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1 Selamat petang. Kita tundukkan kepala kita sekarang untuk berdoa sejenak. Bapa
surgawi yang kami muliakan, kami menghampiriMu lagi pada malam ini di dalam Nama
Tuhan Yesus untuk berterima kasih kepadaMu buat hari yang berikutnya. Dan sekarang
kami memohon berkat-berkatMu bagi kebaktian pada malam ini. Biarlah Roh Kudus
datang dan memberikan penafsiran kepada kami mengenai hal-hal ini  yang dengan
begitu tekun kami sedang mencarinya. O Tuhan, kiranya ini menjadi begitu berharga di
mana kami semua dapat bersekutu di sekeliling Firman dengan cara seperti ini sehingga
ketika kami pergi, kami akan sanggup untuk berkata, “Bukankah hati kita berkobar-
kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di sepanjang perjalanan.”

Kami berterima kasih kepadaMu atas apa yang telah Dia perbuat kepada kami dan
percaya  bahwa Ia  akan  tetap  menyertai  kami  sementara  kami  sedang  melakukan
perjalanan, sebab kami memohonnya di dalam Nama Yesus. Amin.

2 Senang sekali kembali ke dalam rumah Tuhan pada malam ini dalam kebaktian
lagi. Dan kita—bergembira . . . Saya sungguh bergembira bahwa . . . Tadinya mengira
bahwa yang ini  tidak akan datang, tetapi  akhirnya datang juga. Dan saya sungguh
berterima kasih, ini merupakan yang terakhir dari keempat penunggang kuda itu, yang
saya rasa ini adalah salah satu dari pesan-pesan utama bagi Gereja pada saat ini . . .

Saya tidak tahu apakah yang berikutnya itu. Saya hanya menerimanya hari demi
hari.  Persis  sebagaimana  Dia  menyatakannya,  saya  berusaha  untuk—untuk
memberikannya dengan—sebagaimana Dia memberikannya kepada saya.

Apakah  anda  menikmati  berkat-berkat  tersebut?  Sudahkah  anda  perhatikan
bagaimana  itu  benar-benar  bekerja  bersama  dengan  zaman-zaman  gereja  dan
bagaimana itu persis cocok sempurna dengannya. Begitulah bagaimana . . . Bagi saya,
itu menunjukkan bahwa Itu—Itu adalah Roh Kudus yang sama yang sudah memberikan
zaman-zaman gereja,  maka Roh Kudus yang sama yang memberikan hal  ini  (Anda
paham?), karena itu sudah terpadu menjadi satu, semuanya satu tindakan Allah yang
besar yang memperlihatkan diriNya dalam cara-cara yang berbeda.

3 Anda  perhatikan,  ketika  Dia  memperlihatkan  diriNya  kepada  Daniel  dalam
penglihatan,  akan ada sebuah perwakilan dari  satu hal,  seperti  seekor  kambing di
tempat yang ini,  atau mungkin sebatang pohon, dan di  tempat yang lain akan ada
sebuah patung, dan—dan—dan lainnya, Dia menjadikannya sama senantiasa. Hanya
pastikan bahwa kita tidak melewatkannya.

Saya benar-benar merasa tergetar beberapa saat yang lalu, saya berbincang-
bincang dengan seorang ibu yang duduk di sini, kira-kira 85 tahun usianya, dan dia . . .
Belum lama . . . Persis sebelum saya berangkat untuk pergi ke barat, yah, ada seorang
gadis  kecil  di  Ohio  sana,  saya  rasa  begitu,  yang sedang sekarat  dengan leukemia
stadium terakhir. Nah, leukemia adalah kanker di dalam aliran darah. Dan, oh, satu hal
pada waktu itu, anda tahu, suatu keadaan yang begitu mengerikan di mana sudah tidak
ada harapan sama sekali  baginya.  Mereka memberinya makan melalui  pembuluh-
pembuluh darah—operasi. Dan begitulah mereka adalah sebuah keluarga yang sangat
miskin.  Dan  mereka  .  .  .  Nyonya  Kidd,  di  sini,  dan—dan  Saudara  Kidd,  mereka
beritahukan kepada keluarga itu tentang Tuhan yang pasti menjawab doa, dan mereka
berkumpul bersama, saya rasa, dan menyewa seseorang dan membawa gadis cilik itu
turun.

4 Dan ia adalah seorang gadis kecil yang sangat cantik, kira-kira oh, berusia enam
atau tujuh tahun—sembilan tahun. Dan—dan dia berada di kamar waktu itu, dan—dan
ketika kami menghadap Tuhan, Roh Kudus memberikan sebuah nasehat untuknya. Dan
mereka harus  membawanya dan merawatnya dan memberinya  makan,  anda tahu,
begitulah,  dan  ketika  dia  pergi,  dia  menangis  minta  hamburger,  dan  demikianlah,
memberinya makan melalui mulutnya. Dan mereka memberinya hamburger dan terus
memberinya makan secara wajar.

Dalam waktu singkat, beberapa hari, mereka membawanya kembali ke dokter, dan
mereka—dokter itu benar-benar tidak dapat mengerti. Dia katakan, bahkan dia sudah
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bukan lagi seperti gadis kecil yang sebelumnya. Dia katakan, “Wah, bahkan sudah tidak
ada  bekas  leukemianya  sama  sekali,  tidak  ada  sama  sekali.”  Jadi  .  .  .  Padahal
sebelumnya dia sekarat. Mereka pun sudah pasrah terhadapnya, hanya memberinya
makan lewat pembuluh-pembuluh darahnya. Dia sudah berubah menjadi kuning (Anda
tahu bagaimana mereka mendapati.) dan demikianlah mereka . . . Dan sekarang dia
sedang bermain-main di sekolah bersama dengan anak-anak yang lainnya, benar-benar
sangat bergembira.

5 Mengingatkan saya akan kasus lain tentang hal itu. Suatu hari saya baru saja tiba
di  rumah;  ada  seorang  .  .  .  Kalau  saya  tidak  salah,  mereka  adalah  orang-orang
Episkopal atau kalau tidak Presbiterian yang sudah membawa seorang gadis kecil dari
Kansas, dan para dokter sudah angkat tangan terhadap leukemia yang dideritanya, dan
mereka memberinya, saya yakin, 4 hari untuk hidup.

Dia sudah sangat buruk sehingga mereka mengatakan hanya . . . Menghabiskan
waktu 4 hari untuk sampai ke sini melintasi jalanan yang bersalju dan yang lainnya
melintasi  daerah itu  agar  dia  didoakan.  Dan kakeknya,  seorang yang sangat  baik,
seorang yang sudah tua, dan rambutnya beruban .  .  .  Dan mereka sudah dua hari
menaruhnya di sebuah motel kecil  di  sini (Saya rasa motel itu sudah tidak ada lagi
sekarang.), di samping Silver Creek. Dan begitulah, saya berangkat pada malam itu
untuk mendoakannya.

6 Itu adalah pagi-pagi sekali. Saya tiba pada malam itu dari luar kota dan pergi. Dan
si ayah tua itu, kakek itu tengah berjalan di lantai itu, dan sang ibu berusaha untuk
merawat  anak  itu.  Dan  sementara  saya  berlutut  untuk  berdoa,  Roh  Kudus
menyingkapkan kepada saya suatu rahasia yang ada antara ayah dan ibu itu, mengenai
sesuatu  yang  telah  mereka  perbuat.  Saya  mengajak  mereka  ke  samping  dan
menanyakan kepada mereka tentang hal itu. Mereka mulai menangis, berkata, “Itu
benar.”

Lalu saya menoleh ke belakang, dan saya melihat gadis kecil itu sedang bermain
loncat  tali,  sedang bermain.  Dan sekarang,  anak itu  .  .  .  Dalam tempo kira-kira  3
minggu  kemudian  mereka  mengirim  foto  anak  itu  kepada  saya,  sudah  kembali
bersekolah, sedang bermain loncat tali, dan sudah tidak ada leukemia sama sekali.

Nah, sekarang, kesaksian-kesaksian itu adalah mutlak merupakan kebenaran yang
bisa dipercaya (Paham?); jadi Allah kita sungguh nyata bahwa kita—kita hanya melayani
Dia dan—dan kita percaya kepada Dia, dan—dan saya—saya tahu Dia nyata.

7 Sekarang, saya sedang mengusahakan yang terbaik sekarang, dan—dan sementara
sesuatu  yang di  bagian dalam,  yang ada di  antara  kita  yang sedang mengerjakan
caraNya sendiri dengan sepenuhNya . . . Dan sekarang, kita akan mencoba pada malam
ini, oleh kasih karunia Allah, untuk mengambil Meterai Keempat ini dan melihat apakah
yang akan dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita di dalamnya.

Sekarang, saya akan membaca Wahyu pasal 6 dan mulai dengan ayat 7 (7 dan 8);
selalu ada dua ayat. Yang pertama adalah pengumuman, dan ayat yang kedua adalah
yang dia lihat.

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai  yang keempat,  aku mendengar
suara binatang yang keempat berkata: “Mari dan lihatlah.”

Dan  aku  melihat:  Sesungguhnya,  ada  seekor  kuda  pucat  dan  orang  yang
menungganginya—yang  menungganginya  .  .  .  adalah—adalah  Maut,  dan  Neraka
mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk
membunuh  dengan  pedang,  dan  dengan  kelaparan  dan  sampar,  dan  dengan  .  .  .
binatang-binatang di bumi.

Nah, Tuhan menolong sekarang kita untuk memahami hal ini. Ini adalah sebuah
misteri.

8 Sekarang, sedikit pendahuluan untuk melatarbelakangi, seperti yang kita lakukan
sewaktu  membahas  zaman-zaman  gereja—para  penunggang  ini  dan  pembukaan
Meterai-meterai ini . . . Nah, sehingga kita benar-benar memahaminya di dalam pikiran
kita, berbicara sedikit sampai kita merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk berbicara.

Nah, kita sudah memperhatikan sekarang bahwa pembukaan Meterai-meterai, itu
adalah Kitab Penebusan yang dimeteraikan. Dan kemudian Kitab itu digulung seperti
sebuah gulungan kitab, seperti di zaman dulu. Itu bukan jenis kitab yang seperti ini,
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karena yang seperti ini muncul baru-baru saja, kitab-kitab yang sejenis ini baru saja
ada, oh, saya perkirakan 150 tahun yang lalu atau sekitar itu, 200 tahun. Dan pada
waktu itu mereka menggulungnya, kemudian membiarkan ujungnya terbuka. Seperti
yang sudah saya beritahukan kepada anda bagaimana itu dilakukan, dan nas-nas Kitab
Sucinya, di mana mendapatkannya, di—di Yeremia dan seterusnya. Kemudian yang
berikutnya digulung di sekelilingnya dan di bagian ujungnya terbuka seperti itu, dan
masing-masing adalah sebuah Meterai, dan itu adalah sebuah Kitab yang dimeteraikan
dengan tujuh meterai. Dan itu adalah sebuah . . . Tidak seorang pun . . . Ketika mereka
.  .  .  Itu  adalah sebuah Kitab Penebusan yang dimeteraikan dengan tujuh meterai.
Maafkan saya.

9 Dan kemudian tidak seorang pun baik di surga atau di bumi atau pun di bawah
bumi yang layak membukaNya atau bahkan melihatNya. Dan Yohanes menangis karena
dia tidak dapat menemukan seorang pun, karena apabila Kitab itu tidak diambil dari
tangan sang Pemilik semula, di mana itu sudah dihilangkan oleh Adam dan Hawa, dan
pulang kembali sesudah mereka menyerahkan hak-hak mereka atas Firman, janji-janji
itu, warisan mereka . . .

Mereka . . . Ingat, dulunya mereka mengendalikan bumi. Dia adalah seorang—dia
adalah seorang allah kecil, sebab dia adalah seorang anak Allah, dan seorang anak Allah
adalah seorang allah kecil. Sekarang, itu tidak bertentangan dengan Kitab Suci. Saya
tahu hal  itu  terdengar  aneh,  tetapi  Yesus  berkata,  “Kamu menyebut  mereka yang
kepada siapa Firman Allah datang . . .” Dan kepada siapakah Firman Allah datang? Nabi.
“Apabila kamu menyebut mereka yang kepada siapa Firman Allah datang yakni, para
allah, bagaimana kamu dapat menyalahkan apabila Aku mengatakan bahwa Aku adalah
Anak Allah?” Paham?

10 Dan sekarang, mereka adalah allah-allah. Dan manusia, jika anda dilahirkan di
dalam keluarga dengan nama keluarga anda, anda adalah seorang anak dan bagian dari
ayah  anda.  Dan  kemudian—kemudian  ketika  dosa  masuk,  kita  mengetahui  bahwa
manusia itu menyeberangi  jurang itu,  dan—dan darah sapi  dan kambing menutupi,
tetapi tidak mengampuni, sebelum Pemutih yang sesungguhnya itu datang sehingga
dapat  mengangkat  noda dosa  dan benar-benar  melarutkannya sampai  hancur  dan
mengirimkannya kembali ke penyesatnya yang semula; yaitu Setan.

Kalau itu kembali ke Setan, dia menunggu masanya untuk pelenyapan selamanya.
Sekarang, itu menunjukkan apa yang kita percayai. Kita percaya bahwa dia mutlak akan
dibuang sepenuhnya dan dilenyapkan.

11 Saya percaya bahwa dosa akan diuraikan, dan ketika itu diakui atas dasar Darah
Yesus Kristus (itu adalah seperti  menuangkan setetes tinta hitam ke dalam sebotol
pemutih  Clorox.),  itu  menguraikannya  menjadi  susunan  kimiawi  dan  betul-betul
mengirimkannya kembali ke tempat ia berasal. Paham?

Dan  begitulah  yang  dilakukan  oleh  Darah  Yesus  Kristus.  Selanjutnya  hal  itu
membawa seorang manusia menyeberangi jurang itu lagi sebagai seorang anak Allah.
Paham? Dan kemudian—kemudian dia menjadi seorang . . . Wah, bahkan dia adalah . . .
Kuasa penciptaan Allah ada di dalam dirinya, dan setidak-tidaknya kapan saja Allah
dapat memerintahkannya untuk dilakukan, itu akan dilakukan. Dan kita pulang kembali.

12 Bahwa ketika Musa, di bawah darah sapi . . . Dan ketika dia bertemu Cahaya itu,
Tiang Api yang ada di semak-semak yang menyala itu, dan dia berdiri di sana dengan
sebuah penugasan yang Allah berikan kepadanya, dan dia adalah seorang nabi; dan
ketika Firman Tuhan datang kepadanya, dia mengucapkan dan bahkan hal-hal yang
diciptakan oleh Firman. Paham?

Dan  sekarang,  jika  itu  akan  dilakukan  di  bawah  itu,  di  bawah  darah  sapi,
bagaimana  dengan  Darah  Yesus?  Bukan  menutupi,  melainkan  mengampuninya
sepenuhnya; dan anda berdiri di Hadapan Allah sebagai seorang anak yang ditebus.
Sekarang, lihat, gereja sudah jauh berada di luar standar hidupnya. Dan saya rasa
waktu kita terlalu banyak untuk menyelidiki sebagai gantinya benar-benar tampil dan
menghadapi persoalan itu. Saya mempunyai sesuatu yang ingin saya utarakan, dan
saya—saya akan sampaikan pada waktunya.

13 Dan sekarang, perhatikan bahwa ada sesuatu yang salah di suatu tempat di gereja-
gereja. Dan saya rasa itu adalah sistim-sistim denominasi yang sudah membelit pikiran
orang-orang dan seterusnya sampai mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya.
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Itu benar. Tetapi kita dijanjikan bahwa itu akan disingkapkan.

Dan sekarang, Ketujuh Meterai ini di mana Kitab ini dimeteraikan dengannya, dan
Ketujuh Meterai  itu  .  .  .  Sekarang .  .  .  Dan kemudian sesudah Ketujuh Meterai  ini
digenapkan, kita mendapati di Wahyu 10 bahwa ada Tujuh Guruh misterius di mana
Yohanes ditugaskan untuk menuliskan tetapi kemudian dilarang untuk menuliskan itu.
Dan pada waktu Ketujuh Guruh itu, kita mendapati  Kristus, atau Malaikat itu turun
dengan  sebuah  pelangi,  dan  menginjakkan  kakiNya  di  atas  bumi  dan  laut  dan
bersumpah bahwa waktunya sudah berakhir pada waktu itu.

14 Dan kemudian kita mendapati bahwa di dalam pembukaan Meterai-meterai bahwa
Anak Domba sudah meninggalkan pekerjaan kepengantaraanNya sebagai Pengantara
dan sekarang sudah tampil untuk mengklaim hak-hakNya, semua yang telah Dia tebus
oleh kematianNya.

Dan  kemudian  .  .  .  Tidak  seorang  pun  yang  dapat  membuka  Kitab  itu;  tidak
seorang pun yang memahamiNya. Itu adalah sebuah Kitab Penebusan, dan Allah, Bapa,
Roh, memegangNya di tanganNya, karena Kristus berada di takhta sebagai Mediator,
satu-satunya Mediator. Oleh karena itu, tidak mungkin ada santo, tidak ada Maria, tidak
ada Yusuf, tidak ada siapa pun yang lain di mezbah itu, karena itu adalah Darah, dan
hanya Darah Yesus yang dapat mengadakan pendamaian. Jadi tidak ada yang lain yang
dapat berdiri sebagai mediator. Itu benar. Tidak ada yang lain.

15 Jadi semua pemikiran tentang kepengantaraan melalui Yudas untuk hal perpolitikan
dan kepengantaraan melalui Santa Cecilia untuk hal yang lainnya, itu omong kosong. Itu
bukan . . . Saya—saya tidak mengatakan bahwa orang-orang itu tidak jujur dan tidak
sungguh-sungguh. Saya tidak mengatakan bahwa anda tidak sungguh-sungguh dalam
melakukannya jika memang anda lakukan, tetapi anda salah. Anda—anda sungguh-
sungguh salah. Dan apa saja . . .

Mereka mengatakan, “Nah, ini—malaikat ini, ini—ini menampakkan diri kepada—
kepada Santo Boniface dan mengatakan begini, begitu, dan lainnya dan mereka dapat
mengatakan begini.”

Saya tidak meragukan hal itu sedikit pun di dalam pikiran saya tentang apa yang
dilihat seseorang di dalam penglihatan. Saya—saya tidak meragukan yang Joseph Smith
lihat dalam penglihatan itu, tetapi itu tidak sesuai dengan Firman yang lainnya. Jadi oleh
karenanya, bagi saya itu salah. Paham? Itu harus datang dengan Firman yang lainnya.

16 Demikianlah halnya dengan zaman-zaman gereja dan Meterai-meterai dan yang
selebihnya. Dan ketika seseorang mengira bahwa dia memiliki Ketujuh Guruh itu, jika
itu tidak sama dengan Firman yang lainnya, ada sesuatu yang salah di sini. Paham? Itu
harus datang dengan DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, sebab ini  adalah Kitab itu; ini
adalah pewahyuan Yesus Kristus di dalam keseluruhannya.

Sekarang, saya—saya percaya pada waktu itu bahwa Anak Domba tampil. Mereka
tidak tahu . . . Yohanes menangis. Dia tidak bisa menemukan seorang pun di surga, di
bumi karena semuanya berada di sisi yang lain dari jurang itu (Paham?): dosa.

17 Tidak  ada  seorang  pun;  dan  seorang  Malaikat,  tentu  saja  dia  layak,  tetapi
bagaimana pun juga, itu harus merupakan seorang kerabat, harus merupakan seorang
manusia,  dan  tidak  ada  manusia  yang  seperti  itu,  karena  setiap  manusia  sudah
dilahirkan melalui seks. Butuh Seorang yang lahir tanpa itu, jadi Allah sendiri menaruh
itu di dalam kelahiran melalui seorang perawan dan menjadi Imanuel, dan DarahNya
adalah untuk—Seorang yang layak. Dan ketika Dia menyeberangi jurang ini, diriNya dan
membayar harganya dan menjembatani  jalan itu bagi  kita  yang lainnya,  maka Dia
duduk sebagai Mediator, dan Dia sudah duduk di sana. Dan Kitab itu benar-benar sudah
tertutup sepanjang waktu itu. Itu ada di sana, tetapi Itu masih dalam bentuk simbol-
simbol. Mereka melihatNya.

18 Yohanes bahkan melihatNya, pengumuman itu ketika yang pertama itu muncul. Dia
berkata,  “Seekor  kuda putih  tampil.  Dia  yang menungganginya memegang sebuah
busur di tangannya.” Itu adalah simbol. Hal itu tidak disingkapkan. Paham? Tidak, itu
hanya sebuah simbol. Dan sejauh manusia mana pun yang ada di bumi, itu saja yang
dapat dia katakan. Itu benar.

Dia mungkin tersandung dan bingung, tidak diragukan menyinggung di sini atau di
sana dan berselang kemudian . . . Namun kemudian kita mendapati bahwa di Kitab
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Wahyu  pada  pesan  malaikat  yang  ketujuh,  misteri-misteri  itu,  semua  misteri
daripadaNya, sudah harus disingkapkan pada waktu itu (Sekarang itu adalah Wahyu 10:
1-7.), bahwa itu harus disingkapkan menurut waktunya—pada saat Dia melakukan.

Kemudian Ketujuh Guruh memperdengarkan suara-suara mereka yang aneh, dan
Yohanes hendak menuliskan . . . Itu adalah . . . Yohanes tahu apakah itu, tetapi dia—dia
tidak  menuliskannya,  karena  dia  dilarang  untuk  menuliskannya.  Itu  mutlak  dan
sepenuhnya suatu misteri. Bahkan itu tidak ada di dalam bentuk simbol atau apa pun.
Kita hanya tahu dia—itu mengguntur; itu saja.

19 Dan sekarang, dalam mempelajari ini . . . Sekarang, jangan lupa . . . Sekarang,
Minggu,  atau  Minggu  pagi  kita  meniadakan  kebaktian  kesembuhan  karena  akan
memberikan jawaban atas—atas pertanyaan orang-orang. Sekarang, jika . . . Saya ingin
agar anda mempunyai pertanyaan tentang Ketujuh Meterai ini, jika itu menyusahkan
anda, sesuatu yang tidak anda pahami. Biarlah itu mengenai Ketujuh Meterai, kemudian
saya dapat memberitahukan pada Sabtu malamnya apakah itu cukup untuk—untuk
menjawabnya atau tidak. Anda paham? Dan kemudian . . . Sekarang, katakanlah . . .
Yah, tentang sesuatu yang lain, atau “Seharusnyakah saya melakukan ini?” atau—atau
“Saya .  .  .  Saya mendapat  mimpi.”  Itu—itu semua adalah hal-hal  yang berfaedah,
sekarang  ingat.  Itu  hal-hal  yang  berfaedah,  tetapi  mari  tetaplah  dengan  Ketujuh
Meterai; itulah yang sedang kita lakukan. Itu—untuk itulah pertemuan ini dirancang:
Ketujuh Meterai. Mari tetaplah dengan hal itu.

