya—saya harus berhenti, anda tahu. Dan jika saya harus
menghentikan rokok saya, jika saya harus melakukan hal ini . . .” Anda contoh yang
malang yang sengaja itu . . . Ya. “Sungguh tidak dapat melakukannya.”

Yosua  berkata,  “Oh,  itu  bagus.  Haleluya.  Kita  dapat  meraihnya.”  Apakah itu?
Mereka sedang memandang kota-kota besar yang berkubu itu. Namun Yosua dan Kaleb
sedang memandang janji yang dibuat Allah itu. Tetaplah bersama Firman tidak masalah
siapa diri anda. Tetaplah dengan Firman.

100 (189) Sebab Petrus  berkata,  “Bertobatlah,  berilah dirimu masing-masing,  dan
dibaptis  di  dalam Nama Yesus Kristus untuk pemgampunan dosa-dosa,  sebab bagi
kamulah janji itu (sungguh tanah perjanjian), dan bagi anak-anakmu, dan bagi mereka
yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.”

Jangan biarkan hal ini menyakiti, mengakhiri, mohon jangan. Paham? Di situlah
anda kelompok Pilgrim Holiness dan orang-orang Nazarene, anda sudah masuk kepada
pengudusan, berjalanlah sampai kemari ke tempat di mana anda bahkan dapat melihat
anggur-anggur itu, dan kemudian berpaling dan mundur. Lihat apa yang terjadi? Itulah
masalahnya; anda tidak pernah berjalan masuk ke tanah itu. Tunjukkan kepada saya
satu orang Nazarene atau Pilgrim Holiness, atau siapa pun dari antara mereka yang
berada  di  lapangan-lapangan  pada  masa  ini,  mengadakan  kampanye-kampanye
kesembuhan  yang  besar  dan  tanda-tanda  dan  melakukan  keajaiban-keajaiban.
Tunjukkan satu saja kepada saya. Anda sudah nyaman dengan Mesir, kembali lagi ke
pot-pot bawang putih. Anda berhenti di Kadesh-Barnea. Itu benar.

101 (191) Perhatikan, biarlah saya berikan kepada anda sebuah ayat di Ibrani pasal 6.
“Sebab adalah tidak mungkin bagi mereka yang pernah diterangi (Anda tahu yang lebih
baik. Jika tidak, anda mengetahuinya sekarang. Paham?), dan yang telah mengambil
bagian, dan mengecap karunia-karunia Surgawi . . .”

Mengecap . . . Paham? Orang-orang pergi ke gereja, dan duduk di dekat sana dan
berkata, “Anda tahu, mereka—mereka mungkin benar. Itu—itu—itu mungkin benar.
Mungkin, sama saja, tetapi saya beritahu anda, astaga, itu memerlukan iman yang
banyak untuk melakukan hal itu.”

“Mengecap karunia-karunia Surgawi, dan telah menganggap Darah perjanjian itu
sebagai suatu yang najis, yang mana anda telah dikuduskan . . .”

Seperti  seorang  pengkhotbah,  ibunya  mengirim  dia.  Dia  berkata,  “Aku  ada
panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan.”

“Baiklah. Hal pertama yang harus aku lakukan adalah membersihkan papan tulis,
sayang; aku akan kirim kamu ke sekolah.” Hal terburuk yang pernah ibu itu lakukan. Itu
benar. Mereka akan mengeluarkan semuanya itu dari dia di mana Allah berusaha untuk
memasukkan ke dalam dia.

102 (196)  Kemudian  .  .  .  Sekarang,  perhatikan.  “Sebab  jika  kita  dengan  sengaja
berbuat dosa, dengan sengaja berbuat dosa sesudah kita menerima pengetahuan akan
Kebenaran (pengetahuan: melihatnya di dalam Alkitab dan tahu Alkitab mengatakan
bahwa Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya.) Lihat itu adalah pengetahuan akan
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Kebenaran . . . Demi melihatnya, kita berpaling, dan menganggap Darah perjanjian itu .
. .”

Seseorang berkata, “Oh, ya, saya percaya kepada Allah.” Baiklah, anda membuat
langkah yang pertama.

