
Ini Adalah Terbitnya Matahari
Jeffersonville, IN, Amerika Serikat

18 April 1965 (Pagi)

(1) Mari tundukkan kepala kita. Tuhan, sebagaimana kami berkumpul di sini pada Paskah pagi yang 
baik ini, melihat kuncup-kuncup kecil itu sedang menekan untuk mereka keluar, lebah-lebah beterbangan 
dan mendapatkan bagian mereka, burung-burung bernyanyi sepertinya hati mereka berkobar dengan 
sukacita, karena ada sebuah Paskah, kami percaya bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari 
antara orang mati bertahun-tahun yang lalu, hari ini, kami merayakan hari peringatan ini.
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Dan biarlah datang sebuah Paskah di antara kami semua pada hari ini. Kiranya kami, sebagai 
hambaNya, mengerti FirmanNya, bahwa kami ada di dalam persekutuanNya pada waktu itu, dan bahwa 
sekarang kami dibangkitkan bersama dengan Dia dan duduk bersama-sama di tempat di surga.

Berkatilah kebaktian ini, baik di tabernakel ini dan di seluruh daerah di mana kebaktian ini juga 
terpancar melalui saluran telepon ini.

Sembuhkanlah semua yang sakit dan yang menderita. Kiranya ini menjadi sebuah Paskah bagi mereka 
juga dan suatu eksodus dari sakit penyakit kepada kekuatan. Dan mereka yang mati dalam dosa dan 
pelanggaran-pelanggaran, kiranya mereka hidup pada hari ini melalui Kristus. Dan kami mau memuji 
Engkau, sebab kami memintanya di dalam NamaNya. Amin.

(5) Saya tentunya menganggap ini adalah suatu keistimewaan yang mengagumkan pada pagi ini 
untuk kembali ke sini ke Jeffersonville, Indiana, bersama dengan jemaat yang besar ini, gereja penuh dan 
berdiri di dalam—di sekeliling dan di luar dan di banyak tempat dan di mana saja. Bagi anda orang-orang 
yang ada di saluran telepon yang ada di seluruh negeri, ini adalah sebuah pagi yang indah di sini.
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Jam 5 pagi ini, teman kecil saya dengan dadanya yang merah terbang ke jendela dan membangunkan 
saya. Terlihat sepertinya hati kecilnya berkobar dengan mengatakan, “Dia sudah bangkit.”

Saya selalu merenungkan mengenai burung kecil ini yang merupakan seorang teman bagi saya karena 
saya suka dengannya.

Seperti legenda tentang burung itu yang mengatakan, seekor burung coklat kecil melihat Dia sedang 
menderita di atas kayu salib di mana dosa sudah menempatkan Dia. Tentu, burung kecil itu tidak punya 
dosa; Dia tidak perlu mati untuk burung kecil itu; tetapi dia terbang ke salib itu dan mencoba untuk 
mencabut paku-paku itu dengan paruh kecilnya, dan dia mendapati seluruh dadanya menjadi merah. Dan 
itulah hal yang saya inginkan dengan dada saya, sebagai perisai pencobaan untuk melindungi hal yang 
mulia ini di mana Dia sudah mati untuk itu.

(8) Menyadari bahwa waktu kita terbatas di sini, khususnya bagi sahabat-sahabat yang sedang 
mendengarkan melalui saluran telepon ini, saya mau menarik perhatian anda pada pagi ini kepada sebuah 
foto yang beberapa waktu yang lalu difoto dengan kamera mengenai penglihatan yang saya dapatkan di 
sini di Tabernakel ini saat meninggalkan Indiana ke Arizona, di mana saya harus bertemu di dalam bentuk 
sebuah piramida, ketujuh Malaikat. Tidak tahu apa yang akan terjadi waktu itu, belakangan ketika saya 
ada di sana, berpikir bahwa itu adalah akhir dari hidup saya, di mana tidak ada seorangpun yang bisa 
menahan ledakan itu . . . (Dan saya yakin anda semua sudah mengetahui cerita itu.) Dan kemudian di 
Sabino Canyon pada suatu pagi seperti ini, pada saat berdoa, ada sebilah pedang ditaruh di tangan saya 
dan berkata, “Ini adalah Firman dan—Pedang Firman.”
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Belakangan Malaikat-malaikat itu muncul sebagaimana yang sudah dinubuatkan. Dan pada saat yang 
sama, sekumpulan Cahaya besar meninggalkan tempat di mana saya sedang berdiri dan pindah ke atas 
ketinggian 30 mil di angkasa dan di sekitar lingkaran itu, seperti sayap-sayap para Malaikat itu, dan 
tergambar di angkasa suatu bentuk piramida di dalam kumpulan Malaikat yang sama yang muncul itu.

(10) Sains mengambil foto itu semuanya dari Meksiko ketika itu bergerak dari Arizona utara, di mana 
Roh Kudus sudah memberitahu saya akan berdiri (40 mil di sebelah timur Tucson). Dan itu pergi ke 
angkasa, dan majalah “Life” memuat foto-foto itu: sesuatu yang mistik di angkasa di mana di sana tidak 
bisa ada embun, di mana di sana tidak bisa ada penguapan apapun, di ketinggian 30 mil dan membentang 
sampai 27 mil dan muncul tepat di atas sana dari tempat di mana Malaikat-malaikat itu berada.
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Nah, mereka bertanya, ingin tahu (ilmuwan); salah satu dari mereka yang ada di Tucson ingin 
mengetahui artinya, tetapi saya tidak memberitahukan kepada mereka. Anda semua tahu bahwa hal itu 
sudah diberitahukan sebelum itu terjadi, tetapi itu bukan untuk mereka; itu adalah untuk anda.

(12) Dan demikianlah di sana Dia berbicara kepada saya dan berkata, “Ketujuh Meterai akan dibuka. 
Ketujuh misteri, ketujuh misteri Alkitab rangkap tujuh yang sudah tertutup sejak dasar dunia itu akan 
disingkapkan.” Dan kita, meski merupakan sebuah kelompok kecil yang sederhana jika dibandingkan 
dengan seluruh dunia, kita sudah menikmati berkat-berkat ini dan mendengarkan misteri-misteri itu: 
Pernikahan,  Perceraian,  Benih  Ular.  Semua  pertanyaan  yang  bermacam-macam  itu  sudah  disingkapkan

5



2Ini Adalah Terbitnya Matahari

secara lengkap kepada kita, bukan oleh manusia tetapi oleh Allah sendiri, yang sudah membuka ketujuh 
misteri itu yang berbicara tentang apakah gereja dulunya, bagaimana ia sudah ada di dalam Kristus sejak 
mulanya, dan bagaimana itu akan disingkapkan di akhir zaman.

Dan sekarang, ketika hal ini muncul . . . Kita memiliki foto itu di luar sana di plakat itu. Tetapi 
kemudian . . . Saya mempunyai foto itu terpampang di sini sekarang ini, jika anda memperhatikannya, 
seperti yang dimuat di majalah “Life”. Tetapi saya bertanya-tanya apakah hadirin yang hadir di sini 
pernah mengamati foto itu dengan seksama, paham, paham, cara yang seharusnya untuk melihatnya?

(14) Anda ingat, saya sedang berkhotbah ketika penglihatan ini datang, mengenai subyek dari Kitab 
Wahyu tentang hakim-hakim zaman dulu, di mana kita melihat Yesus di dalam Wahyu 1. Ketika kita mulai 
membuka Ketujuh Meterai—atau—atau zaman-zaman gereja itu, tepatnya, sebelum pembukaan Ketujuh 
Meterai, Kristus sedang berdiri dengan rambut seperti bulu domba, putih; dan saya jelaskan hal itu 
kepada anda bahwa hakim-hakim di Inggris pada masa lalu dan hakim-hakim pada zaman dulu, ketika 
mereka menuju ke kursi pengadilan untuk disumpah, otoritas tertinggi diberikan kepada mereka; mereka 
memakai rambut wig warna putih, seperti yang dulu, di atas kepala mereka untuk memperlihatkan 
kekuasan mereka yang tertinggi.
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(15) Baiklah, jika anda mau memutar foto itu seperti ini dan lihatlah (dan anda mungkin bisa 
melihatnya dari hadirin sana), itu adalah Kristus. Lihatlah mataNya memandang ke mari persis 
sebagaimana itu terlihat, memakai wig putih Ke-Ilahian-Nya yang tertinggi dan Hakim atas seluruh surga 
dan bumi? Dapatkah anda melihat mataNya, hidungNya, mulutNya? Putar saja foto itu dari arah ini 
(dengan cara mereka memotretnya), ke arah sini, beginilah arah yang seharusnya untuk melihatnya. Dan 
anda . . . Dapatkah anda melihatnya? Dia adalah Hakim yang tertinggi; tidak ada yang lain selain Dia. 
Dan itu adalah sebuah identifikasi yang sempurna lagi, suatu pembuktian yang benar bahwa Pesan ini 
adalah benar. Itu benar. Dan menjadikan Dia, bukan oknum yang ketiga, melainkan Pribadi itu sendiri 
dengan rambut putih . . .
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Nah, anda lihat bagian yang gelap itu, wajahNya, janggutNya, dan mataNya? Dan perhatikan, Dia 
sedang memandang; Cahaya ini berasal dari Dia yang bersinar pada tangan kanan itu di mana Dia sedang 
memandang. Dan di atas kayu salib itulah di mana Dia memandang, kepada orang yang di sebelah kanan, 
di mana Dia mengampuni orang berdosa itu. Di dalam terang kebangkitanNya kita masih berjalan di dalam 
NamaNya.

(17) Saya berharap pagi ini, bahwa saya benar-benar—banyak waktu untuk—untuk menghabiskan 
berbicara mengenai fenomena-fenomena ini, itu melampaui bayangan keraguan apapun yang sudah 
dibuktikan selama 30 tahun—atau 35 tahun tepat di sini di gereja ini, sejak turun di atas sungai itu ketika 
Cahaya yang sama itu turun di sini di Jeffersonville pada tahun 1933 dan mengucapkan kata-kata itu: 
“Sebagaimana Yohanes Pembaptis diutus untuk mendahului kedatangan Kristus yang pertama, Pesanmu 
akan mendahului kedatanganNya yang kedua kali.” Kita berada di akhir zaman. Dan kita melihatnya. 
Terkadang kita heran kenapa itu tidak menyebar ke seluruh bumi; mungkin lain waktu kita akan 
mempunyai kesempatan untuk menjelaskan hal itu, jika Tuhan berkehendak.
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(18) Sekarang, saya ingin anda membuka di dalam Alkitab anda, sebagaimana kita selalu percaya 
bahwa Firman harus datang terlebih dahulu—pembacaan Firman. Saya selalu membaca Itu, karena Itu . . 
. Kata-kata saya adalah perkataan seorang manusia; itu akan gagal, tetapi Firman Allah tidak pernah 
bisa gagal.
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Nah, kita akan membaca dari Alkitab yang Kudus ini, sebuah teks. Dan kami ingin supaya anda 
menuju ke 3 tempat di dalam Alkitab ini terlebih dahulu, di mana saya sudah memilih untuk membaca dari 
situ. Salah satunya ada di Wahyu pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Ini adalah ketika Dia tampil dengan 
rambutNya yang putih seperti bulu domba, dan kakiNya seperti kuningan. Dan kemudian saya ingin 
supaya anda membuka juga di dalam Alkitab anda, Roma 8:11. Dan saya sudah memilih, pagi ini, 3 
tempat untuk membaca dari Ayat-ayat Kudus ini bagi pesan saya pada hari ini, yang sudah Tuhan 
tempatkan di hati saya bagi kebangkitan itu. Dan kemudian saya juga ingin anda membaca, Markus 16:1 
dan 2, dan di situ saya akan mengambil konteks saya.

(20) Sekarang, di Wahyu 1:18, kita baca perkataan-perkataan ini: 17 dan 18.10

Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakiNya sama seperti orang yang 
mati. Dan Dia meletakkan tangan kananNya di atasku lalu berkata: Jangan takut! Aku adalah 
Yang Awal dan Yang Akhir.

Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selamanya. Amin, dan Aku memegang 
segala kunci maut dan kerajaan maut.

Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 11 kita baca ini:

Dan  jika  Roh  Dia,  yang  telah  membangkitkan  Yesus  dari  antara  orang  mati,  diam  di
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dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, 
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh RohNya, yang diam di dalam kamu.

Dan sekarang di Markus pasal 16 (pasal mengenai kebangkitan)—pasal 16, ayat 1 dan 2:

Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli 
rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.

Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah 
mereka ke kubur.

(23) Nah, teks saya pagi ini, saya ingin memberikan sebuah teks: “Ini Adalah Terbitnya Matahari,” 
dan untuk sebuah subyek saya ingin memakai “Kuasa yang menghidupkan.”
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Nah, anda tahu, barangkali anda sudah mendengar di radio dan mendengar hamba-hamba Tuhan 
yang berbeda-beda berbicara, dan pagi ini Saudara Neville yang mulia membicarakan subyek Paskahnya 
mengenai kebangkitan itu. Dan saya renungkan tadi mungkin saya akan mengambilnya dari jalur yang 
sedikit berbeda, bukan untuk berbeda, tetapi hanya untuk menambahkan sedikit, mungkin dari sudut 
yang lain. Bagi anda . . . Ayat-ayat Firman ini, anda telusuri ayat-ayat Firman ini dari setiap sudut maka 
Itu akan selalu menyatakan Yesus Kristus. Anda sama sekali tidak bisa menjauhkan dari hal itu, Itu selalu 
menyatakan Dia.

(25) Nah, sebagaimana dunia pada hari ini ada di dalam suatu kebaktian peringatan (atau paling 
tidak di Amerika Serikat dan di sisi bumi ini, pada pagi ini di gereja-gereja dan seluruhnya) sedang 
merayakan suatu peringatan kemenangan yang terbesar yang pernah manusia miliki.
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Saya rasa sebagai Penyelamat ketika Dia mati, atau sebagai seorang bayi ketika Dia dilahirkan . . . 
(Dia tidak mungkin berada di sini di dalam umat manusia—datang ke bumi ini.) Dan ketika Dia mati, 
tentunya Dia menebus dosa kita. Namun demikian, sudah terdapat banyak bayi-bayi kecil yang terlahir, 
dan sudah ada banyak manusia yang menderita dan mati untuk suatu sebab yang nyata, tetapi tidak 
pernah ada seorangpun yang dapat membangkitkan lagi dirinya sampai dengan hari ini.

(27) Nah, bahwa ini adalah minggu yang terbesar di dalam sejarah, perayaan yang terbesar 
sepanjang masa, Paskah ini adalah di mana Dia membuktikan apa yang sudah Dia katakan. Manusia bisa 
mengatakan yang lain-lain, namun demikian masih tidak dapat dipercayai sepenuhnya, sebelum 
perkataan itu sudah dibuktikan adalah benar. Dan sebagaimana Allah, Yang berkata, “Ujilah segala 
sesuatu, dan peganglah yang baik,” Dia tidak akan menyuruh anda untuk melakukan sesuatu yang Dia 
sendiri tidak mau melakukan. Jadi Dia membuktikan Siapakah ini yang sudah mati bagi dosa-dosa kita.
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Dan sekarang, hal ini bukan sekedar sebuah hari peringatan tentang semua bunga-bunga Paskah 
yang hebat ini, dan topi-topi Paskah, dan kelinci-kelinci merah muda, dan sebagainya, kita mendapati 
bahwa hal itu sudah masuk, dan perayaan-perayaan kudus, di mana semua itu bagus; tetapi itu 
bukanlah hal yang sesungguhnya.

(29) Seperti orang-orang pada zaman ini yang mencoba untuk berkata, bahwa kita seharusnya 
mengadakan pembasuhan kaki sekali setahun pada—pada hari Kamis, dan pada hari Jumat kita 
seharusnya mengadakan perjamuan, dan semua doktrin yang berbeda-beda mengenai . . . Mereka 
memperdebatkan tentang apakah itu seharusnya dilakukan pada hari ini atau hari itu, atau apakah itu 
seharusnya merupakan hari sabat atau hari pertama dalam satu minggu atau . . . Semua hal ini hanyalah 
tradisi belaka. Apa bagusnya bagi anda melakukan itu, apakah anda mengadakan Puasa 40 hari atau 
tidak, jika tidak ada Kehidupan di dalam diri anda. Itu hanya sebuah peringatan, tidak ada yang 
menentangnya, tetapi mereka tentunya sudah membawa tradisi-tradisi mereka namun mengabaikan hal 
yang utama.
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Setan tidak peduli seberapa rohaniahnya anda, atau seberapa benarnya anda dengan doktrin anda; 
jika anda melewatkan Kehidupan itu, bagaimanapun juga anda tidak akan bangkit. Tidak peduli seberapa 
rohaniahnya anda, seberapa baiknya anda, seberapa banyak gereja-gereja yang sudah anda miliki atau 
akan dimiliki, itu sama sekali tidak ada artinya jikalau anda belum dilahirkan kembali.

Oleh karena itu, jika Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, apakah Dia 
membangkitkan Yesus bagi sebuah peringatan, dan apakah kebangkitan pagi ini hanyalah satu hari dalam 
satu tahun atau suatu hari tertentu di mana kita merayakan hal ini, atau apakah kita ahli waris dari 
kebangkitanNya itu? Apakah artinya itu bagi saya? Apakah artinya itu bagi anda? Nah, kita percaya 
dengan iman bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati, tetapi apakah hal itu mempunyai kaitan 
dengan saya? Itu sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu.

Nah, untuk mendapatkan teks ini!

(32)  Ketika  saya  sudah  lelah,  dan  lengan  saya  sakit  karena  suntikan  yang  perawat  itu  berikan15
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kepada saya untuk . . . Mau pergi ke luar negeri, sebagaimana anda tahu, dalam beberapa hari, dan saya 
harus mendapatkan suntikan-suntikan ini, anak saya dan saya; dan dengan kolera, sakit kuning dan lain-
lain, saya benar-benar letih, membuat saya sakit; di mana Kaisar menghendaki supaya mendapatkan 
suntikan-suntikan ini sebelum anda masuk ke negara-negara lain. Dan Dia berkata, “Berikan kepada 
Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada 
Allah.”

Dan ketika tadi saya duduk di sana ingin mengetahui apa yang akan saya sampaikan kepada hadirin 
yang sedang menunggu pada pagi ini (bahwa saya sangat bersyukur untuk itu), dan para pria dan wanita 
yang mau menaruh resiko hidup mereka atas apa yang akan anda katakan, bagaimana seharusnya saya 
melakukannya? Apa yang seharusnya saya berikan untuk sebuah teks?

(34) Dan kemudian, sementara saya duduk di sana, hampir tertidur, pintu depan rumah saya 
berderak. Tidak seorangpun ada di sana selain saya sendiri, sepanjang yang saya tahu, saya 
mendengarkan; saya tidak mendengarnya dengan jelas. Sesaat kemudian, pintu ruang kerja saya, di 
mana sudah saya ubah menjadi ruang belajar saya, pintu itu berderak; dan seseorang mengguncang 
pintu itu. Dan saya—saya pergi ke pintu dan membuka pintu itu, dan kejutan bagi saya seorang yang 
cantik, kecil, berambut kuning, gadis bermata biru berdiri di situ; nampak seperti setangkai bunga Paskah 
kecil; saat ini duduk di sini sedang menatap saya.
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(35) Dia memberi saya selembar kartu, dan itu adalah (tentu, saya rasa ketika saya sampai di rumah 
akan ada kartu-kartu Paskah dan yang lainnya, tetapi . . .) satu-satunya kartu, yang ada di rumah, 
yang sudah saya terima. Dan dia berkata, “Saudara Branham, ini dari ayah dan saya.” Dia ingin 
memastikan bahwa “saya” tercantum di dalamnya. Dan ayahnya yang sedang encok duduk di sebuah 
kursi roda mengirimkan kartu ini.
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Ketika saya mengambilnya dan mengucapkan terima kasih kepada gadis kecil yang baik itu, ketika dia 
berbalik dan pergi melalui pintu itu, saya membuka kartu itu; dan dari bagian depan kartu ini saya 
mengambil teks saya, sebab pada kartu itu tertulis Markus 16:1 dan 2: “Matahari—naik—matahari terbit.”

Dan kemudian saya merenungkan hal itu dan kemudian subyek tentang menghidupkan Yesus Kristus 
untuk dibangkitkan dari antara orang mati, saya mengambil subyek saya.

(37) Nah, matahari, pada saat matahari ini terbit . . . Baiklah, ada suatu masa ketika dulu dunia 
berada dalam kegelapan yang total. Bumi tak berbentuk dan kosong, dan seluruhnya tertutup oleh air, 
dan berada di sana di dalam gelap, suram, suasana mendung. Dan Roh Allah melayang-layang di atas air 
itu dan berkata, “Jadilah terang.”
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Allah mempunyai alasan untuk melakukan hal itu, sebab di bawah air itu terdapat benih-benih yang 
sudah Dia tanam, dan itu harus mendapatkan sinar matahari untuk menghidupkannya.

(38) Dan Terang pertama yang pernah diberikan di bumi adalah Firman Allah yang diucapkan. Terang 
pertama yang pernah menerpa bumi adalah Firman Allah yang diucapkan; Dia berkata, “Jadilah terang.” 
Dan ada terang, hal itu mengubah gelap menjadi terang agar supaya menghasilkan suatu ciptaan 
kesukaan dan kehidupan di atas muka bumi.
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Kemudian Roh Allah, sebagaimana Ia melayang-layang dengan kasih dan perasaan haru pada hari 
yang besar itu, pada hari pertama dari permulaan penciptaan di atas muka bumi, matahari terbit dan 
menyebar (sinarnya) dan memisahkan air dari daratan dan menjadikan suatu atmosfer di atasnya; sebab 
itulah pertama kalinya ia akan mendatangkan sukacita dan kehidupan di bumi dengan sebutir benih. Itu 
adalah suatu hari yang besar.

Tetapi oh, dulunya itu tidak berbentuk, terbitnya matahari itu, seperti terbitnya matahari pada 
Paskah pagi itu. Pada saat yang ini, dengan matahari itu menyibak di angkasa, itu menghasilkan 
terbitnya matahari yang lebih besar dari yang pernah ada; karena itu mendatangkan kabar yang lebih 
besar dengan terbitnya matahari yang ini, daripada terbitnya matahari yang ada pada waktu permulaan 
itu. Terbitnya matahari yang ini mendatangkan sebuah kabar bahwa “Dia sudah bangkit. Dia dihidupkan 
dari antara orang mati seperti yang sudah Dia janjikan. Dia dibangkitkan dari antara orang mati.”