20 Saya harus pulang ke rumah, harus mengadakan beberapa pertemuan di barat.
Nanti saya akan kembali lagi dalam waktu sebulan lebih atau dua bulan atau kira-kira
seperti itu, dan mungkin Tuhan mengijinkan kita bisa mengadakan sesuatu yang lain
mengenai hal itu—mungkin kebaktian kesembuhan atau yang semacam itu atau apa pun
yang kita—apa pun itu. Kemudian kita sudah mendapatkan ketujuh sangkakala di sini
untuk disampaikan. Anda paham? Dan semuanya itu masuk ke situ juga, dan ketujuh
cawan (Paham?) dicurahkan, jadi .  .  .  Dan semua itu akan bercampur tepat di  sini,
tetapi semuanya itu masih sepenuhnya misterius.

Sekarang,  tadi  malam kita  mendapati  bahwa  Meterai  Pertama dibuka,  dan  si
penunggang dan Tuhan . . . Sungguh saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak
pernah mengetahuinya sebelumnya; tidak ada satu pun dari hal-hal ini yang pernah
saya ketahui sebelumnya. Itu benar. Dan saya betul-betul tidak tahu—hanya pergi ke
sana dan mengambil Alkitab dan duduk dan berada di situ sampai . . . Ketika itu pergi
untuk membukakan seperti itu, saya hanya mengambil pena saya dan mulai menuliskan
(Paham?), dan tetap di sana, mungkin selama berjam-jam, sampai Itu—sampai Itu
selesai.

21 Kemudian saya kembali,  dan saya mendapati  ketika saya melihat di  mana Dia
mengatakan hal ini . . . Saya berpikir, “Yah, sepertinya saya sudah pernah melihat itu
entah di mana.” Saya ambil konkordansi saya, mulai mencari (Apakah ada sesuatu yang
seperti itu?) dan ini dia ada di sini. Dan kemudian ini dia ada di sini lagi; dia ada di sini
dan di sini dan di sini. Kemudian saya tinggal mengaitkannya saja. Saya tahu itu adalah
Allah  sepanjang itu  membandingkan Nas dengan Nas.  Begitulah caranya itu  harus
dilakukan. Sama seperti membangun sebuah gedung, batu-batunya harus cocok antara
batu yang satu dengan batu yang lainnya.

22 Sekarang, tadi  malam kita mendapatkan pembukaan dari—dari  Meterai  Ketiga.
Pertama adalah seekor kuda putih, dan berikutnya adalah kuda merah, dan kemudian
kuda hitam. Dan kita dapati bahwa para penunggang itu adalah senantiasa penunggang
yang sama, dan itu adalah antikristus sejak mulanya. Dia tidak mempunyai mahkota,
tetapi nantinya dia menerimanya. Dan kemudian kita dapati  bahwa selanjutnya dia
diberi sebilah pedang untuk mengambil damai dari bumi, dan kita dapati bahwa dia
melakukan itu.

Kemudian dia masuk dengan dokma-dokma tentang memberi gereja dengan uang
dengan menimbang sedinar untuk—untuk ini dan dua dinar untuk itu, tetapi dia dilarang
menjamah minyak dan anggur itu, yang sedikit yang masih tersisa.

Dan kemudian, kita memberikan—mengakhiri tadi malam dengan ilustrasi tentang
apakah minyak dan anggur itu dulunya dan apakah pengaruh yang dimilikinya. Dan kita
. . . Mungkin hal itu kedengarannya sedikit kasar, tetapi itu jelas adalah Kebenaran.
Paham?
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23 Sekarang, kita mengakhiri  pada .  .  .  Baiklah—baiklah, marilah sekarang untuk
beberapa saat mengulas kembali tentang hal itu. Dan pada waktu itu kita mengakhiri
pada power/kuasa anggur itu, bahwa minyak melambangkan Roh. (Saya rasa anda
semua mencatat semuanya itu. Anda akan menemukannya di kaset, jika anda tidak
mencatat  dan  di  mana  menemukan  nas-nas  Kitab  Sucinya.)  Bahwa minyak  selalu
menyimbolkan Roh Kudus, seperti gadis-gadis bodoh yang tanpa minyak, dan gadis-
gadis bijaksana yang punya minyak, yang adalah Roh Kudus, dan terus kembali di—di
nabi-nabi dan seterusnya.

Dan sekarang, tentu saja saya tidak mencoba untuk mengambil setiap nas Kitab
Suci di situ, dan bahkan ada hal-hal yang tidak dapat anda sampaikan; terlalu banyak
makan waktu. Tetapi saya mencoba menempatkan di sini dengan nas-nas Kitab Suci
dan  seterusnya  cukuplah  untuk  memberikan  kepada  orang-orang  supaya  itu  akan
membuat mereka tahu dan melihat gambarnya.

Tetapi jika anda mau tetap dengan salah satu dari Meterai-meterai itu, wah, oh,
anda  bisa  membutuhkan waktu  satu  bulan  khotbah setiap  malam tentang Meterai
tersebut dan bahkan masih belum menyentuhnya (Paham?), tentang salah satu darinya.
Dan  bahwa  betapa—betapa  banyak  yang  terdapat  padanya.  Tetapi  saya  hanya
menyinggungnya pada hal yang penting-penting saja, selanjutnya anda bisa—anda bisa
melihat apakah semuanya ini.
24 Sekarang,  sebagaimana minyak menyimbolkan Roh Kudus .  .  .  Kemudian kita
ketahui bahwa minyak dan anggur dihubungkan dengan penyembahan (Paham?), selalu
dihubungkan dengan penyembahan. Dan anggur, saya katakan (yang datang kepada
saya)  di  mana  anggur  menyimbolkan  bahwa  itu  adalah  kuasa—itu  adalah  kuasa
stimulasi oleh pewahyuan. Paham? Dan itu adalah ketika sesuatu sudah disingkapkan.
Itu  memberikan  stimulasi  kepada  orang  percaya,  karena  itu  diberikan  melalui
pewahyuan. Paham? Itu adalah sesuatu yang sudah Allah katakan; itu adalah suatu
misteri. Mereka tidak dapat memahaminya. Paham? Dan beberapa waktu kemudian,
Allah turun dan menyingkapkannya dan kemudian membuktikannya.

25 Ingat, jika Kebenaran disingkapkan, Kebenaran juga dibuktikan. Allah secara tetap
.  .  .  Tidak  peduli  sepandai  apa  pun  orang  tersebut,  sebrilian  apa  pun  dia  dengan
pikirannya, jika Allah tidak mendukung apa yang dia katakan, ada sesuatu yang salah.
Itu benar, karena itu adalah Firman.

Sekarang, ketika Musa pergi ke sana di bawah pengilhaman Allah dan berkata,
“Biarlah lalat-lalat pikat datang,” lalat-lalat datang. Dia berkata, “Biarlah katak-katak
datang”; katak-katak pun datang. lihat, bagaimana jika dia berkata, “Biarlah lalat-lalat
datang,” mereka tidak datang? Paham? Maka dia—dia tidak mengucapkan Firman Tuhan
(Paham?); dia hanya mengucapkan—dia hanya mengucapkan perkataannya sendiri.

Dia mungkin sudah berpikir seharusnya ada lalat, tetapi di situ—sama sekali tidak
ada  lalat  yang  datang  karena  Allah  tidak  menyuruh  dia  begitu.  Dan  kalau  Allah
menyuruh  anda  apa  pun  dan  berkata,  “Pergilah  dan  lakukan  ini,  dan  Aku  akan
menyertainya sebab ini adalah FirmanKu,” dan Dia menunjukkannya di dalam Alkitab,
maka  Allah  berada  di  belakang  itu.  Dan  jika  itu  tidak  tertulis  di  dalam  Alkitab,
bagaimana pun juga Allah tetap berdiri di belakangnya, jika itu adalah Firman Allah.
Paham? Dan kemudian jika itu di luar dari hal itu, itu dinyatakan kepada para nabi. Kita
menyadari  bahwa semua misteri  Allah  diberitahukan  kepada  para  nabi  dan  hanya
kepada mereka (Paham?), Amos 3:7.

26 Sekarang,  sekarang,  kuasa pewahyuan mendatangkan stimulasi  kepada orang
percaya,  sebab  kekuatan  anggur,  anggur  yang  alami  adalah  untuk  menstimulasi.
Paham? Itu adalah untuk—untuk membawa seseorang yang sedang merosot kondisinya
kepada suatu penstimulasian. Paham, paham?

Nah  kalau  begitu,  sekarang  ada  suatu  kuasa  dari  pewahyuan  Firman  yang
memberikan stimulasi sukacita bagi orang percaya, stimulasi kepuasan, stimulasi bahwa
itu dibuktikan, itu terbukti. Itu disebutkan di dalam nas Kitab Suci, sebagaimana kita
ingin  mengarahkannya  ke  situ,  sebagai  anggur  baru.  Kita  selalu  mengarahkannya
seperti  itu  sebagaimana “Orang-orang ini  mabuk dengan anggur  baru,”  (Paham?),
baiklah, atau anggur rohani. Menurut saya terjemahan yang paling tepat adalah—adalah
anggur rohani.

27 Sebagaimana anggur yang alami menyatakan dirinya di dalam kekuatan/power
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yang terstimulasi, maka demikianlah anggur baru itu ketika ia menyatakan Firman Allah
yang adalah Roh. Sekarang, itu adalah—itu adalah . . . Paham? Firman itu sendiri adalah
Roh.  Anda  percaya  itu?  Mari  membacanya.  Mari  membacanya.  Yohanes  6,  mari
membaca  .  .  .  Anda  .  .  .  Maka  anda—maka  anda  tidak  berkata,  “Yah,  saya  .  .  .
Seseorang mengatakan itu.”  Coba—coba lihatlah  Siapa  yang mengatakannya,  dan
kemudian kita akan mengetahui apakah itu Kebenaran atau bukan. Yohanes pasal 6,
dan—pasal 6, saya yakin itu ayat 60—63. Baiklah. (Saya rasa itu.) Ya.

Rohlah  yang  menghidupkan,  daging  sama  sekali  tidak  berguna.  Perkataan-
perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.

28 Firman itu sendiri adalah Roh; itu adalah Roh dalam bentuk Kata. Dan kemudian,
anda lihat, ketika Ia dihidupkan atau dijadikan Hidup, Roh Firman terus bekerja dan
bertindak. Paham? Karena itu . . . Sekarang, perhatikan ke mari: Sebuah pemikiran
harus menjadi sebuah pemikiran sebelum itu bisa menjadi sebuah kata. Dan kemudian
ketika sebuah pemikiran dikemukakan, itu adalah kata.

Sekarang,  ini  adalah  pemikiran  Allah  yang  sudah  Dia  tempatkan  di  dalam
Kata/Firman,  dan kemudian ketika kita  menerimanya dari  Dia,  itu  menjadi  sebuah
Kata/Firman.

Allah menyatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan. Musa mengucapkannya,
dan  itu  terjadi.  Paham?  Begitulah,  ketika  itu  benar-benar  berasal  dari  Allah  .  .  .
Sekarang, kita tahu bahwa—bahwa itu—itu menstimulasi, dan itu memberikan sukacita,
karena itu adalah Firman Allah, dan anggur baru—anggur baru menstimulasi—ketika itu
menyatakan Firman; kemudian mendatangkan sukacita yang melampaui batas kadang-
kadang (Kita sudah membahas hal itu.), bahwa itu mendatangkan sukacita yang sangat
sampai anda meluap-luap.

29 Sekarang,  saya  tahu  ada  banyak  kefanatikan  dan  orang-orang  terus  berbuat
demikian. Saya tahu kadang-kadang mereka melakukannya pada saat irama musiknya
menghentak-hentak dan seterusnya. Dan saya tahu hal itu berlangsung, dan saya—saya
juga percaya pada hal  itu.  Saya sudah melihat  orang-orang pada suatu hari  yakni
sepanjang musik sedang mengalun, setiap orang melompat-lompat dan berteriak-teriak,
tetapi ketika musiknya berhenti, mereka pun berhenti. Paham? Saya percaya . . . Yah,
itu—itu masih tidak apa-apa, sejauh saya memperhatikan (Anda paham?), sepanjang
orang-orang  hidup  benar  dan  .  .  .  Tetapi  sekarang,  bagaimana  .  .  .  Anda  mulai
mendatangkan Firman. Nah, itulah hal yang benar-benar mendatangkan Hidup yaitu
Firman, dan itu mendatangkan sukacita stimulasi anggur baru. Paham? Itulah . . . Dan
itulah yang terjadi pada hari Pentakosta itu ketika Firman dibuktikan.

30 Sekarang,  perhatikan.  Sekarang,  Yesus  memberitahu  mereka  (Lukas  24:49),
“Lihatlah Aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan BapaKu, tetapi pergilah kamu
ke Yerusalem dan tunggulah sampai  .  .  .”  Apakah janji  Bapa? Yoel  2:28,  yah,  kita
mendapati Dia akan mencurahkan Roh. Di Yesaya 28:19, sungguh akan ada orang-
orang yang berlogat ganjil dan berbahasa lain dan semua hal ini. Mereka pergi ke sana,
dan sebagaimana kita sudah membahasnya . . .

Mungkin yang satu berkata, “Wah, aku yakin kita sudah menunggu cukup lama.
Mari terima saja itu dengan iman.” Itu adalah doktrin Baptis yang bagus, tetapi itu tidak
berlaku bagi saudara-saudaranya. Jadi selanjutnya, hal pertama anda tahu, itu harus
menjadi  suatu yang nyata,  dan mereka menantikan akan pelayanan mereka sebab
Firman akan  dibuktikan.  Dan  ketika  anda  datang  untuk  mencari  Roh  Kudus,  anda
lakukan hal yang sama.

Memang benar, anda dapat menerimanya dengan iman; anda harus menerima
Kristus dengan iman; itu sungguh benar. Dan anda menerima Roh Kudus dengan iman;
tetapi  kemudian biarlah Roh Kudus datang dan memberikan sunat  sebagai  sebuah
kesaksian bahwa Dia sudah menerima iman anda. Anda paham? Kemudian . . .

31 Lihat,  Abraham  percaya  Allah  dan  itu  diperhitungkan  kepadanya  sebagai
kebenaran, tetapi Allah memberinya tanda sunat sebagai sebuah penegasan bahwa Dia
sudah menerima imannya. Jadi itu adalah hal yang sama yang harus kita lakukan. Kita
harus menantikan Roh Kudus sampai Ia sudah melakukan sesuatu, bukan berarti karena
kita berbahasa roh, bukan karena kita sudah menari-nari, atau kita memperoleh emosi,
kita bersorak: tapi sampai kita diubahkan, sampai sesuatu benar-benar terjadi. Saya
tidak peduli apa pun bentuknya yang datang, asalkan itu terjadi; itulah yang penting.
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Paham?

32 Dan saya percaya dengan berbahasa roh dan semua hal yang lainnya ini bagus,
tetapi hanya dengan itu saja tidak akan menyelesaikan, dan anda tahu itu tidak akan
menyelesaikan. Jadi itu tidak menyelesaikannya. Saya pernah melihat dukun-dukun
berbahasa  roh,  melihat  tukang-tukang sihir  berbahasa  roh  dan menari  dalam roh.
Paham? Tentu. Meletakkan sebatang pensil dan itu menulis di dalam bahasa yang tidak
dikenal dan seseorang menafsirkannya (Paham? Itu benar.) dan memberitahukan yang
benar. Itu benar. Menuliskan dengan tepat apa yang terjadi, dan itu tepat terjadi seperti
itu.

Melihat mereka menaburkan debu ke atas kepala mereka, dan mengiris-iris tubuh
mereka sendiri dengan pisau, dan menutup seluruhnya dengan darah seekor rusa liar
atau yang seperti itu dan—dan tentu (Paham?), dan memanggil iblis. Uh-huh, paham?
Jadi anda lihat, hal itu tidak . . . Berbahasa roh saja tidak menyelesaikannya.

“Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa
malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna bagiku.”
Paham? Sekalipun saya dapat melakukannya. Paham? Jadi hal-hal itu bukan berarti
bahwa anda memiliki Roh Kudus. Tetapi ketika Dia, Pribadi itu, Roh Kristus yang tidak
fana itu menjadi Juruselamat pribadi anda, dan mengubah anda, dan mengarahkan
pandangan anda lurus ke Kalvari, kepada Firman ini, sesuatu sudah terjadi. Benar, tuan.
Sesuatu telah terjadi. Tidak perlu seorang pun memberitahu anda tentang hal itu; anda
akan mengetahuinya ketika itu terjadi.

33 Dan  anggur  baru  itu,  ketika  itu  mendatangkan  pewahyuan,  maka  itu—itu
dinyatakan, dan demikianlah halnya pada hari Pentakosta itu. Mereka tahu bahwa—
bahwa  diharapkan  akan  ada  Roh  yang  dicurahkan  ke  atas  mereka,  dan  mereka
menunggu sampai hal ini terjadi. Dan ketika pembuktian pewahyuan yang benar itu
terjadi, maka stimulasi ada pada mereka.

Mereka pasti terstimulasi. Mereka bergairah juga. Mereka . . . Langsung keluar ke
jalan-jalan, di mana tadinya mereka takut dan pintu-pintu ditutup, dan mereka keluar
ke  jalanan.  Di  mana  sebelumnya  mereka  takut  terhadap  sekelompok  orang,
memberitakan Injil kepada mereka. Itu benar. Paham? Sesuatu telah terjadi, karena
janji Firman yang sesungguhya dibuktikan. Sekarang, mari berhenti di sini sejenak.

34 Jika hal itu sudah mendatangkan suatu hal yang sangat positif kepada orang-orang
itu di mana mereka—hampir setiap orang dari antara mereka memeteraikan kesaksian
mereka dengan darah mereka . . . Tidak peduli apa pun yang datang, sepanjang mereka
hidup mereka tidak pernah melupakanNya. Itu tetap ada di situ, karena itu adalah janji
Firman yang sesungguhnya yang dibuktikan.  Pewahyuan itu  menjadi  sesuatu yang
dibuktikan, dan mereka mati dengan memeteraikan kesaksian mereka dengan darah
mereka sendiri.

Sekarang,  lihatlah pada janji  di  hari-hari  terakhir.  Dan di  sini  kita  melihatnya
dibuktikan tepat di hadapan kita, kedatangan Roh Kudus pada saat ini dan pekerjaan-
pekerjaan yang diharapkan untuk Dia lakukan, dan kita mendapatinya tepat ada di
antara kita. Paham?

Oh,  kita  seharusnya  .  .  .  Oh,  bukan  main.  Sekarang,  bagaimana  kita  dapat
mendengar? Sesuatu terjadi; saya beritahu anda, sahabat. Ketika orang percaya yang
sejati,  yang benar,  yang sungguh-sungguh,  yang ditentukan ini,  ketika Cahaya itu
menerpa benih itu, sesuatu menyambut dengan sorak-sorai bagi suatu Kehidupan yang
baru.

35 Perempuan kecil di sumur itu, ketika para imam yang terpelajar itu sudah berkata,
“Yah, itu adalah iblis. Dia adalah seorang peramal. Dia—Dia memberitahu orang-orang
akan nasib mereka,  dan dia adalah—dia adalah iblis.”  Tetapi  ketika perempuan itu
dengan benih yang ditentukan itu . . .

Sekarang, anda pikir itu tidak benar, tetapi Yesus berkata, “Tidak seorang pun yang
dapat datang kalau BapaKu tidak menariknya, dan semua yang sudah Bapa berikan
kepadaKu akan datang.” Dan dia—dan antikristus pada hari-hari terakhir akan sanggup .
. . Roh antikristus itu yang sedang kita pelajari di dalam faham denominasi, dan terbukti
bahwa faham denominasi adalah antikristus . . .

36 Sekarang, sejujurnya. Siapa pun orangnya dapat pergi dari sini seperti itu, dia—dia
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. . . Ada sesuatu yang salah jika dia masih percaya bahwa sistim denominasi bukan
antikristus.  Wah, itu mutlak dibuktikan dari  sejarah, dari  segala sesuatu yang ada,
sepenuhnya melalui Injil Allah dan yang lainnya, itu adalah antikristus, dan Roma adalah
kepalanya.  Dan putri-putri  gereja  mengikuti,  dan keduanya dilemparkan ke dalam
neraka. Itu benar.

Jadi kita melihat hal ini, antikristus, rohnya itu. Dan zaman yang kita hidupi ini,
dan,  wah,  itu  seharusnya  mendatangkan sukacita  yang  tak  terkatakan  dan  penuh
kemuliaan.

Perempuan tua kecil itu, segera sesudah itu menerpanya, bukan main, benih itu
menyambut dengan sukacita . . .

37 Sekarang, ingat Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman antikristus ini akan
menyesatkan seluruh dunia. Hanya akan ada sejumlah kecil orang yang nama-namanya
terdapat  pada  Kitab  Kehidupan  Anak  Domba  sebelum  dasar  dunia.  Dan  ketika
pembuktian  Kebenaran  Firman  Allah  yang  sesungguhnya  yang  disingkapkan  itu
menyentuh hati itu, dia akan mencari air, dan jauh di sana dengan Roh Kudus, dengan
sekuat tenaga yang bisa dia lakukan, dan anda tidak dapat menahan dia untuk tidak
melakukannya, karena Kehidupan yang baru terus bekerja.

38 Saya berbincang-bincang dengan seseorang belum lama ini. Dia mencoba untuk
berdiskusi dengan saya dan berkata, “Tidakkah anda merasa malu dengan mengatakan
bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 3 hari—atau dalam 6 hari?”

Saya katakan, “Itulah yang Alkitab katakan.”

Dikatakan, “Nah, kami sudah memperoleh bukti  dan bisa membuktikan bahwa
dunia ini sudah berumur jutaan tahun.”

Saya katakan, “Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Di Kejadian 1:1, di situ
dikatakan, 'Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi' titik. Paham? Itu saja.
Nah, dunia belum berbentuk dan kosong.” Dan saya katakan, “Saya percaya setiap
benih sedang terbaring di sana dari suatu peradaban yang lain atau yang semacam itu,
dan segera sesudah air surut dan cahaya menerpanya, muncullah pepohonan dan yang
lain-lainnya.”