“Tentu, saya percaya kepada pengudusan.” Baiklah, anda berada di perbatasan,
tepat berada di sini siap untuk menerima Roh Kudus. Tetapi anda melihat dan berkata,
“Ah, saya—saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Jika saya harus bertingkah laku
seperti,  anda  tahu  .  .  .  Huh-uh.  Saya  tidak  tahu.  Anda  tahu  bagaimana  mereka
menyebut orang-orang itu? Uh-huh, saya tidak tahu apakah saya dapat melakukan hal
itu atau tidak. Tidak, saya percaya saya jalan terus saja dan bergabung . . . ? . . .”
Paham?

Dan anda tahu apa yang terjadi? Dia berkata, “Adalah tidak mungkin bagi mereka
untuk masuk.” Mereka sudah berdosa sepanjang masa kasih karunia mereka. Alkitab
berkata demikian. Saya tahu itu kasar, tetapi Alkitab berkata, “Yang sudah mengecap
karunia-karunia Surgawi, dan menganggap Darah perjanjian itu di mana . . .”

103 (200) Mereka berkata,  “Saya percaya pada pengudusan, kehidupan yang baik,
bersih, kudus.”

Tentu, tetapi anda, ketika anda melihat baptisan Roh Kudus itu, dan baptisan dan
semua hal yang lain ini yang ada di dalam Alkitab, dan anda sudah melakukan apa?
Anda sudah menganggap Darah perjanjian itu di mana anda sudah dikuduskan, sebagai
hal yang najis. Apa yang ada di dunia yang sudah membawa anda ke sana, saudara?
Apa yang sudah menangkap anda, dan apa yang sudah menahan anda menjadi orang
berdosa yang memalukan? Apa yang membuat dosa keluar dari kehidupan anda, dan
merokok  dan  minum-minuman,  dan  main  perempuan  dan  hal-hal  lainnya  yang
dikeluarkan dari kehidupan anda, yang seharusnya tidak boleh ada di situ? Apa yang
sudah melakukan itu? Darah perjanjian itu. Kemudian anda sudah tiba cukup dekat
untuk mengecap anggur di tanah yang lain itu, dan mempermalukan Injil, takut kepada
denominasi anda? Tuhan kasihanilah. Benar, tuan. “Menganggap Darah perjanjian itu
suatu hal yang najis,  dan benar-benar menolak pekerjaan-pekerjaan kasih karunia.
Adalah tidak mungkin bagi dia untuk masuk ke tanah itu.”
104 (202)  Apa  yang  telah  terjadi?  Saya  bertanya  kepada  anda.  Nah,  saya  adalah
seorang tipologi, dan setiap orang yang tahu Alkitab adalah seorang tipologi. Apakah
salah  seorang dari  orang-orang itu  pernah menyentuh tanah perjanjian  itu?  Tidak
seorang pun dari mereka. Siapa yang melakukannya? Siapa yang pergi ke sana? Mereka
yang pergi pertama kali, pulang kembali, dan berkata, “Kita tidak dapat meraihnya, kita
dapat memiliki Roh Kudus karena Allah mengatakan demikian.”

“Petrus berkata pada hari  Pentakosta,  jika aku bertobat dan dibaptis  di  dalam
Nama Yesus Kristus, aku harus menerima Roh Kudus, bagikulah janji  itu.  Aku mau
melakukannya. Milikku, janji itu adalah milikku.” Anda paham itu? Sekarang, janji itu
adalah milik  saya.  Saya menerimanya;  itu  milik  saya.  Tentu itu  milik  saya.  Hanya
mereka saja orang-orang itu.

“Oh,” anda berkata, “tetapi, Saudara Branham, di dalam kebangkitan . . .” Mereka
tidak  akan ada di  sana.  “Oh,  mereka tidak  akan ada di  sana?”  Tidak,  tuan.  Yesus
berkata.

105 (204)  Mereka  berkata,  “Dan  Engkau  telah  menjadikan  diriMu  sendiri  sama
hebatnya dengan Musa, dan Engkau mengatakan Engkau sudah ada—Engkau melihat
Abraham.” Dan dia berkata, “Dan—dan—dan Abraham sudah mati. Wah, Engkau tidak—
engkau belum berusia lebih dari 50 tahun, dan Engkau berkata bahwa Engkau melihat
Abraham?”

Dia berkata, “Sebelum Abraham ada, AKU ADA.” Oh, bukan main. “AKU ADA,” ['I
AM', bentuk waktu saat ini / the present time—Ed.] yang saat ini, Allah yang kekal,
bukan kemarin, bukan besok, “I AM — AKU ADA” (Paham?), Allah yang senantiasa saat
ini, Elohim, “AKU ADA.” Kemudian mereka mulai; mereka hendak membunuh Dia pada
waktu itu.