(40) Terbitnya matahari untuk pertama kalinya ada di Kitab Kejadian, itu mendatangkan sebuah 
pesan bahwa akan ada kehidupan di atas muka bumi: kehidupan fana. Tetapi saat yang ini ketika 
matahari itu telah terbit, dulu ada sebuah terbitnya matahari rangkap dua, terbitnya matahari yang lain. 
Itu bukan sekedar terbitnya s-u-n (matahari), itu adalah seorang S-o-n (Anak) yang sudah bangkit 
untuk mendatangkan Hidup Kekal kepada semua benih Allah yang dijanjikan, bahwa oleh maksud dan 
rencana itu Dia sudah melihat ada di muka bumi.
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Tidak akan mungkin ada kehidupan tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup pada waktu permulaan dulu 
kalau tidak ada m-a-t-a-h-a-r-i [s-u-n] untuk membawanya kepada hidup; demikian juga di zaman ini, 
ketika anak-anak Allah ada di muka bumi, itu perlu adanya Terang sang A-n-a-k [S-o-n] untuk membawa
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mereka kepada Hidup yang Kekal. Orang-orang yang telah Dia pilih yang sudah Dia kenal sebelum dasar 
dunia, Dia sudah memilih mereka di dalam diriNya sebelum dasar dunia. Dan pada Paskah pagi itu, di 
dalam lumpur tanah ini, di suatu tempat, terbaring tubuh-tubuh kita pada saat itu, sebab kita adalah 
debu tanah; dan di surga terdapat sebuah kitab memori, dan atribut-atributNya sudah ada di dalam Dia, 
mengetahui hal itu karena Anak Allah ini sudah bangkit, Ia akan membangkitkan juga kepada Hidup yaitu 
bagi setiap anak yang sudah ditetapkan bagi masa yang besar ini. Dia tahu itu akan terjadi, dan sungguh 
suatu terbitnya matahari yang lebih gemilang dari yang pernah ada pada awal mulanya, pada saat 
pertama kalinya ia mulai bersinar.

Sekarang, pada pembukaan Meterai Paskah yang besar ini!

(44) Nah, pada hari ini kita mendapati adanya sebuah meterai Paskah TBC. Orang-orang mengirim 
sebuah pesan kepada satu dengan yang lainnya, untuk membantu dana yang besar ini atau disalurkan 
bagi dokter-dokter dan ilmu kesehatan untuk mengusahakan sesuatu untuk pensiun atau untuk menolong 
para penderita TBC, mereka adalah meterai—yang kita sebut dengan meterai Paskah, ketika kita 
mengirim pesan, satu kepada yang lain . . . Tetapi ketika kita menerima pesan itu, meterai tersebut 
dibuka, karena meterai itulah yang menyimpan pesan yang terkunci di dalamnya.

21

Dan sekarang, Meterai Paskah yang sesungguhnya pada terbitnya matahari ini dibuka, dan rahasia 
Kehidupan sesudah kematian itu dinyatakan. Sebelum waktu itu kita tidak tahu; dunia meraba-raba di 
dalam kegelapan, meraba-raba di seputar prasangka manusia. Teori-teori yang ada di antara hati 
manusia, tradisi-tradisi, yang direka-reka. Manusia menyembah berhala-berhala; mereka menyembah 
matahari; mereka menyembah segala macam dewa-dewa. Dan segala macam orang yang sudah 
membuat pengklaiman-pengklaiman, mereka semua masuk ke dalam kubur, dan mereka tinggal di dalam 
kubur itu. Tetapi Meterai yang sesungguhnya sudah dibuka, dan Seorang, Yang dulunya hidup seperti 
kita hidup, mati seperti kita juga akan mati, dibangkitkan dari antara orang mati. Sungguh suatu pagi 
yang indah, tidak pernah ada yang seperti itu di dalam seluruh sejarah dunia. Rahasia itu diberitahukan 
bahwa Dia adalah Kebangkitan dan Hidup.

(47) Dan Dia berkata ketika Dia muncul pada pagi itu, “Karena Aku hidup, kamu juga hidup.” Bukan 
hanya Dia ahli waris dari kebangkitan itu, melainkan semua Benih yang dulunya sedang beristirahat di 
dalam pemeliharaan Allah yang besar itu adalah seorang ahli waris dari kebangkitan itu kepada Hidup, 
karena Dia berkata, “Karena Aku hidup, kamu akan hidup juga.”

22

Itu adalah pembukaan Meterai itu. Karena Dia dibangkitkan, demikian pula setiap orang yang ada di 
dalam Kristus akan dibangkitkan bersama dengan Dia.

Pada saat terbitnya matahari yang gemilang ini Allah sudah membuktikan atau membuktikan 
kebenaran FirmanNya. Semua kesuraman dan keragu-raguan yang sudah menerawang di dalam pikiran 
manusia dilenyapkan, karena di sinilah Dia Yang dulu pernah hidup, makan, minum, dan bersekutu dengan 
manusia, yang berkata, “Aku berkuasa memberikan nyawaKu, dan berkuasa untuk mengambilnya kembali.” 
Dan sekarang, bukan hanya Dia sudah membuat pernyataan tersebut, namun Dia telah membuktikannya 
menjadi kebenaran. Oh, betapa suatu hal yang mulia yang sekarang ini. Saya yakin pada pagi ini bahwa 
kita, yang percaya itu, tidak dapat memahami betapa besarnya hal yang terjadi pada saat itu. Karena 
Dia telah bangkit dari antara orang mati, kita juga sudah bangkit dari antara orang mati, sebab kita 
sudah ada di dalam Dia.

(50) Perhatikan sekarang, ketika mendung itu menutupi bumi dan benih-benih itu tidak dapat hidup 
tanpa matahari [s-u-n], untuk membangkitkan; dan mendung sudah menutupi bumi, dan sekarang, Anak 
[S-o-n] dibangkitkan dan semua kesuraman dilenyapkan oleh Terang ini, ketika Ia menyebar ke semua 
bangsa kepada orang-orang yang “Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit.” Sungguh suatu 
pernyataan yang indah.

23

Dia sudah membuktikan FirmanNya; Dia sudah membuktikannya adalah benar, sebab sekarang Dia 
sudah mengalahkan maut, neraka, dan kubur, trinitas iblis itu: maut, neraka, dan kubur. Sebab Setan 
adalah pencipta maut; dia adalah pemilik neraka dan juga kubur. Dan itu adalah trinitas Setan, yang 
disebabkan oleh satu hal, itu adalah maut—maut, anda pergi bersama dengan kubur itu dan menjadi 
orang berdosa, anda pergi ke neraka. Semua itu . . . Satu hal, trinitas Setan, yang adalah maut yang 
sudah menahan manusia di dalam tawanan selama bertahun-tahun.

(52) Tetapi sekarang, trinitas Allah yang sejati yang Satu, dimanifestasikan di dalam Kristus, Yang 
adalah Hidup, dan sudah membuka Meterai-meterai dan mengalahkan musuh dan membangkitkan Manusia 
itu, yang benar, dan Allah yang hidup. “Aku adalah Dia yang dulu mati, dan Aku hidup selamanya dan 
memegang kunci-kunci maut dan neraka.”

24

Allah di dalam Satu, menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan mengalahkan setiap musuh, dan 
sudah membuktikan bahwa trinitas Setan dikalahkan, dan trinitas Allah itu dinyatakan, karena hanya 
Allah saja yang memiliki kuasa  untuk  membawa  kehidupan  kembali.  Dia  adalah  Imanuel  itu.  Allah  sudah
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dimanifestasikan di dalam daging.

Tidak heran Dia bisa mengklaim di situ, Matius pasal 27, “Semua kuasa di surga dan di bumi diberikan 
ke dalam tanganKu. Aku mengutus kamu untuk menjadi saksi-saksiKu ke seluruh dunia.” Dia telah 
mengalahkan baik maut, neraka, dan kubur. Bukan hanya Dia telah melakukan hal itu dan tampil 
berkemenangan dengan seluruh kuasa di surga dan bumi, semua yang ada pada Bapa, semua yang ada 
pada Roh Kudus, dan semua yang pernah ada, ada di dalam Dia. “Semua kuasa di surga dan di bumi 
diberikan kepadaKu.” Segala sesuatu yang lain tidak berdaya; Dia sudah mengalahkannya.

(54) Sekarang! Dan kemudian bukan hanya itu, Dia mengirimkan pesan kepada murid-muridNya, yang 
percaya Dia, “Jangan takut, sebab Akulah Dia yang telah mati dan hidup lagi untuk selamanya. Dan Aku 
memegang kunci-kunci maut dan neraka; Aku sudah mengalahkannya.” Jangan takut lagi, bagi setiap 
orang yang sudah ditetapkan, Benih Allah yang ditentukan akan datang kepada Hidup itu ketika Terang 
Injil yang mulia itu menyebar ke seluruh bumi. Di dalam setiap zaman itu akan menghasilkan panenan di 
mana Allah menetapkannya untuk menghasilkan. Dia sudah bangkit dari antara orang mati.

25

Oh, betapa suatu hal yang mengagumkan itu. “Aku hidup”—atau dihidupkan. Kata itu artinya, kata 
“dihidupkan,” dalam bahasa Yunani artinya, sesuatu yang menjadi hidup sesudah mati. Seperti benih yang 
masuk ke dalam tanah, ia harus mati, setiap bagian dari benih itu; ia harus membusuk, setiap bagian dari 
benih itu; dan setiap bagian dari kehidupan itu yang dulunya ada di dalam benih itu harus muncul lagi.

Dia dihidupkan, bukan hanya itu . . . “Dan akan mengirimkan Kehidupan yang sama yang telah 
menghidupkan Aku, kuasa yang telah mengambil Aku dari kubur itu, Aku akan mengirimkanNya ke atasmu 
untuk menghidupkanmu, sehingga di mana Aku ada di situ juga kamu akan ada.”

(58) Di Lukas pasal 24, ayat 29, Dia berkata, “Lihatlah Aku kirimkan janji Bapa kepadamu; tetapi 
kamu harus tinggal (atau kamu nantikan) di kota Yerusalem ini, sampai kamu diperlengkapi dengan 
kekuasaan dari tempat tinggi,” untuk memperlihatkan hal itu, Dia tidak sekedar mengambil begitu saja 
semua keuntungan yang berasal daripadanya, tetapi Dia membagikan keuntungan-keuntungan itu. Dia 
datang untuk menebus, atau untuk mendatangkan Hidup bagi benih-benih yang ditentukan itu, yang 
sudah Allah lihat sebelum dasar dunia, dan menaruh nama-nama mereka di dalam Kitab Kehidupan itu; 
dan di sini, mereka ada di bumi ini tanpa ada harapan. Dia tidak hanya datang untuk menjadi berkat itu, 
tetapi untuk membagikan berkat itu dengan setiap benih yang ditentukan.

26

Nah, jika dulunya benih itu tidak ada di bumi maka benih itu tidak dapat hidup. Ia harus ada di bumi 
dan juga ditumbuhkan. Tidak peduli seberapa lama ia sudah terkurung di dalam kegelapan, ia akan tampil 
ketika A-n-a-k [S-o-n] itu bersinar ke atasnya.

Perhatikan sekarang, Dia datang untuk membaginya dengan kita.

(60) Tidak heran Injil adalah kabar baik. Kata “Injil” itu juga artinya “kabar baik.” “Kabar baik” apa? 
Jika seorang manusia mati demi kita, itu adalah kabar baik. Jika Kristus dilahirkan itu adalah kabar baik. 
Tetapi tidak pernah ada suatu kabar, tidak pernah ada kabar, seperti kabar yang ini: bahwa Dia Yang 
membuat janji itu sudah menegaskan janji itu, bahwa Dia hidup selamanya dan memegang kunci-kunci 
maut dan neraka di tanganNya. Semua kesuraman dilenyapkan; tidak ada lagi mendung yang terlihat, 
sebab Anak sudah bangkit dari kubur. Tidak ada yang namanya “Dia akan datang” atau “Dia mungkin 
datang;” Dia sudah datang. Injil, kabar baik!

27

(61) Perhatikan, Pesan Injil itu sendiri adalah untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa Dia 
sudah bangkit. “Pergilah beritahukan kepada murid-muridKu bahwa Aku sudah bangkit dari antara orang 
mati, dan Aku akan bertemu dengan mereka untuk menegaskan hal ini kepada mereka.” Oh Tuhan, betapa 
pada hari-hari terakhir ini akan ada Terang lagi yang menerpa bumi, “Dan Aku akan membuktikan kepada 
murid-muridKu; beritahukanlah kepada mereka bahwa Aku tidak mati, dan Aku bukanlah sebuah tradisi, 
melainkan Aku adalah Kristus yang hidup; Aku akan menemui mereka. Sampaikanlah Pesan ini kepada 
murid-muridKu, bahwa Aku sudah bangkit dari antara orang mati.” Injil, kabar baik . . . Anda berkata, 
“Apakah itu benar?”

28

(62) Ibrani 13:8 berkata bahwa Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya.29

Kita, sebagai ahli waris-ahli waris, akan membuktikan HidupNya ada di dalam kita saat ini, pewaris-
pewaris Kehidupan ini. Kehidupan itu . . . Tidak pernah ada suatu kehidupan yang hidup seperti itu; Dia 
adalah Anak Allah. Dan Dia telah mati dan hal itu membungkamnya; tetapi ketika Dia bangkit lagi dari 
antara orang mati pada Paskah pagi itu, maka kita, sebagai hamba-hambaNya, ditugaskan oleh Dia untuk 
pergi ke seluruh dunia dan menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang: bahwa Dia hidup. Dan 
bagaimana mungkin kita melakukannya hanya dengan perkataan saja? Sebab ada tertulis, “Injil tidak 
datang hanya oleh perkataan saja, melainkan melalui kuasa dan manifestasi Roh Kudus untuk 
membuktikan bahwa Dia hidup.”

(63)  Sekarang,  jika  ada  injil  yang  lain,  sebagaimana  Paulus  ucapkan  kepada  salah  satu  dari30
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kelompok-kelompok itu, “Aku sungguh terkejut bahwa kamu sudah berbalik kepada injil yang lain (yang 
tidak lain hanyalah seorang yang pura-pura percaya Injil), kepada suatu dongeng denominasi, berpaling 
dari kabar baik itu: 'Dan karena Aku hidup, kamu pun hidup, dan Aku hidup di dalam kamu; dan 
pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan (Yohanes 14:12), pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan 
memperkenalkan diriKu di dalam kamu.'” Oh, sungguh sebuah Pesan. Tidak heran kalau kita sudah memiliki 
sebuah dunia teologia yang gelap. Tetapi pada waktu senja akan ada Terang lagi. Akan ada suatu 
kebangkitan pada waktu senja itu. Akan ada Terang di waktu senja.

(65) Nah, inti dari Pesan yang dikirimkan itu adalah, “Dia sudah bangkit dari antara orang mati,” kita, 
ahli waris-ahli warisNya, kita, yang berbagi kebangkitan itu dengan Dia, mengambil keuntungan-
keuntungan dari hal ini dengan membuktikan kepada dunia bahwa Dia hidup. Kita tidak dapat 
melakukannya hanya dengan perkataan saja; kita tidak dapat melakukannya dengan suatu tradisi 
manusia; kita hanya memantulkan dengan tepat apa yang sedang kita arahkan.

31

Saya takut, pada masa ini, bahwa terlalu banyak dari antara kita yang tidak membawa orang-orang 
kepada Kristus. Kita membawa mereka ke sebuah gereja, kepada suatu teori, tetapi kita harus membawa 
mereka kepada Kristus. Hanya Dialah Seorang, dan hanya Dia Seorang yang mempunyai Hidup. 
“Barangsiapa memiliki Anak memiliki hidup.” Dan andaikata hidup seorang manusia yang sudah mati itu 
dipantulkan ke dalam diri anda, anda akan menghidupi kehidupan yang sama yang orang itu dulu hidupi. 
Jika darah orang tersebut adalah jenis darah tertentu, dan anda menerima darah dari seseorang dan 
sudah menggantikan darah dari satu orang ke orang yang lain, dia mutlak mempunyai jenis darah yang 
seperti itu.

Dan jika roh anda yang ada di dalam anda dianggap mati, dan anda diurapi dengan Kehidupan yang 
dulu ada di dalam Kristus dan itu ada pada anda . . . Roma 8:11 berkata, “Jika Roh yang telah 
membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Ia juga akan menghidupkan tubuhmu 
yang fana,” Kehidupan yang sama itu, kuasa-kuasa yang sama itu, warisan-warisan yang sama yang dulu 
Dia miliki di bumi ini yang berasal dari Allah. Dia menebus anda, benih yang sudah dikenal oleh Allah, yang 
nama-namanya terdapat pada Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dasar dunia.

(70) Dan Terang Injil kebangkitan itu, penegasan Firman itu . . . Bagaimana kita tahu bahwa Dia 
adalah Kristus? Karena Dia sudah membuktikan apa yang sudah Dia perbincangkan. Bagaimana saya akan 
mengenali Pesan di zaman ini? Allah membuktikan apa yang telah Dia janjikan dan yang Dia bicarakan itu.

32

Itu adalah identifikasi, bahwa kita adalah para ahli waris bersama dengan Dia di dalam kebangkitan 
itu. Dia membuktikan apa yang sudah Dia bicarakan itu. Apa yang sudah Dia janjikan untuk Dia lakukan di 
dalam Kristus, Dia sudah membuktikannya pada kebangkitan itu. Apa yang sudah Dia janjikan untuk Dia 
lakukan di dalam zaman Musa, Dia sudah membuktikannya. Apa yang sudah Dia janjikan pada masa 
Henokh, Dia sudah membuktikannya. Pada masa-masa para rasul, Dia sudah membuktikannya. Dan 
sekarang di dalam zaman ini, Dia membuktikan apa yang sudah Dia katakan, karena mereka adalah bagian 
dari benih itu yang dituliskan di Kitab Kehidupan itu bahwa Dia datang untuk menebus kembali bagi Allah. 
Oh, sungguh sebuah Pesan!

(73) Pada Paskah pagi, bukan hanya Dia telah bangkit, tetapi para ahli warisNya bangkit bersama 
dengan Dia. Dia—mereka sudah ada di dalam Kristus pada saat penyalibanNya; mereka sudah ada di 
dalam Dia pada saat kebangkitanNya. Kita adalah ahli waris-ahli warisNya, yang dihidupkan sesudah mati 
di dalam kegelapan, di dalam kegelapan dari suatu dunia ketidakpercayaan, di mana gereja-gereja, dan 
denominasi-denominasi, dan yang lainnya sudah menarik kita keluar.

33

Dan ada sesuatu di dalam diri kita memanggil, “Oh, kami menginginkan Allah; kami lapar dan haus 
akan Allah.” Kita bergabung dengan Methodis, Baptis, Karismatik/Pentakosta, Presbiterian, dan yang 
lainnya, namun masih saja ada sesuatu yang salah. Waktu itu kita belum bisa menemukannya. Dan tiba-
tiba saja, sementara kita meraba-raba di dalam kegelapan, kebangkitan yang besar itu datang kepada 
kita di dalam manifestasi Firman Allah yang dijanjikan itu, seperti Dia yang dulunya adalah manifestasi 
dari janji Firman Allah itu. “Aku tidak akan meninggalkan jiwaNya di neraka, juga Aku tidak akan 
membiarkan OrangKu yang kudus melihat kebinasaan.” Dia sudah memanifestasikannya, setiap Firman 
Allah yang telah dijanjikan kepadaNya; Dia membuktikannya ketika Dia bangkit pada Paskah pagi itu.

(76) Sekarang, mereka yang dulu meraba-raba di dalam kegelapan dan mencari tahu ke sana-ke 
mari: apakah mereka seharusnya membasuh kaki pada hari ini, atau apakah mereka seharusnya 
memelihara satu hari khusus, atau apakah melakukan suatu paket aturan-aturan tertentu, semua hal itu 
sudah berlalu. Sebab ada sebuah kebangkitan yang gemilang yang menolak setiap hal buatan manusia 
yang pernah manusia lakukan, setiap penalaran buatan manusia. Tidak pernah ada sampai dengan waktu 
itu seorang manusia yang dapat memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Dia menantang 
pembuktian ilmiah yang mereka miliki saat itu dengan bangkit kembali.

34

(78) Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak sama kemarin, hari ini, dan selamanya; 
bahwa  kuasaNya  tidak  sama;  bahwa  InjilNya  tidak  sama,  sedangkan  Alkitab  berkata  bahwa  Ia  sama;
35
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Allah menantang setiap denominasi, setiap kredo, dan Dia bergerak di dalam Roh KudusNya seperti yang 
Dia janjikan, dan membuktikannya kepada kita bahwa Dia hidup. Kita adalah para ahli waris 
kebangkitanNya, yang dihidupkan sesudah mati di dunia di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran; Dia 
sudah menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia, bangkit denganNya, sekarang duduk di tempat di 
surga di dalam Kristus Yesus.

Dia—RohNya mendatangkan kembali HidupNya yang sama itu ke bumi. Jika Roh Allah yang telah 
membangkitkan Kristus, tubuh itu, tubuh yang diurapi itu, jika Roh Allah mengurapi tubuh itu sedemikian 
rupa di mana ketika Benih itu masuk ke dalam tanah, Dia tidak akan membiarkan begitu saja Dia berhenti 
di situ. Tidak, Dia menghidupkan Dia dan membangkitkan Dia; bahwa Roh yang sama dengan pekerjaan-
pekerjaan yang sama, dengan kuasa yang sama, oleh tanda-tanda yang sama, ada di dalam anda, Ia 
akan membangkitkan anda juga.

(81) Saya ingin membacakan sedikit ayat kepada anda. Saya mau supaya anda membuka di ayat 
Firman yang lain yang telah saya tuliskan di sini. Itu akan sedikit menolong anda. Itu terdapat di Kitab 
Imamat pasal 23, ayat 9 sampai 11. Dengarkan baik-baik, di dalam taurat, hukum keimamatan, Allah 
berbicara kepada Musa. Dengarkan. Semua hal ini adalah pralambang-pralambang, dan kita akan berhenti 
di sini untuk beberapa saat untuk masuk kepada pralambang ini.

36

Dan Tuhan berfirman kepada Musa:

Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Apabila kamu . . . sampai 
ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, . . .

“Ke tempat itu, posisi yang sudah Aku berikan kepadamu. Nah, berbicaralah kamu kepada anak-anak 
Israel, bahwa ketika kamu sampai ke tempat yang Aku berikan yang sudah Aku janjikan kepadamu, ketika 
kamu sampai ke sana di negeri ini.” Nah, berbicara secara jasmaniah di sini, melambangkan yang rohani.