Hal yang sama dengan makhluk manusia; itu adalah sebuah pralambang. Ketika
semua kabut disingkirkan, dan Kebenaran yang disingkapkan bagi benih yang sejati
yang terbaring itu  masih  ditumbuhkan di  situ,  dan Terang Injil  dapat  menerpanya
melalui suatu pembuktian Firman, ia akan hidup; ia mempunyai Kehidupan di dalamnya
. . . ? . . . Di luar itu ia tidak dapat hidup. Ia tidak mempunyai Kehidupan di dalamnya.

39 Nama-nama mereka yang terdapat pada Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum
dasar dunia, akan muncul sama seperti benih mana pun. Itu sebabnya Yesus duduk di
sana dan menantikan dengan pekerjaan kepengantaraanNya sampai benih yang terakhir
itu. Dia tahu persis kapan akan menyinari.

Seperti Dr. Lee Vayle . . . (Saya rasa dia masih berada dalam pertemuan ini entah
di mana; saya belum melihat dia selama berhari-hari. Saya tidak yakin kalau saya sudah
melihat dia . . . Dia ada di sini.). Baiklah, tempo hari dia mengirimkan ini kepada saya
tentang apa yang Irenaeus katakan. Saya sudah sejak lama memilih Irenaeus sebagai
malaikat di zaman itu. Bahwa dia adalah—bahwa dia berkata, “Ketika anggota Tubuh
yang  terakhir  itu  sudah  masuk  pada  akhir  zaman  ini,  seharusnya—hal  itu  akan
dinyatakan pada waktu itu”; dan inilah dia, tepat persis. Paham? Kita berada di zaman
tersebut.

40 Baiklah, pada waktu itu Pentakosta mengalami sukacita yang luarbiasa. Mereka
benar-benar terstimulasi; saya rasa, itu terjadi pada setiap orang. Mari lihat sebentar;
coba renungkan tentang Daud. Dia—dia juga benar-benar terstimulasi. Dia berkata,
“Cawanku penuh melimpah.” Maksud saya, dia benar-benar mengalami suatu peristiwa
yang hebat dalam hidupnya. Apa—apa yang menyebabkan dia berbuat begitu? Ketika
dia berada di dalam Roh . . . (Sebab dia adalah seorang nabi. Kita tahu siapa dia. Alkitab
mengatakan demikian: nabi, Daud). Sekarang, sebab dia adalah seorang nabi, dan dia
ada di dalam Roh, dan dia melihat kebangkitan itu. Jika anda mau membacanya, itu ada
di Mazmur 16:8-11. Dia berkata, “Selain itu dagingku bersukacita. Bukan main . . .
Aku—aku beristirahat di dalam pengharapan, karena Engkau tidak akan meninggalkan
jiwaku di neraka, dan juga Engkau tidak akan membiarkan Orang KudusMu melihat
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kebinasaan.”

Saya beritahu anda, cawannya penuh melimpah, karena dia telah melihat tidak
peduli  apakah  itu  .  .  .  Oh,  dia  melihat  kebangkitan  itu  dan  dia  benar-benar—dan
cawannya penuh melimpah.

41 Lagi, Daud mempunyai cawan lain yang penuh melimpah di II Samuel (anda yang
mengeluarkan pensil-pensil  anda),  II  Samuel  6:14.  Ada suatu musim yang kering.
Mereka sudah mengambil tabut itu. Musuh telah masuk dan mengambil tabut Tuhan,
dan  mereka  meletakkannya  dan  menempatkannya  di  hadapan  Dagon,  dan  Dagon
tersungkur dengan mukanya ke tanah, memindahkannya ke kota lain dan malapetaka
pun menimpa . . .

Itu adalah barang terpanas yang pernah berada di tangan mereka di sana, dan
mereka tidak dapat membuangnya, karena itu berada di luar dari tempatnya. Sekarang,
pada waktu mereka menempatkannya di atas kereta lembu dan mulai kembali, dan
ketika Daud melihat tabut itu datang, anda tahu apa yang dia lakukan? Dia—dia begitu
penuh;  cawannya  penuh  melimpah  dengan  stimulasi.  Ketika  dia  melihat  Firman
dinyatakan kembali kepada Israel, dia menari-nari di dalam Roh berputar-putar dan
berputar-putar dan berputar-berputar dan berputar-putar seperti itu, yah. Cawannya
penuh melimpah. Anda paham? Kenapa? Dia melihat Firman kembali.

Saya rasa hal itu akan membuat siapa pun memperoleh sedikit stimulasi ketika
mereka menyaksikan setelah sekian tahun lamanya ini,  dan kemudian Firman yang
sesungguhnya itu, melalui janji itu bahwa itu akan, dihasilkan dan dibuktikan. Sungguh
suatu masa yang indah. Saat yang indah.

42 Sekarang, mari membaca. Saya—saya sudah banyak berbicara; saya tidak akan
sampai pada yang ini, dan saya mau anda semua berada di sini sampai pukul 10:30.
Tadi malam saya membolehkan anda keluar lebih awal, jadi malam ini seharusnya saya
akan menahan anda lebih lama. Yeah. Tidak, saya hanya bercanda. Anda tahu, saya . . .
Kita hanya mau sebagaimana Tuhan akan memimpin. Sekarang.

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai  yang keempat,  aku mendengar
suara binatang yang keempat berkata: “Mari . . . lihatlah”

43 Sekarang, ketika Anak Domba sudah membuka Meterai Keempat . . . Mari berhenti
di situ sekarang, Meterai Keempat. Sekarang, siapa yang membukanya? Anak Domba.
Apakah ada orang lain yang layak? Tidak seorang pun yang dapat melakukannya. Tidak
ada. Anak Domba membuka Meterai Keempat, dan binatang keempat, makhluk hidup
seperti seekor rajawali, berkata kepada Yohanes, “Mari, lihatlah apakah misteri keempat
dari  rencana penebusan yang sudah tersembunyi  di  dalam Kitab ini,”  karena Anak
Domba sedang membukaNya.  Dengan kata lain,  itulah yang dia katakan.  Terdapat
misteri keempat di sini. Saya sudah menunjukkan kepada anda di dalam simbol. Nah,
Yohanes  .  .  .  Saya  tidak  tahu  apakah  anda  memahaminya  atau  tidak,  tetapi  dia
menuliskan apa yang dia lihat. Tetapi itu adalah sebuah misteri, jadi dia menuliskan apa
yang dia lihat. Anak Domba sedang membuka Meterai-meterai, dan Allah masih belum
mau menyingkapkanNya; itu ditinggalkan bagi hari-hari terakhir. Paham?

44 Sekarang,  kita  memiliki  simbol-simbol,  dan  kita  sudah  menyelidikinya,  dan
terkadang melakukannya dengan baik (Paham?), tetapi kita tahu itu sudah bergerak
terus. Tetapi sekarang, pada hari-hari terakhir kita bisa melihat ke belakang dan melihat
di mana itu dulunya, dan hal itu diperkirakan akan dilakukan yaitu di akhir dari zaman
gereja itu menjelang pengangkatan.

Saya tidak tahu, bagaimana orang-orang bisa mengatakan bahwa Gereja akan
mengalami  kesusahan/tribulasi.  Tetapi  .  .  .  Untuk  apa  ia  harus  menjalani
tribulasi/kesusahan, sedangkan ia sudah tidak memiliki—memiliki—tidak memiliki dosa?
Saya  maksudkan  .  .  .  Saya  tidak  maksudkan  gereja;  kalau  gereja  memang  akan
menjalani tribulasi/kesusahan. Tetapi saya sedang berbicara tentang Mempelai Wanita.

Mempelai Wanita tidak akan melalui itu, tidak, ia sudah tidak mempunyai dosa
sama sekali yang menentang dirinya. Itu sudah dilarutkan dengan pemutih, dan bahkan
sudah tidak—tidak ada baunya sama sekali; tidak ada apa pun yang tersisa. Mereka
sempurna di hadapan Allah. Jadi tribulasi apalagi untuk memurnikan mereka, tetapi
yang lainnya memang akan dimurnikan.  Kalau gereja  memang menjalani  tribulasi,
tetapi bukan Mempelai Wanita.
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Nah, sekarang, kita sedang membawanya di dalam berbagai macam pralambang
sekarang seperti gereja itu, Nuh, pralambang yang terapung-apung, bergerak masuk ke
dalam dosa.  Paham? Sekarang, mereka benar-benar mengalami itu,  tetapi  Henokh
sudah pergi  lebih  dulu.  Itu  adalah  pralambang dari  orang-orang kudus  yang akan
masuk—masuk—sebelum masa tribulasi itu.

45 Sekarang,  kita  mendapati  Anak  Domba  ini  membuka  Meterai  itu.  Sekarang,
binatang pertama yang kita dapati . . . Jika anda perhatikan, binatang pertama yang
kita  dapati  adalah seekor  .  .  .  Binatang pertama adalah singa,  makhluk hidup (itu
terdapat di buku tentang—tentang zaman-zaman gereja); dan kemudian binatang yang
kedua, saya yakin, adalah muka lembu atau anak lembu; dan binatang yang ketiga
adalah muka manusia; tetapi binatang keempat adalah muka rajawali.

Sekarang,  tepat  begitulah  bagaimana  kita  sudah  mendapatkan  mereka,  yang
berurutan tepat seperti itu, dan bahkan tepat begitulah bagaimana mereka ditempatkan
di dalam Kitab ini.

46 Dan sebagaimana seorang pengajar besar pada suatu kali  mengajar di  Florida,
mengatakan bahwa—bahwa seluruh—bahwa Kitab Kisah Para Rasul [The Book of Acts =
Kitab tindakan-tindakan—Ed.] hanyalah sebuah tangga kerja belaka bagi—bagi gereja . .
. Gereja ditemukan di dalam keempat Injil. Dan kita mendapati sebaliknya dari hal itu,
bahwa keempat Injil itulah yang menjaga Kitab Kisah Para Rasul. Dari keempat Injil
itulah Kitab Kisah Para Rasul ditulis: tindakan-tindakan Roh Kudus di dalam diri para
rasul. Dan kita menjumpai di Kitab tersebut, bahwa penjaga-penjaga itu duduk di situ
mengawasi timur, utara, barat, dan selatan. Ingat bagaimana kita menggambarnya di
sini, dan betapa indahnya, semuanya sempurna mengena pada tempatnya?

47 Sekarang, saya ingin anda memperhatikan . .  .  Dikatakan, “Mari dan lihatlah.”
Yohanes . . . Sekarang, saya ingin anda memperhatikan lagi sebelum ini . . . Sekarang,
yang di  sini  ini  adalah  yang terakhir  dari  para  penunggang itu  untuk  menyatakan
pekerjaan  antikristus.  Besok  malam  membahas  jiwa-jiwa  yang  berada  di  bawah
mezbah, malam berikutnya, penghakiman-penghakiman. Malam berikutnya, kepergian
dari—mengenai berakhirnya zaman itu—akhir masa dari segala sesuatunya (Paham?),
ketika ia dibawa naik.

Oleh karena itu, tepat di Meterai Ketujuh itu terdapat pencurahan cawan-cawan,
dan segala sesuatu yang lainnya dicurahkan. Apakah mereka, saya tidak tahu.

48 Perhatikan. Tetapi sekarang, tentang hal ini, kita jumpai bahwa orang ini adalah
seekor rajawali, manusia ini, atau makhluk hidup yang tampil di sini. Atau dengan kata
lain, terdapat empat zaman yang berbeda darinya. Ada zaman singa. Dan kita tahu
bahwa makhluk yang ini merupakan zaman keempat . . . Dan dia berkata, “Mari dan
lihatlah misteri keempat dari Kitab Penebusan yang telah tersembunyi di dalam Kitab ini.
Mari, lihatlah.” Dan Yohanes pergi untuk melihat, dan dia melihat seekor kuda pucat dan
lagi-lagi  penunggang  yang  sama  yang  ada  di  atas  kuda  pucat  ini.  Sekarang,  dia
mempunyai sebuah nama yang disebut maut.

49 Sekarang perhatikan, tidak satu pun dari penunggang yang lainnya . . . Tidak satu
pun  dari  kuda-kuda  yang  lainnya  atau  tidak  sekali  pun  penunggang  ini  pernah
menunggang, mereka tidak memiliki—orang itu tidak memiliki nama, tetapi sekarang dia
disebut maut. Tadinya tidak disebutkan. Paham? Sekarang dia dinyatakan bahwa dia
adalah—adalah maut. Baiklah, sungguh kita bisa berhenti pada bagian ini bagi sebuah
khotbah  dan  menjadikannya  benar-benar  jelas.  Tetapi  apa  saja  yang  anti,  itu
menentang yang aslinya, itu pasti maut karena hanya ada dua subyek: yaitu kehidupan
dan kematian. Dan itu membuktikan bahwa pewahyuan Roh Kudus tentang hal ini di
zaman ini adalah tepat Kebenaran. Anti, dia adalah maut, karena Firman (seperti yang
akan kita lihat nanti di sini) adalah Hidup. Paham? Dan orang ini disebut maut.

50 Sekarang, itu tidak disebutkan di masa-masa yang lain dari penunggang ini. Tetapi
sejak  .  .  .  Sekarang,  di  sini  disebutkan  bahwa dia  disebut  maut.  Tetapi  di  bawah
pewahyuan Singa . . . Sekarang, perhatikan! Saya—saya ingin membaca hal ini dengan
seksama sehingga saya akan benar-benar pasti. (Telah dituliskan di sini, ada di sini . . .)

Di bawah . . . Bukan di bawah pewahyuan zaman singa atau—atau zaman yang
pertama, zaman mula-mula, hal ini tidak dinyatakan. Zaman yang berikutnya adalah
zaman lembu, yang adalah zaman kegelapan, zaman pertengahan. Itu tidak dinyatakan
seperti  apakah  ia.  Tidak  juga  di  zamannya  muka  manusia  sebagai  binatang  yang
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berhikmat, yang menggambarkan para reformator, Luther dan Wesley dan sebagainya,
itu tidak dinyatakan.

Tetapi di zamannya rajawali, zaman yang terakhir, zaman propetik di mana akan
bangkit suara propetik (Paham?), yang kepada siapa rahasia-rahasia selalu datang . . .

51 Sekarang, di situlah di mana kita mendapatkan . . . Kita akan berhenti pada hal itu
sejenak  pada  malam  ini  supaya  anda  dapat  memahami  sepenuhnya.  Sekarang,
seringkali anda menyadari ini . . . Saya tidak sedang berbicara hanya kepada kelompok
yang ada di sini. Kaset-kaset ini menyebar ke mana-mana. Paham? Dan saya harus
membuatnya jelas, karena seseorang hanya mendapatkan satu kaset, dan kemudian
jika anda tidak mendapatkan yang lainnya, mereka semua menggantung. Paham?

Allah  sudah  menjanjikan  hal  ini  (Paham?)  bagi  zaman  ini,  bagi  penyelesaian
terakhir akan semua hal-hal yang bermacam-macam ini yang sudah berlangsung dan
sudah dikacaukan. Kita adalah . . . Kita sudah mendapati tentang adanya mantel Elia;
kita sudah mendapati tentang adanya jubah-jubah Elia; oh, sudah banyak orang yang . .
. John Alexander Dowie dikuburkan di sana dengan dibungkus di dalam sehelai jubah;
dia mengaku dia adalah Elia. Dan kita sudah mendapati segala macam hal yang seperti
itu. Bagaimana pun juga apakah itu? Itu hanya akan menjauhkan sebuah Kebenaran
yang akan disampaikan. Paham, paham?

52 Dulu mereka mempunyai kristus-kristus palsu sebelum zamannya Yesus. Paham?
Mereka  selalu  berbuat  begitu.  Itu  adalah  Setan  yang  sedang  menjalankan  suatu
penipuan untuk menyelewengkan pikiran-pikiran dan iman orang-orang sebelum hal itu
benar-benar terjadi. Begitulah.

Bukankah Gamaliel mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi pada
masa itu? Dikatakan, “Bukankah dulu ada orang yang muncul dan mengaku sebagai ini,
dan dia membawa 400 orang ke padang gurun, dan mereka binasa,” dan seterusnya.
Dikatakan . . .

Yesus berkata, “Setiap pohon yang tidak ditanam oleh BapaKu,” Yesus katakan,
“akan dicabut.”

Gamaliel  berkata, “Biarkanlah mereka. Apabila mereka—apabila mereka bukan
berasal dari Allah, tidakkah itu akan percuma saja? Tetapi jika itu berasal dari Allah,
maka kamu akan didapati  melawan Allah.”  Orang itu  memakai  hikmat.  Dia  adalah
seorang pengajar.

53 Sekarang perhatikan. Sekarang, untuk menyudahi semua misteri ini, Allah sudah
berjanji bahwa ada seorang Elia yang asli yang akan muncul, seorang manusia yang
diurapi dengan Roh itu, dan ia akan menyingkapkan. Dia menjanjikannya di Maleakhi 4.

Dan saya ada catatan-catatan dan surat-surat yang mengatakan bahwa itu tidaklah
demikian, tetapi saya ingin berbicara dengan orang tersebut. Paham? Wah, anda tidak
dapat  menyangkalnya.  Teolog  yang  sejati  mana  pun  tahu  bahwa  itu  merupakan
Kebenaran, bahwa mereka sedang menantikannya. Tetapi itu akan sama seperti ketika
ia datang melalui Yohanes, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama itu.

Wah, mereka tidak mengenali  dia, karena ada hal-hal  yang sangat besar yang
dinubuatkan tentang dia. Yah, dia akan membuat tempat-tempat yang tinggi menjadi
rendah, semua tempat-tempat yang rendah ditinggikan, semua tempat-tempat yang
kasar dihaluskan; dan, oh, dia, yah, oh, para nabi . .  .  Yesaya, 712 tahun sebelum
kelahirannya,  dan  Maleakhi,  400  tahun  sebelum  dia  muncul,  mereka  semua
menubuatkan  tentang  dia.  Dan  mereka  sedang  menantikan  suatu  koridor  surga
diturunkan dan nabi ini akan melangkah keluar dengan tongkatnya di tangannya dari
Allah.

54 Dan apa yang terjadi? Seorang manusia yang bahkan tidak dapat menunjukkan
kartu persekutuannya, dia tidak dapat menunjukkan surat mandat, tinggal di padang
gurun,  bahkan tidak memiliki  pendidikan sekolah umum. Kita  diberitahu oleh para
sejarawan bahwa dia pergi ke padang gurun ketika berusia 9 tahun, setelah kematian
ayah dan ibunya, dan dibesarkan . . . Pekerjaannya terlalu penting untuk dicampurkan
dengan suatu seminari. Dia—dia harus mengumumkan Mesias.

Allah tidak dapat memakai seorang manusia yang penuh dengan teologia. Dia tidak
dapat  memakainya,  karena  dia  akan  selalu  terhanyut  kembali;  itulah  jalur
pendidikannya. Dia akan terhanyut kembali kepada hal itu. Jadi dia pergi untuk melihat
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sesuatu; dia mencoba untuk terhanyut kembali kepada apa yang sudah diberitahukan
oleh para pengajarnya. Lebih baik jika dia menjauh dari hal-hal itu dan percaya saja
kepada Allah.

Dan kita tahu bahwa mereka sudah melewatkan dia. Bahkan para rasul pun berdiri
di sana melewatkan dia. Wah, mereka bertanya, “Kenapa Kitab Suci berkata (para ahli
taurat) mengatakan bahwa Elia . . .”

Dia katakan, “Yah, dia sudah datang, dan kamu tidak mengenalnya.”

Tetapi  begitulah  di  mana  saya  mempolakan  kebangkitan  itu  dan—atau
pengangkatan  itu.  Itu  akan  terjadi  dan  mereka  akan  .  .  .  Saya  tahu  hal  itu
kedengarannya aneh, tetapi mungkin anda akan lebih tahu sedikit setelah malam ini,
jika Tuhan kehendaki, bagaimana itu akan berlangsung. Paham? Itu akan begitu rahasia
sehingga tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya, hampir tidak ada. Dunia
hanya akan berpikir—benar-benar berjalan seperti yang sudah selalu terjadi. Paham?
Begitulah selalu cara Dia melakukannya.

55 Apakah anda tahu, saya ragu apakah satu—satu . . . Saya mau katakan 1,9% dari
manusia yang ada di bumi ini yang dulunya pernah mengetahui bahwa Yesus Kristus
ada di sini pada saat Ia ada di sini. Anda tahu ketika Elia bernubuat, saya meragukan
apakah hampir tidak ada orang yang mengetahui bahwa dia adalah . . . Mereka tahu ada
seorang yang aneh di sana, seorang tua yang fanatik, tetapi mereka membenci dia.
Tentu. Dia adalah seorang—apa yang mereka sebut sebagai orang yang ganjil.

Dan saya pikir setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali adalah jenis
orang yang aneh bagi—bagi dunia, karena anda sudah diubahkan. Anda berasal dari
dunia yang lain. Roh anda berasal dari seberang jurang sana, dan hal yang ada di sini ini
adalah nampak sebagai suatu hal yang kacau. Anda—kalau anda tidak berbeda, maka
ada sesuatu yang salah. Anda masih terlalu terikat dengan dunia. Anda seharusnya
orang yang selalu berpikiran surgawi. Surga hidup oleh Firman.
56 Sekarang,  kita  perhatikan  bahwa  ini—hal  yang  besar  ini  berlangsung.  Dan
sekarang,  kita  percaya  bahwa  akan  datang  roh  Elia  yang  sesungguhnya.  Itu
diperkirakan akan datang. Paham? Dan kita harus ingat itu akan ada di sini pada saat
dan masanya. Kita mungkin sedang meletakkan sebuah pondasi untuk itu sekarang.
Dan itu tidak akan merupakan organisasi.

Saya—saya tidak sependapat dengan seorang teman baik saya mengenai hal itu.
Dia katakan itu akan merupakan sekelompok orang. Saya ingin anda menunjukkan hal
itu kepada saya melalui Alkitab. Allah, Allah yang tidak berubah, tidak pernah merubah
rencanaNya. Jika Dia merubah, maka Dia bukan Allah (Itu benar.), karena dia adalah
seorang yang fana,  dan dia  hanya tahu seperti  yang saya tahu,  dan dia  membuat
kesalahan. Allah tidak pernah merubah rencanaNya sejak di taman Eden itu juga. Dia
membuat sebuah rencana penebusan; itu adalah darah.

57 Dan  kita  telah  mencoba  dengan  pendidikan;  kita  telah  mencoba  dengan
kediktatoran; kita telah mencoba dengan psikologi; kita telah mencoba dengan faham
denominasi; kita telah mencoba dengan segala sesuatu untuk memaksa setiap orang
bersatu,  atau  mengasihi  setiap  orang,  dan  lain  sebagainya.  Tidak  ada  tempat
persekutuan yang lain selain di bawah Darah itu, dan itulah satu-satunya tempat di
mana Allah bertemu dengan manusia.

