
PERJAMUAN KUDUS

 …di tenggorokan saya dari beberapa, lima belas kebaktian
di Arizona. Mengalami waktu yang indah. Tuhan Yesus

sungguh memberkati kami dengan sangat, berlimpah. Mereka
mencoba mengerjakan sedikit saja dari strategi Tuhan, saya
percaya ini, bahwa itu akan menjadi cara yang tepat untuk
mengatakannya, masuk dan menembaki tempat itu, terlebih
dahulu. Saya pergi beberapa hari sebelumnya, mengadakan
sepuluh atau dua belas kebaktian di semua gereja-gereja besar
di seluruh Phoenix, Sunnyslope dan Tempe dan Mesa dan di
bawah sana, dan semacam menembaki semuanya dan kemudian
mengarahkan semuanya ke konvensi selama lima malam. Dan
itu adalah konvensi terbesar yang kami adakan di Amerika
Utara. Itu besar sekali. Acara sarapan terbesar, dan—dan juga—
perjamuan malam itu.

2 Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak yang menerima
Roh Kudus. Itu—sungguh luar biasa betapa banyak yang
menerima Roh Kudus, dan betapa banyak yang sembuh dan—
dan diselamatkan, itu—itu sungguh luar biasa. Jadi kita
bersyukur kepada Allah saat kita melihat waktu terus berjalan.
Banyak orang besar masuk. Salah satunya…

3 Ini akan sangat bermanfaat bagi Saudara Neville. Saya
melihat seorang pendeta Presbiterian, dari Perguruan Tinggi
Presbiterian terbesar di…di negara ini, menari dalam Roh.
Oh, wah, itu sangat luar biasa, ia menerima Roh Kudus.
Dan kemudian ia memberi tahu saya, ia berkata, “Aku
punya salah satu kaset Anda.” Dikatakan, “Itu tidak terlalu
bagus.” Dikatakan, “Itu hanya agak tersendat-sendat, tetapi,”
dikatakan, “Saya membawanya ke kampus dan memutarnya.”
Dan berkata…Sebagai orang hebat dalam psikologi di sana,
ia membuat mereka semua diam. “Yah, bagaimanapun juga,
mereka harus mendengar-Nya sekali,” katanya. Dan ia berkata
ia memiliki…

4 Dan berkata ia harusmenari dalamRoh di gerejanya, setelah
ia menerima Roh Kudus, dan mereka berkata, “Pendeta, kapan
Anda akan mempelajari langkah baru?”

5 Ia berkata, “Ketika jemaat saya mempelajari yang satu ini.”
Berpikir itu sangat manis, Anda tahu, hierarki Presbiterian, ya,
berkata, “Ketika jemaat saya mempelajari yang satu ini.” Jadi
itu hal yang bagus. Sama seperti bayi kecil, masih baru tetapi ia
sudah…Yah, Anda tahu ia harus seperti apa, sebagai profesor
psikologi di Perguruan tinggi Presbiterian terbesar di Boston,
nah, itu di Amerika Serikat.
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6 Saya sudah melihat seorang kepala ahli bedah jantung
klinik Mayo mengkhotbahkan Injil dalam Roh dan berbicara
dalam bahasa roh. Oh, wah! Saya sudah melihat spesialis
lain, yang adalah seorang Advent hari-Ketujuh, dari…Ia
adalah seorang—seorang—seorang spesialis jantung dan juga
tenggorokan, dan ia, seorang pria tua, menerima baptisan Roh
Kudus. Ia menerima-Nya. Suatumalam sayameletakkan tangan
di atasnya di pelataran itu, dan ia menerima Roh Kudus. Jadi
kita…begitu banyak hal yang Tuhan kita lakukan yang kita
syukuri, dan terutamamelihat saat ini.

7 Lalu saya berkata kepada mereka, “Apakah Anda
menyadari zaman apakah ini ketika perawan yang sedang
tidur mulai meminta minyak?” Sudah waktunya Mempelai Pria
datang, dan orang-orang, orang-orang yang sudah siap masuk.
Oh, saya sangat senang mengetahui bahwa kita hidup di sini di
hari-hari terakhir ini. Paham? Saya percaya bahwa kita hidup
di salah satu masa paling luar biasa yang pernah dikenal dunia,
tepat menjelang Kedatangan Tuhan. Bukankah itu luar biasa?
Pikirkan, bahwa hampir setiap saat sekarang, semua Kitab Suci
hampir digenapi! Jadi kita menantikan Dia setiap saat. Dan kita
harus hidup di bawah pengharapan yang semacam itu, bahwa,
kapan saja itu bisa terjadi. Berdoalah, siap sedia!

8 Dalam suatu wawancara hari ini, saya, satu, saya bertemu
dengan seorang misionaris dari Formosa, wanita yang berani,
tujuh puluh tiga tahun, dan akan lewat sekitar empat puluh
lima. Dan iamasih—seorangNona, dan pasti seorang gadismuda
yang cantik. Dan ia katakan ia dibesarkan di rumah Kristen
di mana “ya” berarti ya, dan “tidak” berarti tidak. Dan ia
datang di bawah ajaran yang ketat itu. Dan ia berkata, “Saudara
Branham, pada usia sekitar, oh,” dikatakan, “berusia sekitar
delapan tahun, saya pikir saya telah menyerahkan hidup saya
kepada Tuhan Yesus.” Ia berkata, “Sekitar dua belas tahun,
saya terpikat oleh seorang pendeta denominasi tertentu, bahwa
saya harus mendapatkan berkat kedua,” dan berkata, “dan
tertipu dengan sangat di dalamnya.” Tetapi ia berkata, “Kira-
kira berumur tujuh belas tahun, saya benar-benar menerima
Roh Kudus.” Dan sekarang ia kembali ke sini untuk mencoba
membangunkan beberapa gereja Baptis yang sedang tidur ini.
Ia berkata jika—jika ada sesuatu yang ia lihat sudah “mati,” ia
sendiri adalah seorang Baptis, ia berkata, “apakah gereja-gereja
Baptis yangmati di sini.” Iamenyebutnya “kamarmayat.”

9 Saya berkata, “Yah, saya kira ketika Anda berada di medan
perang…” Saya pikir sekarang ia…Pikirkan saja, saya, lima
puluh dua tahun, ia keluar sebagai seorang misionaris sebelum
saya lahir. Dan kemudian saya berpikir saya sudah terlalu tua
untuk turun ke lapangan. Dan saya pikir, “Astaga, ampunilah
saya, Tuhan.”
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10 Dan ia, baik, seterang dan secemerlang yang ia bisa.
Dan kemudian menceritakan pengalamannya selama ini, dan
bagaimana Injil dibutuhkan di Formosa dan—dan Cina, dan
Jepang, dan sebagainya. Jadi mereka mengirimnya kembali
dari ladang, dikatakan, “Anda tidak bisa pergi ke ladang
setelah Anda lewat tujuh puluh tahun, Anda tahu.” Jadi mereka
memulangkannya kembali. Tetapi ia tidak akan diam, ia akan
menghadiri semua konvensi Baptis ini. Dan ia berkata, “Billy
Graham,” dikatakan, “cara ia membawakan pesan Baptis,
merupakan hutang bagi gereja Baptis.” Dikatakan, “Ia tidak
membawa mereka cukup jauh untuk mendapatkan Roh Kudus,”
katanya. Oh, saudari, Anda tetaplah tinggal dengan itu. Itu tidak
apa-apa. Ia berkata, orang-orang Tionghoa di belakang sana,
katanya ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja
dan berkata, “Kami percaya Yesus Kristus.” Dikatakan, “Itu
bagus,” tetapi dikatakan ia membuat mereka tinggal di sana
sampai sesuatu terjadi, dan kemudian mereka menjadi orang
Kristen sejati.
11 Saya katakan, “Begitulah caranya, saudari. Beritahu
mereka, biarlahmereka tinggal sampai sesuatu terjadi.”
12 Bagaimana jika rasul-rasul berkata, sekarang, setelah
sembilan hari, “Kita percaya bahwa kita sudah mendapatkan-
Nya, lihat, mari menerima-Nya dengan iman dan melanjutkan
pekerjaan kita”? Lihat, itu tidak akan pernah berhasil. Mereka
menunggu di sana sampai mereka tahu bahwa sesuatu terjadi.
Dan itulah yang menjadi masalah dengan kita hari ini, kita
tidak tinggal cukup lama. Nah, itulah alasannya setelah itu
kita bisa menjalani kehidupan apa saja, melakukan apa saja,
tidak mengganggu kita, karena kita tidak tinggal cukup lama
di sana. Hari ini kita masuk, besok kita keluar, dan begini dan
begitu. Jika kita tinggal cukup lama sampai Anda masuk dan
menutup pintu di belakangAnda, Anda akan tetap di sana. Anda
dimeteraikan sampai hari penebusan Anda. Saya sangat senang
akan hal itu.
13 Dan kami mengalami saat yang luar biasa, seperti yang saya
katakan, di Phoenix dan di sepanjang lembah itu dan banyak
orang Kristen di sana, banyak dari mereka bertahan dengan
hidup yang terhormat.
14 Saya naik ke South Mountain, istri di belakang sana,
dan saya. Suatu hari ketika, teman-teman, saudara laki-laki
saya, Doc, menjaga kedua gadis itu, dan—dan Saudara dan
Saudari Wood menjaga anak lelaki itu, dan saya dan istri saya
mengadakan bulan madu yang kedua. Dan ia berkata, “Bill,
kamu tahu, yang ini lebih mirip bulan madu daripada yang
pertama.” Ia berkata, “Pertama kali kita pergi berbulan madu,
satu-satunya hal yang saya lakukan adalah duduk di kamp dan
menunggumu datang dari berburu,” katanya.
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15 Saya dulu menggunakan sedikit strategi, Anda tahu.
Saya pikir, “Nah, sekarang, saya tidak punya banyak uang.”
Menabung dalam kaleng baking powder, cukup untuk pergi
berburu, namun saya akan menikah di musim gugur itu. Jadi
saya pikir, “Satukan saja keduanya,” Anda tahu. Dan—dan
saat saya melakukan perjalanan berburu, itu akan menjadi
bulan madu juga, Anda tahu, dan jadi kami satukan. Tetapi
kali ini kami membayarnya dan benar-benar keluar, dan, wah,
bersenang-senang.
16 Dan banyak dari mereka berasal dari tabernakel di sini.
Saya percaya Saudara Sothmann, keluarganya di belakang di
sana, dan Saudara Tom Simpson dan mereka, dan Saudara
Maguire, dan kami semua mengalami saat-saat yang indah di
dalam Tuhan.
17 Jadi kami naik ke South Mountain, yang terletak di selatan
Phoenix, dan bangkit dari tekanan itu. Uh! Tekanan di kota
modern! Tidak heran ketika orang-orang mulai bertambah
banyak di bumi, dosa, dan kekerasan terjadi. Dan saya
memandang ke atas sana, dan duduk jauh di ketinggian sehingga
kami bisa melihat lembah Phoenix, saya berkata kepada istri,
“Ingin tahu sudah berapa kali, sejak kita duduk di sini dalam
lima belas menit ini, bahwa Nama Tuhan disebut dengan sia-sia
di kota itu?” Hmm?
18 Tentang, yah, di wilayah metropolitan, contohnya Tempe
dan—dan Sunnyslope, dan di sepanjang sana, saya kira ada
satu juta orang di lembah itu. Saya katakan, “Tiga ratus
tahun yang lalu tidak ada apa-apa selain kaktus dan coyote
di sini. Dan mungkin, di mata Tuhan, akan lebih baik jika
kembali seperti itu.” Itu benar. Meskipun besar—kota besar
yang mereka bangun di sana, dan rumah-rumah yang indah
dan sebagainya, cantik. Tapi akan bagus, akan lebih baik jika
pria dan wanita itu lalu lalang di jalanan dengan tangan
terangkat ke atas, memuliakan Allah dan bersyukur kepada-
Nya. Namun, bukannya melakukan itu, kota itu mengumpat,
bertingkah tidak pantas, minum. Membiarkan saja peradaban
masuk, dan kejahatan ada di sana.
19 Saya katakan, “Berapa banyak perzinahan yang dilakukan
tadi malam, tadi malam di kota ini! Berapa banyak yangmabuk!
Berapa banyak rumah…Berapa banyak—berapa banyak
kekacauan yang telah dilakukan dalam satu jam terakhir, di
kota besar ini!”
20 Dan istri berkata kepada saya, ia kemudian mengatakan
sesuatu seperti ini, seperti yang saya pikirkan, “Maka apa
gunanya datang ke sini? Mengapa kamu meninggalkan rumah
untuk datang ke sini?”
21 Lalu saya berkata, “Inilah alasannya. Bagaimanapun juga,
yang mana itu mayoritas, tapi ada sedikit minoritas di sana.
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Berapa banyak doa-doa yang setia dipanjatkan pada malam
terakhir di bawah sana, hanya untuk datang ke kebaktian?”
22 Dan Ia begitu baik kepada kita sehingga gereja-gereja akan
penuh sesak sebelum matahari terbenam, sehingga Anda tidak
bisa masuk di pekarangan di sekitar tempat itu. Dan organisasi-
organisasi itu dan sebagainya, dan Tuhan mencurahkan Roh-
Nya dan memberkati mereka. Dan saya tidak pernah menahan
satu pukulan pun, hanya terus meninju Injil. Dan terkadang,
tentu saja, ini sangat keras, tetapi hanya itulah satu-satunya
cara yang saya ketahui. Memang keras di sini. Jadi akan
lebih keras di Meja Pengadilan di mana kita harus berdiri
menghadapinya. Jadi, secara keseluruhan, itu adalah hal yang
mulia. Dan kami ingin berterima kasih kepada gereja di
sini karena telah berdoa dan terpaut dengan kami, dan—dan
menjaga kami di dekat salib.
23 Dan sekarang kembali ke rumah, di sini, dan saya akan
turun pagi ini mungkin untuk berdoa bagi beberapa orang yang
sakit. Saya ada banyak wawancara yang menunggu, kasus yang
beberapa dari mereka saya dapatkan beberapa hari terakhir
sejak saya di sini, telah menunggu sebulan sejak saya pergi.
Jadimerekamencoba untukmelakukannya secepat yangmereka
bisa, mendapatkannya dari tempat yang berbeda di mana
mereka berada.
24 Tuhan menghendaki, dalam waktu sekitar dua minggu lagi,
saya akan pergi ke Tucson, yang di bagian bawah. Dan sekarang
pengusaha kali ini, jadi Anda bisa berdoa untuk ini…Saya
tidak pernah suka melakukan apa pun sampai saya percaya
itu adalah kehendak Tuhan. Nah, konvensi berikutnya ada di
Modesto dan kemudian dari sana keWashington, negara bagian,
Washington, dan ke Zurich, lalu Palestina, dan kemudian ke
Afrika Selatan. Dan itu semua terjadi antara sekarang dan Juni.
Dan saya diundang untukmenjadi pembicara di semua konvensi
ini. Dan itu mungkin memberi saya kesempatan untuk masuk
ke Afrika Selatan lagi. Panggilan mereka, setiap bulan kami
mendapat undangan. Tetapi jika satu…
25 Ada perpecahan besar di gereja-gereja, gereja-gereja
Pentakosta. Dan jika Anda pergi ke satu sisi, yang lain tidak
akan ada hubungannya dengan itu. Dan mereka tidak mau
bekerja bersama-sama, jadi saya baru saja mundur sekarang
selama sekitar lima tahun dengan sebuah panggilan di hati
saya untuk pergi. Dan sekarang, mungkin jika pengusaha mau
membawa saya masuk, cukup untuk mendirikan, itu dari kedua
sisi, Anda tahu, dan itu membuat mereka semua menjadi tinggi.
Mereka semua harus datang dan bekerja sama dalam hal itu
karena kebutuhan keuangan mereka—kebutuhan gereja mereka
ada di sana, jadi mereka harus datang untuk menyelamatkan
muka mereka, Anda tahu. Jadi mungkin itu kehendak Tuhan,
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namun, saya tidak tahu. Itu kedengarannya bagus, tapi saya
tidak tahu.