Dia berkata, “Yah, nenek moyang kami makan manna di padang gurun. Selama 40
tahun Allah menurunkan hujan roti dari Surga dan memberi mereka makan. Mereka
pergi ke gereja dan mereka adalah anggota-anggota gereja yang baik selama 40 tahun.
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Mamaku meninggal di dalam gereja,” dan semua yang seperti itu. “Nenek moyangku
makan manna di padang gurun selama 40 tahun.”

Dan  Yesus  berkata,  “Dan  mereka  semua  mati.”  “Mati”  artinya  “keterpisahan
selamanya,” “Mereka semua mati. Tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa Aku adalah
Roti Kehidupan yang berasal dari Allah yang turun dari Surga. Jika seseorang memakan
Roti Roh ini, dia sudah memperoleh Hidup Kekal dan dia tidak dapat binasa. Dan Aku
akan membangkitkan dia pada akhir zaman.” Oh, saudara, tidakkah Dia mengagumkan?

Tidakkah Dia mengagumkan, mengagumkan, mengagumkan?
Tidakkah Tuhan Yesus kita mengagumkan?
Mata sudah melihat, telinga sudah mendengar,
apa yang tercatat di dalam Firman Allah;
Tidakkah Tuhan Yesus kita mengagumkan?

106 (208) Apakah itu benar? Kita melihat RohNya yang sanggup mengetahui pikiran
hati melintas di tengah-tengah kita. Kita melihat Dia mengadakan mukjizat-mukjizat
dan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Kita mendengarNya tertulis langsung dari
Firman ini, dan melihatNya diteguhkan di sana. Oh, bukan main.

Mata sudah melihat, telinga sudah mendengar,
Apa yang dicatat di dalam Firman Allah;
Tidakkah Tuhan Yesus kita mengagumkan?

107 (209)  Dalam  dua  menit,  tiga  menit,  akan  ada  pelayanan  baptisan  air  yang
dilaksanakan di sini. Dan sekarang, mereka yang akan dibaptis, biarlah yang wanita-
wanita pergi ke sebelah sini, dan pria di sebelah sini. Dan sekarang, pria di sebelah kiri
saya, ke sini di sebelah ini. Dan wanita di sini. Akan ada saudari-saudari di sana dengan
pakaian-pakaian yang sudah disiapkan. Dan jika ada pria atau wanita yang ada di sini
pada pagi ini, yang sudah yakin bahwa anda percaya kepada Firman Allah, dan anda
percaya bahwa Allah menjaga janjiNya, bahwa jika seseorang mau sepenuhnya bertobat
dari semua dosa-dosanya . . . Nah, Darah itu belum melakukan sesuatu. Tidak, itu iman
anda saja di  dalam Allah. Dan Allah sedang memanggil,  seperti,  “Whoosh, whoosh,
whoosh,”  [Saudara  Branham mengilustrasikan—Ed.]  memanggil  anda.  Itulah  yang
sedang melakukannya sekarang. “Whoosh, whoosh.”

“Saya tidak pernah dibaptis.”

“Whoosh, whoosh.”

“Yah, baiklah, jika saya dapat memulainya dan melakukan yang berbeda.”

“Whoosh.”

Itu—itulah hal tersebut: memulai,  kemudian—kemudian anda menjadi berbeda
sesudah anda membuat permulaan anda. Paham? Anda harus berbalik, sudah memulai.
Paham? Anda berkata, “Baiklah, saya—saya—saya tidak pernah melihatnya seperti itu.”

108 (210) Yah, saudara yang terkasih, saya ingin anda tunjukkan kepada saya satu
ayat Firman di mana ada seorang . . . Saya sudah menawarkan hal ini selama 31 tahun
pelayanan keliling dunia di hadapan bishop-bishop dan sebagainya, di mana ada satu
orang, satu orang yang pernah dibaptis dengan cara yang lain selain di dalam Nama
Yesus Kristus. Dan setiap orang yang tidak dibaptis di dalam Nama Yesus, harus datang
dan dibaptis lagi di dalam Nama itu.