Allah selalu berurusan dengan satu individu. Dua orang memiliki dua pemikiran.
Tidak  pernah  ada  dua  orang  nabi  utama di  bumi  yang  bernubuat  pada  saat  yang
bersamaan. Lihatlah ke belakang dan lihatlah jika memang ada. Tidak, tuan. Terlalu
banyak ketidakpastian. Dia harus mendapatkan satu orang yang berserah sepenuhnya
dan memakai orang tersebut. Dia mencari orang itu, tetapi akan ada satu orang pada
suatu saat nanti, seseorang yang mau mendengarkan Dia kata demi kata.
58 Saya tidak peduli yang orang lain katakan, mereka tidak akan pernah bergerak
darinya.  Itu  benar.  Mereka  akan  menantikan,  DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN,  dan
kemudian—mereka  tidak  akan bergerak  sebelum waktu  itu.  Dia  akan benar-benar
seorang yang dibuktikan benar. Anda akan . . . Nah, dunia luar akan membencinya,
tetapi benih pilihan, benih yang sudah ditentukan, seperti yang ada di zamannya Yesus,
ketika Terang itu menyinari, benih itu akan datang kepada Hidup seperti itu. Mereka
akan mengenalnya. Ia akan memahaminya. Anda tidak perlu mengucapkan sepatah
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kata pun tentangnya.

Dia berkata, “Tuan, aku tahu bahwa Engkau adalah seorang nabi. Aku tahu apabila
Mesias datang, maka Ia akan . . .”

Dia katakan, “Akulah Dia.”

Nak, itu—itu sudah cukup. Dia tidak perlu menunggu semalaman dan menunggu
malam berikutnya;  dia  langsung memperolehnya pada saat  itu.  Dia  sedang dalam
perjalanannya. Dia memberitahu mereka tentang hal itu.

59 Sekarang, ingat, sekarang di zaman yang pertama adalah zaman singa. Itu adalah
Singa dari  suku Yehuda, Kristus.  Pengaruh KehidupanNya sendiri,  yang dibutuhkan
zaman itu. Itu adalah binatang yang pertama, yang artinya kuasa yang dijawab oleh
suara manusia.

Zaman yang berikutnya adalah zaman lembu atau zaman penunggang kuda gelap.
Paham? Sekarang, alasan zaman pertama ini adalah zaman putih, adalah bahwa . . .
Seperti—seperti  yang selalu saya dengar di  mana orang-orang mengatakan bahwa
penunggang pertama itu, putih, adalah kuasa gereja yang tampil untuk mengalahkan,
dan kita ketahui bahwa kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, begitulah ia dulunya.
Itu adalah gereja. Dulunya adalah gereja, tetapi ke manakah dia pergi? Pergi ke Roma,
adalah di mana dia melakukan dan memperoleh—menerima mahkotanya.

Sekarang, zaman kedua adalah—adalah seorang penunggang kuda merah yang
adalah zaman kegelapan. Dan sekarang, sekarang, zaman berikutnya adalah zaman
manusia yang adalah penunggang kuda hitam, dan dia adalah zaman para reformator
(Paham?), pergi kepada suara yang berbicara itu.

Sekarang, penunggang kuda hitam, itu adalah antikristus; tetapi binatang yang
berbicara di zaman itu digambarkan sebagai manusia. Dan itu adalah hikmat, pandai,
cerdik. Paham? Dan mereka tidak memahaminya, paham? Mereka tidak menyebutkan .
. . Mereka tidak menamai dia. Paham? Mereka hanya mengatakan bahwa dia tampil.

60 Tetapi sekarang ketika itu tampil, zaman rajawali; itulah binatang di mana Allah
selalu menyerupakan nabi-nabiNya dengan rajawali.  Dia menyebut diriNya rajawali.
Burung rajawali terbang sangat tinggi sehingga tidak ada apa pun yang lain yang dapat
menyamainya. Bukan hanya ia berada di atas sana, tetapi ia memang dibentuk untuk
posisi itu. Ketika ia berada di atas sana, ia melihat di mana ia sedang berada. Beberapa
orang naik ke atas sana dan tidak dapat melihat di mana mereka berada, jadi sangatlah
tidak baik untuk naik ke atas sana. Namun jika anda . . .

Tetapi coba anda biarkan seekor burung gagak mencoba terbang dengan rajawali,
atau seekor elang, atau yang lainnya; dia akan hancur. Ia pasti  mendapat tekanan
udara di tempat di mana ia terbang.

61 Itulah masalahnya di  masa ini;  beberapa dari  kita tidak mendapatkan tekanan
udara. Kita meledak terlalu cepat (Anda paham?), ketika kita sedang melompat; tetapi
kita harus diberi  tekanan udara. Pada saat anda berada di  atas sana, dan memiliki
pandangan rajawali yang tajam untuk melihat apa yang sedang datang dan tahu apa
yang harus dilakukan. Nah, zamannya rajawali menyingkapkan itu.

Sekarang, kita mengetahui bahwa zamannya rajawali dijanjikan di Wahyu 10:7 dan
di—dan  di  Maleakhi  1:4,  bahwa  akan  datang  pada  hari-hari  terakhir  (Paham?  Itu
benar.), bahwa itu akan ada di sini. Baiklah.

62 Perhatikan. Sekarang, orang ini, kita mendapati bahwa dia sedang menunggangi
seekor kuda pucat. Pucat . . . Oh, astaga. Sesudah . . . Perhatikan, sesudah 68 juta
orang Protestan,  sebagaimana kita  ambil  dari—dari  buku “Reformasi  Yang Gilang-
gemilang” tulisan Smucker tentang martirologi Roma, tadi malam . . . Kita dapati hal itu
sampai dengan 1500 tanda (Saya yakin sejumlah itu, atau 18, saya tidak ingat tepatnya
sekarang) tetapi terdapat 68 juta orang yang dibunuh karena memprotes gereja Roma
yang pertama itu, Roma.

Tidak heran dia dapat menirukan dirinya di dalam perwujudan nama itu—dan yang
disebut  maut.  Demikianlah  orang  ini.  Sekarang.  Allah  hanya  tahu  berapa  banyak
kematian  rohani  yang  dia  sebabkan  dengan  pengajarannya  yang  anti  terhadap
pengajaran Firman Alkitab. Inilah dia yang membunuh 68 juta orang itu dengan pedang,
dan barangkali yang nyata-nyatanya terdapat miliaran orang yang mati secara rohani
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dengan ajarannya yang palsu. Tidak mengherankan dia bisa mengambil nama maut itu.

63 Melihatkah penunggang itu? Mula-mula, sebagai antikristus dia adalah maut sejak
mulanya, tetapi saat itu dia polos. Kemudian dia menerima sebuah mahkota, mahkota
susun tiga, dan ketika dia memperolehnya, selanjutnya dia mempersatukan . . . Setan
menyatukan  gerejanya  dan  negara,  karena  dia  berkuasa  atas  keduanya  saat  itu.
Antikristus adalah Setan dalam rupa seorang manusia.

Dan juga Injil Matius, saya yakin di situ, pasal 4, memberitahu kita bahwa—bahwa
Setan membawa Yesus, Tuhan kita, naik dan memperlihatkan kepadaNya kerajaan-
kerajaan dunia, segala isinya, dalam sekejap waktu, dan kemegahannya, ditawarkan
kepadaNya, dan dia katakan bahwa semuanya itu—itu adalah miliknya.

Jadi,  anda  melihat  kemudian,  jika  dia  dapat  mempersatukan  negaranya  dan
gerejanya, maka tentunya penunggang kuda merah bisa cukup menunggang. Paham?
Sungguh.

64 Sekarang, kemudian kita mendapati  misterinya di  sini  di  dalam gerejanya dan
negara. Tahapan keempat dari pelayanannya, dia disebut binatang. Pertama-tama dia
disebut  antikristus  (Paham?),  kemudian  dia  disebut  nabi  palsu,  dan  dia  disebut
binatang. Sekarang, kita mendapati di sini dia disebut sebagai binatang.

Sekarang, saya ingin anda memperhatikan bahwa sesudah kuda keempat, dan di
kuda yang keempat ini, jika anda mau memperhatikan, semua . . . Yang pertama adalah
putih; dan yang berikutnya merah; dan yang berikutnya lagi hitam; dan yang keempat .
.  .  Dari  ketiganya itu semuanya diwakilkan kepadanya; karena warna pucat adalah
merah  dan—dan putih,  dan  bercampur  jadi  satu.  Paham? Dia  .  .  .  Itu—semuanya
bercampur menjadi satu kuda ini. Paham? Dan di situlah dia menjadi empat, atau yang
sebenarnya tiga di dalam satu, dan semuanya bercampur menjadi yang satu itu.

65 Sekarang, saya ingin anda memperhatikan keempatnya. Perhatikan ciri-ciri angka
empat secara matematika rohani. Allah adalah angka tiga. Yang ini adalah empat. Dia di
angka empat di sini. Pertama, antikristus, putih; kedua, nabi palsu, merah; ketiga, wakil
surga dan bumi dan—dan api penyucian, hitam; keempat, binatang, kuda pucat, Setan
dicampakkan dari surga. Anda ingin membaca itu? Wahyu 12:13, Setan dicampakkan
dari surga . . .

Kemudian di Wahyu 13:1-8, dia menitis ke dalam oknum binatang itu. Pertama-
tama dia adalah antikristus, hanya—hanya sebuah pengajaran yang disebut Nikolaus;
lalu dari  situ dia menjadi nabi palsu. Jika dia adalah antikristus, antikristus artinya
menentang.  Apa saja yang menentang Firman Allah berarti  melawan Allah,  karena
Firman adalah Allah.

“Pada  mulanya  adalah  Firman,  dan  Firman  bersama-sama  dengan  Allah,  dan
Firman  menjadi  manusia,  Kristus,  dan  diam  di  antara  kita.”  Dan  sekarang,  dia
menentang Firman, jadi dia merupakan antikristus; tetapi roh tidak dapat dimahkotai.
Itulah sebabnya dia tidak menerima sebuah mahkota, hanya sebuah busur tanpa anak
panah.

66 Dan kemudian ketika dia sampai ke waktunya dimahkotai, maka dia menjadi nabi
palsu dengan pengajaran antikristusnya. Mengertikah? Lalu dia memperoleh sebilah
pedang,  karena  dia  menyatukan kekuatan-kekuatannya;  kemudian  dia  tidak  perlu
bertanya kepada siapa pun. Dia adalah kepala negara; dia adalah penguasa surga:
menerima sebuah mahkota susun tiga, menjadikan dirinya sebuah ide yang disebut “api
penyucian/purgatori,” di mana jika—jika beberapa orang dari mereka sudah meninggal,
dan mereka mempunyai uang di mana mereka ingin mengeluarkan orang-orang yang
sudah meninggal itu dengan jalan membayar, dia dapat berdoa untuk mengeluarkan
mereka dari situ, karena dia sudah memiliki kuasa untuk melakukan itu. Dia adalah
seorang wakil. Tentunya saja dia bisa. Dia mengambil tempat Allah di bumi. Jika itu
tidak sangat jelas . . .

Kita menemukan itu, telusuri itu melalui Alkitab dan hitunglah jumlah bilangannya
dan yang lainnya. Di sinilah dia; menempatkan dia kembali  di  sini  di  angka empat,
bukan angka tiga, angka empat. Paham?

67 Sekarang, mari buka, Wahyu 12. Mari baca saja ini sedikit karena kita—kita akan
punya waktu untuk itu. Dan mari membaca Wahyu pasal 12 dan ayat 13.
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Dan pada saat yang sama terjadilah suatu gempa bumi yang hebat . . . (Bukan,
saya mendapatkan—saya mendapatkan tempat yang salah, 13)

Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu
perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu.

68 Sekarang, anda lihat, dia dicampakkan dari bumi dan menitis/berinkarnasi. Sebagai
roh  antikristus  menjadi  berinkarnasi  menjadi  seorang  manusia,  manusia  tersebut
berubah-ubah dari satu hal ke hal yang lainnya, dari roh antikristus menjadi seorang
nabi palsu, dan kemudian binatang itu masuk ke dalam dirinya.

Sama seperti pertumbuhan gereja. Gerejanya pergi dari—dari antikristus ke nabi
palsu, dan di zaman yang besar yang akan datang binatang itu akan bangkit, jadi gereja
pun datang dengan cara yang sama, melalui pembenaran, pengudusan, dan baptisan
Roh Kudus sebagaimana Kristus ada di dalam diri orang-orang, tepat sekali. Dan dia
sudah mendapatkan wujud yang nyatanya dari yang itu di situ, (Paham?), pralambang
darinya, tepatnya. Begitulah dia tepat sekali. Itulah dia: yang dicampakkan dari surga.
69 Sekarang, kita temukan di Wahyu 13:1-8 . . .

Lalu  aku  berdiri  di  tepi  laut,  dan  aku  melihat  seekor  binatang  bangkit  .  .  .
(Sekarang, ini  ayat 12, di  mana dia dicampakkan. Sekarang, perhatikan.) .  .  .  aku
melihat  seekor binatang muncul  dari  dalam laut,  bertanduk sepuluh dan berkepala
tujuh: di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis
nama-nama hujat.

Dan binatang yang aku lihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya . . . (Oh,
jika saja kita punya waktu sekarang ini, kita akan pakai sisa malam ini untuk membahas
simbol-simbol yang ada di situ dan menunjukkan, membawanya langsung ke dirinya
lagi.  Siapa saja  .  .  .  Sebagian besar  dari  anda mengetahui  hal  itu  dari  pelajaran-
pelajaran yang lain.) . . . seperti kaki beruang, dan mulutnya . . . mulutnya seperti
mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, . . . dan takhtanya,
dan . . . kekuasaannya yang besar. (Ha. Titisan Setan. Paham?)

Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti . . . kena luka yang
membahayakan hidupnya, . . .

70 Dan  seterusnya,  itu  berlanjut  terus  kalau  anda  mau  .  .  .  Ketika  anda  punya
kesempatan untuk membacanya terus. Tidak, mari—mari membaca sedikit lagi.

Maka tampaklah kepadaku satu dari  kepala-kepalanya seperti  kena luka yang
membahayakan  hidupnya,  tetapi  luka  yang  membahayakan  hidupnya  itu  sembuh.
Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu.

Anda perhatikan saja. Jangan pernah anda memperhatikan Komunisme. Itu tidak
lain hanyalah sebuah alat di tangan Allah untuk menolong anda suatu saat nanti untuk
mendapatkan  .  .  .  pembalasan  darah  itu,  sebagaimana  kita  akan  dapatkan  besok
malam. Paham?

Dan mereka menyembah naga itu . . . (Siapakah naga itu? Setan. Betul begitu?
Naga merah . . . Baiklah.) . . . karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu . .
. (Di mana ia memperoleh kuasanya. Paham?) . . . dan mereka menyembah binatang
itu,  sambil  berkata: “Siapakah yang sama seperti  binatang ini? Dan siapakah yang
sanggup berperang melawan dia?”

Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat,
kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya.

Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat melawan Allah; . . . (Di situlah anda.
Paham?  Oh,  pada  .  .  .)  .  .  .  menghujat  namaNya,  .  .  .  (memberinya  sebuah
sebutan/gelar) . . . kemah kediamanNya . . . (yang adalah tempat kediaman Roh Kudus,
untuk membuatkannya sebuah tempat di Roma, kota Vatikan; anda bisa baca terus) . . .
dan  semua  mereka  yang  diam di  surga.  (menghujat  mereka  dengan  mengatakan
mereka adalah para pengantara)
71 Dan dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus . . . (Dan dia
melakukannya),  .  .  .  dan  untuk  mengalahkan  mereka  .  .  .  (Dia  melakukannya:
membakar  mereka  pada  tiang  kayu,  melemparkan  mereka  ke  singa-singa,  dan
membunuh mereka dengan cara apa saja yang dia bisa.) . . . dan kepadanya diberikan
kuasa atas setiap suku dan umat . . . dan bahasa dan bangsa.
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Itu  tidak  pernah  dilakukan  dengan  cara  seperti  itu  di  Roma  sebelum  Roma
kekafiran berubah menjadi Roma kepausan dan kekuasaan Katholik merambah dunia;
menjadikan gereja Katholik universal.

Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang
yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan . . . (“Jangan rusakkan anggur dan
minyakKu.”  Paham?)  .  .  .  Dan  semua  orang  yang  diam  di  atas  bumi  akan
menyembahnya,  yaitu  setiap  orang  yang  namanya  tidak  tertulis  di  dalam  Kitab
Kehidupan Anak Domba yang telah disembelih, sebelum dasar dunia dijadikan.

Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!

Barangsiapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan; barangsiapa ditentukan
untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini
ialah ketabahan . . . dan iman orang-orang kudus.

72 Nah, tadi malam, kita mendapati dia tampil, dengan pedangnya yang besar untuk
membunuh. Kita mendapati bahwa dia terbunuh dengan Pedang juga, pedang Firman.
Firman Allah, tajam, pedang bermata dua yang menyembelih dia, menjatuhkan dia.
Tunggulah sampai ketujuh guruh itu memperdengarkan suara mereka kepada kelompok
itu yang benar-benar dapat menerima Firman Allah dan memegangnya di situ. Itu akan
mengiris dan memotong. Dan mereka dapat menutup langit; mereka dapat menutup ini
atau melakukan itu, apa saja yang mereka inginkan. Glori.

Ia akan disembelih oleh Firman yang keluar dari mulutNya; itu lebih tajam daripada
pedang bermata dua mana pun. Mereka dapat memanggil 100 miliar ton lalat apabila
mereka menghendaki. Amin. Apa saja yang mereka ucapkan akan terjadi, karena itu
adalah Firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Amin.

Allah selalu . . . Itu adalah FirmanNya, tetapi Dia selalu memakai manusia untuk
melaksanakanNya. Allah dapat memanggil lalat-lalat pikat ke Mesir, tetapi Dia berkata,
“Musa, itu adalah tugasmu. Aku hanya akan memberitahukan apa yang harus kamu
perbuat, dan pergilah kamu melakukannya.” Dia melakukan itu sepenuhnya. Paham?
Dia—Dia bisa saja memilih matahari untuk memanggil mereka; Dia bisa saja menyuruh
bulan untuk memanggilnya atau angin untuk memanggilnya; tetapi Dia—Dia berkata,
“Musa . . .” Itu—itu . . . Ia memilih manusia-manusia. Baiklah.

Sekarang,  hal  ini  terjadi  belakangan.  Dia  adalah  nabi  palsu  saat  ini.  Ia  akan
menjadi binatang beberapa waktu nanti ketika dia merusak perjanjiannya di situ dengan
orang-orang Yahudi. Anda tahu bagaimana kita sudah membahasnya . . . Baiklah.

73 Sekarang, kita mendapati di sini bahwa Setan ini, setelah dicampakkan dari surga,
menitiskan dirinya ke dalam binatang itu, dan sekarang dia adalah binatang. Antikristus,
nabi palsu, dan sekarang binatang dan diberi nama maut, dan neraka mengikuti dia:
sepenuhnya Setan di takhtanya . . . Oh, astaga. Di bumi—dia adalah perwakilan Setan
di bumi; bahwa dia sekarang adalah kepala dari kerajaan-kerajaan dunia, kerajaan-
kerajaan  yang  sama itu  juga  yang  dia  tawarkan  kepada  Tuhan  Yesus  di  Matius  4,
sekarang Setan menjadi seorang raja sepenuhnya.

74 Perhatikan sekarang, dia akan diberikan hati seekor binatang pada waktu itu, dan
Setan akan menitiskan dirinya, karena ketika Gereja naik, Setan dicampakkan. Paham?
Ia dicampakkan pada waktu itu. Semua tuduhannya berakhir. Paham?

Sekarang, sepanjang . . . Lihat, sepanjang Pengantara masih ada di takhta, Setan
dapat berdiri di sana dan menuduh, karena dia adalah pengacara di pihak yang lain. Ia
adalah penentang Kristus. Dan Kristus adalah . . . Dia berdiri di sana . . . Si penentang
itu berdiri di sana dan berkata, “Tetapi tunggu dulu, Adam jatuh. Adam telah melakukan
ini. Aku mengalahkan dia. Aku mendapati isterinya percaya kepada dusta, dan Engkau
mengatakan bahwa dia akan dibinasakan olehnya. Aku sudah mendapatkannya.”

Tetapi di sinilah Mediator itu berdiri di sana (Amin.), sang Penebus Kaum Kerabat
(Amin.) berdiri di sana dengan Darah yang dapat menjamah hati seorang yang berdosa
yang paling busuk sekalipun dan mengubahnya. Seorang Mediator ada di takhta. Benar,
tuan.

Setan berkata, “Tetapi mereka bersalah.”

Yesus berkata, “Mereka tidak bersalah.”

75 Clorox itu ditemukan atau dibuat untuk menghilangkan noda, mengangkat noda
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warna  tinta  atau  noda  lainnya—mereka  sudah  memperolehnya.  Itu  akan
menguraikannya  hingga  anda  tidak  akan  pernah  menemukannya  lagi.  Itu  kembali
menjadi gas-gas dan sepenuhnya kembali ke cahaya kosmos dan itu akan melewati
molekul-molekul  dan  segala  sesuatunya  yang  lain  sampai  itu  kembali  lagi  ke
permulaannya dari mana ia berasal. Itu adalah suatu ciptaan—itu mempunyai—suatu
ciptaan harus datang dari seorang Pencipta. Tetapi semua zat-zat kimia yang dibuat dan
dicampurkan, mereka terurai dan itu saja yang ada padanya, tidak ada lagi padanya.
Bahkan zat airnya itu juga, bercampur dengan Clorox yang adalah abu. Amin. Glori bagi
Allah, semuanya bersih.

Itulah yang dilakukan oleh Darah Yesus Kristus kepada anak Allah yang sejati.
Ketika dia mengakui dosa itu dan berdiri di sana dibenarkan di dalam Dia . . . Rahmat,
bukan main . . . Bahkan sedemikian hebatnya sampai Allah berkata, “Aku bahkan tidak
dapat mengingat dosanya lagi, dan dia mutlak adalah anakKu.” “Sesungguhnya, Aku
berkata  kepadamu,  apabila  kamu berkata  kepada  gunung  ini  pindahlah  dan  tidak
bimbang di dalam hatimu, tetapi percaya akan apa yang kamu ucapkan, maka itu akan
terjadi; kamu dapat melihatnya terjadi sebagaimana yang kamu katakan.” Anda adalah
seorang anak yang ditebus. Amin. Saya tahu itu benar.