. . . dan kamu menuai hasilnya, . . . maka kamu harus membawa seberkas buah 
pertama dari penuaianmu kepada imam,

Dan imam itu haruslah melambai-lambaikan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan 
berkenan akan kamu. Imam harus melambai-lambaikannya pada hari sesudah sabat itu.

(83) Jika akan ada suatu upacara yang suci, maka itu seharusnya diadakan pada hari sabat, yang 
merupakan hari yang ketujuh dalam satu minggu, yaitu hari Sabtu. Tetapi apakah anda memperhatikan 
dalam upacara peringatan ini, supaya melambai-lambaikannya pada hari pertama pada minggu itu. Berkas 
itu, yang adalah hasil pertama dari benih yang sudah anda tanam, ketika benih itu muncul dan masak, 
anda potong berkas ini dan memberikannya kepada imam, dan biarkan dia menerimanya dan melambai-
lambaikannya di hadapan Tuhan supaya Dia berkenan kepada anda, bahwa anda diterima. Anda sudah 
datang dengan berkas anda, dan dia harus melambai-lambaikannya di hadapan Tuhan, bukan pada hari 
Sabat, hari ketujuh, tetapi pada hari yang pertama, yang kita sebut hari Minggu, M-i-n-g-g-u [S-u-n-d-
a-y]. Tentu saja, itu adalah sebuah kata Romawi, di mana mereka menyebutnya Minggu [Sunday] bagi 
dewa matahari. Tetapi sungguh nama hari itu dirubah. Bukan lagi m-a-t-a-h-a-r-i [s-u-n]; tetapi h-a-r-i 
A-n-a-k [S-o-n-d-a-y], pada hari Anak itu [Sonday] Bulir gandum itu, Bulir gandum Allah yang pertama 
itu bangkit dari antara orang mati, akan dilambai-lambaikan ke atas jemaat bahwa kita adalah benihNya; 
dan itu adalah Benih pertama dari mereka yang tidur, dilambai-lambaikan pada hari pertama dari minggu 
itu. Pada hari Minggu, Dia bangkit, melambaikan selamat tinggal, dan naik ke tempat yang tinggi di 
hadapan orang-orang itu.

37

(88) Perhatikan, Ia adalah Bulir gandum Allah yang pertama yang sudah dibangkitkan dari antara 
orang mati: Bulir gandum Allah yang pertama, oleh kuasa Menghidupkan Allah. Allah sudah menghidupkan 
hidupNya, membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan Dia adalah Buah Sulung dari mereka yang tidur, 
Buah Sulung. Dia adalah Berkas unjukkan itu; itulah mengapa mereka dulu harus melambai-lambaikan 
berkas itu, sebab itu adalah Berkas pertama yang sudah mencapai kematangan. Dan itu dilambai-
lambaikan sebagai sebuah peringatan pengucapan syukur kepada Tuhan, percaya bahwa sisanya yang 
lain akan matang juga. Dan itu adalah sebuah tanda.

38

(90) Dan pada masa ini, karena Dia dulu adalah Anak Allah yang sulung yang sudah mencapai 
kematangan yang penuh ada di dalam Tuhan, Dia dicabut dari tanah dan dilambai-lambaikan ke atas 
orang-orang (Oh, sungguh suatu pelajaran yang mulia.) oleh kuasa Menghidupkan.

39

Buah Sulung . . . Meskipun Dia sudah—Dia sudah sering kali dilambangkan, sebagaimana kita akan 
melihatnya nanti di mana Dia dilambangkan, tetapi ini adalah benar-benar Buah Sulung dari mereka yang 
tidur. Dia dilambai-lambaikan atas benih yang dijanjikan itu yang memiliki janji Kehidupan itu; Dia dilambai-
lambaikan pada hari Pentakosta itu, ketika datang suatu suara dari langit seperti ombak, keras, angin 
keras, dan dilambai-lambaikan kepada orang-orang itu, orang-orang Pentakosta itu yang berada pada 
hari  Pentakosta  itu,  yang  sedang  menantikan  berkat  itu  datang;  dan  dilambai-lambaikan  lagi,  kita
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menyadari, pada akhir zaman ini, menurut Lukas 17:30, pada hari Anak [Sonday] lagi, pada hari-hari A-
n-a-k [S-o-n] manusia akan dinyatakan atau dilambai-lambaikan lagi atas orang-orang.

(93) Sekarang, Siapakah Anak manusia ini? “Pada mulanya adalah Firman, dan Firman bersama-sama 
dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Dan Firman telah menjadi daging, dan tinggal di antara kita.” Dan 
semua pengajaran yang kita miliki dan penegasan Firman Allah, oleh Firman Allah, oleh tanda-tanda, oleh 
keajaiban-keajaiban, kita melihat pada masa ini (bahwa di dalam Kitab Lukas ini, yang baru saja kita kutip 
dari Lukas pasal 17 ayat 30, dan Maleakhi 4, dan ayat-ayat Alkitab yang bermacam-macam di mana kita 
diperkenalkan dengan hal itu,) bahwa Firman itu dilambai-lambaikan lagi ke atas orang-orang, bahwa 
tradisi-tradisi manusia yang mati itu sudah mati dan Anak Allah hidup lagi dengan baptisan Roh Kudus 
yang ada di antara kita dan memberikan kita Hidup.

40

(94) Sebagaimana Kristus adalah Orang pertama yang bangkit dari semua nabi-nabi dan sebagainya 
(meskipun dilambangkan di banyak tempat, Dia adalah Buah Sulung dari mereka yang tidur itu), pada 
Kedatangan Mempelai Wanita Kristus, keluar dari gereja itu, pasti akan ada sebuah Berkas unjukan yang 
dilambai-lambaikan lagi di hari-hari terakhir ini. Oh, bukan main.

41

Pelambai-lambaian berkas unjukan pertama itu, apakah berkas unjukan itu? Buah sulung yang sudah 
menjadi matang, buah sulung yang membuktikan bahwa itu adalah gandum yang membuktikan bahwa itu 
adalah berkas unjukan. Haleluya. Saya yakin anda mengerti apa yang sedang saya bicarakan. Itu 
dilambai-lambaikan ke atas orang-orang, dan pertama kalinya akan ada yang matang bagi zaman 
Mempelai, bagi suatu kebangkitan yang di luar dari kegelapan ajaran denominasi, akan merupakan sebuah 
Pesan bahwa Firman yang sepenuhnya yang sudah matang itu sudah kembali lagi di dalam kuasaNya 
yang penuh dan dilambai-lambaikan ke atas orang-orang oleh tanda-tanda yang sama dan keajaiban-
keajaiban yang dulu pernah Dia lakukan.

(97) “Karena Aku hidup, kamu juga hidup,” berbicara kepada IsteriNya. “Karena Aku hidup, kamu 
hidup juga.” Betapa mulianya kebangkitan yang dulu itu. Dan betapa mulianya kebangkitan yang saat ini: 
dihidupkan dari antara orang mati, untuk hidup di dalam Kristus Yesus oleh Kuasa Menghidupkan Allah.

42

Dia dilambai-lambaikan kepada mereka; Firman, yang adalah Dia, dilambai-lambaikan pada hari 
Pentakosta itu, Firman bermanifestasi. Sekarang . . . Dan seperti yang saya katakan, Dia akan dilambai-
lambaikan lagi pada akhir zaman. Sekarang, sebagai contoh . . .

(99) Anda berkata, “Baiklah, tunggu sebentar, Saudara Branham. Saya tahu sebuah gereja itu . . .” 
Baiklah, saya juga begitu. Paham?
43

Tetapi sekarang, sebagai contoh, bagaimana seandainya—seandainya kita pergi kembali ke Tucson 
pada sore ini, nah, dan tiap-tiap kita mempunyai sebuah—hendak pergi dengan sebuah mobil Cadillac 
besar, produk baru; dan semua tempat duduknya dibuat dari—dari kulit rusa (kulit yang paling empuk, 
empuk dan enak duduk di dalamnya); dan lantainya mewah; setirnya dilapisi plat nekel dan seluruhnya 
ditaburi berlian; dan mesinnya diuji secara mekanis adalah mesin yang sangat tepat; dan roda-rodanya 
adalah—semua mempunyai bantalan roda dan dilumasi minyak; dan ban-bannya, semuanya anti hancur 
dan anti meledak; semuanya itu sudah diuji secara ilmiah. Keduanya sudah dibawa ke perakitan, dua-
duanya, dan dua di antaranya diisi dengan bensin. Itu adalah yang menimbulkan tenaga, bensin itu, 
karena di dalamnya adalah gas oktan. Tetapi sekarang, ketika anda hendak menyalakan keduanya, 
meskipun keduanya terlihat sama, tetapi ada satu dari keduanya yang tidak memiliki percikan bunga api 
apapun, suatu tenaga pengapian.

“Baiklah,” anda berkata, “Tenaga ada pada bensin itu, Saudara Branham.” Tetapi saya tidak peduli 
seberapa besar tenaga yang ada pada bensin itu, jikalau tidak ada percikan bunga api di situ untuk 
mengoperasikan tenaga itu, jikalau di situ tidak ada suatu tenaga untuk membuktikan bahwa itu adalah 
bensin, maka ia sama saja dengan air. Sebelum . . .

(103) Tidak peduli seberapa hebat para teolog mengklaim, seberapa bagus pengaturan gereja anda, 
seberapa hebat pendidikan yang anda miliki, seberapa banyak yang seperti Alkitab, sebelum pelambai-
lambaian Berkas unjukan itu, sebelum Roh Kudus turun ke atas orang itu untuk menghidupkan Firman 
tersebut (Bensin itu menggambarkan Firman; Itu adalah Kebenaran.); tetapi tanpa Roh itu tidak akan 
bergerak.

44

Kita sudah terlalu menekankan pada hal mekanikanya dan bukannya pada dinamikanya. Itu 
memerlukan tenaga dinamika Allah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus atas gereja untuk bermanifestasi 
dan untuk membuktikan bahwa ini adalah bensin. Boleh saja bensin itu ada di tangki bensin; itu tetap 
saja air. Paham? Tetapi pembuktian untuk itu hanyalah dengan menempatkan Kehidupan itu pada dirinya, 
dan itu akan membuktikan apakah itu bensin atau bukan.

(105) Dan ketika anda mencoba untuk menempatkan Roh Kudus ke suatu denominasi, anda sama 
saja  dengan  mencoba  .  .  .  Anda  bisa  mendapatkan  suara  gemercik;  anda  akan  merusak  mesin  anda
45
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dengan mencampurnya sehingga menghasilkan banyak asap. Tetapi oh, saya sangat senang bahwa 
terdapat 10.000 tenaga oktan, Firman Allah dan Roh Kudus untuk menyalakanNya dan untuk 
membangkitkan kuasa Allah di dalam kehidupan seorang laki-laki, atau kehidupan seorang wanita, atau di 
dalam sebuah gereja, itu telah mendorong Cadillac itu turun ke jalan sana dengan kuasa dinamika Roh 
Kudus, yang telah kembali dan dilambai-lambaikan kepada orang-orang pada hari Pentakosta itu, 
menjadikan Dia sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya.

(107) Ada Berkas unjukan yang muncul dari para nabi yang adalah Anak Allah, Raja dari semua nabi. 
Sudah terdapat gereja-gereja, gereja-gereja, mempelai-mempelai, mempelai-mempelai, gereja-gereja, 
mempelai-mempelai, mempelai-mempelai, tetapi harus datang Seorang. Haleluya. Harus datang seorang 
Mempelai yang sejati. Pasti datang Seorang yang tidak hanya mempunyai mekanika-mekanika, tetapi 
juga memiliki Dinamika-dinamikaNya, membuat gereja itu hidup, bergerak dengan kuasa kebangkitanNya. 
Sebelum kita sampai ke tempat itu, sebelum kita menemukan tempat itu, apa bagusnya dengan memoles 
veleg-veleg roda itu menjadi mengkilat? Apa bagusnya dengan memberinya suatu penutup noda atau 
pengkilat cat, kalau tidak ada Dinamika di dalamnya? Tidak peduli seberapa hebatnya mekanik-mekanik 
itu terbukti bagus, harus ada Dinamika untuk membuatnya beroperasi.

46

(110) Itulah yang telah Dia buktikan. Haleluya. Itulah yang Paskah itu buktikan. Dia bukan hanya 
Firman, melainkan Dia adalah Allah itu sendiri, Dinamika di dalam Firman itu, yang membuat tubuh Yesus 
Kristus, dingin, kaku, dan mati di dalam kubur, masuk ke dalam Kehidupan dan bangkit lagi, dan 
menggulingkan batu itu.

47

“Akulah Dia yang telah mati,” benar-benar mati hingga matahari berkata bahwa Dia telah mati; bulan 
berkata Dia telah mati; bintang-bintang berkata Dia telah mati; seluruh alam berkata Dia telah mati. Dan 
sekarang, seluruh dunia harus mengetahui bahwa Dia hidup lagi. Dia bukan hanya Mekanik itu (Firman 
Allah), Dia adalah Dinamik itu untuk membuktikanNya.

Dan jika Dia, adalah Mempelai Laki-laki, maka Mempelai Wanita harus tampil, sebab Mempelai Wanita 
adalah bagian dari Dia. Dan Itu hanya dapat menjadi pemanifestasian dari penggenapan seluruh 
pewahyuan dan yang lain-lainnya yang berbicara mengenai Mempelai Wanita. Dan hanya Ia yang dapat 
memanifestasikan . . . Dan jika ia melakukan sesuatu yang berbeda dengan Mempelai Laki-laki, ia bukan 
Mempelai Wanita, karena Dia adalah daging dari dagingNya, tulang dari tulangNya, Hidup dari HidupNya, 
kuasa dari kuasaNya. Mempelai Wanita adalah Dia. Sebagaimana laki-laki dan wanita adalah satu, dan 
wanita diambil dari tulang rusuk laki-laki, Mempelai Wanita sudah menerima RohNya (Roh Feminin dari 
Dia), daging dari tulang rusukNya, menjadikan keduanya mekanik dan Dinamik, Isteri—Roh Dia dan daging 
Dia dan menyatukannya dan menjadikan mekanik dan Dinamik.

Hingga gereja atau orang-orang . . .

(112) Semua kelinci-kelinci Paskah ini, dan upacara-upacara, dan gereja-gereja besar, dan pakaian-
pakaian yang bagus ini akan gagal dan berlalu.
48

Hingga gereja itu menjadi keduanya, Dinamik dan Mekanik, dan Roh Allah yang telah menggerakkan 
Dia untuk melakukan hal-hal yang sudah Dia lakukan itu, jika Dia memercik ke 16 silinder itu, Mempelai 
Wanita juga akan demikian. Amin. Sebab Dia berkata di dalam Yohanes 14:12, “Barangsiapa percaya 
kepadaKu, maka pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan dia lakukan juga, Aku akan memberinya 
sebuah pengisian DinamikKu kepada mekaniknya, sehingga dunia tidak akan sanggup bertahan 
terhadapnya, dan Aku akan membangkitkan dia kembali pada akhir zaman.”

Itulah pesan Paskah: Dinamik dan mekanik itu menyatu. Mekanik tanpa Dinamik, tidaklah bagus; 
begitu pula Dinamik tanpa mekanik.

Anda bisa saja berteriak-teriak dan bersorak-sorai dan melompat-lompat semau anda, namun 
menolak Firman ini; itu tidak akan ada bagusnya. Anda hanya sedang mengengkol di seputar pistonnya 
saja—ada percikan api untuk pengapian, tetapi tidak ada bensinnya untuk menyalakannya. Mesin itu 
hanya bisa beroperasi jika semuanya menyatu. Amin. Jadi yang satu akan tetap duduk dan yang lainnya 
akan naik; hanya itulah hal yang ada. Sekalipun begitu keduanya mungkin terlihat serupa, keduanya 
mengklaim bahwa ia adalah gereja, keduanya mengklaim sebagai mempelai wanita, namun yang satu 
memiliki mekanik dan Dinamiknya. Itu yang membuktikannya. Sebab apa yang Dia katakan adalah 
Kebenaran.

Ia tidak akan bergerak, tidak peduli sebagus apapun mekanik-mekanik itu, sebelum Dinamik itu 
datang. Ketika Dinamik itu datang, Api itu dibuat untuk berhubungan dengan gas oktan yang ada pada 
bensin itu. Dan ketika itu memerciknya, hal itu menyebabkan suatu pembakaran, dan pembakaran itu 
menjalankan setiap gerakan, setiap pergerakan, sebab Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. 
Itulah kebangkitan; itulah kuasa Allah yang sejati: mekanik dengan Dinamiknya.

Perhatikan.  Roh  itulah  yang  menghidupkan;  Ia—percikan  bunga  api  itulah  yang  menyalakan.  Bukan
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gas oktan itu yang menyalakan; tetapi percikan api itu yang membakar gas itu. Paham?

(117) “Tanpa Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dengan Aku kamu bisa melakukan segala 
sesuatu. Sebagaimana (Dia adalah Firman; Dia adalah Bapa yang hidup) Bapa mengutus Aku, demikianlah 
Aku mengutus kamu. Sebagaimana Bapa sudah membakar Aku dan mendorong Aku ke dalam segala 
sesuatu, Aku hanya melakukan hal yang menyenangkan Allah. Sekarang, sebagaimana Dia mengutus Aku, 
demikianlah Aku mengutus kamu dengan mekanik yang sama itu. Dan itu membutuhkan Dinamik yang 
sama untuk mengoperasikannya. Dan tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang mengklaim memiliki 
mekanik itu. Dinamik itu akan mengambilalihnya.”

49

(118) Paulus berkata, “Injil yang datang kepada kami bukan hanya dalam perkataan saja (hanya 
melalui bensin), melainkan melalui percikan api juga untuk membuatNya bergerak.” Jadi begitulah. Itu 
datang kepada kita dengan cara itu.

50

Itu adalah Roh yang sama yang telah membangkitkan Dia telah menghidupkan orang percaya sejati 
kepada Hidup yang Kekal. Sekarang, ingat, secara potensi, lihatlah (waktunya sudah melebihi dari yang 
ditetapkan). Perhatikan, Roh yang sama . . . Sekarang, Roma 8:1 . . . Nah, mari kita baca saja itu di 
Roma 8:1, dan kita akan lihat apa yang dikatakan. Baiklah. Bukan Roma—maksud saya 8:11, maafkan 
saya. Di Roma 8:11, “Tetapi jika . . .” Di situlah masalahnya. Di situlah hal ini dipahami..

Tetapi jika Roh Dia . . .  . . . yang telah membangkitkan Yesus dari 
antara orang mati diam di dalam kamu, . . .

(Allah, Roh Kudus)

Nah, begitulah: jika Roh Mempelai Laki-laki diam di dalam Mempelai Wanita.

(122) Ketika Allah menjadikan mempelai laki-lakiNya yang pertama, Dia menjadikan mempelai laki-laki 
terlebih dulu, dan dia adalah keduanya, baik laki-laki dan perempuan di dalam roh, membentuk dia dengan 
debu tanah untuk menjadikan dia material. Dan perhatikan, ketika Dia menjadikan Hawa dari Adam, Dia 
tidak mengambil segenggam tanah yang lain, Dia mengambil dari potongan tanah yang sama itu, Firman 
yang sama; sebab Adam adalah sebuah Kata/Firman yang diucapkan. Paham? Dia mengambil dari dirinya 
dan kemudian mengambil . . . Adam memiliki roh maskulin dan feminin, dan Dia mengambil roh feminin itu 
dari Adam dan menempatkannya di dalam diri Hawa, jadi itu masih bagian dari roh Adam. Itu adalah 
dagingnya Adam. Maka, itu adalah rohnya Adam, dinamik, yang menghidupkan mekanik tubuhnya. Jadi 
Mempelai Wanita juga harus menjadi daging dari dagingNya, dan tulang dari tulangNya. Sekarang, 
bagaimana daging yang fana ini akan menjadi dagingNya? Kita akan masuk ke situ sebentar lagi. Paham? 
Bagaimana itu dilakukan? Bagaimana . . . Apakah pengubahan yang besar ini? Perhatikan.

51

Sekarang, jika Roh Dia . . .  . . . yang telah membangkitkan Yesus dari antara 
orang mati diam di dalam kamu, Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang 
mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh RohNya yang diam di dalam kamu.

(Allah)

(124) Oh, bukan main! Seorang yang ditentukan, tentu saja, seperti benih itu yang terbaring di 
tanah, Seorang yang memiliki Kehidupan di dalam diri mereka. Banyak dari mereka telah mati. Mereka 
dulunya adalah benih-benih yang sudah busuk; air dan yang lainnya membakar mereka. Tetapi anda 
tahu, ada benih yang terbaring di sana yang siap bagi kehidupan itu. Allah tahu ia terbaring di sana.

52

Sekarang, Orang-orang yang ditentukan ini adalah yang pertama yang dihidupkan oleh Roh Kudus, 
sebab Roh Kudus datang untuk mengklaim milikNya. Nah, ini adalah dalam dan pastikan bahwa anda 
menangkap hal ini dengan baik.

(126) Sekarang, sebagaimana matahari itu dikirim ke seluruh muka bumi, bukan untuk membawa 
batu-batu itu (lumpur-lumpur juga) kepada hidup, ia bukan dikirim untuk membawa semua lumpur itu 
kepada kehidupan, tetapi untuk membawa bagian dari lumpur itu yang di sekitarnya ada suatu 
kehidupan. Bukan semua manusia akan menerima Kristus (oh, tidak.), melainkan mereka yang sudah Allah 
tetapkan bagi Hidup itu yang tersimpan di sekitar lumpur tanah itu. Kepada merekalah Dia datang untuk 
membangkitkan. Mereka adalah Orang-orang yang . . .

53

Nah, lumpur yang dijemur di bawah sinari matahari itu akan berkata, “Oh, si matahari tua ini sangat 
panas”; batu karang itu juga berkata, “Matahari tua ini sangat panas”; tetapi benih kecil itu berkata, 
“Itulah yang sedang aku nantikan.” Dan ia mulai menyibak kepada kehidupan. Itu telah menghidupkan 
bagian dari lumpur itu, karena matahari dikirim, bukan untuk menghidupkan batu karang itu, bukan untuk 
menghidupkan lumpur itu, melainkan untuk menghidupkan kehidupan dari benih itu.

(129) Nah, Roh Kudus datang sekarang. Tentu, Ia bukan dikirim . . . Mengapa tidak semua orang 
akan menerimaNya? Ia tidak dikirim bagi mereka.
54

Seseorang memberitahu saya, “Saya tidak percaya . . . Saya tidak peduli apa yang anda katakan. 
Meskipun anda bisa membangkitkan orang mati, atau apa saja, dan menyembuhkan orang sakit dan 
membuktikannya, saya tetap tidak percaya itu.”
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Saya berkata, “Tentu saja tidak, anda adalah orang tidak percaya. Itu tidak berarti sedikitpun bagi 
anda; bahkan itu tidak dikirim untuk anda. Itu dikirim untuk mereka yang akan percaya.” Pesan itu adalah 
untuk orang percaya. Bagi mereka yang binasa Itu adalah kebodohan, tetapi bagi mereka yang ada di 
dalam Kristus dan bagian dari Benih itu, Itu adalah Kehidupan.