Allah hanya punya satu Nama, dan NamaNya adalah Yesus. Itu adalah AnakNya;
Dia mengambil Nama AnakNya. Allah . . . Sekarang, Yesus, tubuh itu adalah seorang
manusia.  Tahu itu.  Itu dulunya adalah Anak Allah yang dikandung.  Nah,  kita tidak
percaya  dengan—dengan  sebuah  pralambang  keesaan,  yaitu  orang-orang  yang
mengatakan bahwa Allah adalah seperti jari anda. Kita percaya ada tiga atribut—atribut
Allah, tiga atribut Allah, Allah dimanifestasikan. Tetapi ada satu Allah. Paham? Itu benar.
Kita tidak percaya . . . Kita percaya kepada sebuah . . .

Biar saya membuatnya seperti ini, kita percaya bahwa Allah hidup di dalam tiga
jabatan. Dia punya sebuah jabatan di bumi suatu kali.

109 (212) Sekarang, kalian yang wanita pergi ke sebelah sini, dan pria pergi ke sebelah
sini, sedang bersiap-siap. Dan mereka siap untuk pelayanan pembaptisan sekarang.

110 (213)  Dan,  sekarang,  Allah  mempunyai  tiga  jabatan.  Salah  satu  di  antaranya
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disebut zaman Bapa, atau dispensasi Bapa; yang satunya disebut zaman Anak; dan
yang satunya disebut Roh Kudus. Sekarang, pada masa ini, dispensasi apakah yang
sedang dikerjakan Bapa di zaman ini? [Jemaat berkata “Roh Kudus”—Ed.] Roh Kudus.
Apakah  Dia  di  masa  yang  lalu?  Yesus.  Apakah  Dia  masa-masa  yang  sebelum itu?
[“Bapa”—Ed.]  Jadi  satu Allah saja.  Benarkah itu?  Dia  adalah Bapa,  Anak,  dan Roh
Kudus, tiga itu, tiga jabatan itu dari Allah yang esa. Satu Allah.

Tetapi  sekarang,  Bapa  bukanlah  sebuah  nama,  apakah  itu  benar?  Saya  ingin
bertanya kepada anda. Sekarang, saya ingin berikan kepada anda Matius 28:19, di
mana Yesus berkata, “Oleh karena itu pergilah, ajarlah semua bangsa, baptislah mereka
di dalam Nama, (N-a-m-a)—Nama Bapa . . .”

111 (215) Saya ingin kita melihat sebaik apa anda mengenal Alkitab anda. Beritahu
saya ketika saya keluar dari jalur. Dan Dia berkata kepada mereka, “Pergilah ke seluruh
dunia, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Dia yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan. Dia yang percaya tidak akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai
mereka yang percaya; di dalam NamaKu mereka akan mengusir setan-setan (Apakah
semua itu  benar?),  berbicara  dengan bahasa-bahasa yang baru,  memegang ular.”
Sekarang, saya akan mengutip di Matius untuk anda . . .