76 Saya melihat tupai-tupai muncul di sana sebanyak enam kali  pada waktu yang
berbeda yang saya tahu . . . dan tidak ada satu pun yang duduk di sini. Sama seperti
Dia yang dapat menciptakan tupai-tupai maka Dia juga dapat menciptakan lalat ataupun
katak atau yang lainnya. Dia adalah Allah, sang Pencipta. Itu benar. Dan ketika . . .
bukan makhluk yang fana, tetapi ketika dosa makhluk yang fana itu diakui dan jatuh ke
dalam cairan pemutih Clorox Yesus Kristus, itu memutihkan semua dosa, dia benar-
benar bersih tak bercela tanpa dosa, tanpa kesalahan.

Dia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab ia tidak dapat berdosa. Pemutih
itu berdiri  antara dia dan Allah. Bagaimana mungkin itu masih ada di situ ketika Ia
menguraikannya dan mengirimnya kembali ke oknum yang menyelewengkannya. Amin.
Whew, saya merasa rohaniah. Saya—saya beritahu anda, sekarang saya mendapatkan
stimulasi ketika hal ini mulai disingkapkan.

77 Perhatikan,  Setan  sepenuhnya  berada  di  atas  takhtanya  (Benar,  tuan.)
menawarkannya kepada Allah, menawarkannya kepada Tuhan kita. Di sini dia sedang
duduk dengan hati binatang ini yang ada di dalam dirinya. Sekarang, inilah oknum itu,
binatang, titisan iblis. Dia menyatakan dirinya di bumi dengan kepura-puraan yang palsu
(Oh, astaga.)—dengan kepura-puraannya yang palsu terhadap Firman yang benar, dia
mempertalikan dirinya dengan Firman.

Ia melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh pralambangnya,
yaitu Yudas, 2000 tahun yang lalu. Apa yang dia perbuat? Yudas masuk sebagai seorang
percaya, merupakan iblis sejak mulanya. Ia terlahir sebagai anak kebinasaan. Ia tidak
berdaya di hadapan Yesus, karena Dia sudah mengenal dirinya sejak semula (Amin.)
sebab Dia adalah Firman.

78 Baiklah. Dan ingat, Yudas menempati posisi sebagai bendahara dan jatuh karena
uang. Jadi demikian juga gereja di masa ini. Gereja Katholik (seperti yang kita ketahui
tadi  malam)  menuntut  pembayaran  atas  doa-doa  novena,  menuntut  pembayaran
kepada mereka atas doa-doa, dan menuntut pembayaran atas apa pun juga. Itu hampir
sama—hal yang sama menimpa juga ke putri-putri gereja Katholik, yaitu Protestan . . .
Seluruhnya terlilit  dalam hal uang. Di situlah Yudas jatuh, dan di sinilah di mana ia
jatuh, dan di situlah di mana Protestan jatuh.

Perhatikan . . . Menunggang seekor kuda pucat sebagaimana dia tampil dengan
tunggangannya, tunggangannya yang terakhir ini. Dia berada pada tunggangannya yang
terakhir sekarang. Sekarang, itu bukan di zaman kita. Itu akan terjadi nanti. Itulah yang
dinubuatkan oleh Meterai itu. Karena, lihat, Gereja sudah diangkat ketika hal ini terjadi.

79 Ketika Kristus tampil di sini di bumi, ketika—ketika orang ini muncul dan menjadi
iblis sepenuhnya, iblis sepenuhnya . . . Dari antikristus sepenuhnya menjadi nabi palsu,
kemudian menjadi binatang, iblis itu sendiri, dan dia sedang menunggang seekor kuda
pucat, berwarna-warni dan bercampur dengan segala macam warna untuk menjadikan
dirinya pucat dan mematikan.

Tetapi  ketika Tuhan kita  tampil  di  sini  di  bumi,  Dia  akan menunggang di  atas
seekor kuda putih salju, dan Dia akan selengkapnya, sepenuhnya, Imanuel, Firman Allah
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menitis ke dalam diri seorang manusia. Anda dapat melihat betapa besar perbedaannya
di situ di dalam diri keduanya. Itulah perbedaan dari keduanya.

80 Perhatikan, antikristus berada di atas kuda pucat, warna campuran. Kuda adalah
binatang yang menggambarkan suatu kekuatan. Kekuatannya bercampur-baur. Kenapa?
Itu adalah politik; itu adalah—itu adalah kekuatan nasional; itulah kekuatan relijius; dan
kekuatan roh-roh jahat; itu adalah semua jenis kekuatan yang bercampur menjadi satu,
seekor kuda pucat yang campuran. Dia memiliki semua jenis kekuatan.

Tetapi ketika Yesus datang, itu berada di atas seekor kuda yang warnanya utuh—
Firman.  Amin.  Yang satu  ini  warnanya campuran merah,  putih,  hitam.  Tiga  warna
bercampur menjadi satu—diwakilkan di dalam satu warna, dan tiga kekuatan terwakili di
dalam satu warna: kuda putih, kuda hitam, kuda merah, dan tiga mahkota di dalam
satu. Paham? Tentu.

81 Saya melihat sendiri  mahkota itu—berdiri,  oh,  dari  dekat dan memandangnya.
Tetapi saya tidak diperbolehkan menyentuhnya karena ada kaca pelindungnya. Jadi di
situlah itu, sebuah kunci yang besar di situ, ditempatkan dalam sebuah wadah, mahkota
bersusun tiga; jadi saya tahu itu benar. Jadi begitulah dia—mahkota tiga susun. Wakil
surga,  api  penyucian,  dan  bumi.  Tiga  kekuatan  menjadi  satu,  paham,  semuanya
bercampur dalam satu warna, pucat. Maut berbicara di dalam seluruh hal. Politik, dan—
dan kerohanian, dan—dan kekuatan roh-roh jahat yang bercampur menjadi satu. Politik,
dia adalah raja politik; Setan. Pintar? Whew. Tentu, jangan coba-coba mengecoh dia;
percaya saja kepada Tuhan.

Sebagaimana  saya  sudah  menelusurinya  sepenuhnya  sebelumnya,  semua
kepintaran, pendidikan, dan hal-hal seperti itu datang dari sisi yang salah. Telusuri saja
itu melalui Alkitab; cari tahu bahwa itu benar. Telusurilah anak-anak Kain dan lihatlah
menjadi apa mereka. Kemudian telusurilah anak-anak Set, lihatlah menjadi apa mereka.

82 Bukan berarti bahwa saya mendukung kebodohan, sama sekali tidak, tidak, tuan,
tetapi anda lihat setiap orang yang ada di dalam Alkitab hampir semuanya tidak, sangat
jarang . . . Dan dia . . . Ada seorang yang bernama Paulus yang adalah seorang yang
pandai, namun dia katakan bahwa dia harus melupakan segala sesuatu yang pernah dia
tahu  supaya  mengenal  Kristus.  Dia  berkata,  “Aku  tidak  pernah  datang  kepadamu
dengan  kata-kata  memikat  yang  berasal  dari  hikmat  manusia,  tetapi  aku  datang
kepadamu di dalam kuasa kebangkitan Kristus.”

Itu benar,  kuasa Roh Kudus .  .  .  Lihatlah yang lainnya. Beberapa dari  mereka
bahkan tidak tahu mana tangan kanan dan mana tangan kiri,  dan—dan semua . .  .
Lihatlah melalui zaman para nabi dan dari manakah mereka berasal dan seterusnya.
Mengerti yang saya maksudkan? Lihat, itu adalah kepintaran, kecerdasan, dan hikmat;
hikmat merupakan hal yang sungguh membawa anda menjauh dari Allah.

83 Dia memiliki tiga kekuatan atau tiga—tiga kekuasaan hukum: bumi, surga dan api
penyucian. Dia sendiri adalah trinitas. Itulah yang sudah membentuk dirinya, dan dia
menunggang di dalam suatu trinitas. Kuasanya ada di dalam suatu trinitas. Mahkotanya
ada di dalam suatu trinitas. Kudanya ada di dalam suatu trinitas. Itulah apakah dia?
Suatu  trinitas,  suatu  kekuatan  trinitas,  sebuah  mahkota  trinitas,  seekor  kuda
tunggangan trinitas (Itulah jabatan-jabatan.) sebuah angka 4 lagi (Paham?), angka 4
lagi.

Baiklah,  tiga  tahapan  dari  pelayanannya  menjadikan  dia  satu  oknum,  Setan
menitis/berinkarnasi, tiga tahapan dari pelaya . . . Antikristus, nabi palsu, dan binatang,
ketiganya itu  melambangkan .  .  .  Nah,  sekarang di  situlah tiga tipe,  sekarang,  itu
menjadikan dirinya. Allah—atau Allah menyatakan diriNya juga, dengan air, darah, roh.
Menjadikan seorang Kristen seorang anak Allah oleh Firman Allah. Paham? Dan ketiga
kekuatan ini menjadikan dia seorang iblis. Paham? Oh, yang di sini ini adalah air, darah
dan roh yang adalah dari Allah. Dan itu adalah politik, agama, dan kekuatan roh jahat
yang bercampur menjadi satu menjadikan dirinya iblis.

Kedatangan Kristus yang pertama, makhluk yang fana. Dia datang tiga kali. Kristus
di dalam angka tiga. Paham? Perhatikan bagaimana dia datang, dia adalah angka 4.

84 Perhatikan Kristus. Kedatangan pertama, Dia datang sebagai manusia fana yang
berlumuran  darah  dan  mati.  Apakah  itu  benar?  Itu  adalah  kedatanganNya  yang
pertama. Kedatangan kedua adalah pengangkatan. Kita bertemu Dia di angkasa, tidak
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fana. KedatanganNya yang ketiga, Dia adalah titisan/inkarnasi Allah (Amin. Yah.), Allah
Imanuel akan memerintah di bumi. Itu benar. Hanya tiga . . .

Tahapan keempat dari penunggang itu . . . Perhatikan. Tahapan keempat dari si
penunggang ini disebut “Maut.” Maut artinya keterpisahan kekal dari Allah. Itulah arti
maut: terpisah selamanya dari Allah.

Sekarang,  jika  kita  mengenali  manusia  ini,  jemaat  .  .  .  Jika  kita  sudah
memperlihatkan  melalui  Alkitab  siapa  orang  tersebut  .  .  .  Dan  bahkan  kita  sudah
menjelaskan tentang bukit itu, tempat dan segala sesuatunya sungguh persis tepat
secara rinci. Dan sekarang, dia disebut maut oleh rajawali. Begitulah Dia menyebutnya.

85 Ingat, di sini . . . Lihat, maut adalah keterpisahan kekal. Ingat, orang-orang kudus
tidak mati.  Mereka tidur, bukan mati.  “Barangsiapa yang mendengar FirmanKu dan
percaya kepada Dia yang mengutus Aku, memiliki Hidup yang Kekal.” Itu benar. “Tidak
akan masuk ke dalam penghukuman melainkan telah pindah dari maut kepada Hidup.
Akulah kebangkitan, dan hidup,” kata Yesus, “dia yang percaya kepadaKu, walaupun ia
sudah mati, ia akan hidup kembali: Dan barangsiapa hidup dan percaya kepadaKu tidak
akan pernah mati . . .”

Lazarus mati? “Dia tidur.” “Janganlah takut, gadis itu tidak mati,  tetapi tidur.”
Mereka menertawakan Dia sembari mengejek. Apakah itu benar? Oh, bukan main. Nah,
orang-orang kudus tidak mati. Keterpisahan dari Allah adalah maut, kematian kekal,
dan orang ini disebut maut. Jadi tetaplah menjauh darinya.

86 Apakah dia? Sebuah organis—sistim organisasi, yang pertama, gereja nomor satu,
yang diorganisasikan. Dan ketika dia menerima pemahaman Konstantin di Konsili Nicaea
.  .  .  Kita  membawakan  tentang  perempuan-perempuan  itu,  tadi  malam,  dan
memperlihatkan bagaimana Hawa, mempelai pertama itu, sebelum suaminya pernah
mendapatkan dirinya, dia jatuh oleh ketidakpercayaan kepada Firman Allah di Eden.
Mempelai  rohani  yang  dilahirkan  pada  hari  Pentakosta,  Kristus,  sebelum Dia  bisa
mendapatkan dirinya, apa yang terjadi? Dia jatuh di Roma, apa sebab? Menyerahkan
kesuciannya terhadap Firman kepada dokma. Amin.

Oh, bukan main. Saya—saya merasakan stimulasi datang lagi kepada saya. Demi
merenungkan hal itu, itu adalah . . . Saya tidak bermaksud bertingkah-laku gila. Saya
tidak bermaksud begitu, tetapi saya hanya . . . Anda tidak menyadari bagaimana hal itu
terjadi  pada diri  saya. Saya sudah berada di  dalam hal  ini  selama 4 hari  sekarang,
sungguh,  itu  sungguh  .  .  .  Saya  harus  mengatakan  sesuatu  untuk  semacam
mengembalikan perasaan manusia saya lagi. Anda tahu yang saya maksudkan. Baiklah.

Mulai berbicara seperti  itu dan anda melihat penglihatan-penglihatan tergenapi
semuanya. Itu benar.  Lihat,  itulah alasan saya mengatakan sesuatu untuk kembali
kepada diri saya lagi, dan menggelengkan kepala lagi. Paham?

87 Pernahkah anda memperhatikan ketika kita mengadakan antrian doa discerning
[Kemampuan mengetahui pikiran dan hati—Ed.]? Saya akan mengatakan sesuatu yang
akan membuat orang-orang tertawa; kemudian saya akan mengatakan sesuatu yang
membuat  orang-orang  menangis;  kemudian  saya  akan  mengatakan  sesuatu  yang
membuat mereka marah. Saya sudah menangkap sesuatu yang dimaksudkan; saya
akan mengatakan sesuatu untuk melihat bagaimana ia bereaksi. Kemudian saya melihat
cahaya jenis apakah yang ada di atas mereka, apa yang terjadi. Saya tahu di mana itu
berada, sekarang, apakah itu sedang memanggil atau tidak. Jika itu tidak—yang duduk
di sana, seorang percaya yang sejati, baiklah.

Anda memanggil mereka, berkata, “Anda, anu-anu.” Dan ketika anda mengamati,
Roh mulai mengurapi, kemudian anda mulai melihat cahaya itu datang di mana-mana
(Paham?),  berputar  seperti  itu,  di  sekeliling  ruangan.  Itulah  alasannya  saya
mengucapkan sesuatu, semacam untuk memulai lagi, memulai yang baru lagi. Paham?

Nah, sejak hari Minggu yang lalu saya terus berada di dalam kamar, hanya berdoa,
itu saja, di bawah pengurapan; dan saya—saya tahu ini benar. Anda percaya Allah?
Saya tahu anda percaya. Anda perhatikan saja di akhir minggu ini. Uh-huh. Paham?
Baiklah. Paham?

88 Sekarang, maut artinya keterpisahan kekal dari Allah. Anda ingat sekarang, orang-
orang kudus tidak mati. Ingat, mempelai wanitanya diberikan seekor kuda pucat . . .
Yang saya maksudkan,  penunggang ini  diberikan seekor  kuda pucat,  untuk tampil
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dengannya, dia diberikan kuda pucat ini untuk tampil dengannya. Dan dia menunggangi
kuda pucat maut ini. Sekarang, kita tahu apakah itu. Kita tahu gereja apa itu dulunya.

Dan ingat . . . dan tadi malam, dia bukan hanya seorang sundal, dia adalah ibu dari
para pelacur. Dan kita tahu yang menjadikannya seorang sundal adalah karena seorang
perempuan yang adalah gambaran dari seorang perempuan yang . . . (Saya hanya . . .
Itu  adalah  suatu  perkataan  yang  kasar  untuk  diucapkan  di  antara  hadirin  yang
bercampur ini,  tetapi  Alkitab berkata begitu.  Anda paham?).  Jadi  kalau begitu kita
menyadari bahwa itu adalah—itu adalah seorang wanita yang hidup tidak setia terhadap
janji-janji nikahnya. Dan anda lihat, dia menganggap dirinya, mengatakan dirinya—
menyebut dirinya ratu surga. Yang dulunya akan menjadi mempelai wanita Allah, Allah
adalah  Kristus.  Dan  kita  dapati  bahwa  dia  melakukan  perzinahan;  dan  dia  yang
menyebabkan raja-raja di bumi melakukan perzinahan, dan juga semua orang kaya,
dan orang-orang besar; seluruh bumi mengikuti dia. Paham? Dan kemudian kita ketahui
bahwa dia melahirkan putri-putri, dan mereka adalah para pelacur.

89 Apakah pelacur  kalau bukan sundal,  sama saja,  seorang pezinah,  perzinahan,
jahat,  percabulan,  melakukan .  .  .  Apa yang mereka perbuat?  Mengorganisasikan,
memiliki sebuah sistim, mengajarkan sistim-sistim buatan manusia, Pentakosta dan
seluruh kumpulan itu.

Sekarang,  jangan  biarkan  hati  nurani  anda  jatuh  ke  dalam  kantong  anda,
Pentakosta. Tetapi biarlah saya beritahu sesuatu kepada anda. Coba pandanglah hal itu
tepat di depan muka. Kita sangat terlambat menyusuri jalan itu sekarang untuk pergi
untuk menarik pukulan.

Lihatlah ke mari. Kita hidup di Zaman Gereja Laodikia, dan itu adalah zaman gereja
yang paling edan dari  semua zaman yang lain,  suam-suam kuku dan satu-satunya
zaman gereja di mana Kristus berada di luar mencoba untuk masuk kembali; dan itu
adalah pesan Pentakosta . . . ? . . . Berkata, “Aku kaya.” Nak, kalian dulunya adalah
miskin. Sekarang, kalian menjadi—benar-benar kaya (Paham?), tidak kekurangan apa-
apa, dan—dan begitulah kalian dulunya.

Dan Dia berkata, “Engkau telanjang, melarat, buta, miskin, malang, dan bahkan
tidak mengetahuinya.”

Sekarang, jika ada seorang yang telanjang di jalanan sana dan mengetahuinya,
wah, tentu ia akan berusaha menutupi dirinya; tetapi apabila dia—apabila dia tidak
mengetahuinya, dan anda tidak dapat memberitahu dia mana yang benar, maka dia
berada di dalam rupa yang buruk. Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Itu benar.

90 Perhatikan. Oh, bukan main. Sekarang, ingat, antikristus ini sendiri, manusia itu,
mempelai wanitanya, yang adalah gerejanya, diberikan waktu untuk bertobat; namun
dia tidak mau bertobat di zaman gereja itu, Tiatira. Anda ingat itu? Paham?

Baiklah, mari kembali sebentar. Itu tidak akan mengganggu kita kalau kembali ke
belakang sebentar. Mari kembali, pasal satu—dua sebentar. Kita akan membacanya—
pasal 2 dari . . . Sekarang, Tiatira. Nah, sekarang perhatikan hal ini secepatnya. Astaga,
agaknya waktu kita hampir habis, padahal belum mulai. Tetapi . . .

91 Perhatikan, Tiatira. Sekarang, itu mulai dengan ayat 18 pasal 2.

. . . kepada malaikat . . . (Itu adalah utusan.) . . . jemaat di Tiatira: Inilah Firman
Anak Allah, yang mataNya bagaikan nyala api . . . dan kakiNya bagaikan tembaga:

Aku  tahu  segala  pekerjaanmu:  baik  kasihmu  maupun  imanmu,  .  .  .  baik
pelayananmu maupun kesabaranmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih
banyak daripada yang . . . pertama.

Tetapi  Aku  memiliki  beberapa  hal  untuk  mencela  engkau,  karena  engkau
membiarkan wanita Izebel itu, . . .

92 Ini dia. Anda mengenal dia di dalam Alkitab. Dia adalah isteri Ahab. Dan inilah
wanita itu, gereja, Izebel, isteri dari nabi palsu yang semestinya menjadi nabi Allah yang
asli:  paus  (Benar.),  nabi  yang  asli  dan  isterinya  Izebel.  Sekarang,  memang  Ahab
semestinya seorang Yahudi asli, namun dia adalah seorang bajingan; anda tahu itu.
Karena isterinya menuntun dia untuk apa saja yang dia inginkan. Kita mendapati Izebel
mengambil uang dia dan memimpin mereka ini dengan cara yang mereka inginkan juga.
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.  .  .  yang menyebut dirinya nabiah .  .  .  (Paham itu?),  .  .  .  mengajar  dan .  .  .
menyesatkan hamba-hambaKu . . . (Lihat, pengajaran Izebel benar-benar merambah
seluruh negeri.) . . . supaya berbuat zinah . . . dan makan hal-hal yang dipersembahkan
kepada berhala-berhala.

. . . dan Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat . . . (Paham?), . . . tetapi
ia tidak mau bertobat dari perzinahannya. (Perhatikan ayat berikut ini.)

.  .  .  Aku  akan melemparkan dia  ke  atas  ranjang  orang sakit  .  .  .  (Itu  adalah
neraka.) . . . dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan Kulemparkan ke dalam
masa kesukaran besar . . . (Yang akan masuk ke dalam masa kesusahan besar, bukan
Gereja  sekarang.)  .  .  .  jika  mereka  tidak  bertobat  dari  perbuatan-perbuatan  itu.
(Sekarang, perhatikan ini.)

. . . Aku akan mematikan anak-anaknya . . . (para pelacur) . . . dengan maut; . . .
(Kematian rohani  .  .  .  Anda percaya itu? Itu adalah Firman. “Aku akan membunuh
mereka dengan maut.” Dan apabila mereka dibunuh, mereka terpisah selamanya.)

93 Baiklah, ingat, Dia memberinya waktu untuk bertobat. Zaman Tiatira adalah zaman
kegelapan. Penunggang kuda hitam menunggang di masa itu, ketika semua misa dan
segala sesuatunya harus dibayar dan doa-doa dan—dan novena dan seterusnya.

Sekarang. Melihatkah kuda hitamnya pada waktu itu? Sesudah dia menolak untuk
bertobat di  Tiatira (Perhatikan.)  merubah tunggangannya dari  kuda hitam ke kuda
pucat, maut, bagi pelayanannya yang terakhir.

94 Sekarang,  mungkin  saya  berikan  saja  sedikit  guncangan bagi  individu  di  sini.
Dengan menolak Allah, dengan menolak panggilan Allah, anda akan melakukannya
untuk yang terakhir kalinya suatu saat. Dan persis seperti yang diperbuat gereja itu, itu
sudah berakhir.  Kesabaran Allah tidak akan selalu ada pada manusia.  Paham? Dan
ketika dia menolaknya, dan menolak untuk menerimanya, lalu dia berubah, dan pergi;
sekarang dia memiliki sebuah nama yang disebut maut, keterpisahan.