(133) Kisah kecil saya yang kasar tentang petani yang menaruh telur itu di bawah—telur rajawali itu 
dierami ayam betina itu . . . Paham? Rajawali kecil itu dulunya, mutlak, dulunya ia adalah—dulunya ia 
terlihat seperti seekor makhluk kecil yang aneh (ketika petani ini sudah melakukan hal ini yaitu dengan 
menaruh telur rajawali ini di bawah eraman seekor ayam betina). Dan dia menetaskan seekor ayam yang 
kelihatan aneh. Dan itu adalah—itu adalah seekor ayam kecil yang aneh. Ia tidak nampak seperti mereka 
yang lain; bulu-bulunya tidak seperti mereka yang lain, dan ia—ia hanya—ia adalah seekor anak ayam 
yang ganjil. Dan semua anak-anak ayam yang lain mengenali dia sebagai seekor anak ayam yang aneh. 
Dan ayam betina itu pergi berkeliling.

55

Ia bahkan tidak suka makanan yang ayam betina itu berikan kepadanya. Ia benar-benar tidak suka 
untuk mengais-ngais di pekarangan itu; ia—ia tidak punya urusan dengan hal itu.

Jadi dia bertanya-tanya mengapa dirinya harus menjadi seorang yang aneh di sekitar situ. Paham? 
Dan ia tidak pernah mencicipi apapun . . . Ia hanya cukup makan untuk menjaga agar ia tetap hidup, 
karena ia tidak suka rasa dari makanan itu (Paham?), karena ia bukan seekor ayam pada mulanya. 
Paham?

(135) Dan si ayam betina itu berkotek-kotek dan—anda tahu, “Masa-masa mukjizat sudah berlalu. 
Tidak ada yang seperti itu. Bergabunglah dengan gereja.” Suara itu benar-benar tidak mengena kepada si 
kecil itu. Jadi ke mana-mana ia mengikuti si ayam betina itu sampai pada suatu hari, maminya . . . Si 
rajawali tua itu tahu bahwa dia sudah menaruh banyak telur di sini, dan ada satu yang hilang. Dia tahu 
bahwa si rajawali kecil itu ada di suatu tempat, jadi dia mulai melakukan pencarian terhadapnya. Dan dia 
terbang mengitari puncak-puncak gunung, dan turun ke lembah-lembah, dan terus dan ke mana saja, di 
mana kemungkinan ia berada. Pada saat ini dia—itulah waktu baginya untuk dilahirkan; itulah waktu 
baginya untuk ditetaskan. Dan berkata, “Mungkin burung gagak pernah datang ke mari dan mengambil 
telurku, mungkin si burung nazar; aku tidak tahu. Sesuatu telah mengambil telurku, tetapi aku tahu telur 
itu ada di dalam pikiranku. Aku mempunyai seorang anak di suatu tempat. Aku harus mencari dia.”

56

(137) Demikian pula Allah. Dia adalah Rajawali Besar itu. Di dalam pikiranNya Dia tahu bahwa Dia 
mempunyai sebuah gereja; Dia tahu Dia memiliki suatu umat. Tidak peduli siapa yang sudah mengasuh 
mereka, tidak soal apakah yang sudah menetaskan mereka, Dia sedang mencari. Dia sedang memburu 
milikNya.

57

Dan suatu hari, kisah itu berlanjut, si rajawali tua ini terbang di atas pekarangan itu. Dia sedang 
melihat-lihat ke sana ke mari, dan dia menemukannya. Oh, sebab kebangkitan itu untuk mengenalkan 
bahwa ia sebenarnya bukan seekor ayam. Ia adalah seekor rajawali. Namun ia sudah diajari untuk selalu 
melihat ke bawah, mencari seekor kutu atau sesuatu yang ada di pekarangan itu. Tetapi ia mendengar 
suatu pekikan yang berkata, “Pandanglah ke atas sini.” Dan ia memandang ke atas kepada induknya, dan 
di situlah suatu makhluk dengan bentangan sayapnya selebar 14 kaki, lebih bertenaga daripada semua 
ayam yang ada di pekarangan itu, dan mengklaim bahwa dia yang adalah anaknya. Ia berkata, “Mama, 
bagaimana aku bisa mendapatkan engkau?” Katanya, “Lompat saja, mulai kepakkan sayap-sayapmu, 
sebab kamu adalah seekor rajawali.” Paham? Dia tahu bahwa dia memiliki seorang anak di suatu tempat. 
Tidak peduli bagaimana ia dulunya dibesarkan, induknya tahu bahwa dia mempunyai seorang anak di 
suatu tempat.

(141) Dan Allah tahu! Haleluya! Dia sudah mempunyai sebuah Gereja yang ditentukan dan ditetapkan 
itu! Dia tahu Dia sudah mempunyai anak-anak laki-laki dan perempuan dan seorang Mempelai Wanita 
sedang menunggu di suatu tempat; dan ketika Roh Kudus mulai terbang di atasnya, Berkas unjukan itu 
melambai-lambai, oh, bukan main . . . Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, bukan 
sebuah cerita dongeng, tetapi sebuah kenyataan.

58

Tidak peduli bagaimana manusia berusaha untuk memberitahu dia . . . Seekor rajawali, sebelumnya ia 
tidak tahu apakah rajawali itu; namun demikian ia tetap seekor rajawali. Sebelumnya ia tidak 
memahaminya sampai ia melihat sesuatu yang memantulkan dirinya—yang ia pantulkan, tepatnya.

Dan ketika kita melihat bahwa kita bukan suatu denominasi, bukan Ph.D, bukan LL.D, bukan seorang 
tetangga yang baik, melainkan seorang anak Allah, yang dibentuk di dalam gambar Allah dengan kuasa 
dinamik Allah untuk menjawab permintaan zaman ini bahwa Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan 
selamanya, maka tidak ada ayam betina lagi yang akan menahan anda. Ia mencari mamanya. Ia adalah 
seekor rajawali sejak mulanya. Ia mengenali, rajawali yang sejati mengenali panggilan Firman Allah itu. 
Kenapa? Ia adalah seekor rajawali. Rajawali kepada rajawali, Firman sebelum dasar dunia dari Firman itu 
kepada Firman, Firman yang ditentukan bagi Firman yang tertulis bagi zamannya. Apakah anda menyadari 
posisi anda? Ia mencari itu.
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(144) Kemudian ini, tubuh alamiah ini dihidupkan dan dibawa oleh Roh Allah yang menghidupkan itu 
untuk taat kepada Firman Allah. (Secepatnya.) Ketika ia ingin tahu bagaimana ia bisa mendapatkan 
induknya di sana . . . Sebelumnya ia sudah diajar bahwa ia tidak bisa terbang. “Kamu tidak bisa lebih 
tinggi daripada lompatan kamu.” Paham? Ia dulu adalah seekor ayam. Paham?

59

Tetapi si induk rajawali ini berkata, “Tidak demikian.”

“Nah, coba lihat ayam-ayam itu.”

“Tidak peduli bagaimana ayam-ayam itu; kamu adalah seekor rajawali. Mulai saja untuk 
mengembangkan sayap-sayapmu itu dan berikan sedikit latihan kepada sayap-sayap itu. Mulai gerakkan.”

Firman kepada Firman . . . “Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu lakukan juga. 
Barangsiapa yang percaya kepadaKu, maka pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan akan dia lakukan juga. 
(Paham?) Karena Aku hidup, dia juga hidup. Dan jika Roh yang telah membangkitkan Dia dari antara 
orang mati diam di dalam kamu, Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana.” Paham?

(148) Apa yang ia lakukan? Sekarang, dengarkan, agar supaya anda akan tahu bahwa Paskah ini, 
saya ingin Paskah kali ini benar-benar menjadi lebih berarti bagi anda daripada Paskah manapun yang 
pernah dilakukan sebelumnya. Paham? Saya ingin anda memahaminya. Kita tahu apa yang sudah ia 
kerjakan bagi Dia, tetapi saya ingin anda memahaminya, bukan nanti, ia sudah mengerjakan hal yang 
sama bagi anda. Paham? Apa yang ia lakukan? Ia menghidupkan tubuh yang fana ini. Tubuh yang fana di 
mana kita hidup di dalamnya ini, Ia menghidupkannya, dengan kata lain, membawanya kepada Hidup.

60

Nah, anda yang dulunya berjalan dengan sebatang rokok besar di mulut anda, dan lain-lainnya, 
sebungkus rokok; dan anda para wanita yang dulunya mempunyai rambut pendek, wajah dirias, dan 
bertingkah-laku buruk, dan memakai celana-celana pendek, dan hal-hal yang seperti itu; tiba-tiba saja, 
Sesuatu berteriak dan anda memandang ke bawah sini dan Itu adalah Firman. Paham? Ia menghidupkan 
anda . . . Anda berkata, “Tidak ada lagi celana-celana pendek bagi saya, tidak ada lagi minuman keras 
bagi saya, tidak lagi berbohong, tidak lagi mencuri, tidak lagi ini, itu . . .” Paham? Roh yang telah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati, diam di dalam anda, juga akan membawa tubuh anda yang 
fana itu (debu tanah ini) kepada kepenundukkan. Anda paham? Apakah itu? Tunduk kepada apa? Kristus. 
Siapakah Kristus? Firman, bukan teologia, tetapi Firman.

Kemudian, anda berkata bahwa hal-hal ini . . . “Oh, saya rasa tidak menjadi masalah bagi para 
wanita dengan memakai celana panjang.” Sedangkan Firman berkata, “Tidak bisa.” Paham? Ia 
menghidupkan anda kepada hal itu. Paham? Anda ditarik kepadaNya. Paham? Itulah anda pada waktu itu. 
Itu menjadi . . . Anda menjadi bagian dari Firman itu.

Ia membawa tubuh anda, bukan . . .

(152) Baiklah, anda berkata, “Jadi, sekarang, biarlah saya beritahukan sesuatu kepada anda; 
gembala saya . . .” Saya tidak peduli yang gembala anda katakan; itu adalah apa yang Firman katakan. 
Jika anda ingin menjadi seekor ayam, terus saja bersama dia. Tetapi jika gembala anda mengatakan yang 
berbeda dari Firman ini, maka dia bukanlah seorang pemberi makan rajawali-rajawali (Uh—uh.); dia adalah 
pemberi makan ayam-ayam betina itu (Paham?), bukan rajawali-rajawali. Paham? Rajawali-rajawali makan 
makanan rajawali. Paham? Makanan-makanan itu bersih.

61

Alkitab berkata adalah salah kalau melakukan hal itu, dan para pria dan seterusnya, dan apa yang 
anda lakukan itu salah . . . Berkata, “Masa-masa mukjizat telah berlalu.” Alkitab ini berkata bahwa Dia 
sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jika mereka mengatakan bahwa itu adalah suatu telepati, itu 
adalah sejenis membaca pikiran orang, bahwa kemampuan membedakan ini dan penglihatan-penglihatan 
ini dan hal-hal ini adalah omong kosong (Paham?), maka mereka adalah ayam. Mereka tidak tahu apa 
makanan rajawali.

(154) Tetapi, saudara, ketika anda mendengar pekikan itu maka ada sesuatu di dalam diri anda, anda 
adalah seekor rajawali sejak mulanya.
62

Kenapa? Anda adalah Benih itu di mana kebangkitan A-n-a-k [S-o-n] sudah mulai bersinar dan 
Berkas unjukan pertama itu dilambai-lambaikan di atas bumi untuk membuat anda mengenali bahwa anda 
adalah seekor rajawali dan bukan seekor ayam milik denominasi. Anda mengerti itu?

Sekarang, jika Roh yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Firman, Dinamik Firman itu, 
diam di dalam anda, Ia juga akan menghidupkan tubuh anda yang fana.

Sekarang, apakah kita ini adalah daging dari dagingNya dan tulang dari tulangNya? Karena (dengan 
cepat) kalau ketika kita dulunya adalah masih orang-orang berdosa yang fana (fana, siap untuk mati, 
tubuh-tubuh ini), Ia menghidupkan tubuh itu. Menghidupkan apa? Membawa kepada Hidup. Roh itu, yang 
dulunya suka minum-minuman keras, keluyuran, berbuat cabul, dan  semua  ini  .  .  .  Ia  dihidupkan.  Wah,
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hal itu sudah mati dan anda dibangkitkan. Ia menghidupkan tubuh anda yang fana.

Oleh karena itu, tubuh anda adalah bait dari Dinamik itu. Karena kenapa? Dari mulanya anda adalah 
bagian dari mekanik itu, Oh. Di situlah kebangkitan anda. Di situlah gereja di dalam kebangkitan bersama 
dengan Dia. Tubuh-tubuh ini saat ini dihidupkan. Paham? Anda sudah mendengar; anda percaya; itu 
mengubah anda dari denominasi kepada Firman. Paham?

(157) Dinamik itu, jika Itu jatuh ke air, itu hanya akan menimbulkan suara gemercik: “Masa-masa 
mukjizat sudah berlalu, putt—putt—putt; oh, aku percaya Ilahi . . . pomp-pomp-pomp; tetapi mereka—
mereka tidak . . . pomp-pomp-pomp.” Paham?

63

Tetapi ketika itu mengenai ke 1000 gas oktan itu, “Whrrrr” dan dia langsung jalan. Anda paham? Nah. 
Bukan main.

Dinamik itu mengenai ke yang itu . . . Tetapi jika Itu mengenai ke seekor ayam, Itu tidak akan ada 
bagusnya. Tetapi ketika Itu mengenai ke seekor rajawali dia langsung terbang (Amin.), Dinamik dengan 
mekaniknya. Mengerti yang saya maksudkan? Yaitu, jika dia adalah seekor rajawali yang sejati, dia akan 
mengerti.

(159) Biarlah saya luruskan sedikit Nas ini bagi anda. (Saya rasa hubungan telepon kita putus, tetapi 
kita masih di sini.) Injil Yohanes 5:24, Yesus berkata, “Dia yang mendengar FirmanKu, dan percaya 
kepada dia yang mengutus aku, mempunyai Hidup Kekal.”

64

Sekarang, lihatlah. Saya pergi ke jalan itu dan hanya mengambil ayat tersebut secara hurufiahnya 
dan dengan apa adanya, tanpa pengertian rohani (bukan untuk membuatnya mengatakan hal yang lain, 
tetapi hanya mengatakan sebagaimana itu katakan). Paham? Perkataan yang benar di dalam bahasa 
Yunaninya, yang aslinya, ayat itu berkata begini, “Dia yang mengerti FirmanKu . . .”

Sekarang, untuk membuktikan apakah itu benar, saya pergi ke sini, dan di sini ada seorang pemabuk 
yang berjalan di jalanan ini dan sedang merangkul seorang isteri laki-laki lain, dan mengumpat dan 
menyebut Nama Tuhan dengan sia-sia, dan seterusnya, yang seperti itu. Katakanlah begini, “apakah 
anda mendengar apa yang pengkhotbah itu katakan? Apakah anda mendengar . . .”

“Yah, saya mendengarnya.” Hal itu tidak berarti bahwa dia sudah mendapatkan Hidup Kekal. Nah, 
paham? “Dia yang mengerti PerkataanKu,” dia itu adalah seekor rajawali.

“Nah, Saudara Branham, saya ingin ayat Firman yang lebih daripada yang itu.”

Baiklah. “DombaKu mendengarkan SuaraKu. Orang asing tidak akan mereka ikuti.”

(163) Seperti dalam kasus perkawinan dan perceraian tempo hari, ketika Roh Kudus sudah 
memberitahukan hal itu kepada saya, saya datang dan mengatakannya persis dengan cara yang sudah 
Dia beritahukan kepada saya. Seorang hamba Tuhan wanita mengucapkan perkataan yang pedas kepada 
saya, sedikit memarahi. Dia berkata, “Saya rasa anda sudah mengambil tempat Tuhan.”

65

Saya berkata, “Tidak, bu.”

Katanya, “Nah, anda memberitahu mereka bahwa dosa-dosa mereka diampuni.” Berkata, “Baiklah,” 
dikatakan, “hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk mengatakan . . .” Orang Farisi yang lain. Paham? 
Dan berkata . . . ? . . .

Saya berkata, “Anda lihat, supaya anda tahu bahwa Yesus memberitahu Petrus dan para rasul, 
sesudah dia memiliki pewahyuan mengenai Siapakah Dia dan memberitahu Dia, 'Engkau adalah Kristus, 
Anak Allah,' Dia berkata, 'Diberkatilah engkau (Paham?), anak Yunus, bukan darah dan daging yang 
menyatakan hal ini kepadamu, melainkan BapaKu yang di surga yang sudah menyatakanNya. Di atas Batu 
Karang ini Aku akan mendirikan gerejaKu; gerbang-gerbang neraka tidak dapat mengguncangkanNya. Dan 
Aku memberimu kunci-kunci itu. Apa saja yang kamu ikat di bumi, Aku akan mengikatnya di surga; apa 
yang kamu lepaskan di bumi . . .”

(168) Itulah pewahyuan Ilahi mengenai Firman yang menjadi daging. Jika itu adalah daging di zaman 
itu oleh Anak, Mempelai Laki-laki itu, itu adalah daging di zaman ini oleh Mempelai Wanita.
66

“Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni; dan jikalau kamu menyatakan dosa orang 
tetap ada, dosanya tetap ada.” Nah, gereja Katholik mengambil ayat itu dan memberikannya kepada 
imam-imam mereka, tetapi itu adalah kedagingan. Perhatikan. Itu adalah secara rohani, Firman yang 
disingkapkan yang mengampuninya. Itu sebabnya Dia menyuruh mereka untuk pergi membaptis di dalam 
Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia tahu bahwa mereka tahu siapakah diriNya.

(172) Berbicara kepada seorang pengkhotbah kecil baru-baru ini, dia berkata kepada saya, 
dikatakan,  “Nah,  Saudara  Branham,  saya  sudah  keluar  dan  bergabung—sudah  pergi  ke  sebuah  gereja
67
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tertentu, sebuah gereja Pentakosta di mana . . .” (Gereja Pentakosta sekarang sudah mulai menerima 
roti wafer bundar itu, anda tahu. Saya rasa anda sudah mendengar tentang hal itu, hosti itu, dewa 
bulan, anda tahu? Dan mereka semua menerimanya dan mengambilnya.) Orang ini mengatakan jemaat itu 
datang kepadanya; dia berkata, “Apa yang aku berkati diberkati.” (Nah, bukankah demikian yang imam itu 
katakan; dia mempunyai kuasa untuk mengubah roti itu menjadi tubuh Kristus? Nah, itu sama saja 
dengan Katholik, sama saja.) Dan dia berkata, “Saya ingin menanyakan sesuatu kepada anda.” (Dia 
sedang mencoba untuk menghindarkan pembicaraan mengenai baptisan dalam Nama Yesus, karena ini 
adalah orang yang mengatakan yang tadi itu—antikris yang dulu melakukan hal itu.) Dia berkata, “Apakah 
anda pikir semua ini perlu bahwa seseorang harus dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus?”

Saya katakan, “Benar, tuan.”

Dia berkata, “Sesudah dia dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus?”

Saya berkata, “Benar, tuan. Dia belum dibaptis sama sekali. Dia sama sekali belum dibaptis, bukan 
nama; itu adalah sebuah sebutan.” Dan saya berkata, “Itu tidak dikenal.” Saya berkata, “Mengapa dulu—
mengapa Petrus melakukan . . .”

Dia berkata, “Jadi, sekarang, biarlah saya beritahu sesuatu kepada anda.” Dia berkata, “Nah, di Kisah 
Para Rasul 10:49, dia berkata, 'Ketika Petrus sedang berkata demikian Roh Kudus turun ke atas mereka.'”

“Tetapi,” saya katakan, “dia langsung berpaling dan berkata, 'Bisakah orang mencegah untuk 
membaptis orang-orang ini dengan air?'”

(179) Dia berkata, “Baiklah, tadi anda sedang berbicara tentang Kisah Para Rasul 19, di mana Paulus 
melintas ke pedalaman Efesus, mendapati para murid itu.” Dan katanya, “Wah,” katanya, “mereka tidak 
dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.”

68

Saya berkata, “Tidak, mereka dibaptis bagi pertobatan, bukan untuk pengampunan dosa, kepada 
pertobatan, karena pada waktu itu Yesus masih belum dinyatakan. Korban itu belum disembelih.”

Dia berkata, “Nah, mengapa mereka harus dibaptis ulang?”

Saya berkata, “Orang yang memegang kunci-kunci itu berkata begini: 'Sebab di bawah kolong langit 
ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu diselamatkan.' Keselamatan itu 
sendiri ada di dalam Nama Yesus Kristus. 'Apa saja yang kamu lakukan dalam perbuatan maupun 
perkataan, lakukanlah itu semua di dalam Nama Yesus Kristus.' Tidak ada nama lain, tidak ada gereja, 
tidak ada hirarki, tidak ada sebutan-sebutan, atau apapun yang lain; selain Dia yang adalah Mawar 
Saron, Bunga Bakung dari Lembah, Bintang Fajar, Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir, Yehova 
jireh, rapha, Manaseh, semuanya ini. Dia adalah segala-galanya, sekalipun begitu Dia—tidak ada 
keselamatan di dalam sebutan-sebutan itu: Yehova, tidak ada keselamatan; Mawar Saron (sekalipun Dia 
adalah Mawar Saron), tidak ada keselamatan di situ; Bapa, Anak, atau Roh Kudus, tidak ada 
keselamatan di situ; hanya Nama Yesus Kristus. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa pertobatan dan 
pengampunan dosa harus diajarkan di dalam NamaNya, dimulai di Yerusalem, dan sampai ke ujung bumi.”

Dia berkata, “Apakah menurut anda itu ada suatu perbedaan?”

(183) Saya berkata, “Tuan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada anda.” Dia, dan saya, dan isteri 
saya duduk mengelilingi meja itu. Dia baru saja pindah ke dekat saya. Saya berkata, “Kita berdua adalah 
warga Arizona; kita hidup di sini. Dan saya—dan kita tahu dewan kita, dan perwalian kita, dan 
semuanya, dan walikota kita, gubernur dan yang lainnya.”

69

Dia berkata, “Ya.”