26 Dan kemudian, di tahun ini, Saudara Borders memberi
saya rencana perjalanan, atau, undangan. Dan, sejujurnya, itu
adalah sebuah buku dua kali setebal itu yang masuk sejak
Natal lalu, undangan dari berbagai tempat. Terlalu banyak
bagi pikiran manusia untuk mencoba menyelesaikannya, jadi
saya tidak mengambil satu pun darinya. Saya hanya akan
mengadakan satu pertemuan, dan menunggu dan melihat ke
mana Tuhan menyuruh saya pergi dari sana, maka saya akan
pergi berikutnya, dan kemudian berikutnya, dan ke mana pun Ia
menyuruh saya pergi. Jadi, Anda berdoalah untuk saya.

27 Saya ingat tahun lalu, bersama Saudara…atau Saudari
Cox di bawah sana, ketika Saudara Arganbright memanggil
saya untuk melakukan perjalanan ini ke Anchorage. Bagaimana
jika saya akan melanjutkan itu hanya dengan menganggap
bahwa itu baik-baik saja?

28 Sekarang, saya berpikir bahwa, menduga-duga, saya sudah
berkhotbah tentang hal itu. Saya berkata ketika saya pergi ke
sana, memberi tahu para pemutar kaset itu, “Jangan merekam.
Jangan keluar untuk merekam, saya akan berkhotbah tentang
topik yang sama dengan yang saya khotbahkan di sini.” Saya
pikir saya sudah mengkhotbahkan satu di sini, sisanya adalah
yang baru. Dan SaudaraMaguiremerekamnya, semuanya.

29 Menduga-duga. Jadi jika saya pergi, dengan menduga-
duga di atas sana, pasti akan berbeda dari apa yang terjadi,
penglihatan itu tidak akan digenapi. Tetapi penglihatan itu
digenapi, dan Anda semua sadar akan hal itu, bagaimana Tuhan
telah memberkati.

30 Sekarang, ada hal lain yang sudah lama ada di hati saya.
Gereja, berdoalah untuk itu. Anda semua di sini tahu bahwa
sejak saya masih kecil, saya tidak pernah puas di daerah
ini. Segenap hati saya selalu merindukan Barat. Dan saya
ingat ketika saya sedang memotong rumput untuk ibu mertua
saya di sana di tempat kecil yang adalah…milik gereja di
sini, tempat itu. Saya sedang duduk di tangga, dan Roh
Kudus berbicara kepada saya, Ia berkata, “Aku tidak dapat
memberkati engkau lebih jauh sampai engkau sepenuhnya
menaati Aku, seperti Abraham.” Paham? Dan, Abraham, Allah
menyuruhnya untuk memisahkan diri dan pergi sendirian.
Dan, ketika ia melakukannya, ia membawa serta ayahnya,
keponakannya. Dan sampai Abraham benar-benar menaati
Allah, maka ada penggenapan yang penuh dari apa yang sudah
Allah janjikan kepadanya. Dan ikatan, salah satu ikatan utama
yang mengikat saya di sini, adalah ibu saya. Anda tahu itu. Dan
sekarang ibu telah pergi bersama Tuhan Yesus. Dan saya—saya