Allah berkata, “Aku pun akan membunuh anak-anaknya, Protestan, dan setiap
orang dari mereka akan Aku bunuh dengan keterpisahan kekal.”

Begitulah  anda,  Zaman  Tiatira,  zaman  kegelapan.  Kuda  hitamnya  sekarang
berubah menjadi maut untuk pelayanannya yang terakhir. Lihatlah bagaimana zaman-
zaman gereja itu menyampur dengan Meterai-meterai dengan begitu sempurnanya,
maka kita tahu bahwa itu benar. Roh Kudus tidak membuat kesalahan. Dia memberikan
kita sebuah pembuktian yang besar terakhir kali ketika kita selesai membahas tentang
zaman-zaman gereja pada waktu itu, anda tahu.

Lihatlah kasih dan panjang sabar Allah. Sebelum Dia menjatuhkan penghakiman ke
atas dirinya, Dia memberinya waktu untuk bertobat. Dan saya katakan ini di dalam
Nama Tuhan: Dia sudah memberikan hal yang sama kepada gereja Protestan, dan dia
tidak mau melakukannya. Pesan-pesan ini sudah mengguncang di mana-mana, namun
dia tidak mau melakukannya. Dia lebih memilih dokma-dokma dan kredo-kredonya
sendiri; saya tidak peduli seberapa hebat anda menjelaskannya.
95 Seperti  yang  pernah  saya  katakan  di  Chicago,  tempo  hari  di  hadapan  para
pelayan/minister yang jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang duduk di sini
. . . Dan di sana mereka sudah mengurung saya perihal doktrin benih ular, dan hal-hal
yang lainnya ini. Saya katakan, “Siapa saja boleh membawa Alkitabnya dan datang ke
mari dan berdiri di dekat saya.” Tidak seorang pun berkata-kata.

Tommy  Hicks  berkata,  “Saya—saya  tidak  pernah  mendengar  hal  seperti  itu
sebelumnya, Saudara Branham. Saya menginginkan 300 buah kaset-kaset itu. Saya
ingin mengirimkannya kepada semua pelayan/minister saya.”

Ada kira-kira 50 atau 75 orang yang berkata, “Saya akan datang ke sana untuk
dibaptis  ulang.”  Apakah mereka datang? Tidak satu pun dari  mereka.  Kenapa? Dia
memberikan waktu untuk bertobat kepada mereka. Dia akan mencampakkan anak-anak
mereka kepada maut, kematian rohani. (Kita akan bahas hal itu besok malam, dengan
kehendak Tuhan, atau pada Sabtu malam tentang malapetaka-malapetaka yang akan
menimpa mereka. Anda perhatikan apa yang terjadi di sana.)
96 Seperti  yang  Dia  berikan  kepada  Mesir,  Dia  memberikan  Mesir  waktu  untuk
bertobat. Apakah malapetaka yang terakhir itu? Kematian. Itulah malapetaka terakhir
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yang memukul gereja Pentakosta. Itulah kematian rohani; dia sudah mati. Itu adalah di
dalam Nama Tuhan. Dia mati secara rohani. Dia memberinya waktu untuk bertobat,
namun dia menolaknya; sekarang dia mati. Dia tidak akan pernah bangkit lagi.

Dan orang-orang yang ada di sana mencoba untuk mendatangkan orang-orang
Episkopal dan para imam dan lainnya, dan menyebut mereka, “Bapa Suci anu-anu.”
untuk . .  .  Wah, seharusnya mereka malu terhadap diri  mereka sendiri.  Bagaimana
orang-orang itu bisa menjadi buta? Bukankah Yesus berkata ketika gadis yang tertidur
itu datang untuk membeli minyak, dia tidak mendapatkannya?

97 Setiap orang . . . Anda mendengar orang-orang berkata, “Aku memiliki Roh Kudus;
aku berbahasa lidah.” Tetapi mereka tidak mau berada dekat-dekat dengan gereja yang
seperti ini. “Oh, anda tahu, saya tidak yakin saya mau pergi ke tempat seperti itu.” Dan
kemudian berkata anda memiliki Roh Kudus? Tetapi anda menginginkan cara anda yang
terhormat. Anda ingin tinggal di Babilon namun masih ingin menikmati berkat-berkat
surga.

Anda harus menentukan pilihan anda. Anda tidak dapat tinggal di luar sana di dunia
dan  melayani  Allah  pada  saat  yang  sama.  Yesus  berkata  bahwa anda  tidak  dapat
melayani Allah dan mamon. Jadi jika anda tidak mau mengharapkan . .  .  Jika anda
benar-benar sudah selamat, anda akan menikmati pertemuan-pertemuan di mana Roh
Kudus sedang membuktikan diriNya dan memperlihatkan bahwa Firman Allah adalah
demikian adanya.
98 Seseorang berkata, “Di sana orang-orangnya bersuara terlalu gaduh. Itu membuat
saya  gugup.”  Anda  akan  menjadi  gugup  jika  anda  hendak  ke  surga.  Dan  anda
renungkan saja ketika mereka semua ada di sana; lalu bagaimana dengan itu?

Oh, bukan main, betapa Tuhan ingin . . . Dia—Dia panjang sabar seperti Dia di
zaman Nuh. Dia berusaha keras. Dia sudah bersabar selama 120 tahun untuk membawa
mereka supaya bertobat; mereka tidak mau melakukannya.

Di zaman Mesir, Dia mengirimkan malapetaka-malapetaka dan lain sebagainya;
namun mereka tidak mau melakukannya. Dia mengutus Yohanes; mereka tidak mau
bertobat. Dia mengutus Yesus supaya mati untuk menyelamatkan seluruh kelompok
yang mau mendengarkan Firman.

99 Dan  sekarang  pada  hari-hari  terakhir,  Dia  berjanji  lagi  bahwa  Dia  akan
mengirimkan sebuah pesan untuk memanggilnya keluar dan memulihkan iman yang asli
itu  kembali  kepadanya—kembali  ke  Firman,  dan  mereka  tidak  mau  menerimanya.
Mereka sangat berpegang pada dokma-dokma dan kredo-kredo mereka hingga mereka
mendapatkan suatu . . . Oh, mereka mengira jika mereka mempunyai seorang . . . Jika
seorang Malaikat turun . . . Tetapi Allah tidak berbuat begitu. Dia memakai seorang
yang lugu dan bodoh, sesuatu yang bahkan hampir tidak tahu tentang ABC atau apa
pun, dan kemudian Dia memakai tipe orang yang seperti itu; karena Dia dapat memakai
sesuatu yang tidak berarti  dan kemudian bekerja melaluinya. Sepanjang seseorang
menganggap mereka orang yang penting, maka mereka tidak dapat melakukan apa pun
dengannya. Dia selalu berbuat begitu. Anda harus menjadi sesuatu yang tidak berarti
untuk menjadi seorang yang berarti bersama dengan Allah.

100 Oh,  bukan  main.  Dan  perhatikan.  Namun  demikian,  Dia  telah  memberikan
kepadanya  waktu  untuk  bertobat,  tetapi  dia  tidak  mau  melakukannya.  Dia  sudah
memberikannya lagi; dia tidak mau melakukannya. Penolakannya, membuat dirinya . . .
atau  .  .  .  Penolakannya  membuat  sebuah  jalan  yang  sempurna  bagi  Setan  untuk
memasuki dirinya dan menitis/berinkarnasi (Itu benar.), langsung menitiskan dirinya ke
dalam dirinya karena dia menolak Firman, dan tepat hal  yang sama dengan gereja
Protestan sehingga menjadi seorang pelacur adalah karena dia menolak Kebenaran
Firman Allah yang dibuktikan itu, dan itu memberikan peluang kepada Iblis untuk masuk
dan menitiskan dirinya, dan dia akan membuat sebuah patung bagi binatang itu ketika
mereka bisa menggabungkan diri bersama, tepat di sana sekarang, dan terus berjalan
dan melakukan persis seperti yang Dia katakan. Itu benar. Amin.

Seandainya saja saya mempunyai pendidikan, saya bisa memaparkannya. Saya
tidak  berpendidikan  sama  sekali.  Saya  hanya  mengharapkan  Roh  Kudus  untuk
menyingkapkannya kepada anda. Dia berkenan kepada mereka yang . . . Itu benar. Dia
akan melakukannya.
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101 Perhatikan. Lihat, bagaimana—apa yang telah dia perbuat di  sini.  Dia menolak
pesan  Allah  baginya  untuk  bertobat.  Dia  telah  memulai  seorang  antikristus,  dan
begitulah dirinya. Dia menjadi seorang nabi palsu, seorang titisan/inkarnasi iblis, dan
ketika  dia  melakukan  dengan  pengajarannya  yang  palsu  .  .  .  Kemudian  di  dalam
semuanya itu, Allah memberinya waktu untuk bertobat, berusaha untuk mendapatkan
dirinya.

Lihatlah betapa panjang sabarnya, sungguh kasih yang mengagumkan? Tidak ada
kasih yang seperti  itu.  Lihatlah mereka yang bahkan meludahi  wajahNya dan yang
lainnya, Dia mengampuni mereka. Itulah Allah. Paham? Jangan menolak pesan Allah.

Lihat, dia diminta untuk bertobat, kembali ke tempat dari mana dia jatuh. Dan dari
mana dia jatuh? Firman. Yah. Dari manakah Hawa jatuh? [Jemaat menjawab, “Firman.”
—Ed.] Dari manakah denominasi jatuh? [Jemaat menjawab, “Firman.”—Ed.]

Begitulah anda. Paham? Tidak ada jalan lain, setiap kali itu kembalinya langsung ke
Firman, langsung kembali ke Firman. (Paham?), dan mereka masuk ke dalam suatu
sistim yang memimpin mereka menjauh dari Firman, menjauhkan mereka dari Firman
bukannya mendekat ke Firman.

Perhatikan. Lihat, dia diberikan waktu untuk bertobat, kembali. Bertobat artinya
kembali lagi, berbalik, tentang wajah, bertobat, kembali. Dan dia diberikan waktu untuk
kembali ke tempat di mana . . .

102 Sekarang,  ingat,  dia  adalah  gereja  Pentakosta  yang  asli  di  mana  Roh  Kudus
dicurahkan pada hari Pentakosta itu. Berapa banyak pelajar Alkitab yang tahu akan hal
itu? Tentu, itulah dia. Lihatlah dari mana dia jatuh. Dia jatuh dari Firman dan menerima
dokma-dokma.  Dia  mengharapkan .  .  .  Dia  menginginkan  seorang  manusia  kudus
sebagai  gantinya  Roh  Kudus:  bergelar  Doktor,  LL.,  Ph.,  Q.U.,  dan  kemudian
menjadikannya seorang paus.  Paham? Tentu,  tetapi  dia—itulah  yang dia  inginkan,
seseorang yang bertindak untuk mendoakan dirinya, seseorang yang kepadanya dia bisa
membayarkan uangnya, dan itu saja yang harus dia lakukan. Paham?

Sekarang, itu adalah hal  yang sama di  zaman ini.  Sepanjang mereka memiliki
bangku  panjang  untuk  bisa  duduk  padanya,  membayar  banyak  ke  dalam kantong
kolekte, itu sudah cukup bagus. Mereka adalah anggota gereja itu. Jangan beritahu
mereka mengenai  hal  yang lain  tentang itu.  Mereka tidak mau tahu.  Itulah putri-
putrinya.

Sekarang,  dari  manakah  dia  jatuh?  Dari  Firman  yang  asli  yang  berasal  dari
kerasulan para rasul dan para nabi. Dari situlah dia jatuh. Dari situlah Protestan jatuh.

Bertobatlah. Kembali. Berbaliklah sebelum terlambat, malah mungkin sudah sangat
terlambat. Suatu hari nanti Anak Domba akan meninggalkan tempatNya, dan kemudian
semuanya berakhir.  Juga putri-putrinya sudah diminta berbalik  sekarang,  sebelum
dihakimi bersama dengan dirinya, untuk berbalik.

103 Sekarang, pesan terakhir yang mereka peroleh adalah ketika nabi yang sudah saya
bicarakan ini, di mana saya sudah membaca banyak buku tentang itu . . . Dan saya tahu
itu sangat masuk akal, pikiran manusia yang rohani tahu bahwa itu akan datang. Lihat,
mereka tahu itu akan datang. Nah, mereka . . . Tetapi masalahnya adalah, mereka terus
berkata, “Kita membutuhkannya. Itu akan datang.” Dan ketika ia datang, maka mereka
akan begitu sederhana di mana mereka mungkin akan melewatkannya sama seperti
yang dulu mereka perbuat. Itu benar.

Orang-orang akan menulis tentangnya dan semuanya, berkata, “Oh, benar. Itu
memang akan dibutuhkan,” dan kemudian biarlah itu diperlihatkan tepat di hadapan
mereka, dan mereka akan berlalu begitu saja. Paham? Mereka sudah selalu berbuat
demikian.

104 Perhatikan  sekarang.  Firman  yang  asli,  mereka—dia  harus  bertobat  supaya
kembali. Jadi putri-putrinya sudah diminta dengan paksa, mereka akan dihakimi dan
dilemparkan ke ranjang yang sama dan dibunuh bersama dengannya. Mereka sudah
diminta untuk kembali kepada Firman yang asli,  kembali kepada doktrin para rasul;
tetapi mereka begitu terikat dengan kredo-kredo mereka dan yang lainnya, mereka
tidak mau melakukannya. Mereka justru mengolok-oloknya.

Kemudian apa yang mereka perbuat? Pada akhirnya mereka membentuk di dalam
patung bagi binatang itu, kuasa yang lain, perhatikan, dan bertindak terhadap Mempelai
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Wanita Anak Domba seperti  yang dia perbuat di  Wahyu 13:14. Itulah yang mereka
lakukan, terus menganiaya, hal yang sama.

Gereja-gereja mengolok-olok Mempelai Wanita Kristus yang sejati seperti yang
dulu dilakukan Roma (Sama persis. Benar, tuan.), bertindak terhadap Mempelai Wanita
Anak Domba yang sejati, sama seperti yang dulu dia perbuat di Wahyu 13:14.

Sekarang, perhatikan, kita melihat oleh janji  Firman Allah, Dia akan—Dia akan
membunuh anak-anaknya, denominasi-denominasi, putri-putrinya, dengan kematian
rohani.  (Nah,  itu  adalah  Wahyu  2:22.  Jangan  lupakan  itu.)  Membunuh  adalah
menjadikan kematian/maut, dan maut adalah keterpisahan kekal dari Hadirat Allah.
Renungkan itu, sahabat-sahabat. Renungkan itu. Jangan anda percaya kepada kredo
buatan manusia mana pun. Apa saja yang bertentangan dengan Firman, jauhkanlah diri
anda darinya.

105 Sekarang, perhatikan. Perhatikan di Alkitab sini. Dikatakan di situ bahwa namanya
adalah neraka, dan . . . Saya maksudkan namanya adalah maut, dan neraka mengikuti
dia. Nah, neraka selalu mengikuti maut secara alamiah. Ketika manusia alami ini mati,
neraka mengikuti dia; itulah kubur, alam maut (Paham?); itu adalah secara jasmani.
Tetapi  dalam artian secara rohani  itu adalah lautan api.  Paham? Baiklah. Lihat,  itu
adalah keterpisahan kekal di mana mereka dibakar dan benar-benar . . . Dan Maleakhi 4
berkata, “Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka.” Begitulah caranya
dunia mengalami pemurnian dirinya lagi bagi Milenium itu. Paham?

106 Sudahkah anda perhatikan, penunggang kuda itu adalah seorang “laki-laki,” [He—
Ed.]  dan “dia memegang di  tangannya .  .  .”  Laki-laki,  nabi  palsu,  tetapi  mempelai
wanitanya disebut gereja, dia, Izebel: Ahab, Izebel. Wah, itu benar-benar sempurna
sekali. Paham? Putri-putri adalah perempuan juga, tetapi belum pernah menerima satu
kepemimpinan laki-laki. Protestan melakukan hal itu. Tetapi tetap saja pelacur dalam
prinsip  doktrin  mereka,  denominasi,  sistim-sistim .  .  .  Itulah  yang—itulah  yang ia
katakan.

107 Perhatikan. Apakah yang semuanya ini sedang tuju? (Nah, kita hanya punya waktu
sekitar 12, 14 menit sekarang, saya rasa.) Lihatlah apakah yang semuanya ini sedang
tuju. Apakah itu? Itu langsung kembali seperti yang dulu ia lakukan. Itu dimulai di surga
dulunya; itu sedang menuju peperangan di akhir zaman.

Hal pertama di surga dulunya adalah sebuah peperangan. Lucifer dicampakkan dan
datang ke bumi; kemudian dia mencemarkan Eden. Kemudian dia terus mencemarkan
sejak itu.

Dan sekarang, dari peperangan di surga itu, itu sedang menuju ke peperangan di
bumi, dan itu akan diakhiri di—di bumi pada akhir zaman di dalam sebuah peperangan
yang disebut Harmagedon. Sekarang, siapa pun tahu hal itu. Peperangan itu dulunya
dimulai di surga. Kudus . . . Dan begitulah, mereka mencampakkannya. Mikhael dan
para malaikatNya melemparkan mereka—mengakhiri. Dan ketika mereka tercampak,
jatuhnya tepat di Eden, dan di sinilah dulunya peperangan itu dimulai di sini.
108 Kiranya . . . Allah mendapati semua anak-anakNya dibentengi oleh FirmanNya; dan
Hawa melongokkan lehernya, berkata, “Aku percaya kamu benar, mungkin . . .” Dan di
situlah terjadi, dan sudah berlangsung sejak itu. Kemudian Allah turun, dan sekarang
Dia harus . . . Dia turun untuk menebus mereka yang mau merendah . . . Seperti yang
saya  katakan,  “Allah  itu  seperti  seorang  kontraktor  besar.  Dia  menaruh  semua
materialNya di bumi, dan kemudian Dia mendirikan bangunanNya.”

Sekarang,  ingat,  sebelum ada biji  benih  di  bumi,  sebelum ada matahari  yang
pernah menyinari bumi, tubuh anda terbaring di bumi, karena anda adalah debu tanah.
Paham? Begitulah anda. Allah adalah sang Kontraktor.

109 Sekarang, cara Dia akan melakukannya adalah mengambil dan menjadikan seperti
yang Dia perbuat terhadap Adam, segenggam kalsium, potasium dan cahaya kosmos,
dan “whew.” [Saudara Branham meniupkan suara—Ed.] Berkata, “Jadilah anakKu yang
lain.”  Paham?  Kemudian  Dia  akan  membangunkan  yang  satu  lagi  dan  “whew”
[meniupkan suara—Ed.], dan “Jadilah anak yang berikutnya.”

Tetapi apa yang diperbuat Hawa? Dia merusak cara itu, dan dia menghasilkannya
melalui sebuah tindakan seks/persetubuhan; lantas kematian memukulnya.

Sekarang apa yang sedang dilakukan Allah? Dia sudah memiliki  begitu banyak
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benih yang ada di sepanjang sana yang sudah ditentukan itu, begitu banyak benih yang
sudah ditentukan itu, dan kemudian di akhir zaman, Dia tidak akan berkata, “Hawa,
lahirkanlah anak yang lainnya.” Dia akan, “whew” [meniupkan suara—Ed.] memanggil
dan saya akan menjawab.  Tepat.  Begitulah  idenya.  Ketika  benih  yang terakhir  itu
dibawa masuk, hal itu menyelesaikannya.

110 Sekarang, peperangan dimulai di surga. Itu akan diakhiri di bumi dalam bentuk
Harmagedon. Sekarang, mari perhatikan dan melihatnya terbentang. Dan mungkin kita
dapat memaparkannya jika Tuhan menolong kita saat ini juga untuk melakukan hal ini
sekarang. Perhatikan itu terbentang.

Penunggang misterius itu (Perhatikan apa yang dia lakukan sekarang.) menentang,
menolak untuk bertobat dan untuk kembali kepada Firman Darah yang asli itu. Firman
menjadi darah dan daging (Paham?); dia menolak untuk kembali kepadaNya. Adalah
antikristus . . . Mempelai Wanita Firman yang sejati adalah . . . Ia menentang Mempelai
Wanita  Firman yang sejati.  Mengambil  mempelai  wanitanya sendiri  (Ia  menentang
Mempelai Wanita yang sejati ini juga.), dan dia mengambil mempelai wanitanya sendiri
dan membawanya kepada dirinya di  dalam suatu bentuk keagamaan yang disebut
kredo-kredo dan dokma-dokma. Paham?

Dan sekarang, demi melihat Mempelai Wanita yang kudus itu, dirinya menentang
dia, tetapi dia membentuk mempelai wanitanya sendiri yang disebut antikristus melalui
pengajaran antikristus, yang bertentangan dengan Kristus. Melihatkah betapa liciknya
dia? Dan sekarang, sebagai  gantinya memiliki  kesatuan kasih yang mengendalikan
penyembahan di  bawah Darah,  dia  mempunyai  sebuah denominasi.  Sebagai  ganti
memiliki Firman, dia mengambil kredo-kredo, dokma-dokma, dan seterusnya.
111 Seperti  orang-orang  Protestan  mengucapkan  Kredo  Rasuli.  Saya  ingin  anda
menemukan satu kata saja darinya di dalam Alkitab. Wah, tidak ada Kredo Rasuli di
dalam Alkitab. Seperti yang saya katakan di sini belum lama berselang di suatu tempat,
“Jika memang para rasul mempunyai sebuah kredo, itu adalah Kisah Para Rasul 2:38.”
Itu saja yang saya tahu yang pernah mereka miliki. Itulah yang mereka minta supaya
dilakukan oleh setiap orang. Ketika dia berjumpa dengan salah seorang dari antara
mereka yang nampaknya adalah orang-orang Kristen, dia bertanya, “Sudahkah kamu
menerima Roh Kudus sejak kamu percaya?”

Jawab mereka, “Kami tidak tahu apakah ada . . .”

Dia berkata, “Lalu dengan baptisan apakah kamu dibaptis?”

Sekarang, dibaptis di dalam Nama Yesus atau di dalam Nama Tuhan kita Yesus
Kristus, tepatnya, itu—itu bagus, tetapi itu masih belum semuanya. Tidak, tuan. Anda
bisa saja dibaptis sebanyak 50 kali seperti itu, namun tidak ada bagusnya sama sekali
sebelum hati diubah oleh Roh Kudus. Semua itu harus berjalan bersama.