Saya berkata, “Sekarang, jika saya suruh anda, saudara, pergilah ke mari dan tanda tanganilah 
untuk makan malam kita atas nama Gubernur Negara Bagian Arizona, apakah anda akan 
menandatanganinya dengan cara seperti itu? Apakah menurut anda mereka akan menerimanya di atas 
meja itu?”

“Wah,” dia berkata, “Menurut saya tidak.” Dia bertanya, “Mengapa Yesus berkata begitu?”

Saya berkata, “Jadi begini.” Paham? Kenapa? “Jika saya menyuruh anda untuk menanda tangani 
makan malam atas nama Gubernur Negara Bagian Arizona, dan kita sebagai warga Arizona, tahu siapa 
Gubernur kita, nah, anda tahu anda pasti menandatanganinya atas nama Sam Goddard,” (Paham?) saya 
berkata, “karena dia adalah Gubernur negara bagian ini. Saya tidak perlu menanyakan kepada anda. 
Anda tahu siapa Gubernur ini. Nah, ketika Dia berkata, 'Bapa, Anak, dan Roh Kudus,' Dia tahu bagaimana 
mereka nanti akan membaptis. Mereka tahu Siapa Dia. 'DombaKu mendengar SuaraKu.'” Nah, paham?

Dia berkata, “Oh, saya mengerti.”
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Tetapi sekarang, yang selanjutnya, apakah anda mau percaya? Paham? “Dia yang mendengar 
PerkataanKu, dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku mempunyai Hidup Kekal.” Dan ketika Kehidupan 
Kekal yang baru ini diam di dalam anda, Itu adalah potensi.

(188) Ketika anda sudah menerima Roh Kudus ini, yang mereka terima pada saat Pentakosta itu. 
Mereka adalah mekanik-mekanik; Dinamik itu harus datang. Mereka sudah percaya.
70

Anda tahu, teman-teman kita yang baik dari gereja Baptis memberitahu kita bahwa ketika kita 
percaya, kita sudah mendapatkanNya. Tetapi mereka tidak memilikiNya, namun demikian mereka sudah 
percaya. Kisah Para Rasul 19, mereka sudah percaya, tetapi mereka tidak memiliki. “Sudahkah kamu 
menerima Roh Kudus sesudah kamu percaya?” Paham? Mereka sudah bagus dengan mempunyai mekanik 
itu, karena para rasul—saya maksudkan Apolos mengajarkan kepada mereka dan membuktikan melalui 
Alkitab tentang mekanik itu, bahwa Yesus adalah Kristus, tetapi mereka belum mempunyai Dinamik itu. 
Paham? Begitulah. Baiklah. Ketika . . . [Kaset rekaman kosong—Ed.] . . . ? . . .

Secara potensi anda memiliki Jaminan itu, penantian.

Sekarang, ketika anda mendapatkan Dinamik itu, anda sudah dihidupkan dari yang fana kepada yang 
tidak fana. Itu membuat seluruh tubuh tunduk kepada Firman. Itu akan membuat anda bertingkah-laku 
yang berbeda, terlihat berbeda, hidup berbeda; Itu akan membuat anda berbeda.

(192) Sekarang, lihat. [Kaset pada sisi yang kedua tidak lengkap—Ed.] . . . sudah dihidupkan. Anda 
yang dulu mati di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran, dan kegelapan sudah Dia hidupkan. Dengan 
apa? RohNya yang telah membangkitkan Yesus pada Paskah pagi itu dari antara orang mati. Dan jika Ia 
diam di dalam tubuh anda yang fana (Sekarang, lihatlah.), Ia juga menghidupkan, membawa kepada 
Hidup, membuatnya tunduk kepada Firman. Sekarang, bagaimana anda bisa mengklaim anda memiliki Roh 
namun melemparkan diri anda sendiri menjauh dari Firman? Anda dihidupkan oleh sesuatu yang lain. 
Sebab Ia akan menghidupkan tubuh-tubuh anda yang fana kepada Firman. Tentu Ia akan menghidupkan. 
Anda tidak dapat jalan tanpaNya. Anda hanya akan membuat suara gemercik jika anda tidak percaya 
semuaNya. Jika anda mendapati ada separuh bensin dan separuh air, anda tidak akan bisa pergi ke 
mana-mana. Paham? Anda harus memberinya 100% bensin. Jika tidak, anda akan menghasilkan suara 
batuk-batuk pada knalpot anda; anda tidak mendapatkan tenaga sama sekali. Paham?

71

“Tetapi saya akan . . . Saya percaya ini, tetapi saya tidak percaya itu.” Pump-pump-pump-pump. 
Anda tidak akan bisa pergi ke mana-mana. Tetapi, oh, ketika anda menerima sepenuhnya, biarlah itu 
yang menyalakannya. Setiap Firman adalah Kebenaran!

(196) Selanjutnya, perhatikan sekarang, sementara kita akhiri, perhatikan hal ini. Perhatikan, itu 
persis seperti si kecil—benih kecil yang terbaring di dalam tanah itu. Nah, secara potensi anda 
dibangkitkan. Anda dibangkitkan ketika anda menerima Roh Kudus di dalam anda; anda dibangkitkan 
kemudian. Tubuh anda berpotensi dibangkitkan.
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Lihatlah benih kecil yang ditanam di dalam tanah itu. Ia harus minum dari sumber airNya, air yang 
dicurahkan itu. Dan sebagaimana ia minum, itu mendorong kepada Dia, semakin mendekati seperti rupa 
benih yang masuk ke dalam tanah itu. Paham?

Gereja datang dengan cara itu: melalui pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus, sekarang 
mulai berkembang. Paham? Roh Allah datang melalui hal itu.

Dan roh dunia sudah datang melalui antikris dengan cara yang sama dan sekarang mulai berkembang 
di dalam sebuah kesatuan besar dari gereja-gereja, paham, seluruh gereja.

(201) Dan individu juga datang dengan cara itu. Segala sesuatunya bekerja pada yang sama—pada 
skala Allah, karena Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya.
73

Perhatikan. Pada proses pertumbuhan anda untuk mencapai kebangkitan yang penuh itu, yang 
dipimpin oleh Roh.

Sebagaimana matahari [s-u-n] menarik tanaman kecil yang sedang minum dari sumber air Allah itu, 
terus saja . . . Paham?

Ia hanya dapat minum dari satu sumber air. Suatu kali anda menyiramkan minyak ke atas benih kecil 
itu; akan membunuhnya. Itu benar. Anda siramkan air yang jenuh, air kotor yang tidak bagus, yang 
sudah tercemar; itu akan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut; ia tidak akan menghasilkan 
buah. Apakah itu benar? Tetapi siramkanlah air hujan yang lembut yang bagus itu (Amin.), tidak ada 
bahan kimiawi buatan tangan manusia di dalamnya, biarkan itu turun dari langit di atas sana, dan lihatlah 
tanaman kecil itu. Tidak ada air yang akan bisa menumbuhkan seperti air hujan itu. Anda taruh klorin dan 
bahan kimiawi itu ke dalamnya seperti kalau anda mencoba untuk memberi kita obat, dan hal pertama 
yang anda tahu air itu mematikan tanaman tersebut.
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(203) Itulah yang menjadi masalah pada masa ini. Mereka mencoba untuk memberi orang-orang itu 
air dari sumber air denominasi, dan itu menghambat pertumbuhan. Paham? Tetapi biarlah dia mempunyai . 
. .

74

. . . Yang dari mana tetesan rahmat embun yang cerah itu datang;
Bersinar mengitariku siang dan malam,
Yesus Terang dunia.

Maka anda sudah mendapatkannya pada waktu itu.
Kita akan berjalan di dalam Terang, Terang yang indah itu,
Yang dari mana tetesan rahmat embun yang cerah itu datang,
Bersinar mengitariku . . .

Buanglah sumber-sumber mata air buatan manusia ini daripadaku. “Tidak ada sumber air lain yang 
aku tahu, selain Darah Yesus.” Hanya itu sumber air yang ingin saya ketahui. Biarlah Firman diam di 
dalamku, Tuhan; mengairiNya dengan RohMu.

(205) Perhatikan, sekarang, jika Roh yang telah membangkitkan Yesus dari kubur itu diam di dalam 
anda, secara potensi anda memiliki Hidup, yang dipimpin oleh Roh untuk menghidupkan Firman bagi anda 
untuk percaya Itu. Si kecil itu terus mendorong ke atas sebagaimana ia bertumbuh.
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Perhatikan. Pada saat Pentakosta tubuh-tubuh mereka dihidupkan kepada suatu Kehidupan yang 
baru. Lihatlah sekumpulan penakut itu.

Apakah saya menahan anda terlalu lama? Lihatlah. Saya baru pemanasan . . . ? . . . merasa enak. 
Oh, bukan main.

(208) Perhatikan, mereka dulu adalah sekumpulan penakut. Perhatikan. Tetapi mereka memiliki 
mekanik itu. Paham? Tetapi mereka semua berdiri di belakang sana, berkata, “Oh, saya takut kepada 
mereka. Nah, saya takut pergi keluar dan membuat suatu pernyataan, karena, oh, mereka semua adalah 
uskup-uskup besar dan lain-lain ada di sana. Oh, saya takut. Imam-imam mereka dan yang lainnya, saya 
takut untuk membuat pengklaiman, saya takut untuk mengucapkan bahwa saya percaya kepada Dia. Oh, 
saya benar-benar tidak bisa melakukan hal itu.” Anda paham?
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Tetapi secara tiba-tiba Dinamik itu datang. Ya. Dan apa yang Ia lakukan? Ia tidak saja memenuhi roh 
mereka yang di dalam, tetapi Ia menghidupkan mekanik-mekanik mereka. Tubuh-tubuh mereka 
dihidupkan. Mereka bukan lagi para penakut. Mereka langsung pergi ke hadapan orang-orang itu. Benar, 
tuan. “Hai kamu orang Yudea dan yang tinggal di Yerusalem . . .” Di mana sebelum Dinamik itu datang, 
mereka hanya mekanik-mekanik. Paham? “Hai kamu yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah 
perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Aku adalah salah satu dari 
mereka. Inilah. Aku akan menunjukkan kepada kamu apakah ini; Itu adalah Kitab Suci. Inilah itu.” (Dan 
saya selalu mengatakan, “Jika ini bukan yang itu, biarlah saya tetap menjaga hal ini sampai hal itu 
datang.”)

“Tidak. Inilah yang diucapkan oleh nabi Yoel, 'Akan terjadi pada hari-hari terakhir, Firman Tuhan, Aku 
akan mencurahkan RohKu ke atas semua manusia.'” Lihatlah, Dinamik itu masuk ke mekanik itu. Mereka 
tidak takut lagi.

(212) Beberapa dari anda yang takut bahwa seorang wanita akan mentertawakan anda karena 
memiliki rambut yang panjang, atau karena berhenti memakai rias wajah. Beberapa dari anda para pria 
yang takut organisasi anda akan mengeluarkan anda jika anda membaptis jemaat anda dengan baptisan 
yang Alkitabiah, anda perlu mengunci diri anda di ruang atas itu sampai Dinamik itu datang. Itu benar.
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Itu mengubahkan mereka; Itu menghidupkan mereka; Itu membuat mereka berbeda. Mereka adalah 
orang-orang yang diubahkan dari sejak itu. Itu menghidupkan mereka dari kehidupan yang lama yang 
dulunya seorang penakut kepada seorang—seperti Singa dari suku Yehuda. Mereka benar-benar 
menghadapi kematian secara martir, dipaku di kayu-kayu salib, disalibkan terbalik, dibakar, dilemparkan ke 
kandang singa, bukan lagi para penakut, sebab maut tidak punya kemenangan sama sekali atas mereka; 
Dinamik-dinamik itu ada di dalam mekanik-mekanik itu. Benar, tuan. Itu menghidupkan tubuh-tubuh 
mereka yang fana.

(214) Sekarang, dengarkan, ini adalah hal lain untuk membuktikan. Itu sungguh menghidupkan 
mereka sedemikian rupa hingga anda tahu? Mereka diangkat ke tempat-tempat di surga, dan tubuh-
tubuh mereka yang fana begitu dihidupkan sampai bahasa mereka berubah. Itu hanya—Itu menghidupkan 
bahasa mereka. Itulah yang Alkitab katakan. Itu adalah . . . Tubuh mereka yang fana dihidupkan, bahasa 
mereka dihidupkan; pemikiran-pemikiran mereka dihidupkan; roh-roh mereka dihidupkan; hidup mereka 
dihidupkan; mereka dihidupkan bersama-sama. Mereka mencoba untuk berbicara dan tidak bisa lagi 
berbicara dalam bahasa-bahasa manusia. Mereka begitu dihidupkan naik di dalam Hadirat Allah hingga 
mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang baru, suatu bahasa surgawi. Whew! Sungguh sebuah  Kuasa

78
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Menghidupkan!

(215) “Jika Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam anda,” oh, 
haleluya, “Ia akan menghidupkan tubuh anda yang fana.” Ia akan membuat anda melakukan hal-hal yang 
belum pernah anda lakukan sebelumnya. Pada waktu itu mereka penuh dengan Kuasa Menghidupkan itu. 
Paham? Tubuh anda tidak lagi tunduk kepada dosa. Anda—keinginan-keinginan anda . . . Dia berkata, 
“Mari keluar sini.”

79

Anda berkata, “Tutup mulutmu.”

“Oh, kami mendapatkan yang paling besar . . .”

Ah, anda adalah seekor rajawali! Pernahkah anda melihat betapa bebasnya seekor rajawali itu 
berjalan? Dia tidak melompat-lompat seperti seekor burung nazar (Paham?) kepada setiap bangkai yang 
mati dan semua bangkai busuk tergeletak di atas tanah. Tidak, tuan. Dia berjalan dengan gagah. “Tutup 
mulutmu.”

“Oh, inilah makan malam yang enak.”

“Bukan untukku. Keinginan-keinginanku sudah diubahkan; seleraku sudah berbeda, sebab manusia 
tidak hidup dari bangkai dunia saja, tetapi oleh setiap Firman yang keluar dari mulut Allah.” Seekor 
rajawali sejati yang dihidupkan hidup oleh itu. Amin!

(219) Oh, ketika Dia membangkitkan Kristus dari kubur, diam di dalam anda, menghidupkan tubuh 
anda yang fana ke HadiratNya. Anda mengenaliNya; anda bukan lagi seekor burung pemakan bangkai, 
anda adalah seekor rajawali. Anda tidak menginginkan hal-hal duniawi. Anda adalah seorang anak laki-laki 
dan anak-anak perempuan Allah. Anda sedang berpesta di sebuah sumber air yang sama sekali tidak 
diketahui oleh dunia; anda sedang minum di—seseorang tahu—dunia tidak tahu sama sekali. Anda sedang 
makan Manna yang tersembunyi yang dunia tidak pernah tahu menahu tentangNya, sebab anda adalah 
seekor rajawali; anda dihidupkan ke tempat di mana anda bisa mendapatkanNya. Anda tidak bisa 
mendapatkanNya di bawah sini; anda harus naik ke sini. Anda harus dihidupkan, diangkat ke sana, jadi Ia 
akan menghidupkan.
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(220) Apa yang mereka lakukan? Mereka berbicara dalam bahasa yang lain. Alkitab berkata mereka 
berbuat demikian. Mereka berbicara dalam setiap bahasa yang ada di bawah kolong langit. Dapatkah 
anda bayangkan hal itu? Tubuh-tubuh lama mereka yang fana yang ada di dalam sana berkata, “Yah, aku 
tidak tahu sekarang apakah aku bisa percaya hal ini atau tidak.” Secara tiba-tiba, mereka begitu 
dihidupkan sampai Singa dari suku Yehuda yang berani itu jatuh ke dalam diri mereka pada pelambai-
lambaian Berkas unjukan pertama itu. Oh, Rajawali itu datang untuk memanggil milikNya. Dan mereka 
tidak menyanyangkan hidup mereka kepada kematian. Amin.
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Dan akan ada lagi yang akan memberikan kehidupan darah mereka.
Sebab Injil Roh Kudus ini dan DarahNya sendiri mengalir.

Di sanalah Anak itu harus dinyatakan lagi di dalam diri Mempelai Wanita di hari-hari terakhir ini, suatu 
Kuasa Menghidupkan harus datang, menghidupkan dari denominasi-denominasi yang mati ini dan kredo-
kredo kepada Firman yang hidup dari Allah yang hidup. Oh!

(224) Tidak, Ia menghidupkan mereka kepada Kehidupan yang baru. Ia melakukan hal yang sama bagi 
kita sekarang. Perhatikan. Kemudian mereka begitu dihidupkan di dalam Kuasa Menghidupkan itu! 
Sekarang, saya . . .
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Sekarang dengarkan baik-baik. Saya sedang mencoba untuk menunjukkan kepada anda.

Kuasa Menghidupkan itu bukan hanya ada di dalam jiwa mereka, tetapi Itu ada pada seluruh diri 
mereka. Itu . . . Dinamik itu bukan hanya datang untuk menghidupkan, tetapi Ia menghidupkan mekanik-
mekanik itu. Anda mengerti yang saya maksudkan? Mereka begitu dihidupkan sampai bahasa-bahasa 
mereka mulai mengucapkan dalam bahasa yang lain. Mereka begitu dihidupkan oleh kuasa kebangkitan 
Kristus, hingga mereka menumpangkan tangan mereka . . . Mereka begitu dihidupkan dengan Kuasa 
Menghidupkan, sampai ketika mereka menumpangkan tangan mereka ke atas orang sakit, mereka 
sembuh. Ia menghidupkan tubuh-tubuh anda yang fana. Mereka disembuhkan oleh penumpangan tangan 
mereka.

(226) Dan Roh menghidupkan persekutuan mereka bersama dengan Allah, sampai mereka juga begitu 
dihidupkan ke dalam Hadirat Allah, sampai ketika seseorang mati dan jiwa mereka sudah pergi, Ia 
memanggil dia menjadi hidup kembali. Amin. Glori. (Nah, saya merasa rohaniah.)

83

Itu benar. Menghidupkan . . . KebangkitanNya itu bukan hanya untuk diriNya sendiri, melainkan bagi 
siapapun yang mau—bagi benih yang telah ditentukan ini yang terbaring di sana yang dihidupkan, 
menghidupkan  tubuh  mereka  yang  fana.  Mereka  tumpang  tangan  atas  orang  sakit;  mereka  sembuh.
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Mereka berdoa, dan di dalam Roh mereka melihat penglihatan-penglihatan, memanggil orang yang mati 
hidup kembali. Itu benar. Menghidupkan tubuh mereka yang fana; dan jika Ia masuk ke dalam diri anda, 
jika memang demikian . . . Nah, anda bisa mengatakan itu demikian, jika memang demikian, tanda-tanda 
ini mengikuti mereka. Paham? Dan Ia menghidupkan tubuh anda yang fana; Ia akan menghidupkan anda.

Sekarang, perhatikan. Dihidupkan ke dalam Hadirat Allah. Mengapa? Itu adalah Roh Allah yang telah 
membangkitkan Yesus dari kubur. Dan Roh Allah . . . “Aku memberikan kepada mereka Hidup Kekal” 
(berasal dari kata Yunani, jika anda menyelidikinya, Zoe), yang menggerakkanNya melalui anda dan 
kemudian menghidupkan mereka, bahkan pikiran mereka.

(231) Sekarang, lihat. Bagaimana mungkin anda berkata bahwa Roh itu diam di dalam anda meskipun 
anda sudah melakukan segala sesuatu yang anda pikir itu benar? Inilah pembuktian anda apakah anda 
sudah mendapatkanNya atau tidak: jika Roh yang ada di dalam Kristus ada di dalam anda, Ia juga 
menghidupkan anda kepada Firman, sebab Dia adalah Firman. Dan jika itu, bertentangan, menghidupkan 
anda untuk menjauh dari Firman, maka itu bukanlah Roh Kristus. Tidak peduli dengan apa yang sudah 
anda lakukan, sebelum itu menggerakkan anda kepada Firman . . . “DombaKu mendengarkan SuaraKu dan 
mereka akan hidup oleh setiap Firman,” setiap Firman. Saya sedang berbincang-bincang tentang hal itu 
baru-baru ini.
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(232) Ibu saya, dia sudah meninggal sekarang, dan dia adalah seorang wanita yang sangat aneh. 
Dan dia adalah, anda tahu, separuh Indian, dan dia aneh. Tetapi di situ dia adalah seorang yang tidak 
pernah mimpi. Tetapi hanya saja, saya rasa dia hanya mendapatkan 4 atau 5 mimpi di sepanjang 
hidupnya, tetapi setiap kali dia bermimpi, mimpi itu menjadi kenyataan. Dia mendapat sebuah mimpi, 
mimpi itu benar.
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Saya ingat suatu kali ketika saya pertama-tama mulai berkhotbah, bertahun-tahun yang lalu. Kami 
dulu tinggal tepat di sini di jalan itu, persis di atas sini. Dan saya sedang berkhotbah di sini, di gereja ini. 
Dan dia bermimpi bahwa saya sedang berdiri di sini di samping tiga anak tangga. Dan saya sedang berdiri 
berkhotbah kepada setiap orang di mana mereka harus berjalan menaiki tiga anak tangga ini sebelum 
mereka mencapai jalan raya itu. Dan di jalan raya itu ada garis berwarna putih mutiara yang nampak 
terbuat dari mutiara kecil yang langsung menuju ke pintu-pintu surga, ke gerbang-gerbang mutiara itu, 
dan mutiara itu sudah dibentangkan ke atas anak-anak tangga ini. Tidakkah tepat Pesan saya di zaman 
ini: pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus.

Nah, saya sedang mengatakan bahwa setiap orang harus datang melalui tiga anak tangga ini untuk 
sanggup berjalan di jalan raya itu. Dan dikatakan bahwa . . .

(234) Ada seorang wanita yang datang mendekat. (Nah, anda tahu jenis sepatu seperti apa yang 
dipakai oleh orang-orang pada 35 tahun yang lalu.) Baiklah, ada seorang wanita datang mendekat, 
memakai sepasang sepatu besar seperti yang mereka pakai pada masa ini, sepatu hak bertumit besar. 
Dan dia datang dan saya berkata, “Tunggu sebentar, saudari. Anda tidak bisa berjalan di jalan raya itu 
dengan sepatu itu.” Dan saya berkata, “Anda—anda—anda tidak bisa melakukan hal itu.”
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Dan dia berkata, “Aw.” Dia berkata, memandang ke arah wanita-wanita yang lain dan berkata, 
“Jangan percaya sama dia; dia adalah seorang manusia yang gila. (Paham?) Jangan percaya kepadanya. 
Aku akan tunjukkan kepada kalian bahwa saya bisa dibenarkan, dikuduskan, dan dipenuhi dengan Roh 
Kudus dan masih bisa menjalani itu.” Dan dia . . . Saya biarkan saja dia pergi, tidak bisa berbuat apa-apa 
lagi dengannya, tidak bisa menghentikan wanita itu. Dan dia melompat ke jalan raya itu, dia menoleh 
kepada saudari-saudari itu dan berkata, “Lihat, kan sudah saya bilang kepada kalian.” Dia mulai berlari, 
dan dia . . . Anda tahu apa yang Alkitab katakan di Yesaya, pasal 5, dikatakan bahwa mereka berjalan 
dengan leher berjenjang (mereka harus; tubuh mereka harus menyandar ke depan. Paham?), berjalan 
lenggak-lenggok (harus, harus megal-megol)—berjalan berlenggak-lenggok, membuat bunyi gemerincing 
dengan giring-giring di tumit kakinya (Paham?), anak-anak perempuan Sion di hari-hari terakhir.