PERJAMUAN KUDUS 7

tidak tahu ke mana harus berpaling, apa yang harus dilakukan,
jadi Anda berdoalah untuk saya.
31 Nah, Saudara Neville, saya berjalan keluar dari panggung,
saya pikir, “Yah, saya akan pergi ke sana.” Seseorang menemui
saya dan berkata, “Wah, mereka mengadakan banyak kebaktian
yang luar biasa malam ini.” Dikatakan, “Mereka akan
mengadakan kebaktian khotbah, kebaktian pujian, kebaktian
doa, dan kemudian mengambil persembahan, dan kemudian
mengatakan mereka melakukan—melakukan pembasuhan kaki,
perjamuan kudus, dan pelayanan baptisan.”
32 Saya pikir, “Saudara yang malang! Wah! Wah, semua itu,
saya tahu apa itu, mungkin setelah berkhotbah keras pagi ini.”
Nah, saya pikir, “Saya akan menyelinap ke sana, mungkin ia
ingin saya mengadakan perjamuan.”
33 Dan ia berkata, “Maukah Anda berbicara untuk kami
malam ini jika Anda merasa dipimpin?” Jadi saya tahu
apa artinya itu. Maka saya kembali dan mengambil sebuah
Nas Kitab Suci di sini dan menulis sedikit catatan, dan
mungkin Tuhan akan menolong saya untuk menyampaikan
Pesan singkat sekitar empat jam, dan kemudian kita akan
mengadakan—pembasuhan kaki kita, dan kemudian perjamuan.
Dan kemudian, dan, oh, saya, mungkin saya akan selesai
sebelum itu. Tidak, saya hanya mencandai Anda saja. Sekitar
dua puluh, tiga puluhmenit, dan kemudian kita akanmelakukan
pembaptisan, kaki-…Apa yang mengikuti perjamuan ini?
Perjamuan setelah ini, kemudian pelayanan pembaptisan.
34 Nah, kami senang bahwa Anda akan dibaptis. Sekarang,
jika Allah berkehendak dan itu menyenangkan Dia, dan itu
tidak apa-apa dengan gembala dan orang-orang, Minggu pagi
berikutnya saya akan datang untuk berdoa bagi yang sakit, dan
berbicara, jika Tuhan menghendaki, Minggu yang akan datang
ini, karena saya mungkin pada hari Minggu berikutnya saya
akan pergi lagi. Dan sekarang ketika saya masuk, saya suka
datang dan—dan berbicara di sini, karena kami agak menyatu
sebagai saudara, dan Saudara Neville dan saya di sini, dan
kami—kami salingmengasihi, dan kami—kami—kami ingin tetap
dekat dan saling menolong sebagai…
35 Kedengarannya tidak sopan, tapi saya harap tidak demikian
bagi Anda, suatu kali Tn. Cory berkata, ia…Saya dulu
berjualan bola lampu, menjual bola lampu untuk perusahaan.
Dan ia membeli banyak bohlam yang akan membuatnya
bertahan selama empat atau lima tahun, Saya berbalik dan
membeli Ford darinya. Ia berkata, “Billy, saya yakin kita hanya
salingmenggaruk punggung satu sama lain.” Jadi itu, yah, hanya
menolong pada saat dibutuhkan. Jadi itu—itu benar. Kita tahu
bagaimana datang untuk menyelamatkan satu sama lain dan
saling membantu.
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36 Nah, marilah kita menuju ke bagian yang sungguh-sungguh
darinya sekarang, dan jika saya tidak salah, saya percaya
saya melihat Saudara Beeler di belakang sana, saudara hamba
Tuhan yang lain. Dan hari ini ketika saya lewat, Saudara Junie
Jackson sedang berdiri di sini di halaman bersama Saudara
Creech. Apakahmereka kadang-kadang mengadakan kebaktian
di sini? Pelayanan pembaptisan, saya mengerti. Baiklah, kita
bisa menyediakan air jika mereka mendapatkan kandidatnya.
Kita—kita ada air, baiklah.
37 Jadi sekarang, karena kita akan mengadakan perjamuan,
saya pikir akan lebih baik jika saya berbicara tentang
perjamuan hanya beberapa menit.
38 Nah, sebelum kita mendekati Firman, mari kita
kesampingkan semuanya sekarang, dan semua cara-cara
kita yang kekanak-kanakan dan yang seperti bocah, dan—
dan mendekati Hadirat Allah dengan doa. Mari kita berdoa.
Sekarang dengan kepala kita yang tertunduk, dan saya percaya
hati kita juga, jika ada permintaan di sini yang akan…ingin
Anda sampaikan kepada Allah, dan ingin agar saya mengingat
Anda di hadapan Allah, maukah Anda membiarkannya
diketahui denganmengangkat tangan Anda kepada Allah. Allah
mengabulkan permohonan setiap orang.
39 Allah Yang Mahakuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus,
Yang membangkitkan Dia dari antara orang mati dan
menempatkan Dia di sebelah kanan Yang Maha Tinggi, yang
hidup untuk mengadakan pengantaraan atas hal-hal yang kami
percaya Ia lakukan bagi kami, dan mengakuinya demikian.
Kami berdoa TuhanAllah,malam ini, agar Engkaumengampuni
dosa kami. Oh, kami ingin tetap berada di bawah Darah
sepanjang waktu, sebab kami tidak tahu dengan tepat apa yang
mungkin akan terjadi. Segala sesuatu sudah hampir selesai,
kami rasa, Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat.
Dan kami akan melakukan sebuah perjalanan. Dan saat kami
memikirkan sebuah perjalanan, kami mungkin berpikir tentang
koper, dan—dan pakaian tambahan dan sepatu tambahan.
Tetapi betapa berbedanya perjalanan ini! Ini bukan berkemas;
ini membongkar, mengesampingkan. Seperti Paulus, hamba-
Mu yang besar, berkata dalam Kitab Ibrani, pasal ke-12, “Kami
mengesampingkan setiap beban dan ketidakpercayaan yang
begitu mudah merintangi kami, agar kami dapat berlari dengan
tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami.”
40 Dan sekarang kami tidak dapat bernubuat tentang hal-hal
yang baik terhadap dunia modern ini. Satu-satunya hal yang
dapat kami nubuatkan melalui Roh adalah bencana, masalah,
gempa bumi, gelombang pasang yang besar, matahari dan bulan
menjadi gelap, gereja di zaman Laodikia, Kristus ada di luar
pintu, mengetuk untuk masuk. Ya Allah! Sama seperti Mikha di
masa lalu, bagaimana ia bisamemberkati Ahab ketika nubuatan
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itu menentang dirinya? Ketika nabi besar yang perkasa itu, Elia,
berjalan mendekatinya, dan karena ia telah mengambil nyawa
orang yang tidak bersalah itu, Nabot, maka ia berkata, “Anjing-
anjing akan menjilati darahmu.” Lalu bagaimana Mikha bisa
menubuatkan hal-hal yang baik?
41 Bagaimana bisa anak-anak yang dipenuhi Roh hari ini
dapat bernubuat yang baik kepada orang-orang berdosa dan
acuh tak acuh yang telah mengeluarkan Tuhan? Ya Allah,
kami hanya melihat pahitnya penghakiman di depan. Dan
berteriak kepada mereka yang tidak benar, “Larilah kepada
Tuhan, sebab Ia adalah Batu Karang di tanah yang tandus! Ia
adalah Tempat bernaung di saat badai. DanNama Tuhan adalah
Menara yang Kuat, dan orang benar berlari ke dalamnya dan
selamat.” Bagaimana kami bisa berpikir tentang kota-kota besar
yang dibangun itu, sebagai tempat perlindungan, dan ketika
pengejarnya…setelah pria itu dan dia masuk ke—menara, ia
aman, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ya Allah, biarlah
kami berlari dan bergegas kepada Tuhan, sebab Ia bagi kami
adalah Perlindungan dan Kekuatan, sebagai penolong dalam
kesesakan sangat terbukti. Jadi, dengan melihat memakai mata
rajawali, sebagaimana, kesulitan terjadi, awan bergulung, guruh
dan kilat penghakiman turun ke atas bumi, kami tahu bahwa
badai sudah dekat.
42 Malam ini, Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang
mengangkat tangan ini. Saya tidak tahu apa yang mereka
inginkan, Bapa, Engkau tahu. Saya berdoa agar Engkau akan
menyediakan segalanya bagi jiwa mereka yang mulia, maksud
yang ada di balik tangan yang terangkat itu. Kabulkanlah itu,
Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Hiburlah yang lelah. Berilah
sukacita bagi yang tertekan. Berikan damai sejahtera bagi yang
lelah, makanan bagi yang lapar, minuman bagi yang haus,
sukacita bagi yang sedih, kuasa bagi gereja. Tuhan, bawalah
Yesus ke tengah-tengah kami malam ini, saat kami bersiap
untuk menerima perjamuan yang menggambarkan tubuh-Nya
yang terpecah-pecah. Kami berdoa, Tuhan, agar Ia akan
mengunjungi kami dengan cara yang luar biasa.
43 Berkatilah jemaat kecil ini, gembalanya yang terkasih,
Saudara kami Neville dan keluarganya, dan para diaken,
pengurus, dan setiap orang yang hadir. Berkatilah yang lain,
Tuhan, di seluruh dunia, yang menantikan kedatangan Tuhan
dengan sukacita, pelita telah dibersihkan, dan semprongnya
sudah digosok mengkilap semua, dan Terang Injil bersinar di
tempat-tempat yang gelap.
44 Sekarang, tolonglah saya, Tuhan, dengan sedikit Firman
ini. Berkatilah Itu saat kami membaca-Nya, dan berilah
kami konteksnya, sebab kami memintanya di dalam Nama
Yesus. Amin.
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45 Sekarang kita bisa membuka Kitab ini, ke pasal ke-6
dari Orang Kudus Yohanes, dan alangkah baiknya jika kita
masing-masing membaca seluruh pasal ini ketika kita pulang.
Saya ingin membaca, mulai dari ayat ke-47, terus hingga ke-
59, seluruhnya, hanya sebagai jalan membangun sebuah teks
tentang: Perjamuan.

Sekarang Yesus berbicara, di perayaan itu. Itu adalah waktu
yang besar, perayaan-perayaan ini. Mereka telah minum air dari
batu karang, untuk melambangkan Batu Karang yang ada di
padang gurun. Dan mereka makan, untuk manna yang telah
jatuh ratusan tahun yang lalu, sebagai peringatan. Itu hanya hari
raya paskah, seperti yang kita lakukanmalam ini.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa
percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
Akulah roti hidup.
Nenek moyangmu telah makan manna di padang

gurun dan mereka telah mati.
Inilah roti yang turun dari sorga: Barangsiapa makan

dari padanya, ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga: Jikalau

seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-
lamanya: dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku,
yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.
Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama

mereka dan berkata, Bagaimana Ia ini dapat
memberikan daging-Nya kepada kita untuk dimakan?
Maka kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata

kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan
daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu
tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-

Ku, ia mempunyai hidup yang kekal; dan Aku akan
membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab daging-Ku adalah benar-benar makanan dan

darah-Ku adalah benar-benar minuman.
Barangsiapamakan daging-Ku danminum darah-Ku,

ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan

Aku hidup oleh Bapa, demikian juga barangsiapa yang
memakan Aku, akan hidup oleh Aku.
Inilah roti yang telah turun dari sorga: bukan roti

seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka
telah mati: Barangsiapa makan…roti ini, ia akan
hidup selama-lamanya.



PERJAMUAN KUDUS 11

Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika
Ia mengajar di rumah ibadat.

46 Semoga Tuhan memberkati Firman-Nya. Saya ingin, hanya
untuk beberapa menit, berbicara tentang: Perjamuan. Apa arti
dari kata perjamuan? Perjamuan artinya “berbicara.” Memiliki,
untuk…Perjamuan benar-benar berarti “bersekutu, berbicara
satu sama lain.” Jika Anda berbicara di telepon dengan
seseorang, Anda melakukan percakapan di sana, Anda sedang
berkomunikasi satu sama lain. Dan jika kita harus menyingkir
dan berdiri di belakang gedung, siapa saja dan gembala, atau
dua orang,mereka sedang berbicara satu dengan yang lain.
47 Sekarang, Anda tidak berbicara dengan radio, karena Anda
tidak dapat berbicara kembali, atau televisi. Tetapi ketika…
Anda bisa dengan telepon, karena Anda saling berbicara
satu sama lain, bukan hanya satu sisi saja. Itu…Saya tidak
dapat berkomunikasi dengan Anda sekarang, karena Anda
tidak berbicara balik. Jadi, oleh karena itu, ini bukan datang
untukmendengar seorang pendeta menyampaikan pesannya. Itu
bukan, berkumpul bersama-sama, berbicara. Perjamuan tidak
akan seperti itu…Jika Anda datang hanya untuk berbicara
dengan pendeta, Anda akan memanggilnya ke satu sisi, atau
individumana pun, dan berbicara dengan pria atauwanita itu.
48 Tetapi apa yang kita masuki, perjamuan, adalah bagi
kita masing-masing sebagai individu untuk berbicara dengan
Kristus. Itulah perjamuan. Kemudian, perjamuan sama sekali
bukanlah seorang berbicara, kita saja yang berbicara, tetapi
menunggu dan melihat apa yang Ia katakan kembali kepada
kita.
49 Sekarang, di situlah, berkali-kali, kita membuat kesalahan
besar, adalah, kita melakukan semua pembicaraan dan tidak
menunggu dan memberi Dia kesempatan untuk menjawab
kembali. Kadang-kadang kita, berkata, “Tuhan, aku ingin agar
Engkau melakukan anu dan anu, amin,” lalu bangun dan pergi.
Sekarang, itu benar-benar bukan perjamuan. Itu namanya pergi
dan meminta bantuan. Tetapi ketika Anda tinggal cukup lama
sampai Ia menjawab kembali, saat itulah Anda mengadakan
perjamuan, berbicara dengan Tuhan. Nah, dan cara yang
bagus untuk berbicara, adalah dengan persetujuan, Anda harus
bersepakat tentang hal-hal tertentu. Nah, dan itu aneh bahwa
kadang-kadang ketika kitamendapatkan hal-hal itu…
50 Makan dikaitkan dengan itu. Sekarang, Anda lihat pebisnis,
ketika mereka ingin membuat kesepakatan bisnis, mereka
akan mengundang seseorang untuk makan malam. Dan setelah
mereka duduk dan makan, dan kemudian berbincang. Seorang
salesman yang baik, biasanya ia tidak bisa berbicara dengan
seseorang dengan perut kosong. Yang terbaik adalah menunggu
sampai ia merasa baik, dan kemudian setelah ia sarapan. Jangan
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pergi ke sana dan menurunkan dia dari tempat tidur dan
mengatakan tentang sesuatu yang harus Anda jual padanya,
tetapi tunggulah sampai ia sarapan dan—dan dalam kondisi
yang sudah tenang.
51 Tempo hari, berkhotbah tentang wanita yang membasuh
kaki Yesus, di Kanada saya sampaikan ini, mengatakan bahwa
ketika seorang tamu datang mengunjungi orang lain, orang
ini memiliki proses tertentu yang harus mereka lalui sebelum
mereka benar-benar merasa layak untuk datang berkunjung,
atau, berbincang. Kunjungan adalah sebuah perjamuan. Nah,
mereka akan datang ke…Diundang, harus diundang dulu.
Kemudian Anda akan datang ke pintu dan pelayan akan
membasuh kaki, karena perjalanan, Anda bau—dari hewan
dan sebagainya di sepanjang jalan. Mereka semua…orang-
orang melewati jalan yang sama dengan binatang itu, dan—
dan kemudian ada bau dan debu, dan pakaian Palestina
menyerapnya dan itu menempel pada keringat di kaki, dan
wajah di mana itu tidak ditutupi, dan—dan di tangan. Dan—
dan mereka akan menghentikannya di pintu, pelayan itu, dan
akan membasuh kaki mereka. Dan kemudian pria lain berdiri
di sana dengan handuk dan—minyak pualam, dan mereka
akan memercikkan minyak pualam ini di tangan, dan mereka
akan menggosoknya seperti ini, dan—dan menggosoknya ke
wajah mereka, lalu mengambil handuk dan membersihkan diri
mereka. Itumembuang semua kotoran dan baunya. Dan itu akan
memiliki sesuatu di dalamnya yang memberi kesegaran, seperti
mentol, dan itumembuatmerekamerasa lebih baik.
52 Kemudian ketika mereka masuk, tidak mengenakan sepatu
kotor Anda yang lama, permadani yang bagus itu, mereka akan
menyediakan sesuatu yang kecil, seperti sandal rumah kecil,
dan mereka masuk memakainya. Dan kemudian—tamu akan
masuk dan—dan kemudian tuan rumah akan—akanmemberikan
mereka ciuman selamat datang. Dan, lihat, Anda tidak ingin
tuan rumah mencium Anda jika Anda baunya tidak enak. Anda
tidak ingin berjalan di atas permadani itu saat Anda kotor.
Dan kemudian tuan rumah akan memberi Anda ciuman selamat
datang, dan kemudianAnda hanyalah salah satu dari rumah itu.
53 Dan, sekarang, Allah melakukan hal-hal seperti itu.
Sebelum kita benar-benar siap untuk berbicara dengan
Allah, pertama-tama kita harus dibasuh oleh air Firman.
Pemisahan, air pemisahan yang memisahkan kita dari dosa-
dosa kita. Sekarang, yang pertama, Anda tidak dapat
berbicara dengan Allah dan Anda tidak dapat mengadakan
perjamuan dengan Allah, dan ada…Pertama, Anda harus
bertobat atas apa yang telah Anda lakukan, karena Anda
tidak dapat percaya dengan benar sampai Anda bertobat,
“Tuhan, ampunilah ketidakpercayaanku.” Paham? “Ampunilah
ketidakpercayaanku.” Anda harus bertobat, pertama. Dan,
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ketika Anda bertobat, maka Anda…dosa Anda yang di
belakang diampuni, maka Anda seorang kandidat untuk
baptisan. Nah, kemudian Ia menjanjikan Roh Kudus, setelah
baptisan.