Sekarang, dan dengarkan. Saya bertanya kepada sejarawan mana pun. Nah, ini
ada di rekaman kaset; ini menyebar ke seluruh dunia. Saya minta sejarawan mana pun
untuk datang ke saya dan bawakan kepada saya teks Alkitab mana pun, teks apa saja—
atau bukan ayat Alkitab, teks Alkitab atau sejarah mana pun, ayat sejarah mana pun
yang pernah memperlihatkan bahwa Protestan mana pun, bahwa ada seseorang yang
pernah  dibaptis  di  dalam nama  “Bapa,  Anak,  Roh  Kudus”  sampai  gereja  Katholik
menetapkannya di Konsili Nicea. Nah, itu ada rekaman kaset; ini menyebar ke dunia, itu
diterjemahkan ke dalam 37 bahasa yang berbeda. Saya akan bayar perjalanan anda
melintasi lautan. Itu benar. “Bapa, Anak, dan Roh Kudus” adalah palsu, dokma Katholik
yang palsu, dan bukan baptisan orang Kristen. Itu benar. Luther membawanya dari
gereja Katholik dengan katekismus; Wesley mengadopsi dan terus. Tetapi ini adalah
zamannya manifestasi anak-anak Allah, ketika misteri-misteri yang telah tersembunyi
sejak dasar dunia akan dinyatakan. Ini adalah zamannya. Tentu.
112 (217) Ingat, tidak pernah ada seorang pun di dalam Alkitab yang pernah dibaptis di
dalam nama “Bapa, Anak, Roh Kudus.” Sebab 300 tahun sesudah kematian rasul yang
terakhir, tidak pernah ada seorang pun yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh
Kudus. Mereka dulu . . . Saya sudah membaca keduanya baik “Bapa-bapa Pra-Nicea,”
“Konsili Nicea,” dan dari situ mereka sudah mengorganisasikan apa yang mereka sebut
“gereja Kristen universal”  dan membuat sebuah organisasi  dari  situ,  dan memaksa
semua orang ke situ, yang adalah gereja Katholik. Kata “katholik” itu sendiri  artiya
“universal,” sebuah gereja Kristen universal, mendunia, satu gereja untuk melingkupi
dunia di dalam Kekristenannya. Mereka memaksa orang-orang ke situ. Di situ mereka
mengadopsi, mereka sudah mengambil dewa Venus dan menggantinya dengan Maria.
Mereka telah mengambil Paulus—atau Yupiter, dan menggantinya dengan Paulus. Itu
tetap penyembahan berhala. Itu benar. Gereja Katholik berasal dari situ, dan sesudah
500 tahun . . .
113 (218) Mereka punya sebuah drama yang sedang berlangsung di Louisville, “Ben
Hur.” Mereka memainkan “Sepuluh Perintah Allah” belum lama lalu. Saya berharap
mereka akan pernah mengambil satu tentang, jika mereka bisa, tentang 1500 tahun
zaman-zaman kegelapan. Saya harap mereka akan memfilmkan hal itu: (paham?) 1500
tahun penganiayaan kekafiran, ketika mereka memaksa setiap orang dan membunuh
mereka, membunuh mereka, menggantung mereka. Menaruh seekor lembu di sisi yang
satu dan seekor lembu di sisi yang satunya, dan membuat mereka mencium salib atau
mulai satu cara ini atau cara itu. Saya sudah meletakkan tangan saya, tepat di Swiss, di
belakang tiang-tiang di mana mereka dulu berdiri di sana dan memotong lidah-lidah
mereka dan menyebut mereka tukang-tukang sihir dan lain sebagainya. Itu tepat sekali.
Benar.

114 (219) Dan roh yang sama itu ada pada masa ini. Hanya karena ada hukum yang
menekannya.  Tunggu  sampai  itu  memperoleh  kebebasannya.  Alkitab  mengatakan
demikian.  Tunggu  saja  sampai  itu  memperlihatkan  warnanya,  itu  memperoleh
kesempatan. Mungkin anda memberikan suara kepadanya dengan segera, semua yang
saya tahu. Paham? Itu akan; itu akan tiba. Tidak ada jalan untuk mengeluarkannya. Itu
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akan datang. Itu benar. Itu akan datang; itu sedang datang. Jadi ketika itu datang,
anda perhatikan saja. Tetapi, saudara, anda ingin tahu satu hal ini; saya tahu siapa
yang saya percaya. Amin. Terus bergerak maju. Paham? Itu saja.

115 (220) Ada suatu masa ketika—ketika penulis itu, ketika saya memberitahu penulis
Lamsa itu—Lamsa—Alkitab versi Lamsa, ketika dia memperhatikan dan melihat tanda
Allah di  zaman dahulu  itu,  sungguh tepat  sekali,  tiga  titik  kecil  di  dalamnya,  saya
berkata, “Apakah itu?”

Dia berkata, “Itu adalah Allah di dalam tiga atribut.”

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

Dia memandang saya; dia berkata, “Apakah anda percaya itu?”

Dan saya berkata, “Benar, tuan.”

Dia berkata, “Saya melihat kemampuan mengetahui pikiran dan hati itu malam
yang lalu; saya sudah berpikir anda adalah seorang nabi Tuhan.” Berkata, “Diberkatilah
hati anda.” Merangkul saya, berkata, “Sekarang, saya tahu ini.” Dia berkata, “Orang-
orang Amerika ini bahkan tidak tahu apa-apa . . .” Berkata, “Mereka bahkan tidak tahu
apa-apa.”  Berkata,  “Mereka  mencoba  untuk  mengambil  sebuah  Kitab  timur  dan
membuat sebuah Kitab barat dariNya. Mereka bahkan tidak tahu Alkitab mereka. Dia
berkata, ”Tidak ada Nama lain yang diberikan di bawah kolong langit, tidak ada Nama
lain, sebab setiap orang yang pernah dibaptis tidak lain di dalam Nama Yesus Kristus.
Tidak  ada  yang namanya tiga  pribadi  di  dalam satu  Allah.“  Dan apakah itu  bukan
Saudara Lamsa, Doktor Lamsa, penerjemah dari Alkitab Lamsa, yang adalah sahabat
karib  Eisenhower  dan  semua  diplomat-diplomat  besar  dunia,  dan  yang  lainnya,
merangkul saya, berkata, ”Suatu hari nanti mereka akan menembak anda karena hal
itu. Tetapi berkata, “Ingat, semua orang itu mati untuk suatu sebab.”
116 (222)  Saya  suka  seperti  ketika  Petrus  sedang  berada  di  dalam penjara.  Ada
seorang anak laki-laki kecil di sana; dan dia sangat gugup. Dan dia berkata, “Oh, apa
yang terjadi?”