(237) Dan dia mulai berjalan di jalan raya itu dengan berlari sekencang-kencangnya, dan sesudah itu 
jalan itu semakin menyempit dan semakin menyempit. Dia mulai terhuyung-huyung, melenggak-lenggok 
seperti itu, dan dia jatuh. Dan ibu berkata, “Teriakan yang paling mengerikan yang pernah saya dengar 
selama hidup saya adalah ketika wanita itu jatuh ke dalam api yang menyala-nyala dan berasap, jatuh ke 
bawah, seperti itu.” Dikatakan, bahwa saya berbalik dan berkata, “Paham?”
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Wanita itu benar-benar menaati segala sesuatunya kecuali satu Perkataan (Paham?), segala 
sesuatunya kecuali satu Perkataan. Tentu, wanita-wanita Pentakosa bisa diselamatkan, dikuduskan, dan 
dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian gagal. Itu mutlak.

Manusia bukan hidup oleh roti saja, melainkan oleh setiap Firman, yang dapat menjadi . . . Nah, 
paham? Dan wanita itu gagal mentaatiNya. Dan seperti yang tadi saya katakan (Paham?), dia sudah 
melaksanakan dengan baik, tetapi (Paham?) dia gagal untuk mendengarkan. Memberitahu dia apa yang 
ada di depan. Dan Dia sudah menuliskan Injil melalui murid-murid, rasul-rasul, dan doktrin para rasul dan
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para nabi, dan seterusnya, namun mereka tidak mau mendengarkan.

(240) Sekarang, perhatikan Kuasa Menghidupkan ini, “Zoe,” mendatangkan Firman, pikiran yang ada 
di dalam Kristus ada pada anda kemudian. Saya coba perlihatkan kepada anda, bahwa anda, ketika anda 
bangkit—ketika Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia juga membangkitkan anda, dan 
juga menghidupkan kepada Hidup dengan Dia (Sekarang anda dihidupkan kepada Hidup.), meskipun dulu 
anda adalah sebuah atribut di dalam pikiran-pikiranNya, tetapi Allah sudah melihat semua ada di dalam 
Dia pada akhirnya itu. Paham?
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Ketika Allah memandang ke tubuh itu . . . (Roh telah meninggalkan Dia di dalam Taman Getsemani; 
Dia harus mati sebagai seorang manusia.) Ingatlah sahabat-sahabat, Dia tidak perlu melakukan hal itu. 
Itu adalah Allah. Allah mengurapi daging itu, yang adalah daging manusia, dan Dia tidak perlu . . . 
Andaikata Dia naik ke sana sebagai Allah, Dia tidak pernah mati dengan cara kematian seperti itu; tidak 
dapat membunuh Allah. Tetapi . . . Dia tidak perlu melakukannya, tetapi ingat, Dia pergi ke sana bersama 
dengan anda di dalam Dia. Paham? Allah tidak pernah memisahkan Mempelai Wanita dari Mempelai Pria. 
Jadi ketika Allah memandang ke Tubuh Kristus itu, Dia melihat keduanya, laki-laki dan perempuan. 
Semuanya itu ditebus di dalam satu Tubuh itu. Paham? Mereka adalah satu, sama, Firman yang sama. 
Firman yang sama yang berbicara tentang Mempelai Laki-laki, Firman yang sama yang berbicara tentang 
Mempelai Wanita.

(243) Baiklah, bagaimana mungkin Mempelai Wanita datang dan gagal untuk memanifestasikan segala 
sesuatu yang Dia janjikan, dan Mempelai Laki-laki datang, dan Dia tidak akan menjadi Mempelai Wanita? 
Tetapi ketika Dia sudah melakukan segala sesuatunya, bahkan membuktikannya dengan membangkitkan 
diriNya dari mati sesudah itu, selanjutnya bukankah Mempelai Wanita harus melakukan hal yang sama, 
harus tepat dengan apa yang Firman telah katakan tentang Mempelai Wanita yang akan ada di hari-hari 
terakhir ini? Bukankah Mempelai Wanita harus kembali melalui Maleakhi 4? Bukankah Ia harus 
dimanifestasikan seperti yang terjadi di zaman Sodom? Bukankah dunia dan setiap—harus tepat seperti 
yang sekarang ini? Bukankah hal-hal ini suatu identifikasi Firman Allah yang sempurna yang dinyatakan 
kepada kita?
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Baiklah, sahabat-sahabat, saya tahu saya menahan anda terlalu lama, masih 15 menit hingga makan 
malam, tetapi mungkin saya akan selesaikan nanti. Tetapi perhatikanlah. Lihatlah ke mari. Betapa hal ini 
adalah suatu yang sempurna. Saya tidak tahu kapan saya akan melihat anda lagi. Paham?

(245) Lihatlah, perhatikan ini. Tetapi Allah sudah melihat Mempelai Wanita itu ada di dalam Mempelai 
Laki-laki. Haleluya. Paham? Untuk menyelamatkan IsteriNya, seperti Adam, Dia harus pergi dengan 
Mempelai. Adam tahu apa yang sedang dia lakukan. Hawa tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, 
tetapi Adam berjalan keluar bersama dengan isterinya. Paham? Dan Yesus mengambil tempat IsteriNya 
dan menjadi dosa bagi IsteriNya itu. Ingat, Dia menjadi anda; Dia berdiri pada penghukuman anda 
sehingga anda boleh berdiri di tempatNya. Dia berdiri di tempat anda sehingga anda boleh berdiri di 
tempatNya. Sungguh suatu kasih. Sungguh suatu persekutuan. Bagaimana mungkin kita menyangkalnya? 
Bagaimana mungkin kita melakukan apapun selain mengasihi Dia, sahabat. Saya bisa terus 
membicarakannya selama berjam-jam, tetapi mari kita teruskan sedikit.
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(246) Seperti pengalaman Pentakosta di masa ini dan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan pada 
hari-hari terakhir ini, adalah seperti abstrak untuk akte kepemilikan itu. Paham?
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Sekarang, anda bisa mendapatkan sebuah akte kepemilikan. Tentu. Paham? Anda bisa mendapatkan 
sebuah akte kepemilikan untuk suatu tempat, tetapi hal itu masih belum bisa dikatakan bahwa tempat itu 
adalah milik anda. Tidak, tuan. Seseorang yang dulu pernah ada di situ bisa saja masuk dan membuat 
pengklaiman atasnya. Tetapi ketika anda mendapatkan sebuah abstrak, hal itu menujukkan bahwa segala 
sesuatu yang pernah menentangnya dihapuskan sampai ke yang paling dasar. Apakah itu benar?

Dan ketika seseorang sudah berkata bahwa dia percaya Firman, dan kemudian Roh Kudus datang, Itu 
adalah Abstrak bagi akte kepemilikan itu. Dan hal itu memberikan kepada anda ijin, ketika anda 
mempunyai Abstrak itu, bahwa setiap jengkal tempat itu adalah milik anda, dan segala sesuatu yang di 
situ adalah milik anda. Amin.

Dan hal itu memberikan kita Abstrak, ketika Roh Kudus datang kepada akte kepemilikan ini yang 
sudah Allah lihat jauh di sana sebelum dasar dunia ada, dan menaruhnya—nama di Kitab Kehidupan itu, 
tetapi dilahirkan melalui seorang laki-laki dan wanita, dan tunduk kepada dosa, dan bersalah karena 
dosa. Tetapi sesudah saya percaya kepadaNya, saya menerima akte kepemilikan itu. Tetapi ketika Roh 
Kudus datang, Ia adalah Abstrak itu bahwa segala sesuatu yang menentang saya, apakah ibu saya yang 
yang melakukannya, apakah ayah saya yang melakukannya, nenek saya yang melakukannya . . .

Seperti anak kecil yang menderita epilepsi yang saya doakan beberapa menit yang lalu, itu datang 
melalui kakeknya—epilepsi itu runtuh dan—atas anak itu, sudah saya katakan.
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(250) Tetapi ketika Abstrak itu sudah datang, Itu memukul, meniadakan segala sesuatunya. 
Sekarang saya adalah seorang pemegang Abstrak itu. Amin. Dan sama sebagaimana Roh itu yang telah 
membangkitkan Kristus dari antara orang mati, saya memiliki Abstrak akte kepemilikan itu bahwa saya 
adalah bagian dari Tubuh itu, dengan Abstrak Roh Kudus menjadikan tubuh Firman itu hidup, tepat 
seperti yang Ia lakukan di dalam Dia seperti yang Dia janjikan di akhir zaman ini: Abstrak.
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Semua dosa saya dihapuskan. Semua dosa anda dihapuskan oleh Darah Yesus Kristus, dan Roh 
Kudus datang sebagai Abstrak bagi akte kepemilikan yang Allah berikan kepada saya oleh kasih karunia 
dan oleh maksud dan rencanaNya. Oh, bukan main!

(251) Apa yang anda takuti? Tidak heran Dia berkata, “Jangan takut; Aku adalah Dia yang telah mati 
dan hidup lagi, dan Aku hidup selamanya dan memegang kunci-kunci maut dan neraka. Jangan khawatir 
tentang apapun; bahkan mautpun tidak akan melukaimu.”
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Perhatikan. Sungguh indah. Mari kita lanjutkan secepatnya. Abstrak akte kepemilikan itu. Hutang 
sudah dibayar; segala sesuatu yang menentangnya sudah dihapuskan. Ha, ha, ha. Glori. Tingkah saya 
mungkin lucu, tetapi saya merasa enak sekarang ini. Perhatikan. Paham? Oh, sebuah Abstrak akte 
kepemilikan. Apakah anda menyadari apa maksudnya itu? Anda menyadari apa maksudnya, saudara? 
Tidak ada apapun yang dapat mengambilnya dari anda. Amin. Saya adalah seorang pemegang. Amin.

Apakah—apakah akte kepemilikan itu? Sekarang saya sudah menguangkan ke warisan saya atas 
kematian, penguburan, dan kebangkitanNya. Dia menjadi saya, supaya saya menjadi Dia. Sekarang, Dia 
menjadi seorang yang berdosa supaya saya menjadi seorang anak (Amin.) dan memegang Abstrak akte 
kepemilikan itu, sebab “Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya,” (Paham?), Abstrak akte 
kepemilikan.

Sekarang, secepatnya, sebelum . . . Kita punya waktu kira-kira 10 menit lagi.

(254) Mari kita memperhatikan dengan cepat sekarang, Roh menghidupkan itu. Sekarang, saya akan 
menunjukkan kepada anda beberapa tanda agar supaya anda akan memahami. Lihatlah.
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Sekarang, perhatikanlah apa Kuasa Menghidupkan ini (adalah subyek saya, sesudah Anak itu 
bangkit) . . . Lihatlah bagaimana Itu bekerja pada diri mereka pada saat Pentakosta itu, apa yang Ia 
perbuat kepada mereka, apa yang dilakukan Kuasa Menghidupkan itu kepada mereka. Itu menghidupkan 
mereka.

Sekarang, mari perhatikan apa yang Ia perbuat kepada Stefanus. Stefanus penuh dengan Kuasa 
Menghidupkan, tidakkah itu benar? Paham? Dia penuh dengan Kuasa Menghidupkan. Itu tidak menjadikan 
dirinya seorang penakut. Dia berkata, “Kamu orang-orang yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu 
selalu menentang Roh Kudus; sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah nabi-nabi 
yang tidak dilempari batu oleh nenek moyangmu yang mana mereka memberitakan kedatangan Orang 
Benar itu?” Oh, bukan main. Melakukan sesuatu terhadap dirinya, tentu, dia penuh dengan Kuasa 
Menghidupkan.

Dan mereka berkata, “Kita akan melenyapkan orang itu.”

Dan sesudah dia mati (mereka merajamnya, dan melempari kepala kecilnya yang malang itu, batu-
batu itu menghantamnya seperti itu), Stefanus memandang ke atas dan berkata, “Aku melihat langit 
terbuka.” Kuasa Menghidupkan itu sedang bekerja. “Aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di 
sebelah kanan Allah.” Itulah yang dilakukan oleh Kuasa Menghidupkan itu kepada Stefanus.

(257) Perhatikan, ada seorang yang lain yang memiliki Kuasa Kebangkitan itu; namanya Filipus. Dia 
sangat penuh dengan Kuasa Kebangkitan; dia sedang mengadakan sebuah pertemuan besar di Samaria. 
Iblis-iblis diusir; orang-orang dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus. Mereka sedang mengadakan sebuah 
pertemuan KKR yang sejati, dan Roh berbicara kepadanya. Oh, Dinamik itu turun dan Ia berkata, 
“Tinggalkan kebaktian kebangunan rohani ini.”
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“Tetapi apa yang akan dikatakan oleh para hamba Tuhan ini nanti?”

“Jangan pedulikan apa yang mereka katakan.” Paham? Dia penuh dengan Kuasa Menghidupkan. Dia 
mempunyai bensin dan Dinamik itu tercurah ke atas dirinya. Berkata, “Pergilah ke padang gurun.”

Dan dia mendapati di sana seorang sida-sida dan membaptis dia di dalam Nama Yesus Kristus: satu 
orang, yang membawa pesan itu ke Etiopia. Benarkah itu? Dan dia mentaati Allah . . .

Dalam ketaatan kepada Allah, jika anda tidak pernah dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus, lakukan 
itu, dan lihatlah Kuasa Menghidupkan itu memungut anda pada waktu itu. Paham?

(260) Ketika Stefanus melakukan perkara yang besar ini—bukan Stefanus, tetapi Filipus—melakukan 
perkara yang besar ini dengan meninggalkan kebaktian kebangunan rohani yang  besar  itu  dan  mentaati
96
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perintah Tuhan, ketika dia dipenuhi dengan penuh—membaptis sida-sida ini di dalam ketaatan kepada 
Tuhan, dia sungguh penuh dengan Kuasa Menghidupkan sampai Ia melarikan dia.

Ia akan menghidupkan tubuh anda yang fana, jika Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara 
orang mati ini . . . Ia telah menghidupkan Filipus sampai dia tidak terlihat lagi, mungkin sejauh 150 mil ke 
suatu tempat yang lain, berada di negeri yang lain. Ia menghidupkan tubuhnya yang fana itu. Bagaimana 
dia melakukannya? Dia begitu penuh dengan Kuasa Menghidupkan.

(261) Oh, Gereja Allah yang hidup, kita tidak bisa bertahan di seputar sini saja dengan “pentil gula” 
sehingga kita menetek di sekitar-sekitar sini di zaman ini; kita harus menjadi penuh dan berdoa dengan 
Kuasa Menghidupkan hingga Roh Kudus menghidupkan . . . Kita harus diangkat suatu hari di dalam 
pengangkatan di sana. Benar, tuan. Amin. Oh. Bukan main.
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Maafkan atas cara pengungkapan itu. Saya tadi sedang berpikir tentang seorang ibu yang membuat 
buntalan-buntalan kecil ini (kami dulu memakainya) untuk si bayi. Beberapa dari anda yang adalah ibu-ibu 
tempo dulu ingat akan hal itu. Si bayi mulai menangis sambil berteriak-teriak, anda ambil sedikit kopi dan 
sedikit gula, membungkusnya ke dalam sebuah buntalan kecil dan membiarkan dia meneteknya, hanya 
untuk menenangkan dia. Tidak ada tenaga di dalam itu; itu akan membuatnya tidur. Paham? Kafein yang 
di dalamnya itu dan dengan sedikit pemanis itu akan membuat dia menelannya, memberikan kafein 
kepadanya.

Kita sudah capek dengan hal yang seperti itu. Kembalilah. Kalian adalah rajawali-rajawali. Kembalilah 
ke Firman Allah. Jadilah besar dan tegap; tidak ada apapun yang dapat melukai perasaan-perasaan anda. 
Oleh karena itu, anda bebas dari semua perbuatan manusia yang memalukan itu. Apapun yang orang 
katakan untuk menentang anda, hal itu hanya mendatangkan lebih banyak kasih. Kuasa Menghidupkan, 
diangkat masuk ke tempat di surga, seekor rajawali yang sudah terbang mengatasi ayam-ayam itu, 
terbang ke atas sana di tempat di surga di dalam Kristus Yesus.

Oh, Itu ada pada Filipus, yang menghidupkan dia, mengangkat dia.

(264) Mari lihat manusia yang lain. Ada seorang manusia yang bernama Henokh. Nah, dia sudah 
bergaul dengan setiap Firman Allah selama kira-kira 500 tahun. Dia mempunyai suatu kesaksian bahwa 
“Aku tidak pernah sekalipun gagal melakukan FirmanNya.” Dia begitu penuh dengan Kuasa Menghidupkan 
ketika Dinamik itu terkena kepadanya, kepada mekanik-mekaniknya, dia bahkan tidak perlu mati; dia 
dibawa pulang begitu saja. Baru saja mulai berjalan. Dia begitu . . . Seperti Filipus, dia didapati penuh 
dengan Kuasa Menghidupkan, sebagai ganti dia pergi ke Gaza dan pergi ke tempat yang lain, mereka 
malah menemukan dia di pantai barat sana; sebagai ganti cara itu, dia hanya berkata, “Toh, aku adalah 
seorang yang sudah tua; aku mendapatkan begitu banyak Kuasa Menghidupkan, aku akan berjalan saja 
meninggalkan bumi ini.”
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Itu adalah Kuasa Menghidupkan yang sama yang kita miliki sekarang ini juga. Paham? Itu akan 
menghidupkan tubuh anda yang fana. Bukankah itu benar? Itu adalah Kuasa-kuasa Menghidupkan.

Henokh dengan kesaksian yang sempurna itu di mana “Segala sesuatu yang Allah suruhkan untuk 
kulakukan, aku melakukannya. Segala sesuatu yang aku lihat dan Dia katakan untuk kulakukan, aku 
melakukannya,” dan dia menjadi begitu penuh dengan dinamik atau—mekanik itu hingga ketika Kuasa 
Menghidupkan itu menerpa dirinya, mekanik-mekanik, Ia langsung mengangkat dia. Dia berjalan 
meninggalkan bumi masuk ke Surga.

(267) Nah, sekarang perhatikan. Tentang Elia, sesudah dia . . . Lihatlah, Elia, nabi besar itu . . . 
Manusia, di dalam zamannya . . . Maafkan saya. Saudara, saudari, di dalam zaman itu dia sudah begitu 
cerewet terhadap para wanita yang merias wajah mereka, para Izebel dan para Ahab, dan berdiri hingga 
. . . Dan tidak seorangpun, terlihat sepertinya, mau berdiri dengan dia. Dan dia memarahi, dan 
menghardik, dan berdiri di sana, dan Allah sudah memelihara dia dan menolong dia di setiap tempat. Anda 
tahu, orang tua ini sudah lelah pada suatu hari. Dia berkata, “Aku sudah semakin tua, jadi aku sudah 
tidak bisa pergi jauh lagi.” Mereka mengatakan dia berjalan terus, menurut saya, 90 tahun usianya, 
sangat tua dan berjalan berkeliling di sana, dan dia begitu penuh dengan Kuasa Kebangkitan, apakah 
anda tahu? Dia memandang ke seberang sungai Yordan. (Oh Tuhan, saya hampir bisa melihat ke sisi yang 
lain itu, tidak dapatkah anda melihat?) Begitu penuh dengan Kuasa Kebangkitan hingga dia melihat 
sebuah kereta kuda tersangkut di sana, dengan beberapa kuda berapi dan kereta berapi tersangkut di 
sebuah pohon di sana. Dia berjalan saja menyeberangi sungai itu dan bahkan pulang tanpa mengalami 
mati. Kuasa Kebangkitan itu mengirimkan—menyebabkan sebuah kereta kuda berapi turun dari surga dan 
mengangkat dia. Bahkan melepas jubahnya dan melemparkannya untuk Elia. Itu benar.
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(269) Nah, kemudian manusia itu mengambil jubah itu (suatu pralambang dari gereja lagi. Paham?), 
memungut jubah itu. Nah, dia melakukan mukjizat sebanyak dua rangkap (yang adalah sebuah 
pralambang Kristus dan gereja). Paham? Elia melakukan 4 kali; dia melakukan 8 kali. Paham? Nah, dia 
adalah—dia mempunyai kekuatan dua rangkap, karena  dia  meminta  untuk  hal  itu.  “Pekerjaan-pekerjaan
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yang lebih besar dari yang Aku lakukan, akan kamu lakukan.” Paham? Tetapi dia begitu penuh dengan 
Kuasa Kebangkitan dan segala sesuatunya, hingga dia melakukan semua ini dua kali lipat dari apa yang 
pernah Elia lakukan, lebih dari apa yang dia lakukan. Dan perhatikan, dia hidup sampai berumur 80 atau 
90 tahun, dan dia semakin tua dan dia—dia mati. Dia mati dan mereka—mereka mengangkat dia dan 
menguburkannya.

Anda tahu, jadi Kuasa Kebangkitan itu tidak meninggalkan dia. Bertahun-tahun sesudah itu, ketika 
daging itu sudah membusuk dan lepas dari tulang-tulangnya, dia terbaring di dalam kubur; dan mereka 
sedang mengangkat seorang yang sudah mati pada suatu hari, dan mereka melihat musuh, dan mereka 
lemparkan orang mati ini begitu saja ke atas tulang-tulang Elia. Pada tulang-tulang itu terdapat begitu 
banyak Kuasa Kebangkitan hingga orang mati itu melompat dan hidup lagi. Oh!

(271) “Ia akan membangkitkan tubuhmu yang fana.” Meskipun sudah mati dan membusuk di dalam 
kubur, namun demikian, Kuasa Kebangkitan itu beristirahat pada lumpur itu. Haleluya. Um. Dia yang telah 
membangkitkan Kristus dari antara orang mati juga akan membangkitkan tubuh anda yang fana.
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Elia di sana—Elisa dan Elia.