54 Sekarang, masalahnya adalah, bahwa, dalam perjamuan ini,
kita menemukan bahwa ada—pembasuhan kaki dan hal-hal
yang berhubungan dengan itu, juga, untuk membasuh kaki kita,
sebagai lambang kebersihan Roh Kudus.

55 Nah, kalau begitu, harus ada perasaan timbal balik. Jika
Anda gusar dengan Anda—tuan rumah Anda, maka Anda—
Anda tidak dapat mengadakan perjamuan. Tidak, Anda—Anda
tidak bisa melakukannya, karena Anda sedang tidak bersetuju
dengannya. Tetapi jika Anda dalam persetujuan, maka Anda
dapat mengadakan perjamuan. Jadi begitu jugalah ketika kita
datang kemeja Tuhan, kita harus ada dalam persetujuan dengan
Firman-Nya. Paham? Kita harus dilahirkan kembali, Roh Allah
di dalam kita berkata “Amin” kepada setiap Firman yang telah
Ia tulis, maka kita dapatmengadakan perjamuan dengan-Nya.

56 Ini kita terima dari Allah, jika hati kita tidak menuduh
kita, maka kita memiliki perkenanan dengan Allah. Kita tahu
bahwa kita menerima permintaan dan permohonan kita, adalah
karena hati kita tidak menuduh kita. Sekarang, jika Allah
memberi tahu kita bahwa kita harus dilahirkan kembali, dan
kita belum menerima kelahiran baru, maka kita akan merasa
sedikit aneh untuk pergi, meminta sesuatu kepada-Nya, ya,
karena kita tahu kita belum memenuhi persyaratan-Nya. Maka
itu hanyalah doa seorang yang berdosa. Tetapi kita berbicara
dengan Dia ketika kita berada dalam persekutuan dengan Dia,
itu yang menghasilkan perjamuan.

57 Sekarang, maksud dari perjamuan ini, saya mau
menjelaskannya sebentar. Sekarang, kita ambil, apa yang kita
sebut perjamuan kudus, adalah roti dan anggur. Sekarang,
itu telah disalahartikan bahkan sampai tidak baik untuk
membicarakannya. Oh, betapa itu telah disalahartikan selama
bertahun-tahun! Itu sebenarnya bukan perjamuan kudus, itu
hanya menjalankan perintah. Paham? Sekarang, alasan kita
menyebutnya perjamuan kudus, adalah karena itu berasal dari
asosiasi Katolik sebagai “Ekaristi Kudus, yang secara harfiah
adalah tubuh Tuhan Yesus.” Tetapi itu bukan tubuh Tuhan
Yesus! Itu hanya untukmengenang tubuh-Nya.

58 Saya tidak peduli berapa banyak imam atau pengkhotbah,
atau siapa pun yang memberkati itu, itu tetap saja roti dan
anggur. Tidak ada imam seperti kita…mereka memberitahu
kita, bahwa, “Allah berkewajiban mendengarkan imam ketika
ia menyerahkan komuni,” yang mereka sebut perjamuan kudus,
“Ekaristi, sebagai tubuh Tuhan Yesus yang sebenarnya. Lalu
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orang percaya mengambil itu, dan itu adalah perjamuan kudus.”
Itu salah!

59 Perjamuan adalah “bicara dengan, berbincang dengan,
sesuatu yang dapat Anda ajak bicara dan itu akan berbicara
kembali kepada Anda.” Itulah perjamuan. Sebuah wafer tidak
dapat berbicara kembali. Jadi, sebenarnya, perjamuan yang
sejati adalah Roh Kudus berbicara kembali. Ketika Anda
bertanya kepada-Nya, kemudian Ia berbicara kembali, itulah
perjamuan yang benar. Ini merupakan sebuah peringatan,
untuk mengambil…tentang penyaliban-Nya dan kebangkitan-
Nya, dan bukan sebuah perjamuan kudus. Kita menyebutnya
demikian, tetapi sebenarnya bukan. Itu datang dari gereja
Katolik, dengan mengambil wafer ini seperti yang telah kita
bicarakan tempo hari dalam aturan itu, dan berbicara tentang
itu mengenaiKekristenanMelawan Paganisme.

60 “Bagaimana wafer bundar kecil ini adalah tubuh Kristus
yang sebenarnya.” Nah, gereja Katolik percaya itu. Pernahkah
Anda memperhatikan, saat melewati sebuah gereja, mereka
membuat tanda salib, mengangkat topi mereka, dan sebagainya?
Bukan untuk gereja itu, melainkan untuk wafer yang di sana
itu, “tubuh itu yang telah diubah imam dari wafer menjadi
tubuh Kristus yang sebenarnya,” di mana tikus dan anak tikus
bisa membawanya. Wah, Anda tidak, tidak bisa berpikir dengan
pemikiran sederhana dan berpikir bahwa sepotong roti bisa
menjadi tubuh Tuhan Yesus! Tidakmungkin.

61 Perjamuan adalah “berbicara, dan ia berbicara kembali,
sesuatu yang Anda ajak bicara.” Kata perjamuan itu sendiri
berarti “untuk berbicara dengan,” atau, “berhubungan dengan
sesuatu yang berbicara kembali kepada Anda.” Dan Allah
berbicara kembali kepada Anda, perjamuan. Dan itu masih roti
dan anggur, yang kita sebut perjamuan.

62 Nah, Yesus katakan di sini, seperti yang saya baca, “Tubuh-
Ku adalah makanan dan minuman, Darah-Ku, tubuh dan
Darah-Ku adalah makanan danminuman.”

63 Nah, kita ingin memikirkan tentang Yesus dan
menghubungkan Dia, Ia itu apa. Apakah tubuh-Nya? Apakah
tubuh Kristus itu? Ini adalah tubuh orang percaya yang
disatukan dengan Dia dalam Roh Kudus. Bukan suatu berhala,
bukan sepotong roti, tetapi Roh yang ada di dalam hati orang
percaya, dan mereka terkait bersama, bahwa ketika manusia
dan Allah dapat berbicara satu sama lain, anak-anak laki-
laki dan anak-anak perempuan Allah. Manusia fana, melalui
pencurahan Darah mendatangkan pengampunan dosa, dan pria
dan wanita ini, anak laki-laki atau perempuan, yang memiliki
persekutuan dengan Kristus, sedang mengadakan perjamuan
dengan Dia, tubuh itu.
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64 Seperti seorang suami dan istri akan duduk dan
membicarakannya, atau seorang pemuda dan teman
perempuannya, Kristus dan Gereja-Nya sedang mengadakan
perjamuan bersama. Itulah alasan kita dapat mendengar dari-
Nya, dan melihat masa depan sebelum itu tiba di sini, dan dapat
memberi tahu masa depan bahwa itu sempurna, karena kita
berbicara dengan seorang Allah yang memegang Kekekalan di
tangan-Nya. Bersekutu satu sama lain, Tubuh Kristus, Tubuh
Kristus yang mistik dan spiritual. Tidak terkait dengan segala
jenis berhala, atau roti atau a—anggur, tetapi dalam—suatu
bentuk rohani.

65 Nah, Yesus mengatakan hal yang sama. Anda ambil Injil
Yohanes, pasal ke-4, berbicara dengan wanita di sumur, ia
berbicara tentang hal seperti, “Nenek moyang kami minum
di mata air ini, dan menggali sumur ini, Yakub, dan—dan
memberi anak-anaknya dan ternaknya dari air ini, dan Engkau
berkata, ‘Menyembah di kota tertentu,’ dan yang lain berkata,
‘Di gunung ini.’”

66 Yesus sebagai—sekali lagi berkata, “Tunggu sebentar! Kami
adalah orang Yahudi, dan kami mengerti apa itu, apa artinya
penyembahan. Tetapi dengarkan ini, perempuan. Waktunya
sudah tiba, dan sekarang waktunya, bahwa penyembah-
penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam Roh
dan Kebenaran. ‘Firman-Mu adalah Kebenaran.’ Dan Bapa
mencari yang akan menyembah Dia dalam Roh dan dalam
Firman, Kebenaran. ‘Firman-Mu adalah Kebenaran.’” Nah, Ia
mengatakan hal itu kepada perempuan tersebut.

67 Lihat, Kristus…Allah adalah Roh. Kristus berarti “yang
diurapi, seorang yang diurapi dengan Allah,” yang menjadikan
Dia Kristus. Sekarang, Kristus berkata, “Aku adalah Makanan
dan Minuman.” Bukan wafer, bukan wafer yang kita ambil
di sini. Itu bukan Kristus. Anggur yang kita minum di altar,
bukanlah Kristus. Itu melambangkan Dia, secara kiasan. Tetapi
Kristus adalah Roh Kudus, urapan yang ada pada Gereja, itulah
Daging dan Minuman.