112 Perhatikan, itu adalah—itu adalah Kristus . . . Antikristus menolak doktrin Mempelai
Wanita yang sejati,  dan oleh karena itu dia mengambil mempelai wanitanya sendiri
sekarang dan membangunnya di bawah kredo miliknya sendiri, mengambil mempelai
wanitanya sendiri dan menjadikannya sebuah denominasi. Ia melahirkan denominasi-
denominasi lainnya, seperti yang dikutip di dalam Nas kudus ini: melahirkan putri-putri.
Dan, dia tidak—dia menjadi sama seperti ibunya: kedagingan, keduniawian, denominasi,
menentang Mempelai Wanita rohani, Firman.

Mereka tidak mengatakan mereka bukan anggota  gereja.  Anda bicara  kepada
seorang denominasi, “Tentu, saya anggota gereja.”

“Apakah anda orang Kristen?”

“Saya anggota gereja.”

113 Itu  tidak  ada  hubungannya  dengan  itu.  Lihat,  saya  katakan  .  .  .  Anda  bukan
anggota . . . Anda—anda mungkin anggota apa yang disebut dengan gereja (Paham?),
anggota sebuah gereja. Itu bukan gereja. Mereka itu bukan gereja; mereka adalah
pondok-pondok tempat orang-orang berkumpul dan . . . makan seperti, “burung-burung
yang sebulu . . .” tetapi anda hanyalah satu Gereja; dan itulah Tubuh mistik Kristus.
Dan anda bukan bergabung dengan itu; anda dilahirkan di  dalamnya. Seperti  yang
selalu saya katakan, “Saya sudah bersama keluarga Branham selama 53 tahun dan
tidak pernah bergabung dengannya. Saya dilahirkan di dalamnya.” Paham?
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114 Sekarang,  perhatikan,  itu  digambarkan dengan begitu  indah (Saya—saya ada
sebuah Nas yang tertulis di sini, tetapi saya . . . Kita tidak punya waktu masuk ke situ.)
seperti Esau dan Yakub. Nah, Esau adalah seorang yang relijius; dia tidak mengklaim
dirinya sebagai orang yang tidak percaya. Dia percaya Allah yang sama yang Yakub
percaya, Allah yang sama yang ayahnya percaya, tetapi dia hanyalah seorang banci
(atau, maafkan ungkapan ini) hanya . . . Dia hanya tidak baik. Dia—dia—dia adalah . . .

Sekarang,  sejauh  secara  moral,  dia  benar-benar  seorang  yang  tingkah  laku
moralnya lebih baik daripada Yakub. Tetapi anda lihat, dia tidak menganggap . . . “Oh,
apa hubungannya hak kesulungan itu dengannya?” dan dia menjual hak kesulungannya
kepada Yakub. Paham?

Tetapi Yakub, dia tidak mempunyai perkara-perkara besar dan seperti yang Esau
lakukan. Dia tidak mempunyai warisan seperti yang dia miliki. Tetapi ada satu hal yang
diinginkan oleh Yakub, adalah hak kesulungan itu; dan dia tidak peduli bagaimana dia
harus mendapatkannya, dia akan mendapatkannya; dan Allah menghormati dia.

Dan kemudian, itu adalah hal yang sama di zaman ini dengan manusia alami itu,
berpikiran daging, berpikiran duniawi. “Yah, aku milik gereja negara.” “Aku anggota
gereja ini.” “Aku anggota itu.” Itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan itu, tidak
sama sekali.

115 Perhatikan. Mengumpulkan mereka sekarang di atas kuda warna campurannya itu.
Dia sedang mengumpulkan mereka bersama-sama di atas kuda warna campurannya
karena dia  sudah memiliki  kuasa politik.  Jika anda tidak percaya bahwa dia  sudah
memilikinya,  bagaimana presiden ini  bisa  masuk baru-baru ini?  Bagaimana hal  itu
pernah masuk? Datang ke sini untuk kebebasan beragama, dan kalian kumpulan orang-
orang Demokrat sudah menjual hak kesulungan kalian bagi perpolitikan. Saya tidak
mempunyai . . . orang-orang Demokrat . . . partai-partai, keduanya sudah busuk (Saya
sedang berbicara tentang keKristenan.) Tetapi kalian menjual hak kesulungan kalian
pada selembar tiket Demokrat untuk memasukkan sesuatu yang seperti itu. Memalukan
anda.

116 Tidakkah anda menyadari bahwa bangsa ini sama persis dengan polanya Israel?
Apa yang dilakukan Israel? Ia datang ke suatu negeri asing dan mengusir penduduk
aslinya dan memusnahkan mereka dan masuk dan mendiami tanah tersebut. Itulah
yang kita perbuat. Orang-orang Indian, hanya itu orang Amerika asli yang ada, yaitu
sahabat-sahabat  kita  orang-orang  Indian.  Dan  pada  waktu  itu  apa  yang  mereka
lakukan?

Israel  memiliki  beberapa manusia besar. Pertama yang anda tahu .  .  .  Mereka
memiliki Daud dan memiliki Salomo; mereka memiliki orang-orang besar. Dan pada
akhirnya mereka mendapatkan seorang bajingan di sana, Ahab, yang menikahi seorang
Izebel, seorang yang tidak percaya.

Nah,  hal  yang  sama  yang  sudah  kita  lakukan.  Kita  dulu  memiliki  seorang
Washington dan seorang Lincoln, tetapi lihatlah apa yang kita dapatkan sekarang. Dan
perihal mengenai hal itu adalah, dia sudah menikah dan mabuk dan tercelup ke dalam
wol kepada Izebel. Boleh saja dia adalah tipe orang yang sangat baik, tetapi perempuan
itu akan menjalankan urusan tersebut. Anda melihatnya saat ini juga; seluruh keluarga
terlibat.
117 Apa yang Roh Kudus beritahukan kepada saya kira-kira 35 tahun yang lalu (Dan
anda semua orang-orang lama mengetahuinya.) tentang ketujuh hal yang akan terjadi
sebelum kesudahannya? Ini adalah yang terakhir—yang berikutnya hal yang terakhir
yang akan muncul. Semua yang lainnya mengena dengan tepat hingga peperangan-
peperangan dan yang lainnya. Paham?

Dan sekarang, dia tepat berada di tangan wanita untuk memerintah bangsa ini,
Izebel (Paham?), tetapi ingat, di zaman Izebel seseorang benar-benar memberitahukan
mereka tentang siapa diri mereka yang sebenarnya.

118 Untuk mengumpulkan mereka di atas kuda mereka yang berwarna campuran . . .
Paham? Dia sedang mengumpulkan hal ini  bersama, dicampur dengan kredo-kredo,
denominasi-denominasi,  doktrin-doktrin buatan manusia.  Apakah itu benar? Tentu,
suatu warna campuran—warna campuran dari maut itu, kuda pucat dunia . . . Nah, itu
benar. Warna campuran maut, bentuk keduniawian dari kuda pucat.
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Oh, astaga. Tidak ada darah Firman yang kudus sama sekali. Dan perhatikan, dari
penjuru—dari  keempat  penjuru  bumi,  mereka  mengumpulkannya.  Mengumpulkan
mereka ke Harmagedon, Alkitab katakan. Saya sedang berusaha memikirkan tentang
Nas-nas itu.  Saya sudah menuliskannya di  sini.  Saya tidak menyebutkannya tetapi
hanya .  .  .  di  mana mereka tertulis—lihatlah siapa mereka. Mengumpulkan mereka
bersama kepada hari peperangan Tuhan Allah yang besar itu. Perhatikan.
119 Sekarang, di atas kuda warna campuran ini, keduniawian, pucat, kuda yang sakit .
. . Renungkan saja itu. Anda tahu, itu adalah suatu hal yang buruk. Sekarang perhatikan
dari  mana dia mengumpulkan mereka—dari  keempat penjuru bumi. Mereka sedang
berkumpul  sekarang  untuk  pertikaian  itu.  Pertikaian  itu  akan  berlangsung  di
Harmagedon menurut Firman (Paham?) di atas kuda pucat, menunggang di atasnya
dengan maut melekat . . . Dengan nama itu melekat padanya, maut. Antikristus . . .
Dengarkan,  antikristus,  denominasi  yang pertama.  Itu  tidak mungkin  roh.  Dengan
Izebelnya, seorang pelacur terhadap Firman, dengan putri-putrinya yang bersama dia—
Protestan mengumpulkan diri mereka bersama-sama sekarang di dalam kesatuan.

Apakah anda mendengar orang Baptis itu berbicara tempo hari di sini, anda tahu?
Huh? “Oh, kami tidak mau bergabung dengan mereka, tetapi kami akan—kami akan
bersahabat dan berbaikan dengan mereka. Kami tidak harus bergabung dengan gereja
mereka, tetapi . . .” Begitulah; begitulah, tepat seperti yang dikatakan Firman di sini
(Paham, paham?), pelacur tua sejak mulanya. Paham?

120 Sekarang, di sinilah mereka sedang menggabungkan diri mereka bersama, menuju
ke pertikaian Harmagedon itu dan menunggang kuda berwarna campuran itu, dengan
seekor kuda putih, seekor kuda merah, seekor kuda hitam, tiga politik yang berbeda—
suatu—kekuatan politik, kekuatan spiritual yang dikendalikan oleh kuasa roh jahat yang
adalah antikristus, mencampurkan semuanya menjadi satu, anda mendapatkan warna
pucat, dia yang sedang menunggang terlihat sakit. Itu benar. Sekarang, perhatikan.
Lihatlah siapa dia yang sedang menunggang. Kuda yang terlihat pucat yang berwarna
abu-abu ini, yang dicampur dengan hitam, merah, dan putih, masuk ke peperangan itu,
mengumpulkan orang-orangnya dari setiap bangsa yang ada di bawah kolong langit.

Bukankah Daniel menafsirkan mimpi itu dan melihat unsur besi itu merambah ke
setiap kerajaan, dari  Roma? Di sini  mereka datang, berkumpul.  Sekarang, tetaplah
duduk untuk mengakhiri sebentar lagi dan dengarkan baik-baik.

Mereka  sedang  berkumpul  untuk  melaksanakannya  sekarang,  mendatangkan
orang-orangnya dari keempat penjuru bumi, menunggang seekor kuda pucat, sakit-
sakitan, kuda dengan tiga warna yang bercampur: orang yang sama.

121 Sekarang, di Wahyu 19, bukan hanya dia saja yang sudah siap, tetapi Kristus pun
sudah siap untuk menghadapi dia. Peperangan itu akan panas dan keras. Kristus, di
Wahyu 19 . . . Kristus sedang mengumpulkan milikNya, bukan dari keempat penjuru
bumi, karena akan ada sedikit yang tersisa. Apa yang sedang Dia lakukan? Dia sedang
mengumpulkan mereka dari keempat penjuru surga (Kita akan mendapati jiwa-jiwa
yang ada di bawah mezbah besok malam, dan anda akan mengetahui apakah itu benar
atau tidak.)—keempat penjuru surga di atas seekor kuda yang putih salju. Dia juga
mempunyai  sebuah nama, bukan maut,  tetapi  Firman Allah, Kehidupan. Amin. Ada
tertulis di pahaNya: Firman Allah. Itulah satu-satunya Kehidupan karena Allah adalah
satu-satunya sumber Kehidupan Kekal yang ada: Zoe. Apakah itu benar?

122 Dan Dia sudah mendapati tertulis, “Kehidupan,” menunggang seekor kuda putih,
dan di sinilah seorang manusia dengan tiga kekuatan berbeda yang bercampur-baur,
yang disebut maut, mengumpulkan delegasi-delegasi  dunianya, dan Kristus sedang
mengumpulkan orang-orang milikNya yang kelahiran surga, orang-orang kudus.

Dia  sudah  mendapati  maut  tertulis  pada  dirinya;  Kristus  sudah  mendapati
Kehidupan tertulis pada diriNya. Mereka yang bersama dengan Dia juga menunggang
kuda putih, dan mereka disebut, “orang-orang yang telah dipilih sebelum dasar dunia
dijadikan,” (Amin.) dan mereka setia kepada Firman. Amin. Whew. Saya suka itu. Yang
dipanggil,  yang dipilih  sebelum dasar  dunia  dijadikan,  dan kemudian setia  kepada
Firman melalui pemilihan atas mereka, semua terstimulasi dengan anggur baru dan
minyak yang ikut serta menunggang, datang untuk bertemu Dia. Mereka tahu guruh-
guruh akan mengemukakan hal itu dengan segera. Paham?

123 Perhatikan, bagaimana Dia bertindak? Jadi jika Dia adalah Firman, dan NamaNya
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adalah Firman,  maka Firman adalah Hidup.  Antikristus—apa saja  yang anti  adalah
menentang.  Jadi  anti  adalah menentang Kristus,  Firman,  jadi  itu  pasti  merupakan
sebuah kredo atau sebuah denominasi yang menentang Firman.

Wah,  saya  tidak  melihat  bagaimana anda akan melewatkannya.  Apakah anda
mengerti? Bagaimana mungkin anda melewatkannya? Saya tidak tahu bagaimana anda
akan melewatkannya, tetapi itu benar. Anti adalah menentang. Bukankah itu benar?
“menjauh dari.” Itulah siapa dia. Dia sedang menunggangi kuda warna campurannya.
Kita melihatnya tepat di sini di dalam Firman Allah. Kita melihatnya tepat di sana di
dalam ketujuh zaman gereja. Di sinilah Dia membawanya langsung kembali ke Meterai-
meterai yang membukakan dan memperlihatkan hal-hal yang sudah berlangsung di
zaman-zaman gereja.

Anti  ialah  menentang  Firman.  Lihat  kenapa  kredo-kredo—kenapa  kita  begitu
menentang  kredo-kredo  dan  denominasi-denominasi,  karena  mereka  menentang
Firman. Paham?

124 Di sini kita melihat Kehidupan dan maut menuju ke pertikaian yang terakhir. Kuda
putih dari Kehidupan yang sejati, kuda pucat dari kredo campuran. Anda melihat hal itu
menuju ke pertikaian yang—yang sesungguhnya.

Sekarang,  saya  ingin  mengatakan  sesuatu  di  sini.  Anda  mungkin  tidak  akan
percaya hal ini, tetapi saya sudah mencarinya untuk memastikan. Hanya ada satu warna
asli; yaitu putih. Berapa banyak yang tahu itu? Hanya ada satu warna yang asli. Yang
lainnya adalah campuran.

Kristus menunggang di atas warna putih Firman yang utuh yang tidak tercemar
dari sejak mulanya. Amin. Setiap warna merupakan warna putih jika saja suatu kimiawi
tidak tercampur ke dalamnya. Amin. Glori. Setiap gereja akan berdiri di atas doktrin
kerasulan Firman Allah dan Allah meneguhkannya jika dia tidak memiliki kredo-kredo
dan denominasi-denominasi yang tercampur ke dalamnya. Begitulah.

Oh, Saudara Evans, saya merasa enak sekarang ini.  Benar,  tuan. Benar,  tuan.
Hanya satu warna yang asli, itulah putih. Itu tidak pernah—itu tidak pernah bercampur
dengan denominasi-denominasi atau pun kredo-kredo. Tidak pernah, tuan.

125 Dan ingat, orang-orang kudusNya diberikan pakaian jubah putih, tidak bercampur
dengan denominasi dan kredo-kredo. Sekarang, kita ketahui denominasi-denominasi
dan kredo-kredo . . . Di sinilah di mana anda memperoleh warna campuran itu, tetapi
yang ini adalah warna asli yang sedang Dia tunggangi. Warna asli ada pada umatNya,
dan mereka sudah dicelupkan ke dalam Darah yang telah membersihkan pakaian itu dan
langsung mengirimkannya kembali ke sana. Paham? Itu benar.
126 Mereka yang bercampur berubah menjadi pucat dan pergi kepada maut. Itu adalah
suatu penyelewengan—penyelewengan dengan mencampurkan warna-warna tersebut
dengan warna putih. Anda menyelewengkan warna yang asli. Apakah itu benar? Jika
warna yang asli itu, hanya warna putih, dan anda mencampurkan sesuatu kepadanya,
anda benar-benar menyebabkannya menyeleweng. Amin. Apakah itu benar? Dan ketika
. . . Jika Dia adalah kuda putih, dan Dia adalah Firman, maka dengan mencampurkan
apa  saja  dengan  hal  itu,  segala  jenis  kredo,  menambahkan  satu  kata  kepadanya,
mengurangi satu kata daripadanya, adalah menyelewengkan seluruhnya. Oh, bukan
main. Jagalah saya dengan Firman, Tuhan.

Benar dan salah . . . Oh, bukan main. Tidak peduli seberapa bagusnya, bahwa itu .
.  .  Benar  dan  salah  tidak  bisa  bercampur.  Itu  tidak  bisa  bercampur.  Itu  adalah
DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, atau itu salah. Tidak peduli apa yang “Bapa Kudus” itu
katakan, Santo Bonifer, atau—atau Uskup Agung dari Canterbury. Saya tidak tahu siapa
yang mengatakannya; jika itu bertentangan dengan Firman, itu adalah penyelewengan.
Itu tidak akan bercampur.
127 Katakanlah, “Wah, orang ini sudah melakukan . . .” Saya tidak peduli apa yang
telah dia lakukan, seberapa kudusnya dia atau apa saja yang seperti itu; ini adalah satu-
satunya Kebenaran yang sesungguhnya yang kita miliki. Bukan gereja, tidak ada kredo
yang memiliki Kebenaran, jika itu di luar yang ini; dan tunjukkan kepada saya satu saja
yang memilikinya. Saya ingin supaya anda memberitahu saya. Saya akan membalik
sebuah halaman di Alkitab dan menunjukkan sesuatu kepada anda. Paham, paham?
Sebutkan satu saja.
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Anda mengatakan, “Pentakosta.”

Oh, astaga. (Saya baru saja menangkap pikiran itu dari seseorang.) Lebih baik kita
tinggalkan  hal  itu  sekarang  juga,  karena  saya  melihat  hal  itu  mulai  menimbulkan
amarah di situ. Saya tidak—tidak ingin menyakiti anda, tetapi saya—saya hanya ingin
anda mengetahui  bahwa saya tahu apa yang sedang anda pikirkan tentang hal  itu.
Paham?

128 Mereka  yang  bercampur  berubah  dari  anti  menjadi  maut,  (Paham?),  berubah
menjadi warna maut ketika anda mencampurkan apa saja dengan yang asli. Itu adalah
seperti yang Kristus katakan tentang biji sesawi. Meskipun ia adalah yang paling kecil
dari semua biji-bijian, tetapi ia tidak mau bercampur dengan apa pun. Biji sesawi tidak
mau bercampur. Ia adalah biji sesawi yang asli; jadi jika anda hanya mempunyai iman
yang sebesar itu, pegang saja itu.

Perhatikan,  Kehidupan mengikuti  penunggang kuda putih yang adalah Firman,
Kehidupan, yang dibuktikan dengan kebangkitan orang-orang kudus yang sudah Dia
dapatkan  bersama  dengan  diriNya.  Sekarang,  bagaimana  peperangan  itu  akan
berlangsung? Yesus berkata, “Dia yang percaya kepadaKu walaupun dia sudah mati,
namun dia  akan hidup lagi.”  Dia  berkata,  “Jika  kamu percaya kepadaKu meskipun
kamu—kamu sudah mati namun kamu akan hidup, dan barangsiapa hidup dan percaya
di dalam Aku tidak akan pernah mati.” Lagi Dia katakan, “Dia yang percaya kepadaKu . .
.”  Dia  akan memberinya Hidup Kekal,  membangkitkannya pada hari  yang terakhir.
Itulah nas Kitab Suci yang dijanjikanNya.

129 Di sinilah Setan datang dengan semua orang-orang Protestannya dari keempat
penjuru bumi dan dengan orang-orang Katholiknya,  dan semuanya bersama-sama,
berbaris menuju perang Harmagedon. Baiklah. Dan di sini datanglah Yesus turun dari
surga bersama dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan, Firman yang dibuktikan.

Seperti yang saya katakan, “Jika Allah berbicara dan mengutus anda, Dia—Dia—Dia
mendukung apa yang anda katakan.” Paham, paham? Perhatikan, jika anda adalah
seorang utusan dari surga, seisi surga ada di belakang anda. Dan surga terdiri  dari
Firman.

130 Perhatikan sekarang, Dia datang dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan,
membuktikan bahwa FirmanNya benar. Jadi Setan tahu bahwa pada waktu itu jurang
tanpa dasar sudah siap baginya. Paham? Oh, astaga. Sementara maut menunggang
kuda pucat, kredo-kredo dan denominasi-denominasi yang bercampur dan mengikuti dia
. . . Oh, astaga, keterpisahan kekal dari Allah, itulah ke mana dia menunggangi mereka
kepada—kepada keterpisahan kekal. Kristus menunggangi GerejaNya langsung masuk
kepada Kemuliaan di dalam kebangkitan.

131 Perhatikan ayat 8 sekarang—hanya untuk—bagian terakhir dari ayat 8 sementara
kita  mengakhiri  (Paham?),  “Kuasa  diberikan  kepada  mereka.”  Siapakah  mereka?
Paham? Baiklah.  Antikristus  disebut  maut;  neraka  mengikuti.  Perhatikan  keempat
rencana kotornya.

Antikristus, kuda putih: membunuh dengan roh, merupakan antikristus, membunuh
secara rohani.

Nomor  dua,  kuda  merah:  membunuh dengan  pedang,  kekuatan  politik  ketika
gereja dan negara disatukan.

Kuda hitam: jiwa-jiwa ketika dia menyebarkan doktrinnya, dan dia melakukan di
sana dengan perzinahannya, dan dia menimbang makanan itu dengan . . . Menjualnya .
. . Betapa mereka memberikan makanan dengan menimbang dan dinar-dinar itu dan
seterusnya.

Empat, seekor kuda pucat: keterpisahan kekal dari Allah (lagi empat . . . Paham?).
Oh, bukan main. Terpujilah Tuhan.

132 Sekarang, terakhir, di sini untuk mengakhiri . . . Kepada mereka . . . Sudah anda
dapatkan . . . Saya sudah kelewatan waktu. Tetapi maukah anda memberikan kira-kira
10 menit lagi kepada saya? Saya sudah begitu banyak memperoleh teriakan pada hari
ini tentang—tentang diri saya yang berbicara di sini. Sudah begitu banyak kefanatikan
yang mulai muncul tentang Elia, hingga hal itu benar-benar . .  .  Itu—itu dipakukan
sampai mati. Dan anda bisa . . . Tetapi jika—jika hal itu . . . Kiranya Allah menolong
saya untuk menolong anda supaya melihat apa yang sedang saya lihat, maukah anda?
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Usahakan saja untuk melihat?