Ingat orang yang sudah mati itu, nabi itu, penuh dengan Kuasa Kebangkitan, terbaring di dalam 
kubur dan membusuk, terdapat begitu banyak Kuasa Kebangkitan, hingga mereka melemparkan orang 
mati itu ke atas dirinya; orang itu menjadi hidup. Dia masih bisa menumpangkan tangan ke atas orang 
sakit, bukan? Amin. Jadi begitulah.

(273) Dan ingat, kita adalah daging dari dagingNya, Yesus Kristus. Kita adalah daging dari dagingNya 
dan tulang dari tulangNya. Oh, tidak ada jalan untuk keluar darinya; kita akan bangkit dan itu saja. 
Benar-benar akan bangkit, itu saja.
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Paskah memberi arti yang lebih daripada sekedar suatu tradisi. Demikian juga sekarang, sebab tubuh 
kita dibangkitkan dengan Dia dan kita duduk di tempat di surga. Dan tubuh ini, mungkin membusuk di 
bawah laut; tubuh ini mungkin membusuk di dalam tanah; mungkin sudah tidak ada secuil debupun yang 
tersisa, tetapi dia tampil. Sebab Roh yang telah membangkitkan Tuhanku dari antara orang mati sudah 
membangkitkan tubuh yang fana ini. Ia sudah membangkitkan tubuh-tubuh anda yang fana ini. Dan kita 
adalah para ahli waris kebangkitanNya, kebijakan akan Kehidupan KekalNya, di mana saya begitu banyak 
membicarakan mengenai hal itu, anda tahu.

Tidak heran Dia berkata, “Jangan takut.” Dia sudah tahu.

Sebab Paulus berkata, “Maut, di manakah sengatmu? Kubur, di manakah kemenanganmu? Aku penuh 
dengan Kuasa Kebangkitan. Syukur kepada Tuhan, Yang memberikan kepada kita kemenangan melalui 
Tuhan kita Yesus Kristus.” Benar, tuan. Kuasa Kebangkitan. Oh, bukan main!

(277) Dia hidup selamanya, sama kemarin, hari ini, dan selamanya (Ibrani 13:8).103

Perhatikan. Mesias, Seorang yang Diurapi; demikian pula Mempelai Wanita MesiasNya ini (Paham?), 
Seorang yang Diurapi.

Perhatikan. Kematian tidak menghentikan Kuasa Kebangkitan Allah itu. Kematian tidak bisa 
menghentikanNya. Ketika anda sudah mendapatkanNya, Itu adalah kekal. Tidak ada apapun yang akan 
menghentikanNya. Anda tidak bisa mengekangNya; anda tidak bisa—tidak bisa berbuat apa-apa 
terhadapNya. Jika hidup anda sudah semakin tua, hal itu tetap tidak menghentikanNya; Ia tetap sama 
bagusnya dengan Ia yang dulu. Paham?

Perhatikan. Musa penuh dengan Kuasa Kebangkitan. Penuhkah dia? Dia adalah seorang nabi di mana 
Firman datang kepadanya. Dia adalah bagian Firman itu; dia adalah Firman di zaman itu. Apakah itu 
benar? Dan sesudah dia mati 800 tahun, di atas Gunung Transfigurasi itu, di sana dia berdiri bersama 
dengan Elisa, Apakah itu benar? Kuasa Kebangkitan itu, kematian tidak pernah bisa membuangNya. Tidak, 
tidak. “Aku akan membangkitkannya lagi.” Malaikat-malaikat datang; menguburkan dia di sebuah lembah. 
Dia sudah membusuk dan lenyap; tulang-tulangnya sudah lenyap, dan juga yang lain-lainnya, tetapi 
Kuasa Kebangkitan itu masih ada di situ. Itu membangkitkan dia dan membawa dia naik, dan di sanalah 
dia berdiri. Perhatikan.

(280) Anda berkata, “Apakah itu benar, Saudara Branham, sesudah 800 tahun?104

Oh, bukan main. Jika anda mau membaca di Matius (Saya dapatkan ayat itu di sini), Matius 27:51. 
Anda bisa menulisnya, mencatatnya. Ketika mereka semua yang percaya bahwa Dia akan datang . . . 
Alkitab katakan di sini, sesudah Dia datang . . . Mereka yang sedang tidur di dalam tanah; Kuasa 
Kebangkitan ada pada mereka, dan mereka adalah bagian dari Dia (orang-orang kudus). Mereka adalah 
bagian Dia, karena mereka percaya kepada Dia. Secara potensi mereka memiliki Kehidupan itu melalui 
korban  anak  domba  (suatu  pendamaian)  yang  tidak  pernah  bisa  membawa  roh  domba  itu  kembali  ke



24Ini Adalah Terbitnya Matahari

orang tersebut. Bagaimana dengan yang sekarang dengan Roh manusia itu, Allah sendiri ada pada dia. 
Paham? Betapa lebih lagi Kuasa Kebangkitan yang kita miliki itu bertindak? Tetapi melalui pendamaian bagi 
dosa dipersembahkanlah seekor anak domba, dalam pralambang. Apa yang kita miliki sekarang bukanlah 
pralambang; itu adalah wujud nyatanya. Apakah yang kita takutkan?

Dan orang-orang itu yang hanya memiliki sebuah pralambang mengarah kepada kebangkitanNya dan 
masuk ke kubur bersama dengannya.

(283) Ada Ayub di sana, di bawah kelelahannya yang sangat. Astaga, segala sesuatunya diambil dari 
dirinya. Iblis berkata, “Biarlah aku mendapatkan dia. Aku akan buat dia mengutuk Engkau di hadapanMu.”
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Dan kemudian Dia melepaskan. Dia berkata, “Jangan kamu ambil nyawanya.”

Dan iblis melakukan—dia mengambil semuanya selain nyawanya. Dan bahkan isterinya berbalik 
menentang dia, dikatakan, bahwa nafas isterinya sudah menjadi aneh bagi dia. Dengan kata lain, dia—
isterinya itu sudah tidak mau berurusan lagi dengannya. Dia terlihat tidak mengasihi Ayub lagi, 
meninggalkan dia begitu saja. “Ayub, engkau malang. Kenapa tidak kamu kutuki saja Allah dan mati?

Katanya, “Kamu berbicara seperti seorang perempuan yang bodoh.” Paham? Oh, astaga.

Paham? Dia tetap berpegang pada apa yang sudah dia miliki, nah, dia adalah seorang nabi. Dia 
berkata, “Aku bukanlah seorang berdosa. Aku sudah mempersembahkan persembahan yang disediakan 
itu.” Amin. Dia tahu di mana posisi dia. Dia ada pada Firman. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, 
dia tepat berada di Firman. Dan kemudian, saat yang begitu dahsyat itu, berkata, “Kamu berbicara 
seperti seorang perempuan yang bodoh.” Dia berkata, “Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil; 
wah, terpujilah Nama Tuhan.” Katanya, “Aku datang ke dunia ini tanpa apa-apa. Aku datang dengan 
telanjang; aku akan pergi dengan cara yang sama. Terpujilah Nama Tuhan.” Duduk di sana, bergelut 
dengan borok-borok, anak-anaknya mati, dia benar-benar ditimpa kemelaratan, dan semua teman-
temannya berbalik menentang dia, anggota-anggota gerejanya dan yang lainnya, menggores-gores 
tubuhnya sendiri dengan sebuah . . . Dan sungguh malang. Tidak ada seorangpun dari anda yang pernah 
mengalami hal itu. Tetap saja dia berpegang kepada Firman itu.

(287) Dia adalah seekor rajawali. Oh, bukan main, anda tidak bisa membuat selaput itu terus-
menerus menutupi matanya. Tidak, tidak.
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Secara tiba-tiba, berdiri di atas Firman, apa yang telah terjadi? Angkasa menyibak, guruh-guruh 
mulai mengguntur, kilat mulai berkilatan, dan Ayub memandang ke atas dan melihat suatu penglihatan, 
katanya, “Aku tahu Penebusku hidup, dan pada hari-hari terakhir Dia akan berdiri di atas muka bumi ini. 
Dan meskipun cacing-cacing sudah menghancurkan tubuh ini (tulang-tulang dan semuanya), Kuasa 
Kebangkitan itu akan ada di situ. Aku akan melihat Allah, Yang mana aku akan melihat sendiri. Mataku 
akan melihat dan bukan yang lain.” Apakah itu benar? “Hati sanubariku merana karena rindu. Meskipun 
cacing-cacing di dalam tubuhku sekarang akan merusaknya.”

(288) Anda tahu, ulat tidak menghampiri anda; ulat itu sudah ada di dalam anda, kulit-kulit anda 
adalah ulat itu sendiri. Apakah anda pernah memperhatikan hal itu? Anda masuk ke dalam sebuah peti 
mati dan tempatkan itu di ruang kedap udara; ulat-ulat itu akan memakan anda, sebab mereka ada di 
dalam diri anda. Anda hanyalah sekumpulan ulat-ulat di dalamnya sejak mulanya. “Meskipun cacing-
cacing merusakkan aku (dagingku), namun di dalam dagingku, aku akan melihat Allah.” Dan pada 
kebangkitan pagi itu . . . Glori. Haleluya. Matius, penulis besar ini (27:51), berkata bahwa sesudah Dia 
dibangkitkan dari antara orang mati maka orang-orang kudus Perjanjian Lama, banyak dari mereka yang 
tidur di dalam debu tanah, keluar dari dalam kubur, dan masuk ke dalam kota dan menampakkan diri 
kepada banyak orang. Kuasa Kebangkitan itu, masih ada pada tulang-tulang Elia, ketika sudah tidak ada 
tulang-tulang lagi, masih ada pada Ayub, ketika tidak ada lagi secuil debu yang tertinggal di tubuhnya, 
tetapi Kuasa Kebangkitan itu masih ada di situ.
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Jika Roh ini yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam anda, Dia juga 
akan membangkitkan tubuh anda yang fana itu.

Perhatikan, secepatnya sekarang.

(292) Anda berkata, “Oh, saya berharap saya hidup pada masa lalu . . .” Anda hidup pada masa yang 
lebih baik. Sekarang, jika anda semua . . .
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Saya melihat anda mencatat beberapa ayat Firman. Baiklah, catatlah I Tesalonika 4:16. Perhatikan, 
sungguh indah. Paham? Di dalam orang-orang kudus itu, mereka yang tidur di dalam Kristus, akan Allah 
bawa bersama dengan Dia. Paham? Orang-orang kudus di dalam kubur itu, yang sudah beristirahat 
seperti Elia, beberapa seperti Elisa (Paham?), beberapa dari mereka akan dibangkitkan, beberapa akan 
dibawa, beberapa akan di dalam kubur—mereka akan masuk. Sangkakala Allah akan berbunyi, dan yang 
mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu, dan kita yang hidup dan yang  tinggal  akan  diangkat
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bersama-sama dengan mereka bertemu Tuhan di udara. Kuasa Kebangkitan itu ada pada mereka yang 
hidup, Kuasa Kebangkitan itu ada pada mereka yang mati. Paham?

(294) Kuasa Kebangkitan Allah yang sama itu digambarkan di dalam kedua nabi ini. Lihatlah itu, nama 
keduanya hampir sama: Elia, Elisa. Lihatlah Mempelai Wanita dan Mempelai Laki-laki? Satu dari keduanya 
adalah Tuan Yesus; yang satunya adalah Nyonya Yesus (Paham?), hampir sama, hanya antara antara Dia 
[Laki-laki] dan Dia [Wanita]. Paham?
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Elia, dan lihatlah bagaimana itu digambarkan di sini. Sekarang, Elisa diangkat di dalam pengangkatan 
itu (menggambarkan gereja). Baiklah. Elia . . . Dan Elisa beristirahat sampai kebangkitan itu. Paham? Itu 
persis seperti seekor burung yang butuh 2 sayap untuk menyeimbangkan dirinya. Paham? Gereja 
digambarkan tepat di situ di dalam kedua nabi itu. “Sebab kita yang hidup dan tinggal untuk kedatangan 
Tuhan tidak akan mendahului mereka yang tidur, sebab sangkakala Allah akan berbunyi, dan kedua sayap 
itu akan datang bersama-sama dan kita akan terbang (Haleluya.), terbang.” Sebab apa? Di dalam mereka 
yang hidup dan mereka yang mati, Kuasa Kebangkitan itu tetap hidup.

Perhatikan. Ingatlah. Ingatlah sekarang, dibangkitkan untuk melihat tentang apakah hal-hal ini. 
Lihatlah Kuasa Kebangkitan di zaman ini. Ingat, kita dibangkitkan. Belum lama lalu, untuk sebuah 
pertolongan . . .

(297) Dan saya—saya renungkan Tuhan kita berkata dan demikian pula Paulus: “Apa yang Bapa telah 
tunjukkan kepadaku, Aku tidak menyembunyikannya melainkan memberitahukannya kepadamu.” Dan pada 
hari-hari terakhir ini ketika kita melihat Kuasa Kebangkitan ada pada kita . . . Bahkan Dia memberikan 
Kuasa Kebangkitan kepada kita untuk melihat orang yang sakit disembuhkan. Kita sudah melihat Kuasa 
Kebangkitan bekerja di antara kita seperti halnya dulu Itu bekerja, pada diri mereka di zaman mula-mula 
itu (Paham?), melihat Itu datang kembali melalui penglihatan dan membangkitkan orang mati. Paham? 
Kuasa itu menyembuhkan orang yang sakit.
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(298) Tempo hari saya memberitahu seseorang, si kecil Donovan Weerts ini (Saya rasa anda semua 
mengenal dia). Saya sedang berburu bersamanya di atas sana. Kasihan anak itu, dia adalah seorang 
yang baik, datang ke mari, ke gereja, teman saya yang sangat baik, dan dia hanya berkata, “Tidak mau 
menyusahkan anda.” Saya melihat ke telinganya, bagian dalamnya keluar semua, dan saya berkata, 
“Bagaimana kabarmu, Donovan?” dan hanya memegang dia dengan tangan saya seperti itu—dan suatu 
kanker. Dan saya berkata, “Donovan, apa yang terjadi dengan telingamu?”
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Dia berkata, “Tidak tahu, Saudara Branham, kira-kira enam, tujuh bulan hal ini semakin . . .”

Saya bertanya, “Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu tentang hal itu?”

Katanya, “Saya—saya tidak mau menyusahkan anda, Saudara Branham.”

Saya berkata, “Apakah kamu tahu apa itu?”

Dikatakan, “Saya punya ide.”

Saya taruh saja tangan saya ke atas dia, tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Dua hari 
sesudah itu, bahkan sudah tidak ada lagi bekasnya. Apakah itu? Itulah Kuasa Kebangkitan. Paham? Itu 
akan membangkitkan tubuh anda yang fana. Telinganya sudah akan lenyap, otaknya sudah akan lenyap. 
Paham? Dia sudah mau mati—tetapi Kuasa Kebangkitan itu. Paham?

(303) Dan suatu hari ketika diri saya jenuh tentang . . . Saya berkata, “Jika kamu . . . Nak, kamu 
lebih baik jalan terus; usiamu sudah 50 tahun. Kamu—jika kamu hendak melakukan sesuatu bagi Tuhan, 
lebih baik kamu bergegas dan melakukannya; kamu sudah semakin tua.” Paham? Dan di situlah pada pagi 
itu Kuasa Kebangkitan itu datang. Dan Dia memperkenankan saya melihat ke balik tirai waktu yang di 
sana itu, dan saya melihat anda semua ada di sana. Nah, paham? Dia berkata, “Semua yang pernah 
kamu kasihi dan semua yang mengasihimu, mereka diberikan kepadamu.” Paham? Saya melihat mereka 
semua ada di sana seperti itu. Apakah itu? Kuasa Kebangkitan.
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Yohanes Pewahyu itu dipenuhi dengan Kuasa Kebangkitan dan berdiri dan melihat akhir dari 
permulaan itu. Yesaya penuh dengan Kuasa Kebangkitan dan berdiri dan melihat masa seribu tahun dan 
semuanya: Kuasa Kebangkitan. Dan jika Roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati 
diam di dalam anda, Ia akan membangkitkan tubuh anda yang fana—tubuh yang fana. Ingat. Kuasa 
Kebangkitan itu!

(307) Lihatlah apa yang telah kita lihat pada masa ini. Kuasa Kebangkitan sudah datang kepada kita 
untuk membuka Ketujuh Meterai. Apakah itu? Kecerdasan manusiakah? Bukan, Kuasa Kebangkitan Allah. 
Paham? Kuasa Kebangkitan Allah sudah memberitahukan hal ini akan terjadi. Paham? Tetapi Kuasa 
Kebangkitan Allah itu membuat dunia bersaksi mengenai Itu, itu adalah Kebenaran. Malaikat Tuhan itu, 
apa  yang  tadi  saya  katakan  adalah  seputar,  Tiang  Api  itu,  Kuasa  Kebangkitan,  membiarkan  dunia
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menyaksikan bahwa Itu adalah Kebenaran. Dan dalam hal itu, mereka tidak tahu apakah Itu, dan kita 
yang baru saja melihat hal ini . . . dan Itu adalah Tuhan kita yang di atas sana itu. Anda Paham?

(308) Dia adalah Seorang Yang telah membuka Meterai-meterai itu; Dia adalah Meterai-meterai itu. 
Sebab seluruh Firman Allah adalah Kristus, dan Kristus adalah Meterai-meterai yang dibuka. Kalau begitu 
apakah pembukaan Meterai-meterai itu? Menyatakan Kristus. Dan ketujuh Malaikat itu juga yang mewakili 
Ketujuh Gereja sudah diselesaikan, dan bahkan pada waktu itu kita tidak bisa mengenaliNya. Mereka—
mereka yang memfotonya, bukan kita. Dan di sanalah Dia sedang berdiri, Hakim tertinggi, menunjukkan 
bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Sungguh suatu pengidentifikasian.
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Kuasa Kebangkitan yang telah melakukannya bagi kita. Kuasa Kebangkitan memperbolehkan kita 
melihat kedatanganNya. Kuasa Kebangkitan merampas kita dari maut kepada Hidup. Kuasa Kebangkitan 
memberikan kemampuan untuk membedakan, untuk mengetahui apa yang salah dengan diri anda, dan 
apa yang anda lakukan, apa yang sudah anda lakukan, dan apa yang seharusnya tidak anda lakukan 
dulunya, apa yang seharusnya sudah anda lakukan, dan apa yang akan anda lakukan. Kuasa 
Kebangkitan. Semua hal ini.

(311) Tuhan kita Yesus begitu penuh dengan Kuasa Kebangkitan, Dia adalah semuaNya itu. Dia 
begitu penuh dengan Kuasa Kebangkitan. Dia mengatakan begini: “Kamu binasakan tubuh ini dan Aku 
akan membangkitkannya dalam tiga hari.” Berbicara dengan keyakinan di dalam Kuasa Kebangkitan.
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“Binasakan tubuh ini dan Aku akan—bait ini, dan Aku akan membangunnya dalam tiga hari.” Kenapa?

Kenapa Dia berkata begitu? Dia tahu bahwa itu tertulis mengenai Dia (Paham?), bahwa itu ditulis Dia 
oleh Firman Allah yang tidak bisa gagal. Firman berkata, “Aku tidak akan membiarkan Orang KudusKu 
melihat kebinasaan.” Dan Dia tahu bahwa Kuasa Kebangkitan akan membangkitkan Dia, bahwa tidak akan 
ada satu sel tubuh pun yang rusak. Dia berkata, “Kamu rubuhkan bait ini dan Aku akan membangunnya 
lagi dalam tiga hari.” Kenapa? Itu adalah nubuatan, Firman Allah. Dan nubuatan, jika Itu adalah benar 
Firman Allah, tidak dapat gagal. Dan nubuatan dan Firman Allah yang sama yang sudah berkata bahwa 
Allah akan membangkitkan Dia, berkata juga bahwa kita sudah bangkit dengan Dia. Tidak heran Dia 
berkata, “Jangan takut.”

Dan ada tertulis bahwa Roh itu yang sekarang—yang dulu ada di dalam Dia, yang sekarang di dalam 
kita juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Jangan takut, sahabat, A-n-a-k [S-o-n] sudah 
terbit. A-n-a-k [S-o-n] sudah terbit. Tidak . . .

(315) Sekarang, lihatlah di gunung Transfigurasi itu. Kita masing-masing digambarkan di sana. Di 
sanalah orang-orang kudus yang hidup yang sudah terangkat, di sana berdiri Elia; dan di sana berdiri 
Musa, orang-orang kudus yang sudah mati . . . ? . . . Juga, keduanya memiliki Kuasa Kebangkitan. 
Apakah yang satu sudah mati dan satunya tidak mati, mereka semua ada di sana. Perhatikan. Oh, 
lihatlah betapa kita sekarang melihat pada hari-hari terakhir ini. Hal yang sama yang sudah Dia janjikan, 
Yohanes 14:12. Nah, lihatlah. Tentu.
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Orang-orang berkata, “Anda mengklaim memiliki kuasa?”

“Tidak, tidak, tidak. Kita persis seperti mereka di gunung Transfigurasi itu.” Paham? Tentu, kita tidak 
mengklaim kuasa, tetapi kita, seperti—seperti mereka di atas gunung Transfigurasi, mereka tidak berkata
—Musa tidak berkata, “Lihatlah siapa—lihatlah siapa aku,” dan murid-murid itu tidak berkata, “Lihatlah 
siapa aku, lihatlah siapa aku.” Anda tahu apa yang terjadi? Perhatikan. Mereka melihat Yesus dimuliakan. 
Itu saja yang ingin mereka lihat untuk digambarkan, yaitu Yesus dimuliakan.

(318) Dan demikian pula di zaman ini. Kita tidak mencoba untuk menjadi seorang manusia yang 
hebat. Kita tidak peduli yang orang-orang katakan tentang kita. Nama kita tidak ada artinya; yang 
berarti ialah NamaNya. Hidup kita tidak berarti; HidupNya yang berarti. Itulah kekuatanNya, bukan 
kekuatan kita. Dan hanya ada satu hal yang kita suka untuk kita lakukan, adalah melihat Dia dimuliakan. 
Dan bagaimana itu dapat terjadi? Ketika Dia dimuliakan di dalam kita oleh kebangkitanNya yang ada di 
dalam kita. Kita melihat Dia digambarkan lagi sebagaimana Dia yang dulu, pada masa ini.
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Apakah anda memahami hal itu? Paham? Keinginan kita bukan untuk dimuliakan. Keinginan kita bukan 
untuk punya nama besar. Keinginan kita bukan untuk meninggikan suatu gereja, atau membuat yang lebih 
pada sekolah Minggu, atau mencoba untuk membawa masuk, mengikat, mendorong supaya masuk, 
menawarkan pesta rekreasi, atau membawa bintang-bintang tenar, kancing-kancing baju yang mewah, 
atau yang lainnya yang seperti itu. Itu bukanlah keinginan kita. Keinginan kita adalah melihat Dia 
dimuliakan. Memuliakan apa? Bukan dengan kebanggaan pribadi, melainkan di dalam kita, hidup kita, 
untuk membuktikan bahwa Dia hidup dan hidup di dalam kita.