68 Tangisan terbesar yang ada di seluruh dunia, saya harap
tidak ada dari Anda yang pernah mendengarnya, tetapi,
jika Anda pernah mendengarnya, tidak ada tangisan yang
menandingi tangisan kelaparan. Ketika Anda melihat seorang
ibu dengan bayinya, dan ia tidak bisa berjalan, ia sangat
lemah, dan bayi kecilnya hampir mati, dengan perutnya yang
membuncit karena lapar, mendengar isak tangis dari hati ibu
itu, melihat bayi itu dengan pipi yang kempot sampai tinggal
kulit dan tulangnya, dan gusinya yang kecil bersinar, dan ia
tidak bisa bersuara lagi, hampir tidak bisa, mata kecilnya
melotot. Tidak ada tangisan yang sama seperti lapar dan haus.
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69 Di luar di padang pasir, berapa banyak orang yang
kehilangan nyawa karena kehausan! Banyak cerita, saya bisa
menahan Anda sepanjang malam, tentang kisah nyata di
padang pasir. Bagaimana ketika Anda ada…menjadi haus,
bagaimana iblis memberi Anda—sebuah fatamorgana. Anda
telah melihatnya di sini, Anda tidak perlu pergi ke Barat untuk
melihatnya. Pergilah ke jalan, dan terlihat sepertinya ada air
di jalan. Anda semua telah melihat itu, yang menyetir dan
berada di jalan raya. Itu fatamorgana palsu. Di sini beberapa
waktu yang lalu, sekitar tiga atau empat tahun yang lalu,
saya membaca di mana beberapa bebek, terbang melintasi
negeri, melihat fatamorgana dan jatuh di jalan, mengira mereka
menabrak air. Dan mereka hancur, menabrak jalan yang keras,
mengira merekamendarat di air, fatamorgana.
70 Berapa kali iblis melakukan hal yang sama kepada orang-
orang, memberi mereka fatamorgana palsu, di mana, tidak
ada apa-apa di sana, tetapi itu hanya khayalan belaka. Begitu
banyak orang saat ini mendapatkan agama khayalan, mencoba
mengarang sesuatu atau berpura-pura ada sesuatu padahal
sebenarnya tidak ada! Seperti yang dikatakanwanitamisionaris
kecil itu bahwa ia menunggu sampai ia positif. Sebaiknya
kita melakukan hal itu. Anda tidak dapat kembali dan
mencobanya lagi. Anda punya satu kesempatan, danAnda sudah
mendapatkan Cetak Birunya, jadi lebih baik kita langsung ke
sasaran.
71 Tangisan kelaparan, dengarkan, itu adalah tangisan yang
hebat karena itu adalah tangisan yang menyedihkan. Orang
itu hampir mati. Dan, oh, jika kita bisa sampai ke tempat itu,
jika bangsa ini bisa sampai ke tempat di mana ia sangat haus
akan Allah! Ia ada dalam kelaparan yang lebih parah daripada
negara-negara seperti India yang kelaparan secara fisik, bangsa
ini kelaparan secara rohani. Tetapi setelah Anda lapar begitu
lama, itu sampai ke tempat di mana Anda tidak tahu bahwa
Anda lapar.
72 Sama seperti membeku. Setelah Anda begitu jauh,
membeku, Anda menjadi sangat dingin, kemudian setelah
beberapa saat Anda menjadi hangat. Dan ketika Anda begitu,
Anda hampir mati! Dan itulah yang terjadi malam ini.
Gereja-gereja menjadi sangat dingin sampai mereka sudah
membeku, dan berpikir bahwa mereka hangat, berdasarkan
keanggotaan, dan sedang sekarat secara rohani. Hampir mati!
Tidak mengetahuinya. Akhirnya, ia berbaring untuk tidur, dan
itulah akhirnya. Ia tidak pernah bangun lagi, karena darahnya
sudah membeku di dalam nadinya.
73 Nah, haus. Yesus berkata, “Darah-Ku adalah benar-
benar minuman.” Jika Anda lapar akan kehidupan, lapar
akan kehidupan, Yesus memiliki satu-satunya air yang dapat
memuaskan dahaga itu. “Marilah kepada-Ku, semua yang
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letih lesu dan berbeban berat.” Di kitab Wahyu, dikatakan,
“Barangsiapa yang haus hendaklah ia datang ke sumber air
Kehidupan dan minum dengan cuma-cuma.” Jika Anda haus
akan Kehidupan!
74 Kita melihat bahwa para astronom sedang memprediksi,
suatu saat di bagian awal atau bagian pertama bulan ini, dimulai
pada tanggal kedua atau kelima, atau di suatu tempat sepanjang
bulan ini, para astronom India memprediksi dunia akan hancur
berkeping-keping. Dan surat kabar Amerikamengolok-oloknya.
Saya tidak percaya dunia akan hancur berkeping-keping, tetapi
menurut saya merupakan hal yang salah untuk mengolok-
olok hal itu. Karena, sesuatu akan terjadi suatu hari nanti,
sesuatu yang mirip dengan itu, ketika lima planet, Mars, Yupiter
dan Venus, dan—dan seterusnya, datang ke mereka—mereka…
Mereka belum pernah mengalaminya. Oh, mereka mengklaim
mungkin dua puluh lima ribu tahun yang lalu, tetapi siapa di
belakang sana yang mengetahui hal itu?
75 Saya memprediksi bahwa ini memiliki sebuah penerapan
secara rohani. Saya percaya itu adalah kedatangan pemberian
Allah, bahwa wahyu-wahyu besar dari Firman akan dibuka
selama waktu ini. Ingat, mereka mengklaim bahwa ada tiga
bintang yang masuk ke orbitnya ketika Yesus lahir. Dan yang
ini ada lima, dan lima adalah kasih karunia, bilangan kasih
karunia. Tiga adalah angka kesempurnaan. Lima adalah angka
kasih karunia, J-e-s-u-s, g-r-a-c-e, f-a-i-t-h, dan seterusnya.
Bilangan kasih karunia! Allah selalu mengirimkan kuasa-Nya
kepada gereja, itu akan menjadi kasih karunia-Nya, itu bukan
karena ketaatan orang-orang. Dan Yesaya berkata, dalam pasal
40, bagaimana caranya “serukanlah kepada Yerusalem, bahwa
perhambaannya sudah berakhir,” namun ia bersalah karena
penyembahan berhala, tetapi kasih karunia Allahlah yang
mengirimkannya. Allah mengirimkan sesuatu kepada kita, itu
akan menjadi kasih karunia-Nya dan bukan jasa-jasa kita. Jadi,
itu mungkin berarti sesuatu. Saya memprediksi bahwa akan ada
sebuah perubahan. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya yakin itu
akan terjadi. Kita sedang…tepatmenjelang itu sekarang.
76 Dan jika ada orang yang lapar, biarlah ia datang kepada
Kristus. Jika ada orang yang haus, biarlah ia datang kepada
Kristus. Ia memuaskan dahaga. Ia adalah Pemuas segala dahaga
dan lapar kita.
77 Saya ada cerita yang disampaikan kepada saya beberapa
waktu lalu. Saya mungkin telah mengatakannya di gereja ini.
Jika sudah, tolong maafkan saya karena mengulanginya hanya
untuk mengenai sasaran itu. Ada seorang pemandu Indian,
atau, semacam pengawas Indian. Ia bepergian di daerah Navajo,
dan tersesat. Namanya Coy. Dan ia menuruni sebuah jalan
setapak, suatu jejak berburu, dan ia berpikir, “Sekarang, jika
saya mencapai jalan ini, saya pasti akan menemukan air.” Dan
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kudanya sudah sangat haus sampai lidahnya menjulur keluar,
kering, lubang hidungnya menjadi merah dan berlapis pasir. Ia
telah menutupi wajahnya dengan saputangan di tengah badai
pasir sampai tertutup seluruhnya, dan ia sangat menderita,
untuk air. Dan ia sedang memimpin kudanya ketika ia mencapai
jalan setapak itu. Dan ia berkata, ketika ia naik kuda ia melihat
jejak berburu ini, berkata, “Tentunya itu akan membawa saya
ke air.” Jadi ia melompat menaiki kudanya dan mulai menyusuri
jalan setapak itu.
78 Dan kuda itu juga tahu bahwa ia berada di jalan menuju air.
Betapa Allah memberikan insting kepada binatang-binatang
bodoh itu! Danmenyusuri jalan setapak itu. Akhirnya, beberapa
belokan ke satu sisi, hanya sedikit saja keluar dari jalur itu.
Kuda itu ingin berbelok ke arah itu, tetapi Coy berpikir lain. Ia
mencoba mempertahankannya di jalur utama yang terang, dan
ia mulai turun dan kuda itu tidak mau pergi. Ia mendorongnya,
dan kuda itu meringkik dan berjalan ke arah lain. Dan itu mulai
mengarah ke belakang. Ia terlalu lemah untukmenolaknya.
79 Jadi ia mulai menarik tali kekangnya lagi, sampai ia melukai
kudanya, sangat bersemangat untukmendapatkan air, hidupnya
akan terhindar, sampai kuda itu berdiri, gemetar, berdarah. Dan
ia melihat ke bawah, melihat ke bawah sana, dan ia gemetar
seperti itu dan hampir jatuh di bawahnya. Ia menatap kuda itu,
dan melihat darah di sisinya. Ia adalah seorang Kristen. Dan ia
berkata kepada kudanya, ia berkata, “Saya sering mendengar
bahwa buas…atau, binatang memiliki naluri. Tidak terlihat
sepertinya jalan kecil yang berbelok ke arah itu akan mengarah
ke air. Sepertinya jalan besar di sini akan mengarah ke mana
mereka terus-menerus pergi ke air, tetapi,” dikatakan, “jika
engkau telah membawaku setia sejauh ini, aku akan mengikuti
nalurimu.”
80 Oh, betapa saya memikirkan hal itu tentang Kristus! Jalan
menuju kehancuran diposting dan dikobarkan sepanjang jalan,
tetapi ada jalan sempit yang menuju Kehidupan. Hanya sedikit
orang yang akan menemukan-Nya. Hanya, bukan naluri, tetapi
Roh Kudus akan memalingkan Anda ke air Kehidupan itu.
Saya pikir, Itu telah membawa saya aman sejauh ini, saya akan
mengikuti Itu di sisa perjalanan berikutnya.
81 Untuk mengakhiri ceritanya, ia—ia belum sampai setengah
mil, hingga, seketika, kuda yang setia itu terjun ke dalam
lubang air yang besar. Kuda itu tahu apa yang dibicarakannya,
apa maksud dalam ekspresinya kepada—sang penunggang. Ia
masuk ke sana. Ia katakan ia membuang air ke hidung kuda.
Ia mandi sendiri, ia berteriak dan ia memekik, dan ia bersorak
sekuat tenaga, dan menuangkan air ke tenggorokannya, dan
berteriak, “Kami selamat! Kami selamat! Kami selamat!” Dan
kuda itu, minum, dan gemetar. Dan ia melihat ke badannya yang
berdarah, lalu semua berhamburan dari bekas cambukan itu.
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82 Dan berkata saat itu, ia berkata…mendengar seseorang
berkata, “Keluarlah dari air itu.” Dan ia melihat, dan ada
koboi kecil yang cacat berdiri di sana. Dan ia keluar dari air.
Ia berkata ia mencium bau api, dan ia melihat ke atas, dan
ada sekelompok pria yang berkemah di sana. Mereka sedang
melakukan penjelajahan.Mereka telahmenemukan emas, dan di
jalan pulang mereka membawa kuda dan kuda-kuda pembawa
beban mereka, dan mereka datang ke lubang air ini dan sedang
beristirahat, dan mereka semua mabuk.
83 Dan mengatakan mereka memasak daging rusa, dan ia
makan bersama mereka. Dan berkata, salah satu dari mereka
berkata, “Minumlah.” Ia memberi tahu mereka siapa dia, ia
adalah Jack Coy, sang—pemandu Indian. Jadi ia berkata, “Nah,
sekarang, minumlah.”