Sekarang, di sini untuk mengakhiri, bagi mereka yang tidak percaya bahwa utusan
terakhir bagi zaman gereja adalah Elia, nabi itu, seorang yang diurapi di jalur itu . . .
Sesudah kematian . . . Perhatikan. Sesudah kematian dari zaman gereja yang terakhir
ini . . . Sekarang, anda perhatikan apa yang terjadi. Paham? Sesudah kematian, mayat-
mayat mereka dibinasakan oleh binatang-binatang buas. Anda tahu itu. Nah, itu benar.
Seperti mereka yang memiliki pralambang tentang Izebel itu.
133 Sekarang, buka Wahyu 2:18 dan 20. Saya percaya kita sudah mendapatkan hal ini
beberapa  menit  yang  lalu.  Bukankah  begitu?  Yeah,  saya  percaya  kita  baru  saja
mendapatkan  hal  itu.  Saya  mencatatnya  di  sini  untuk  suatu  .  .  .  Ya,  masanya
kemerosotan  moral.  Itulah  yang dulu  terjadi.  Lihatlah  bagaimana itu  dulunya  .  .  .
bagaimana Izebel masuk . . . Nah, sekarang Izebel adalah gereja-gereja, gereja modern
ini, bukan Mempelai Wanita. Izebel di dalam Perjanjian Lama adalah sebuah pralambang
gereja di zaman ini, menurut Firman Allah di Wahyu 2:18-20. “Engkau membiarkan
wanita itu, Izebel,  yang menyebut dirinya seorang nabiah . .  .” Paham? Apakah itu
benar? Sekarang, itu dilambangkan secara sempurna kepada Izebel.

134 Sekarang, pertama-tama . . . Kita bisa memberikan kepada anda Nas demi Nas
(Paham?),  bahwa zaman yang terakhir  adalah sebuah pesan propetik  bagi  Gereja,
memanggil mereka kembali kepada Firman yang asli.

Sekarang, perhatikan. Apakah itu benar? Maleakhi 4 mengatakan demikian, dan
yang  lainnya,  Wahyu  10:7  dan  seterusnya.  Paham?  Yesus  sendir i  telah
memprediksikannya, dan terus dan terus; “sebagaimana di zaman Lot” dan terus seperti
itu dan terus. Itu berjalan saja terus saja.

135 Izebel  adalah  pralambang  gereja  modern  di  zaman  ini,  karena  Katholik  dan
Protestan bergabung menjadi satu sekarang. Benar. Tidak ada yang membujuk itu.
Keduanya adalah denominasi, jadi itu—jadi itu adalah benar-benar ibu dan saudari. Itu
saja.  Keduanya bertengkar  dan berbantahan satu  sama lain,  tetapi  itu  sama saja,
keduanya pelacur. Sekarang, saya tidak mengatakan itu dari diri saya sendiri. Saya
sedang mengutip dari DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN. Itu benar.

Sekarang,  kita  perhatikan,  yang  dibunuh  oleh  perintah  Allah  adalah  Izebel—
dibunuh karena Allah menyuruh Yehu untuk pergi ke sana dan melemparkan dia keluar
dari jendela dan membunuh Izebel, dan anjing-anjing memakan dagingnya. (Apakah itu
benar?)  Izebel  yang sebenarnya itu.  Ahab,  kepala  rajanya:  anjing-anjing menjilati
darahnya seperti yang dinubuatkan oleh Elia yang pertama.

136 Mengertikah ke mana kita sedang menuju, bukankah begitu? Kenapa? Elia yang
pertama adalah seorang manusia yang ditolak oleh gereja-gereja. Dan Izebel dan Ahab
adalah kepala dari gereja-gerejanya: gereja dan negara, semuanya menyatu. Dan Elia
menyatakan dosa-dosa Ahab kepadanya dan memerintahkan seluruh gereja  untuk
kembali kepada Firman yang benar.

Jika itu tidak tepat demikian yang semestinya dilakukan oleh Elia yang kedua ini
ketika dia datang ke gereja di zaman ini: memulihkan kembali iman yang asli itu. Saya
tidak mengerti  apa sebab anda hendak menjauh darinya. Itu benar.  Kembalilah ke
Firman yang benar. Itu benar.

137 Sekarang, jika anda ingin melihat mayat-mayat mereka, mari membuka Wahyu 19
di sini sesudah—sesudah Firman menyembelih mereka. Nah, Firman akan membunuh
mereka. Anda tahu itu.  Baiklah sekarang, anda perhatikan dan lihat saja apa yang
terjadi ketika Kristus datang di Wahyu 19, mulai dengan ayat 17.

Dan aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari; . . .

Sekarang, itu tepat sesudah . . . Lihat di atas sini. “Dan jubahNya telah dicelup
dengan darah, dan Dia disebut Raja segala raja, dan Tuhan di atas segala tuhan.” (Di
ayat 13, Dia disebut Firman Allah. Paham? Nah, di sini Dia adalah Raja di atas segala
raja dan Tuhan di atas segala tuhan.)

Dan aku melihat seorang malaikat . . . (Sekarang, perhatikan. Dia tampil.)

Dan  keluar  dari  mulutnya  sebilah  pedang  tajam  yang  akan  memukul  segala
bangsa; . . . (Keluar dari mulutNya, seperti dari mulut Allah ke mulut Musa. Paham?) . .
.  dan  Ia  akan  memerintah  mereka  dengan  gada  besi  dan  .  .  .  memperlakukan—
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memeras  anggur  dalam  kilangan  anggur,  yaitu  kegeraman  murka  Allah  yang
Mahakuasa.

Dan pada jubahNya (sebuah nama) . .  .  dan di pahaNya tertulis sebuah nama,
RAJA SEGALA RAJA, DAN TUHAN SEGALA TUHAN.

Dan aku melihat seorang malaikat . . . (Sekarang, perhatikan, sekarang Dia datang
memukul. Siapa yang Dia pukul? Izebel dan Ahabnya, nabi palsu.)

Dan  aku  melihat  seorang  malaikat  berdiri  di  dalam matahari;  dan  ia  berseru
dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya:
Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang
besar.

138 Dia menyerahkan mereka untuk dimakan oleh binatang-binatang dan burung-
burung. Sekarang, perhatikan di sini di dalam pasal yang lain dari Kitab Wahyu ini. Dan .
. . (Tunggu sebentar.) “Membunuh mereka dengan pedang dan kematian dan binatang-
binatang di bumi.” Paham? Gereja Izebel itu, mayatnya yang sebenarnya, akan dimakan
oleh burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Persis seperti Ahab dan
Izebel  secara  jasmani,  demikianlah  mereka  dalam bentuk  spiritual  sebuah  gereja.
Apakah anda mengerti yang saya maksudkan? Baiklah.

139 Elia (Oh.), Elia adalah nabi di zaman Ahab dan Izebel, secara natural/jasmani. Dan
Dia sudah berjanji untuk melakukan hal yang sama menurut DEMIKIANLAH FIRMAN
TUHAN, di dalam Firman kepada Izebel, rohaniahnya: Bentuk pelayanan RohNya.

Perhatikan. Elia, meskipun di zamannya secara tepat dan sangat terbukti dengan
benar,  tidak  dapat  membawa  mereka  kembali  kepada  Firman.  Apakah  itu  benar?
Meskipun  Elia  sudah  mencoba  dengan  segala  cara;  dia  sudah  melakukan  segala
sesuatunya;  dia—dia  memperlihatkan  tanda-tanda  dan  keajaiban-keajaiban;  dan
mereka malah menertawakan dia. Hal yang sama akan mereka perbuat terhadap yang
rohani ini. Paham? Dia tidak dapat membawa mereka kembali kepada Firman.
140 Dari jutaan orang . . . Sekarang, dengarkan, Gereja, mengakhiri sekarang, anda
akan dibingungkan dengan hal ini. Dari jutaan orang yang ada di dunia di zaman Elia,
ketika  Izebel  dan  Ahab  sedang memerintah  dalam—dalam pralambang dari  wujud
nyatanya di  zaman ini—dari  yang ada di  seluruh dunia, hanya ada 700 orang yang
diselamatkan dari pemberitaan Elia. Apakah itu benar? Itu tepat.

Lihat, Elia bahkan tidak pernah mengenal salah seorang dari mereka perihal itu.
Dia pikir dialah satu-satunya orang yang diselamatkan sebelum Allah membuka satu
dari Meterai-meterai itu dan memperlihatkan kepadanya misteri Kitab tersebut, bahwa
Dia mempunyai 700 orang yang tidak pernah tunduk menyembah kepada kredo-kredo
yang  mereka  miliki.  Ketika  Allah  membuka  KitabNya  kepada  Elia,  Dia  berkata,
“Sekarang, tunggu sebentar, nak; Aku masih memiliki 700 orang yang terselip di luar
sana: sudah terdapat nama-nama mereka di Kitab tersebut sejak dasar dunia. Mereka
adalah milikKu.” Whew.

Allah membuka Meterai-meterai itu. Itulah alasannya saya berpikir bahwa Yohanes
berteriak sedemikian rupa pada malam yang lalu. Dia pasti sudah melihat namanya ada
di situ. Anda paham, paham? Suatu hari Allah membuka . . .

141 Elisa, dia sudah berkhotbah; dia sudah melakukan segala sesuatunya; dia sudah—
dia  sudah—dia  sudah  memberitakan  dengan  segenap  hatinya,  melakukan  segala
sesuatu yang bisa dia lakukan, namun masih saja mereka “mengejek” dia dan menyebut
dirinya dengan segala macam sebutan dan berkata, “Kamu adalah penyebab semua ini.
Kamu  adalah  seorang  dukun.  Kamu  adalah  seorang  yang  menyebabkan  semua
kesukaran ini datang. Kamu bersalah,” dan semua yang seperti itu. Mereka mengata-
ngatai dia. Izebel mengancam akan memenggal kepalanya dan lain sebagainya. Itu
benar. Setiap orang menentang dia.

Dan kemudian dia berkata, “Tuhan, sesudah aku melakukan semua yang Engkau
katakan untuk aku lakukan. Aku sudah sepenuhnya setia kepada FirmanMu. Ketika
Engkau menyuruhku apa saja, aku tidak takut. Aku berjalan menghadap raja itu dan
yang lainnya dan memberitahu mereka, DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, dan Engkau
belum pernah memberitahukan satu hal  kepadaku,  dan aku sudah beritahukan itu
kepada mereka dan itu selalu terjadi. Dan sekarang, inilah aku, satu-satunya orang
yang tersisa dari seluruh kumpulan itu. Akulah satu-satunya yang tersisa, dan mereka
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sedang berusaha membunuhku.”

142 Allah  berkata,  “Aku  akan  membuka  satu  dari  Meterai-meterai  itu  dan
memperlihatkan sesuatu kepadamu.” Dikatakan, “Engkau tahu, Aku masih memiliki 700
orang di sana yang tidak pernah tunduk menyembah atau pun bergabung dengan segala
macam kredo-kredo, denominasi-denominasi. Ada 700 orang dari antara mereka yang
siap bagi pengangkatan. Paham?” Oh, oh, Dia berkata kepada nabiNya, yang kepadanya
Dia menyatakan FirmanNya (Paham?), melalui Kitab Suci, “Aku mempunyai 700 orang
yang nama-namanya sudah dipersiapkan yang berasal dari angkatan ini, 700 orang dari
antara  mereka.  Mereka  tidak  tunduk  menyembah  kepada  (jika  saya  mau
mengatakannya di zaman ini) organisasi-organisasi keagamaan mana pun dan datang
percaya kepadanya.”

Anda mengerti yang saya maksudkan? Maka itu benar-benar pasti. Itu sudah pasti.
Dan itu adalah menurut Firman. Ketika manusia itu tampil  ke permukaan, dia akan
merupakan seorang nabi persis sama seperti saya yang sedang berdiri di mimbar ini;
dan dia akan tetap setia dengan Firman itu. Dia tidak akan tunduk kepada kredo siapa
pun atau apa pun yang lain. Itu benar.

143 Dia akan merupakan tipe seorang manusia pepohonan, seorang yang seperti Elia
dulu,  dia—dan seperti  dulu Yohanes datang.  Dia akan—dia akan membenci  wanita,
memarahi, wanita-wanita yang tidak bermoral. Nak, dia akan menuding mereka. Dulu
Elia melakukan itu, dan demikian pula yang dilakukan Yohanes (Paham, paham?), dan
dia akan tetap lurus dengan Firman itu. Dia akan menentang organisasi-organisasi.
Organisasi-organisasi? “Janganlah kamu mengira di dalam hatimu, 'Abraham adalah
bapa kami,'  sebab aku berkata,  Allah sanggup membangkitkan batu-batu ini  untuk
menjadikan anak-anak bagi Abraham.” Tentu saja.

Sekarang, begitulah, sahabat-sahabat. Di sinilah Meterai Keempat terbuka, dan
para penunggang dari keempat kuda tersingkap sesuai dengan pengetahuan saya yang
terbaik. Sekarang, inilah semua yang sudah terjadi di bumi. Meterai berikutnya kita
melihat, adalah di surga di mana jiwa-jiwa di bawah mezbah.

144 Sekarang,  sebelum mengakhiri  saya  ingin  menyampaikan  beberapa  hal  ini—
beberapa kata saja di sini, saya sudah tuliskan. Kita sudah melompati tentang keempat
Meterai ini, keempat Meterai pertama. Nah, besok malam, kita—kita merubah adegan,
dari hal-hal bumi yang sedang berlangsung . . . Dia memandang ke atas sini dan melihat
jiwa-jiwa di bawah mezbah, mezbah korban. Malam berikutnya penghakiman memukul.
Dan malam keempat, malam terakhir, Minggu malam, saya tidak tahu apa—saya tidak
tahu tentang yang lain-lainnya ini; saya hanya membacanya saja seperti yang anda
lakukan; tetapi terdapat sunyi senyap selama setengah jam; tetapi ada sesuatu yang
terjadi.  Saya  sedang  mengharapkan  Dia  untuk  menyingkapkannya.  Dia  akan
melakukannya; saya puas Dia akan melakukannya.

Kita  harus  menuju  ke  berbagai  tempat  di  Alkitab  sampai  Wahyu  19  untuk
memperlihatkan  kedatangan Kristus  yang  akan  menyembelih  si  antikristus.  Itulah
alasannya saya harus meninggalkan hal-hal ini, hanya mengambil 2 ayat saja. Saya
harus menuju ke bagian-bagian Alkitab lainnya untuk membuktikan hal-hal ini; jadi
itulah  alasan  saya  tadi  menuju  ke  Wahyu  19,  untuk  memperlihatkan  akhir  dari  si
antikristus yang akan disembelih . . . Kristus, ketika Dia datang, Dia akan menyembelih
antikristus.

145 Ke  Wahyu  10  untuk  memperlihatkan  bahwa  pesan  malaikat  ketujuh  akan
merupakan seorang manusia di hari-hari terakhir ini, yang diurapi Allah bagi sebuah
pelayanan, sama seperti Elia nabi itu yang harus (seperti yang diprediksikan di Maleakhi
4) menyatakan Firman Allah yang benar yang asli di angkatan ini, Firman Allah yang asli
di angkatan ini. Seperti yang dulu dia perbuat terhadap Izebel jasmani, demikian juga
manusia ini akan melakukannya kepada Izebel rohani, gereja-gereja denominasi.

Saya harus menuju ke pasal  7,  pasal  10 ayat 1 sampai  7 untuk membuktikan
bahwa itu benar, dan ke Maleakhi, dan Amos dan seterusnya untuk membuktikan hal
itu. Elia adalah seorang nabi yang bernubuat dan menghukum Izebel di angkatan yang
khusus itu, dan Elia tidak pernah mati. Dia tentunya tidak mati. Dia muncul lagi 800
tahun kemudian di samping Yesus Kristus di Gunung Transfigurasi. Dia tidak mati.

146 Sekarang, kita ketahui bahwa rohnya akan mengurapi seorang manusia, menurut
janji Allah di hari-hari terakhir, dijanjikan untuk melakukan hal yang sama di dalam
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Izebel  rohani  seperti  yang dia  perbuat  dulu  terhadap Izebel  alami,  di  zaman yang
terakhir.

Itulah sebabnya saya—saya menuju ke banyak nas Alkitab untuk membuktikannya,
sehingga itu tidak akan meninggalkan pertanyaan di dalam pikiran anda. Jika memang
ada, beritahukan kepada saya. Tulislah surat kepada saya atau sebuah catatan kecil . . .
Dan itu sangat cocok sempurna bahkan binatang-binatang yang membinasakan mayat-
mayat mereka secara fisik di akhir zaman, menghabisinya seperti yang dia lakukan pada
waktu dulu.
147 Yang  terbaik  dari  pewahyuan  saya  yang  diberikan  Allah  kepada  saya  dan
diberitahukan sebelumnya bahwa itu akan dilakukan, ini  adalah Kebenaran tentang
keempat penunggang itu, yang terbaik dari pengetahuan saya.

Bagaimanakah menurut anda tentang Yesus?

Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia

Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihiku

Dan telah membeli keselamatanku

Di pohon Kalvari.

148 Sekarang, ingat, dengan tidak (itu adalah—teruskan jika anda mau)—dengan tidak
ada perasaan yang jelek terhadap siapa pun yang ada di dalam organisasi mana pun,
karena Allah sudah memiliki anak-anak di dalam sistim Katholik; Dia sudah memiliki
anak-anak di dalam sistim Methodis; Dia sudah memiliki anak-anak di dalam sistim
Baptis. Berapa banyak dari mereka . . . Mereka semua dari sistim-sistim yang berbeda-
beda terwakili di sini pada malam ini, yang keluar darinya ketika anda melihat Terang
itu? Coba lihat tangan anda.

Sekarang, ingat,  ada orang-orang di  luar sana yang sama seperti  anda, tetapi
sistim itulah yang membunuh. Paham? Itu adalah roh antikristus yang pada akhirnya
membawa mereka ke suatu tempat hingga mereka tidak akan mendengar Kebenaran.

149 Anda ingat, pada malam yang lalu ketika saya membahas pemeteraian itu? Jika
seseorang mendengar panggilan yobel, dan dia menolak untuk bebas pergi, dia dibawa
ke  tiang  dan  sebuah  tindik  melubangi  telinganya.  Telinga  adalah  di  mana  anda
mendengar;  dan iman timbul  dari  pendengaran.  Maka jika  dia  mendengarnya  dan
menolak untuk menerima kebebasannya, maka dia harus melayani tuan denominasinya
seumur hidupnya. Amin. Oh, bukan main. Tidakkah Dia mengagumkan?

Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia

(Angkatlah tangan anda sekarang dan menyembah Dia.)

Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihiku (Glori.)

Dan telah membeli keselamatanku

Di pohon Kalvari.

Sekarang  tundukkan  saja  kepala  anda,  dan  mari  menyembah  Dia  sekarang
sementara kita menyenandungkannya.

150 Tuhan, betapa berterimakasihnya kami. Saya begitu bergembira, Tuhan, begitu
berbahagia kepadaMu dan umatMu. Oh, Tuhan, Engkau membeli keselamatan kami di
Kalvari. Dengan senang hati kami menerimanya, Tuhan. Sekarang ujilah kami, Tuhan,
oleh RohMu, dan jika ada sesuatu yang jahat di antara kami, Tuhan, ketidakpercayaan
apa pun terhadap Firman, siapa pun yang ada di sini, Bapa, yang tidak mau menyela
setiap  janji  Allah  dengan  sebuah  “Amin,”  kiranya  Roh  Kudus  turun  sekarang,
penunggang kuda putih itu, sementara RohNya, Roh Kristus di hadapan antikristus, dan
memanggil  milik  kepunyaanNya.  Panggil  mereka  keluar,  Tuhan.  Kiranya  sekarang
mereka  bertobat;  datang  secepatnya  kepadaMu  dan  dipenuhi  dengan  Minyak  dan
anggur dan diubahkan dari jubah denominasi maut si Kain kepada jubah Kehidupan
Kekal yang seputih salju yang diberikan oleh Mempelai Pria; dan kemudian mereka akan
pergi ke perjamuan kawin malam suatu hari nanti di dalam Firman kebangkitan yang
dibuktikan itu. Kabulkanlah Tuhan. Selidiklah hati, sementara orang-orang menantikan
Engkau, melalui Nama Yesus.

151 Sekarang, selidikilah hati anda, saudaraku, saudariku, sahabat-sahabatku. Saya
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sudah lama bersama-sama dengan kalian. Ini sudah kira-kira 33 tahun. Pernahkah saya
memberitahukan kepada anda apa saja di  dalam Nama Tuhan tetapi  tidak terjadi?
Selidikilah Kristus sekarang sementara anda mempunyai kesempatan untuk itu. Itu
mungkin datang dengan segera di mana anda tidak dapat melakukannya. Paham? Dia
mungkin meninggalkan kursi kepengantaraanNya itu setiap saat; pada waktu itu anda
dapat menangis dengan segenap hati anda, anda bisa menghentakkan kaki anda, anda
bisa berbahasa lidah, anda bisa berlari-lari, anda bisa melakukan apa saja yang anda
inginkan dan bergabung dengan setiap gereja yang ada di dunia; tidak ada apa pun,
tidak ada lagi Pemutih bagi dosa-dosa anda. Lantas apa yang anda lakukan—di manakah
anda pada waktu itu?

152 Sementara saya percaya, dengan segenap hati saya, kursi itu masih terbuka. Saya
percaya Dia masih berada di takhta Allah, tetapi segera Dia akan beranjak dan tampil
untuk mengklaim apa yang sudah Dia tebus. Dia sedang melakukan pekerjaan Penebus
Kaum Kerabat sementara Rut sedang menunggu. Tetapi segera, anda tahu, sesudah
Boas  melakukan  pekerjaan  kaum  kerabat,  maka  dia  datang  dan  mengklaim
kepemilikannya, dan tepat itulah yang dikatakan Alkitab yang Dia lakukan. Dia tampil
dan mengambil Kitab itu; maka kepengantaraan selesai. Dia meninggalkan takhta itu.
Tidak  ada  lagi  Darah  di  kursi  pendamaian  itu,  dan  selanjutnya  apakah  itu?  Kursi
penghakiman.

Jangan biarkan terucap pada suatu hari  nanti.  “Saya pikir  pengangkatan akan
datang,” dan dengarlah Suara itu berkata kembali, “Itu sudah berlalu.” Tuhan menolong
anda. Sekarang, mari kita menundukkan kepala.

Saudara Neville, datanglah untuk membubarkan atau apa saja yang harus anda
lakukan. Tuhan memberkati anda sampai besok malam.
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