Seandainya saya bisa mengabaikan diri saya sendiri, jadi bukan pemikiran William Branham, dan bukan 
pemikiran anda, hingga kita bisa melihat Yesus dimuliakan di antara kita, melihat Dia, itulah keinginan 
kita. Itu adalah—memberikan kita Kuasa Kebangkitan. Dan itu memberikan kita sukacita demi mengetahui
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bahwa kita ada bersama dengan Dia, keduanya, tulang dan dagingNya, menjadi Mempelai Dia, dan 
melihat cara-cara peneguhanNya yang sama membuktikan di dalam kita bahwa sekarang Dia sudah 
bangkit dari antara orang mati. Paham?

(321) Tidak heran Dia berkata, “Jangan takut.”118

Sebab sekarang (Perhatikan.), kita ditebus oleh Dia dan sekarang bangkit dengan Dia. Itulah yang 
Paskah maksudkan bagi orang-orang: bangkit dengan Dia. Perhatikan. Sekarang, kita memiliki RohNya di 
dalam kita, Abstrak akte kepemilikan, sepenuhnya dibayar. Tidak. Anda tidak berkata, “Yah, saya 
berharap saya akan berhasil mencapainya.” Anda sudah mencapainya. Bukan, “Saya akan mencapainya”; 
“Saya sudah berhasil mencapainya.” Saya tidak pernah mencapainya; Dia yang mencapainya untuk saya. 
Paham? Bukan saya, Dia.

“Baiklah, Saudara Branham, mereka berkata . . .”

Saya tidak peduli apa yang mereka katakan di sana; Dia sudah berhasil mencapainya untuk saya. Itu 
saja yang ingin—saya peduli tentang itu. Saya hanya—saya hanya ingin melihat Dia dimanifestasikan. 
Bagaimana anda dapat melakukannya? Memanggil Dia turun? Tidak. Dia ada di dalam anda. Paham? Dia 
ada di dalam anda. “Jadi selanjutnya, Tuhan, andaikan saya bisa mengabaikan diri saya sendiri, Engkau 
bisa memanifestasikan . . . diri saya. Bagaimana Engkau bisa melakukannya? Karena Engkau telah 
menetapkannya demikian: 'Semua yang telah Bapa berikan kepadaKu akan datang.'” Perhatikan. Glori!

(324) Dengan semua bukti itu dikumpulkan bersama dengan kita sekarang, pada pagi ini, oh, saya 
merenungkan tentang lagu itu:
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Pada kebangkitan pagi itu,
Ketika tali kematian akan diputuskan,
Kita akan bangkit, Haleluya. Kita akan bangkit.

Apakah anda percaya hal itu? Kita akan bangkit. Di dalam Dia kita menjadi bagian Dia, Paskah itu, 
pernyataan rahasia Allah seperti pada waktu itu, tentang Hidup sesudah mati. Kita sekarang hidup, kita 
yang dulu mati di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Meterai Paskah yang sesungguhnya sudah 
mematahkan maut dari sekeliling saya, dan saya hidup. Meterai Paskah pada permulaan itu membuka 
meterai dari meterai Romawi (Meterai Paskah) di mana Dia dimeteraikan. Dan manusia ketika mereka mati 
sudah lenyap, tetapi Dia membuka meterai itu dan menyingkapkan rahasia itu. Dan sekarang, Allah, oleh 
Roh KudusNya sudah membuka meterai itu dari sekeliling hidup kita, dan Kristus dinyatakan bahwa Dia 
hidup di dalam kita, sebab sekarang kita bangkit bersama dengan Dia. Oh, halaman demi halaman . . .

Kita akan bangkit! Haleluya.
Kita akan bangkit! Amin.
Pada kebangkitan pagi itu,
Ketika maut . . . penghalang-penghalang digulingkan,
Kita akan bangkit, Haleluya! Kita akan bangkit!

Oh, tidakkah anda senang. Saya begitu senang kembali ke sana, di dalam gudang batu bara tua 
yang kecil pada suatu pagi, di mana dulunya meterai-meterai dibuka, dan saya bangkit dengan Dia 
sebagai ciptaan yang baru. Kuasa KebangkitanNya, Anak [Son] sudah terbit.

(327) Belum lama lalu, saya sudah menceritakan kisah tentang seorang nelayan. Seseorang datang 
dan menyewa seorang nelayan tua untuk membawa dia memancing di pantai barat. Mereka pergi pada 
pagi itu. Dan jika ada di antara anda yang sudah pernah memancing ikan salmon di sana, wah, anda tahu 
apa yang terjadi; ada kabut yang sangat tebal di sana. Saya bertemu saudara muda saya, Eddie Byskal 
di sana, seorang misionaris bagi orang-orang Indian di sana; dan kami memancing sendiri di pantai-pantai 
itu itu.
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Jadi begini—nelayan itu agaknya orang yang belum berpengalaman, anda tahu. Dia pergi memancing 
dan mereka terhanyut. Menantikan terang hari tiba, anda tahu, dan mereka . . . Dan mereka tidak bisa 
mendengar lagi suara peluit peringatan, dan nelayan ini menjadi gelisah, katanya, “Lihat, kita sedang 
hanyut ke arah lautan. Hei.” Dia benar-benar gelisah.

Dia berkata, “Turunlah, Anak [Son]; turunlah.” Nelayan tua itu, diam, anda tahu. Dia tahu apa yang 
sedang dia katakan. Katanya, “Tunggu saja sampai matahari itu [sun] muncul, maka kita akan melihat di 
mana kita berada sekarang.”

Anda berkata, “Haruskah saya menjadi Methodis, Baptis, Pentakosta?”

(331) Tunggu dulu. Anak [Son] muncul, kita akan melihat di mana posisi kita. Dia adalah Firman. 
Tunggu sampai anda melihat Firman dinyatakan, menyinari Benih itu, pelambai-lambaian Berkas unjukan 
pertama, kita akan lihat di mana posisi kita.
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Apakah anda mengasihi Dia?
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Maafkan saya karena sudah menahan anda terlalu lama. Berapa banyak dari anda yang akan tinggal 
untuk nanti malam? Oh. Saya akan kembali lagi pada petang ini. Kira-kira pukul 7? [Saudara Branham 
melakukan suatu percakapan dengan seseorang di atas podium—Ed.] Apakah anda mempunyai sesuatu 
untuk nanti malam?

Mari kita menundukkan kepala kita.

(333) Apakah ada seorang di sini, atau banyak, yang tidak memiliki Kuasa Kebangkitan di dalam diri 
anda? Anak [Son] sudah bersinar dan anda sudah duduk di dalam Tabernakel ini, anda sudah 
mendengarkan kaset-kaset, namun demikian Roh tidak pernah membangkitkan anda, sampai anda bisa 
mengikuti Firman Allah? Jika anda para wanita dan pria bisa mentaati setiap Firman yang sudah Dia tulis . 
. .
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Oh, itu adalah hal yang berbahaya. Bagaimana seandainya anda adalah sebutir benih yang mati, 
tidak ada Kehidupan di dalam diri anda. Tetapi ada sesuatu di dalam diri anda yang memberitahu anda, 
“Saya—saya ingin bangkit pada pagi ini. Saya ingin bangkit dari keadaan di mana saya ada di dalamnya. 
Saya tidak ingin hanya menjadi benih yang mati untuk ditinggalkan di Lumpur itu, dan menjadi kayu 
terapung; saya ingin bangkit.”

Maukah anda mengangkat tangan anda dan berkata, “Doakan saya, saudara.” Tuhan memberkati 
anda. Tuhan memberkati anda. Bukan main, lihatlah tangan-tangan itu. Tidak ada tempat sama sekali 
untuk mengadakan panggilan altar, yang kita sebut dengan panggilan altar adalah, orang-orang datang 
ke sekeliling altar ini. Saya tidak terlalu menekankan pada hal itu. Itu hanya ditambahkan di gereja 
selama berlangsungnya masa-masa kebangunan rohani di zaman Methodis. Paham?

(335) Alkitab berkata, “Sebanyak yang percaya (Paham?), dibaptis.” Di sini ada kolam yang penuh 
dengan air, menantikan setiap calon yang siap untuk mati bagi diri mereka sendiri.
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Nah, anda mungkin dikubur di dalam—seringkali di dalam Nama Tuhan Yesus, tetapi sebelum Benih itu 
Hidup (Paham?), Ia tidak akan membangkitkannya. Tidak, tidak. Baptisan air adalah seperti embun yang 
jatuh dari langit. Itu dapat turun ke benih itu, tetapi tidak ada Kehidupan di situ sehingga ia dapat hidup. 
Tetapi jika baptisan air yang sesungguhnya itu adalah suatu kematian bagi diri anda sendiri, dan anda 
siap mati untuk segala sesuatu yang pernah diajarkan kepada anda melalui kredo-kredo dan denominasi-
denominasi yang bertentangan dengan Firman, dan anda mau berjalan sebagai seorang anak laki-laki dan 
perempuan Allah, dan anda bersungguh-sungguh di dalam hati anda, lihatlah apa yang akan dikerjakan 
oleh baptisan air ini bagi anda pada pagi ini. Bertobat kamu masing-masing dan dibaptis di dalam Nama 
Yesus Kristus untuk pengampunan kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, dan kamu akan menerima 
Berkas unjukan itu, persembahan Pelambai-lambaian itu. Anda akan menerima Dinamik itu, Roh Kudus, 
sebab janji itu bagi anda dan mereka semua, bagi semua angkatan, itu akan terjadi.

(338) Allah Bapa, saya sudah berbicara panjang lebar dan menyita waktu yang banyak dari orang-
orang ini, tetapi Tuhan Allah, tidak ada yang menghentikannya. Nampak sepertinya anda harus berhenti, 
dan pergi, dan istirahat, dan kembali lagi. Kita sedang hidup di dalam dunia yang sekarat di antara orang-
orang yang sekarat, dengan sebuah Pesan Kehidupan dan dengan sebuah bukti kebangkitan itu.

124

Allah yang mulia, dulunya kami hanya akan menjadi makhluk yang fana, dan apa jadinya nanti jika 
kami membiarkan kesempatan ini berlalu?

Hati kami sedang berkobar-kobar; jiwa kami bergetar, mereka ini yang sudah datang. Dan banyak di 
sini sedang mendengarkan pesan ini pada pagi ini. Ya, 2 atau 3 ratus orang mengangkat tangan mereka. 
Mereka ingin percaya, Tuhan. Oh, tentunya benih itu tidak mati, Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa 
mengangkat tangan mereka seperti itu? Ada sesuatu. Oh, Tuhan, itu adalah manusia lama, itu adalah 
isteri Ayub yang berdiri di sana yang berkata, “Oh . . .” Tetapi, Tuhan, biarlah Ayub itu, bahwa orang 
percaya berjalan pada pagi ini, mati seutuhnya, dan dikuburkan di sini di dalam baptisan air ini.

Embun itu yang jatuh dari surga, Firman Allah, yang berkata bahwa Ia akan membersihkan setiap 
dosa dan mengampuninya.

Anda dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus, untuk apa? Untuk pengampunan dosa-dosa anda. Dosa-
dosa diampuni di dalam Nama Yesus Kristus.

(341) Kiranya itu nanti, Bapa, kiranya, jika mereka sakit, kiranya mereka keluar dengan sembuh. 
Kiranya, jika mereka lumpuh, kiranya mereka berjalan di bawah kuasa Roh Kudus. Jika mereka adalah 
orang-orang berdosa, kiranya mereka melangkah dibasuh dan bersih. Dan mekanik-mekanik menerima, 
Dinamik datang dari atas, Roh Kudus itu dan membawa mereka, Tuhan. Bangkitkan tubuh mereka yang 
fana; maka kami akan mendengar bahasa-bahasa lidah yang baru yang asli, kuasa-kuasa Tuhan, kasih 
yang tak terucapkan, kasih karunia yang besar dan anugerah yang hidup, dan Kristus yang dibangkitkan, 
sebuah Tubuh, seorang Mempelai Wanita, menggambarkan Dia di bumi.
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Bapa, mereka adalah milikMu. Mereka mengangkat tangan-tangan mereka; saya sudah memberitakan 
Firman. Sekarang, Bapa, terimalah mereka, saya berdoa; di dalam Nama Yesus Kristus saya memintanya. 
Amin.

(343) Apakah anda mengasihi Dia? Tidakkah Dia itu mengagumkan? Apakah anda puas bahwa anda 
adalah bagian dari Paskah kebangkitan itu, bahwa anda bangkit bersama dengan Dia? Angkatlah tangan 
anda. Anda termasuk.
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“Anak-anakku,” seperti yang Paulus ucapkan—bukan mencoba untuk meniru dia, tetapi kasih itu, “Aku 
mengasihimu.” Saya terjang jalan-jalan itu dan yang lainnya untuk bisa sampai ke mari, untuk bisa 
berbicara dengan anda. Keluar dari padang gurun itu, melintasi tumpukan salju itu, dan seterusnya untuk 
bisa sampai ke sini. Kami terbang dengan pesawat; anda mengendarai mobil melintasi seluruh negeri, 
supaya kita bisa berkumpul bersama. Kita mengasihi satu dengan yang lainnya; kita adalah bagian antara 
satu dengan yang lainnya. Jangan pernah membiarkan Setan berkata sesuatu yang lain kepada anda. 
Menjadi bagian antara satu dengan yang lainnya, kita adalah bagian Dia, dan kita adalah warga negara 
Kerajaan itu, menikmati berkat-berkat kebangkitan ini bersama-sama.

(346) Dan sekarang, paham, sekarang anda sudah dibangkitkan. Ketika Allah membangkitkan Dia, Dia 
membangkitkan anda; sekarang Anak itu benar-benar ada pada diri anda. Dan sekarang anda sedang 
bertumbuh di dalam sebuah Kehidupan yang baru berkembang seperti dulu Dia akan dibangkitkan 
sepenuhnya di akhir zaman itu. Potensi-potensi anda, anda miliki sekarang. Kenapa anda tahu? Jiwa anda 
diubahkan, bukankah begitu? Tubuh anda menjadi taat kepadaNya, bukankah begitu? Ketaatan kepada 
apa? Sebuah gereja? Firman, yang adalah Kehidupan itu. Maka sekarang anda dibangkitkan dari antara 
orang mati.
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Itu adalah Paskah bersama dengan Yesus dan saya. Itulah Paskah bersama dengan anda dan Yesus, 
dan itulah Paskah bersama dengan anda, saya, dan Yesus. Kita semua—Yesus, anda, dan saya—kita 
semua dibangkitkan bersama-sama.

Dan kita akan bangkit di akhir zaman bahkan meskipun roh-roh kita meninggalkan tubuh kita, bahkan 
meskipun tubuh-tubuh ini rusak, mungkin mereka menjadi debu, mungkin mereka dibakar, mungkin ada di 
dasar laut—Alkitab berkata seorang Malaikat menjatuhkan dia ke laut dan semuanya yang sudah mati 
muncul. Tidak ada apapun yang dapat menyembunyikan atau memisahkan kita dari Allah yang begitu kita 
kasihi, yang telah membangkitkan kita bersama-sama.

(348) Tuhan memberkati anda. Saya sudah menahan anda terlalu lama di sini. Jika orang-orang itu 
masih mendengarkan di saluran telepon, mereka tentu—50 sen per menit, mereka benar-benar harus 
membayar pagi ini, tetapi saya benar-benar tidak bisa menghentikan waktu; sepertinya mau terus saja.
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Sekarang, dengan kehendak Tuhan, saya akan kembali pada malam ini untuk berbicara dengan anda 
lagi. Dan jika saya tidak bisa, dan selanjutnya anda semua tahu . . . Saya rasa tidak ada—atau tidak—lagi. Dan jika saya tidak bisa, dan selanjutnya anda semua tahu . . . Saya rasa tidak ada—atau tidak—
kita tidak akan menyiarkan melalui telepon lagi? Tidak disiarkan melalui saluran telepon lagi.

Anda semua tahu ke mana saya akan pergi, bukankah begitu? Afrika. Sudah lama saya ingin pergi ke 
sana, selama bertahun-tahun saya sudah mencoba untuk kembali ke sana. Nah, sebuah penglihatan, Roh 
Tuhan sudah mempersiapkan jalan. Mereka mengatakan jika orang-orang pribumi yang malang itu 
mendengarnya, bahwa saya tidak datang pada waktu terakhir kali ketika—di sana, mereka bersujud di 
atas tanah siang dan malam dan meratap dan berseru, berkata, “Tuhan, apa yang sudah kami 
perbuat?”—ribuan dari mereka. Orang-orang itu bahkan tidak percaya mereka memiliki jiwa. Paham? Dan 
mereka menangis, dan mereka merintih, dan mereka berseru.

(351) Anda jangan kirim kabar terlebih dahulu. Tolong jangan. Paham? Jika visa itu menembus ke 
sana dan sampai ke kalangan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, mereka akan langsung 
menghentikan saya di sana. Saya harus masuk ke sana sebagai seorang pemburu.

129

Saya akan pergi ke ratu itu yang sudah membawa 17 gerbong kereta dan yang sudah datang ke 
pertemuan itu. Saya harus ke sana dan berburu di wilayahnya. Dan saya masuk; paspor saya dan segala 
sesuatunya menyebutkan bahwa saya adalah seorang pemburu, bukan untuk pelayanan kerohanian.

Kemudian akan ada seorang saudara menemui saya, berkata, “Mengapa anda tidak mengadakan 
sebuah pertemuan kecil untuk kami?” Stadion-stadion sudah disewa; mereka bahkan tidak 
mengetahuinya. Paham? Oh, glori!

(353) Doakan itu agar kehendak Allah tidak akan terhalangi, sehingga jiwa saya yang sudah berseru 
bagi Afrika semenjak saya meninggalkannya, kiranya saya sanggup untuk kembali lagi dan kemudian 
membawa sebuah pesan kepada anda mengenai sebuah pertemuan yang besar.
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Barangkali saya tidak akan melihat anda lagi sejak hari ini sampai saya kembali lagi. Kami akan pergi 
dalam beberapa hari, 10 Mei. Maukah anda berdoa untuk saya?
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Ingatlah, anda tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang akan terjadi sebelum anda sampai di sana: 
dukun-dukun ada di setiap tempat dan iblis-iblis; dan jangan berpikir bahwa mereka tidak tahu apa yang 
akan dilakukan. Paham? Dan lebih baik anda mengetahui apa yang sedang anda bicarakan, ketika anda 
berdiri di hadapan mereka. “Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia 
berkuasa memelihara apa yang telah aku serahkan sepenuhnya kepadaNya hingga pada hari itu.”

Sekarang, terdapat beberapa saputangan di sini. Allah yang mulia, sebagaimana pesan pada pagi ini 
adalah mengenai kebangkitan dan saya berdiri di sini, Tuhan, dan membuktikan melalui Firman bahwa 
Kuasa Kebangkitan itu ada di dalam diri anak yang percaya; oleh karenanya, dengan percaya di dalam 
iman bahwa Kuasa Kebangkitan itu sudah mengubah hidup saya, dan orang-orang ini percaya, Tuhan, 
dan Itu mengubah hidup mereka; dan kami mendoakan satu dengan yang lainnya.

Saya tumpangkan tangan saya ke atas saputangan-saputangan ini kiranya Tuhan, Dia Yang telah 
membangkitkan Yesus Kristus dan mengambil Dia dari antara orang mati, dan Roh itu yang telah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati, diam di dalam tubuh kita ini. Roh itu yang ada pada tubuh 
Elisa yang sesudah mati dan tidak ada yang tersisa selain tulang-tulang, yang memiliki Kuasa 
Kebangkitan di dalam tulang-tulang itu. Tangan-tangan para rasul yang memiliki Kuasa Kebangkitan di 
dalam diri mereka. Pikiran-pikiran para rasul, pandangan para rasul, lidah-lidah orang-orang percaya, 
semua memiliki Kuasa Kebangkitan. Nah, kiranya Kuasa Kebangkitan itu, sebagaimana saya 
menumpangkan Firman ini ke atas saputangan-saputangan ini dan tangan saya untuk menggambarkan si 
pemilik Kuasa Kebangkitan oleh kasih karunia, kiranya Itu membangkitkan setiap tubuh yang sakit ini dan 
mereka disembuhkan lagi, Tuhan. Melalui Nama Yesus Kristus. Kiranya itu bukan saja hanya bagi 
saputangan-saputangan ini, melainkan bagi orang-orang yang ada di luar sana yang hadir, setiap mereka 
yang menderita, anak-anak kecil itu, orang-orang dewasa, siapapun mereka, kiranya Kuasa Kebangkitan 
itu membangkitkan mereka sekarang ini di dalam Nama Yesus. Amin.

(360) Sekarang, berapa banyak yang memiliki Kuasa Kebangkitan? Nah, tumpangkan tangan anda ke 
atas satu dengan yang lainnya. Jika Kuasa Kebangkitan itu ada di dalam diri anda . . . Nah, hanya ada 
satu hal yang menghalangiNya, yaitu ketidakpercayaan anda. Seorang perempuan menjamah jubahNya, 
dan disembuhkan; seorang prajurit Romawi meludahi wajahNya dan masuk ke neraka. Paham? Jadi 
mereka mempunyai—itu tergantung di mana anda berada. Apakah anda percaya itu? Apakah anda 
percaya itu? Sekarang, saya ingin anda menundukkan kepala dan saling mendoakan satu dengan yang 
lainnya. Berdoa saja. Katakan saja, “Tuhan, orang ini . . .” Paham? Berdoa saja seorang dengan yang 
lainnya.
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(363) Allah yang terkasih, kami melakukan ini di dalam Nama Yesus Kristus, satu-satunya Nama yang 
diberikan di antara manusia dengan jalan mana kami bisa diselamatkan atau disembuhkan. Orang-orang 
ini yang adalah warga negara Kerajaan itu, pemilik Kuasa Kebangkitan, bangkitkan Itu bagi mereka, 
Tuhan, saat ini juga. Dan kiranya Roh itu datang dari rajawali kepada rajawali, dari Firman kepada Firman, 
hingga Kepenuhan Yesus Kristus dimanifestasikan di dalam tiap-tiap tubuh ini, bagi fisik, bagi rohani, atau 
apa saja yang mereka butuhkan, sebagaimana kami menumpangkan tangan ke atas satu dengan yang 
lainnya, di dalam Nama Yesus Kristus.
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