Ia berkata, “Tidak,” ia berkata, “Saya tidakminum.”
84 Dan itu semacam penghinaan bagi mereka. Jadi ia berkata,
“Anda harus minum dengan kami!”

Ia berkata, “Tidak, saya tidak minum.”
85 Jadi ia melemparkan kendi itu, dan berkata, “Minumlah!”
Mabuk, mereka semua, kira-kira setengah lusin.

Dan ia berkata, “Terima kasih, sobat.”
86 Dikatakan, “Jika daging rusa kami cukup enak untuk
dimakan, wiski kami cukup baik untuk diminum.”
87 Dan Anda tahu bagaimana mereka, mabuk. Dan ia berkata,
“Tidak,” ia katakan.
88 Dan mereka melemparkan selongsong peluru ke dalam
senapan, dan berkata, “Sekarang Anda akan minum atau
yang lain!”
89 Ia berkata, “Tidak. Tidak, saya tidak akan minum.”
Dan ia mulai membidik senapan itu. Dikatakan, “Sebentar.”
Dikatakan, “Saya tidak takut untuk mati.” Ia berkata, “Saya—
saya tidak takut untuk mati.” Ia berkata, “Tetapi saya—saya
ingin menceritakan kisah saya sebelum saya mati, alasan saya
tidak minum.” Dikatakan, “Saya orang Kentucky.” Ia berkata,
“Dan di sebuah pondok kayu tua kecil suatu pagi, di mana
seorang ibu terbaring sekarat, ia memanggil saya ke samping
tempat tidurnya, dan berkata, ‘Jack, ayahmu meninggal dengan
setumpuk kartu di tangannya, di seberang meja, mabuk.’ Dan
berkata, ‘Jangan pernah minum, Jack, apa pun yang kamu
lakukan.’” Dan berkata, “Di alis ibu saya, saya meletakkan
tangan saya. Dan saya berjanji kepada Allah, sebagai seorang
anak kecil berusia sepuluh tahun, saya tidak akan pernah
meminum minuman pertama saya.” Ia berkata, “Saya tidak
pernah meminumnya.” Dan berkata, “Sekarang jika Anda ingin
menembak, Anda tembak saja.”
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90 Dan saat pemabuk itu mengangkat senapannya dan
melemparkan kendi itu lagi, berkata, “Ambil atau aku akan
menembak!” Dan saat itu sebuah pistol meletus dan kendi itu
meledak.
91 Berdiri di sisi ngarai ada seorang koboi tua kecil, cacat,
dengan air mata mengalir di pipinya. Ia berkata, “Jack, aku juga
berasal dari Kentucky. Aku berjanji pada seorang ibu suatu hari,
tetapi aku mengingkari janjiku.” Ia berkata, “Saya menunggu
sampai orang-orang ini mabuk berat, dan akan membunuh
mereka semuanya, biar bagaimanapun, mengambil emas yang
mereka miliki.” Ia berkata, “Tetapi saya sudah mabuk dan
saya telah melakukan kesalahan. Tetapi,” dikatakan, “Saya
yakin ketika pistol saya bergema melalui ngarai Sorga, ibu
mendengar saya menandatangani janji bahwa saya tidak akan
pernah melakukannya lagi.” Dan di sana, dengan kasih karunia
Allah, ia memimpin semua orang itu kepada Kristus, semua
orang yang ada di sana.
92 Lihat, ada sesuatu tentang air, sesuatu tentang
menyegarkan. Maksud saya adalah, pergilah ke air saat Anda
haus. Ada sesuatu yang dilakukannya bagi Anda, adalah pergi
ke air saat Anda haus.
93 Sekarang, Ia berkata, “Damai-Ku Kutinggalkan bagimu.
Damai-Ku Kuberikan padamu.” Bukan seperti damai yang
diberikan dunia kepadamu, tetapi cara Ia memberi Anda
damai. Damai sejahtera-Nya memuaskan dahaga kita. Jika kita
mendambakan kedamaian, maka marilah kita menyegarkan diri
dalam damai sejahtera-Nya, mengetahui bahwa kita memiliki
damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Ia adalah Pemberi-Damai kita yangmemuaskan dahaga kita.
94 Ayat yang mengatakan bahwa Ia benar-benar Makanan
dan benar-benar Minuman. Saya memiliki tanda kecil di sini,
ayat ke-57, “benar-benar Makanan dan benar-benar Minuman.”
Dengarkan apa yang Ia katakan di sini.

Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan
Aku hidup oleh Bapa: demikian juga barangsiapa yang
memakan Aku, akan hidup oleh Aku.

95 Dengan kata lain, “Bapamengutus Aku, dan Aku hidup oleh
Dia. Dan setiap orang yang datang kepada Kristus harus hidup
oleh Kristus.” Oh, wah, begitulah, itulah perjamuan. Itulah
perjamuan yang sejati yang Anda temukan ketika Anda hidup
oleh Kristus.
96 Nah, tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman
setiap hari, untuk bertahan hidup, tubuh fisik kita. Jika kita
tidak makan dan minum setiap hari, maka tubuh kita melemah.
Ada sesuatu dalam diri kita sehingga kita harus makan.
Makanan satu hari tidak akan bertahan untuk hari berikutnya.
Anda harus makan setiap hari, untuk memperkuat makhluk



PERJAMUAN KUDUS 21

fana Anda. Anda bisa hidup lebih lama, tetapi Anda makin
lemah. Dan hari kedua, Anda akan semakin melemah. Dan hari
ketiga, Anda akan menjadi sangat lemah.
97 Nah, itulah yang sering kita lakukan di alam spiritual. Anda
lihat, setiap hari kita harus mengadakan perjamuan dengan
Kristus. Kita harus berbicara dengan-Nya setiap hari. Kita
harus membereskannya dengan Dia setiap hari. Paulus berkata,
“Aku mati setiap hari.” Paham? “Setiap hari, aku mati; namun
aku hidup, bukan aku tetapi Kristus yang hidup di dalamku.”
Jadi, jika tubuh fisik Anda membutuhkan makanan dan
minuman setiap hari, untuk bertahan hidup, tubuh rohani Anda
membutuhkan Makanan rohani dan perjamuan dengan Tuhan
setiap hari, untuk bertahan hidup. Ya. Yesus berkata, “Manusia
hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Firman yang keluar
dari mulut Allah.” Jadi, setiap hari kita harus belajar Alkitab.
Beberapa orang tidak mempelajari-Nya sama sekali. Beberapa
mengambil-Nya setiap dua atau tiga kali setahun. Tetapi, orang
percaya sejati yang benar-benar dibangun secara rohani, ia
membaca Alkitabnya setiap hari, dan berbicara kepada Tuhan.
Itu benar. [Bagian yang kosong pada pita kaset—Ed.] Ia harus.
“Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Firman
yang keluar dari mulut Allah.”
98 Nah, hal lain yang kita ambil dari makanan, adalah
membangun tubuh kita untuk melawan penyakit. Jika Anda
tidak makan, dan membiarkan tubuh Anda menjadi lemah,
maka itu akan terkena penyakit. Penyakit akan masuk ke aliran
darah, dan di sini Anda mati. Jika darah Anda tidak kaya dan
murni, ya, maka penyakit akan langsung masuk ke aliran darah
Anda. Jadi Anda harus makan makanan bergizi yang baik agar
aliran darah Anda tetap lancar. Jika tidak, Anda alergi terhadap
penyakit. Itulah yang terjadi dengan banyak orangKristen.
99 Seperti tanaman rumah kaca. Anda tahu, Anda mengambil
tanaman dari rumah kaca, Anda harus merawatnya. Ia tidak
mengenal cuaca. Ia tidak mengenal sinar matahari dan hal-hal
lain, ia dinaungi dan diasuh. Dan itulah masalahnya dengan
terlalu banyak orang yang disebut Kristen, mereka adalah
tanaman rumah kaca. Itu benar, tunduk pada setiap serangga
yang datang! Anda tahu, itu hanya—itu…Itu hanya—tanaman
halus yang harus disemprot, atau, tanaman hibrida.
100 Anda tahu, Anda mengambil seekor sapi tua Hereford dan
membawanya ke padang rumput, dan melepaskan longhorn
di luar sana, longhorn itu bisa membuat jalannya sendiri
karena ia keturunan asli. Tetapi Anda mengambil Brangus atau
Hereford yang merupakan persilangan dan hibrida, itu adalah
sapi yang terlihat lebih baik, tentu, lebih gemuk dan lebih sehat,
tetapi Anda melepasnya di sana, mereka tidak dapat membuat
jalannya.Mereka akanmati!Mereka harus diasuh. Paham?
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101 Dan itulah masalahnya hari ini, kita memiliki orang Kristen
yang berpakaian lebih baik, gereja yang lebih besar, dan
banyak—pendidikan, banyak teologi, tetapimereka harus diasuh
sepanjang waktu, Anda harus melihat melalui kaca mereka atau
Anda tidak melihat sama sekali. Yang kita butuhkan adalah
beberapa orang Kristen keturunan murni, yang lahir di bawah
Darah Tuhan Yesus, yang hidup bukan dari teologi gereja, tetapi
dari Firman Allah, perjamuan dengan Kristus. Firman datang
ke dalam orang percaya, miliknya—tubuh rohaninya dibangun.
Bukan seorang bayi rumah kaca!
102 Ada seorang pendeta tertentu mengatakan hari ini, saya
mendengarnya, ia mengatakan itu dalam sebuah siaran, ia
berkata, bahwa ketika ia datang ke negara itu, ia mendapatkan
masalah sinus yang hebat, dan mereka berbicara tentang
operasi. Dan mereka berkata bahwa mereka akan melakukan
ini dan itu, dan memberi sayatan padanya dan operasi, dan
mengeluarkan sebagian dari kelenjar sinus itu, yang akan
membuat wajahnya terbenam, dan seterusnya seperti itu. Dan ia
berkata ia telah minum banyak sekali pil. Sepertinya ada begitu
banyak pil yang harus ia minum. Tetapi ketika ia datang ke
seorang dokter Kristen yang baik, dokter itu berkata, “Mari kita
lupakan pilnya dan lupakan operasinya, dan mari kita bangun
tubuh agar bisa melawan sinusitis.” Itu dia!
103 Apa yang membuat orang tidak hidup selama dulu? Kita
harus mendapat suntikan untuk ini dan suntikan untuk itu,
dan menyemprot diri kita sendiri dengan segala macam obat.
Apa fungsinya? Itu membuat kita lunak, gemuk, lembek, tidak
baik. Ketika pria di masa lalu…Wah, kami alergi terhadap
segalanya. Sekarang mereka mendapatkan mal-alergi dan yang
lainnya.
104 Saya sudah berdiri di Afrika, tidak bisa menerima suntikan
untuk malaria. Tetapi nyamuk malaria akan hinggap di tangan
saya, saya akan menderita malaria. Mereka tidak berdengung,
dan Anda hampir tidak tahu. Mereka hinggap, mereka hanya
hinggap, itu saja, Anda sudah memilikinya. Jika Anda hidup,
Anda akanmemilikinya selama lima belas tahun. Dan kemudian
kadang-kadang Anda mati karena itu. Dan ada penduduk asli
di gubuk kecil mereka, dengan nyamuk di sekujur kaki mereka,
mereka telanjang. Nyamuk menempel pada mereka, nyamuk
malaria, dan itu tidak mengganggu mereka. Mengapa? Mereka
telah membangun kekebalan. Mereka memiliki inokulasi yang
diberikan Allah.
105 Dan itulah yang terjadi hari ini dengan orang-orang.
Itulah yang terjadi dengan gereja. Kita mendapat begitu
banyak suntikan bayi dan teologi buatan manusia, sampai kita
disemprot seluruhnya. Yang kita butuhkan adalah inokulasinya
Allah melalui Firman Tuhan Allah. Manusia akan hidup setiap
hari dengan Makanan semacam itu, untuk membangun jiwanya
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ke dalam inokulasi agar bebas dari penyakit spiritual yang
mengalir dan melompat-lompat di seluruh negeri. Ada banyak
catatan tentang ini, tapi saya harus berhenti.
106 Sekarang, bangun, bersiaplah untuk inokulasi. Nah, kita
hidup dengan ini, kita—tubuh kita harus memiliki ini. Dan,
jika kita tidak memilikinya maka kita terkena segala macam
penyakit. Dan Firman Allah, sebagaimana kita memercayai-
Nya dan menerima-Nya melalui perjamuan, “Tuhan, Firman-
Mu adalah Kebenaran.”
107 “Gereja saya mengatakan Anda tidak perlu dilahirkan
kembali. Mereka mengatakan, ‘Berjabat tangan itu lahir
kembali.’ Mereka bilang, ‘Percikan.’ Mereka mengatakan semua
hal lain ini, ‘Itu dia, Bapa, Anak danRohKudus.’” Tetapi Alkitab
mengatakan untuk dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus.
Paham? Nah, Anda lanjutkan dengan suntikan buatan itu jika
Anda mau, Anda akan menjadikan diri Anda seorang Kristen
tiruan. Paham? Anda tidakmenginginkan itu.
108 Anda tidak dapat memiliki Hidup, selain melalui Kristus.
Dan sekarang apa yang dilakukan Firman-Nya? Itu membangun
tubuh rohani kita, kuat, saat kita mengadakan perjamuan
dengan-Nya, untuk melawan iblis.
109 Anda berkata, “Saudara Branham, apa yang Anda katakan,
‘mengadakan perjamuan dalam Firman-Nya’?”
110 Ya, Ia adalah Firman. “Pada mulanya adalah Firman, dan
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah
Allah. Dan Firman itu telahmenjadimanusia dan diamdi antara
kita.” Dan kita harus memakan tubuh-Nya. Maka tubuh-Nya
adalah Firman-Nya, karena Ia adalah Firman. Dan Ia berkata,
dalam Injil Yohanes 15, “Jika kamu tinggal di dalam Aku, dan
perjamuan-Ku, Firman-Ku, tinggal di dalam kamu, maka kamu
dapat meminta apa saja yang kamu mau dan itu akan diberikan
kepadamu.” Begitulah. Itu benar. Lihat, mintalah apa saja yang
kamu mau!
111 Apa yang Anda lakukan? Anda sedang membangun tubuh
Anda untuk diinokulasi dari…Seseorang masuk dan berkata,
“Oh, gereja kami tidak percaya pada sorakan.” Lihat, Anda
sudah terbangun. Apa? Anda memiliki perjamuan di dalam
Anda, Firman. Dan Anda sudah diinokulasi dari hal itu. Jika
sekelompok omong kosong masuk, apa itu? Tidak ada Firman
di dalamnya, maka Anda yakin itu salah. Saya tidak peduli
seberapa nyata terlihat, jika itu bukan Firman biarkan saja.
Benar, biarkan saja. Saya tidak peduli apa yang dilakukannya,
itu harus selaras dengan Firman!
112 Dalam doa, saat saya mengutip Mikha yang berdiri di
sana, lihat, itu terlihat sangat benar, sementara ada Israel, dan
sebidang tanah itu milik mereka. Orang asing itu telah datang
dan merampasnya dari mereka dan telah membangun rumah
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mereka sendiri, dan mereka menempati sebagian dari tanah
yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi sepertinya keempat
ratus nabi Ibrani itu benar. Tetapi, Anda tahu, ada sesuatu
tentang Yosafat yang spiritual, ia berkata, “Apakah kamu tidak
punya seorang lagi?”
113 Dikatakan, “Aku ada satu lagi, tapi,” dikatakan, “Aku benci
dia. Satu-satunya hal yang ia lakukan adalah menubuatkan
yang jahat.”