Berkata, “Engkau tahu, engkau akan dihukum mati?”

Petrus berkata, “Ya.”

Dia berkata, “Yah, engkau siap mati hari ini.”

Dia berkata, “Ya.”

Dia berkata, “Yah, mereka—mereka . . . Tidakkah engkau takut?”

Dia berkata, “Tidak.”

Dia berkata, “Engkau pasti salah satu dari mereka yang mereka sebut orang-orang
Kristen.”

Dia berkata, “Ya.”

Berkata, “Apa yang terjadi?”

Dan dia memberitahukan kepadanya, dia duduk dan bercerita kepadanya. Dan
sementara itu terus berlangsung, datanglah, dia berkata, “Dan aku sudah bisa bebas
pada pagi ini. Aku sudah bisa pergi dan bergabung dengan salah satu dari denominasi-
denominasi mereka dan bisa terus hidup. Paham? Aku sudah bisa bebas. Tetapi aku
mulai keluar dari pintu gerbang kota, dan aku melihat Seorang datang, berjalan masuk.
Aku tahu siapa Dia. Aku berkata, 'Tuhan, ke mana Engkau pergi?' Dia berkata, 'Aku
sedang kembali untuk disalibkan lagi.'” Berkata, “Aku datang tepat di belakang.”

Setelah itu mereka berkata, “Siapakah yang bernama Simon Petrus?”

Berkata, “Inilah aku!”

Berkata, “Kami siap untukmu.”

Berkata, “Aku sudah menantikanmu.” Terus berjalan keluar.

Anak laki-laki itu menepuk pundaknya, dan berkata, “Tunggu sebentar, Simon; aku
juga menerima Allah itu! Dan sekarang saya tidak takut; biarlah aku yang menjadi
orang yang berikutnya.” Itu benar. Haleluya!

Tetaplah . . . Itu menetes dengan darah, ya,
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itu menetes dengan darah,
Injil Roh Kudus ini sedang menetes dengan darah,
Darah para rasul yang dulu mati bagi Kebenaran,
Injil Roh Kudus ini terus menetes dengan darah.

Orang yang pertama mati bagi rencana Roh Kudus ini,
Adalah Yohanes Pembaptis, tetapi dia mati sebagai manusia;
Lalu Tuhan Yesus datang, mereka menyalibkan Dia,
Dia berkhotbah bahwa Roh itu akan
menyelamatkan manusia dari dosa.

Ada Petrus dan Paulus, Yohanes pewahyu,
Mereka menyerahkan nyawa mereka
supaya Injil ini dapat bersinar;
Mereka mencampurkan darah mereka, seperti para nabi dulu,
Supaya Firman Allah dapat diberitakan dengan jujur.

Ada jiwa-jiwa di bawah mezbah, yang berseru, “Berapa lama lagi?”
Sebab Tuhan akan menghukum mereka
yang sudah berbuat salah; (Dengarkan!)
Tetapi akan ada lebih banyak lagi yang akan
menyerahkan darah nyawanya
Sebab Injil Roh Kudus ini dan darahnya yang tercurah.

Itu menetes dengan darah, ya, itu menetes dengan darah,
Injil Roh Kudus ini sedang menetes . . . darah,
Darah para rasul yang dulu mati bagi Kebenaran,
Injil Roh Kudus ini terus menetes dengan darah.

Satu nas saja sebelum kita pergi:

. . . lalu mereka bertanya kepada Petrus dan . . . rasul-rasul yang lain:
“Apakah yang harus kami perbuat supaya diselamatkan, saudara-saudara?”

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

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

Tuhan memberkati sekarang. Sementara kita akan beranjak. Anda bisa melihat
baptisan-baptisan sementara kita . . . ? . . .
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