Dikatakan, “Pergi panggilah dia dan mari kita dengarkan
dia.”
114 Dan ia naik, ia berkata “Pergilah, pergilah ke sana,
tetapi aku melihat Israel tercerai-berai seperti domba yang
tidak memiliki gembala.” Dan kemudian ia menceritakan
penglihatannya.
115 Nah, siapa yang benar? Sepertinya empat ratus itu yang
benar. Empat ratus orang yang terlatih, berkata, “Pergilah,
Tuhan menyertaimu.” Dan bahkan Zedekia membuat—sebuah—
sebuah—sebuah—punya…Zedekia membuat dua tanduk besi
yang besar. Ia berkata, “Dengan ini engkau akan mendorong
orang-orang asing itu dari negeri itu.” Ia yakin ia benar. Ia tahu
ia benar. Tetapi, Anda lihat, ia salah.
116 Dan di sini, Mikha, satu lawan empat ratus, dan ia berkata,
“Jika kamupergi, Israel akan tercerai-berai, tanpa gembala.”
117 Dan yang lainnya berkata, “Pergilah, Tuhan menyertaimu!”
Nah, secara material, mereka benar, tempat itu memang
milik Israel. Tetapi Firman Tuhan telah mengutuk Ahab, jadi
bagaimanamungkinAllahmemberkati apa yang telah Ia kutuk?
118 Begitulah hari ini. Paham? Firman perjamuan ada di
dalam Mikha. Nah, jika Anda sedang sedang berkomunikasi
dengan Allah dalam mengambil perjamuan yang sebenarnya,
dan roh di dalam Anda tidak setuju dengan Firman ini,
Anda tidak mengadakan perjamuan dengan Allah, Anda
mengadakan perjamuan dengan setan-setan. Danmereka sangat
meniru! Alkitab berkata, “Di hari-hari terakhir mereka hampir
menyesatkan orang-orang Pilihan sekiranya mungkin. Tetapi
langit dan bumi akan berlalu, tetapi Firman-Ku tetap.” Dan
jika…Paulus berkata, Galatia 1:8, “Jika seorang malaikat dari
sorga mengkhotbahkan Injil selain Ini yang telah kamu dengar,
terkutuklah dia.” Bahkan seorang malaikat! Di gereja mula-
mula, ketika orang-orang itu, seperti Orang Kudus Martinus,
Irenaeus, orang-orang saleh itu, ketika iblis akanmuncul seperti
malaikat terang. Tetapi, perhatikan, ia akan menyimpang
sedikit dari Firman.
119 Iamenampakkan diri kepadaHawa sebagaimalaikat terang,
mengatakan kepadanya, “Tentulah, Tuhan mengatakan ini,
Tuhan mengatakan ini,” tetapi ia tidak setuju dengan Allah
tepat di akhirnya. Dan itulah yang dilakukan perjamuan palsu



PERJAMUAN KUDUS 25

pada hari ini. Ketika orang-orang berpikir bahwa mereka
sedang berdoa kepada Allah, dan tidak menaati Firman, itu
adalah perjamuan yang salah.
120 “Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Firman-Ku di
dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu mau,” lihat, “dan
itu akan diberikan.” Nah, itu tidak bisa pergi satu kali, lalu
tidak pergi berikutnya. “Kamu tinggal di dalam Aku, Firman-
Ku tinggal di dalam kamu,” itu, tetap di sana. Tinggal artinya
“istirahat di sana, tetap di sana.” Iya itu—itu inokulasi dari
penyakit yang berdosa.
121 Nah, izinkan saya menutup dengan mengucapkan satu kata
ini sekarang, sebelum kita pergi ke meja perjamuan. Darah
dan Tubuh Tuhan, bercampur dengan iman, itulah Darah
dan Tubuh, itulah Roh dan Firman, bercampur dengan iman,
sama dengan Hidup Kekal. “Barangsiapa makan Daging-Ku
dan minum Darah-Ku memiliki Hidup Kekal, dan Aku akan
membangkitkan dia di hari terakhir.” Begitulah. Apa itu?
Perjamuan Tuhan. Firman dan Roh, Hidup ini ada di dalam
Darah, Firman dan Roh sama dengan Hidup Kekal, oleh iman
di dalam Tuhan.
122 Inilah doa saya, saat saya melihat akhir mendekat dan
melihat, setiap saat, sesuatu bisa terjadi, dan ketahuilah bahwa
kita tidak jauh dari Kedatangan Tuhan:

Tuhan, maka dalam Nama Tuhan Yesus, Anak Allah,
biarkan saya mengambil Firman, Pedang, dan mengayunkan-
Nya dengan iman yang saya miliki, dan memotong jalan saya
melewati setiap kuasa iblis, sampai saya melihat Yesus, melalui
persekutuan Firman-Nya.
123 Hidup bersama dengan Firman-Nya. “Jika kamu tinggal di
dalam Aku, dan Firman-Ku di dalam kamu, maka mintalah
kepada-Ku apa saja yang kamu kehendaki dan itu akan
dilakukan untukmu.” Betapa indahnya! Ada perjamuan
yang sejati dengan Firman dan Roh, dengan iman untuk
mengayunkan-Nya bersama-sama, “Mintalah apa yang kamu
mau, dan itu akan dilakukan untukmu.”Mari kita berdoa.
124 Allah Bapa Suci yang Maha Pemurah dan Mulia, AKU yang
agung, El Shadai, bagi Abraham. Ya Allah, betapa perjamuan
Tuhan yang besar ini sama dengan Hidup Kekal, dan bagaimana
Ia menyuntik bebas dari keangkuhan, bagaimana Itu menyuntik
bebas dari ketidakpercayaan, bagaimana Itu menyuntik bebas
dari dosa dunia! Ini adalah perjamuan, dengan kasih Ilahi
kepada Bapa Sorgawi kami. Dan oleh kebenaran Yesus Kristus
kami memiliki akses ke meja ini. Dan kami berdoa, Tuhan,
agar Engkau memberi kami masing-masing akses itu malam
ini, dalam Roh. Ampunilah kami. Dan kami ingin tubuh rohani
kami bertumbuh. Kami tidak peduli untuk bergabung dengan
suatu gereja atau denominasi. Kami ingin membangun tubuh
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rohani, untuk inokulasi dari dosa, ke tempat di mana tidak ada
lagi keinginan untuk berbuat salah, dan di mana Roh Kudus
dapat mengambil Firman-Nya sendiri dan bibir kami, dan
mengucapkan-Nya sama segarnya seperti Itu diucapkan pada
hari itu, karena Itu adalah Roh yang sama yang ada di dalam
Tuhan Yesus. Saya berdoa, Bapa, agar Engkau memberikan itu
kepada kami.
125 Waktunya semakin dekat. Kapan, kami tidak tahu, bahwa
yang terakhir itu akan diselamatkan. Tetapi saya berdoa malam
ini, Tuhan, jika ada orang di sini yang tidak mengenal Engkau
sebagai Juru Selamat mereka, kiranya mereka menemukan
Engkau malam ini saat mereka datang ke air baptisan ini,
sebagai peringatan, untuk mengaku kepada tubuh orang-orang
percaya ini bahwa mereka memercayai cerita itu bahwa Yesus
dari Nazaret lahir dari perawan Maria, dan dibunuh, disalibkan
oleh Pontius Pilatus, dan dibangkitkan oleh Allah pada hari
ketiga, dan duduk di sebelah kanan Yang Mulia, malam ini,
hidup untuk mengadakan pembelaan.
126 Kabulkanlah, Tuhan, agar orang yang sama, mematuhi
perintah-perintah Alkitab, “Bertobatlah, dan berilah dirimu
masing-masing dibaptis di dalam Nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosa-dosamu. Sebab tidak ada nama lain di
bawah kolong Langit ini yang diberikan di antara manusia
yang olehnya kamu diselamatkan.” Ya Allah, kiranya orang-
orang melihat ketulusan itu, dan Firman yang teguh, “Tidak
ada nama lain di bawah kolong Langit ini yang diberikan
di antara manusia yang olehnya kamu diselamatkan, selain
di dalam Nama Yesus Kristus.” Karena itu, rasul berkata,
“Bertobatlah, kamu masing-masing dan berilah dirimu dibaptis
dalamNama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dan kamu
akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab janjinya adalah
untuk setiap zaman, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan,
Allah kita.” Kabulkanlah, Tuhan, supaya akan ada banyak
panggilan malam ini.
127 Dan juga dikatakan, oleh Tuhan kami, “Tidak ada
seorang pun yang dapat datang kepada-Ku kecuali Bapa-Ku
menariknya, dan semua yang telah diberikan Bapa kepada-
Ku akan datang kepada-Ku. Domba-domba-Ku mendengar
Suara-Ku.” Orang asing, dan jika orang asing berbicara, suara
yang tidak sesuai dengan kitab suci, dengan cepat domba akan
mengenalinya. Ya Allah! Dan jika itu adalah Suara-Mu, Alkitab,
apa yang Ia katakan, setiap domba akan mendengar-Nya,
karena Itu adalah Makanan domba. Mereka telah mengadakan
perjamuan. Mereka tahu jenis Makanan apa yang diberikan
Bapa. “Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap
Firman yang keluar dari mulut Allah.” Kabulkanlah, Tuhan,
agar banyak orang akan melihat dan akan mengerti, dan akan
datang kepada-Mu malam ini.
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128 Mereka yang tidak memiliki Roh Kudus, semoga mereka
tidak menundanya untuk waktu yang lain. Mungkin akan
terlambat dalam satu jam lagi. Mereka mungkin tidak ada
di sini.
129 Dan, Bapa, saat kami berkumpul di sekitar meja sekarang
untuk mengambil perwakilan dari tubuh-Mu yang hancur ini,
kami berdoa jika ada dosa di tengah-tengah kami, Tuhan,
ampunilah kami. Engkau berkata, “Ketika kamu berkumpul
bersama-sama, tunggulah seorang akan yang lain.” Allah, jika
ada dosa di jemaat ini, di mana saja, saya berdoa agar Darah
Yesus Kristus akan memisahkan pria itu dari dosanya, atau
wanita itu, anak laki-laki atau perempuan. Dan, Bapa, saya
berdoa untuk diriku sendiri, agar Engkau memisahkan aku
dari setiap keraguan, setiap dosa, setiap ketidakpercayaan,
semuanya yang…Kami tahu bahwa ketidakpercayaan
adalah dosa. Itu satu-satunya dosa yang ada. “Ia yang tidak
percaya sudah dihukum.” Dan satu-satunya dosa yang ada,
adalah tidak memercayai Firman Allah. Dan, Bapa, jika ada
ketidakpercayaan dalam diri saya, ampuni saya, ya Tuhan, yang
mana ada banyak, dan saya berdoa agar Engkau mengampuni
saya. Ampunilah jemaat saya yang telah Engkau berikan kepada
saya malam ini, dan berilah mereka makan dengan Firman.
Kabulkanlah itu.
130 Dan saat kami mengambil peringatan kecil ini dari tubuh-
Nya yang hancur yang telah dibangkitkan dari antara orang
mati dan hidup selama-lamanya di tengah-tengah kami, semoga
kami menerima perjamuan dari Dia, Tuhan, Perjamuan Roh
Kudus. Kabulkanlah itu, Bapa. Kami meminta di dalam Nama
Yesus. Amin.
131 Nah, bagi Anda yang harus pergi dan tidak bisa tinggal
selama sekitar lima belas menit untuk kebaktian perjamuan…
Tidak banyak dari kita, dan kita akan mengadakan perjamuan.
Ini bukan perjamuan tertutup. Ini mutlak untuk setiap orang
Kristen yang percaya. Allah tidak memiliki garis pemisah
antara Baptis dan Methodist, dan seterusnya. Kita semua, oleh
satu Roh, dibaptis ke dalam satu Tubuh, dan kita adalah
sesama warga Kerajaan Allah. Dan jika ada seseorang di antara
kita yang merupakan orang asing, saya tidak terlalu sering
ada di sini, dan tidak tahu siapa yang menjadi anggota dan
siapa yang bukan. Ingat, tidak peduli apa gereja Anda, itu
tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, hanya ada
satu Gereja, dan Anda tidak bergabung di dalam-Nya, Anda
dilahirkan di dalam-Nya. Itu benar. Dan Anda dilahirkan ke
dalam Gereja Allah ini. Dan kami berdoa agar Anda menerima
Kristus malam ini, berbicara dengan-Nya saat kita mengingat
tubuh-Nya yang hancur, dan elemen kecil ini yang kita ambil,
dari paskah, dan semoga Allah memerciki hati dan hati nurani
kita dengan Darah.
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132 Sekarang mereka akan membawakan perjamuan, dan
sekarang kita akan membaca dari Satu Korintus, pasal ke-
12. Dan kita akan mengadakan perjamuan segera setelah ini,
dan kita percaya bahwa Allah akan memberkati Anda dengan
berlimpah. Kemudian segera setelah kita membaca ini, atau
sesaat sebelum kita membacanya, jika Anda harus pergi, ya,
Anda bisa keluar dengan leluasa. Dan kemudian datanglah
bersama kami lagi Rabu malam, dan Minggu pagi dan Minggu
malam. Jika Anda dapat tinggal untuk mengikuti perjamuan
bersama kami, kami akan sangat senang Anda melakukannya.
Kemudian segera setelah itu, akan menjadi Tuhan…akan
menjadi kebaktian pembaptisan, yang akan berlangsung sekitar
lima belas menit, atau paling banyak dua puluh, saya rasa. Satu
Korintus, pasal ke-11, ayat ke-23.

…Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah
aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada
malam…waktu Ia diserahkan, mengambil roti

dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia
memecah-mecahkannya,…dan berkata: Inilah tubuh-
Ku, yang diserahkan bagi kamu: perbuatlah ini menjadi
peringatan akan Aku.

Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan,
lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang
dimeteraikan oleh darah-Ku: perbuatlah ini, setiap kali
kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku.

Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum
cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang.

Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layakmakan
roti…Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layak
makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa
terhadap tubuh dan darah Tuhan.

Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya
sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum
dari cawan itu.

Karena barangsiapa makan dan minum tanpa
mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman
atas dirinya.

Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan
sakit,…dan tidak sedikit yang meninggal.

Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak
menimpa kita.

Tetapi kalau kitamenerima hukuman dari Tuhan, kita
dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama
dengan dunia.
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Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul
untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang
lain.

133 Sekarang, hanya sesaat doa hening untuk kita masing-
masing, doakan saya saat saya berdoa untuk Anda. [Saudara
Branham berdoa dengan lembut—Ed.]…?…

Kabulkan permintaan ini, Allah Yang Mahakuasa.
Ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kami mohon
dalam Nama Yesus Kristus. Amin.
134 Bingkisan kecil ini yaitu roti kosher yang dibuat tanpa lemak
babi, tanpa bumbu, dan lain sebagainya, yang melambangkan
tubuh Tuhan. Itu tidak bulat, ini pecah berkeping-keping.
Itu karena itu berarti tubuh-Nya yang hancur yang telah
dihancurkan untuk kita. Dan semoga Allahmemberikan berkat-
Nya kepada semua orang yang memakannya. Sekarang, itu
bukan tubuh, itu hanya melambangkan tubuh itu. Saya tidak
memiliki kekuatan, juga orang lain, untukmembuatnyamenjadi
sesuatu selain roti. Allah saja. Dan itulah yang Ia katakan
kepada kita, untuk makan roti ini dan minum cawan anggur ini.
Sekarang mari kita menundukkan kepala.
135 Allah Yang Mahakudus, yang kami ini hamba-hamba-Nya,
di dalamNamaYesus Kristus, kuduskanlah roti ini untuk tujuan
penggunaannya, untuk membuat kami, saat kami menerimanya,
mengingat bahwa Tuhan kami telah disalibkan; dan tubuh-Nya,
yang berharga dan suci, bercampur dengan bilur-bilur, duri,
dan paku, bagi kami, bahwa melalui tubuh-Nya yang terbelah
keluarlah Roh yang memberi kami Hidup Kekal. Semoga kami,
Tuhan, saat kami makan ini, memiliki perjalan kasih karunia,
seperti yang dilakukan Israel selama empat puluh tahun di
padang gurun, dan tidak seorang pun yang lemah di antara
mereka. Allah Bapa, kabulkan ini, saat kami berdoa Engkau
sucikanlah roti ini, roti kosher, untuk tujuan penggunaannya.
Dalam Nama Yesus. Amin.
136 CawanPerjanjianBaru, Darah. Sayamemikirkan lagu itu:

Sejak aku melihat aliran itu dengan iman
Yang mengalir dari luka-Mu,
Kasih penebus telah menjadi temaku,
Dan akan menjadi temaku sampai aku mati.

137 Ketika saya melihat darah ini, anggur, sari anggur,
Saya tahu itu melambangkan Darah yang keluar dari tubuh
Tuhan Yesus. Semoga siapa pun yang menerima ini memiliki
Hidup Kekal, semoga penyakit keluar dari tubuh mereka,
semoga keletihan dan kelemahan, penindasan, kiranya iblis
(dalam segala bentuk) meninggalkan mereka, agar mereka
memiliki kekuatan dan kesehatan yang besar dan Kehidupan
Kekal, untuk membiarkan terang mereka bersinar di hadapan
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angkatan yang serong dan jahat yang kami tinggali ini, untuk
memuliakan Allah.
138 Bapa Sorgawi, kami mempersembahkan kepada-Mu buah
anggur. Di dalam Nama Yesus Kristus, kuduskanlah itu, untuk
melambangkan Darah Anak-Mu, Yesus, di dalam-Nya kami
memiliki, “Terluka karena pelanggaran kami, oleh bilur-bilur-
Nya kami disembuhkan.”Kabulkanlah, Tuhan, agarHidup akan
datang kepada kami, Hidup Kekal dalam kelimpahan, agar
kami dapat melayani-Mu dengan lebih baik, memiliki kekuatan
dan kesehatan untuk membawa kami dari tempat yang satu ke
tempat yang lain di mana kami berharap untuk melayani-Mu, di
mana pun Engkau akan memanggil kami. Kabulkanlah berkat-
berkat ini, di dalam Nama Yesus, kami berdoa. Amin. 
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