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1 (1)  Terima kasih  banyak,  saudara.  Selamat  pagi,  sahabat-sahabat.  Ini  adalah
sebuah  keistimewaan  untuk  kembali  ke  Tabernakel  ini  lagi  pada  pagi  ini  untuk
melanjutkan pesan yang besar ini di mana kita berusaha keras untuk menjelaskannya,
minggu yang ke-70 Daniel  ini.  Dan kita  senang melihat  begitu  banyak orang yang
berkumpul  pada hari  yang panas ini,  namun kami  minta  maaf  di  mana kami  tidak
memiliki ruangan untuk duduk. Melihat orang-orang berdesak-desakkan seperti itu dan
berdiri di sekeliling, itu membuatnya canggung. Dan tidak senyaman sebagaimana yang
seharusnya,  itu  membuat  anda sukar  untuk mengerti.  Tetapi  kita  akan melakukan
segala sesuatu yang kita bisa untuk menyelesaikan itu secepatnya.

Dan—dan hari ini, saya harap anda akan (jika saya sedikit berlambat-lambat)—
supaya anda mau memaafkan saya, karena inilah waktunya untuk menancapkan pesan
ini: waktu yang tepat untuk menancapkannya. Kita sudah mengaturnya dalam tiga seri
supaya kita bisa memastikan untuk dapat memahaminya.

2 (3) Nah, tentu saja, jemaat yang hadir tahu bahwa ini adalah—pesan-pesan ini
sedang direkam, dan dikirim ke seluruh dunia. Praktis setiap negara menerima kaset-
kaset ini di seluruh dunia. Dan saya mau mengatakan hal ini kepada orang-orang yang
mendengarkan kaset, di mana pun anda dan di bagian mana di dunia ini anda berada, di
mana mungkin ada beberapa hal di sini yang anda barangkali tidak setuju dengan saya
terhadap pengajaran yang saya—saya sampaikan. Tetapi saya mau katakan, saudara-
saudara, mungkin jika anda mau menjelaskannya sesuai dengan cara anda melihatnya,
itu berbeda dari apa yang saya percayai, tetapi saya akan senang untuk mendengarkan
apa yang harus anda sampaikan.

3 (4) Dan saya . . . Bersama dengan pemikiran tersebut di mana saya membawakan
pesan-pesan ini dari Firman Allah, di dalam hati saya ini adalah bagi pembangunan
gereja, untuk semua gereja, gereja yang universal, gereja Kristus yang universal. Dan
tentu saja saya sangat percaya bahwa kita hidup di akhir zaman. Dan usaha keras saya
untuk menjelaskan hal  ini,  dan meskipun demikian tidak berusaha membuatnya—
mendorongnya  ke  satu  arah  dan  ke  yang  lain  .  .  .  Saya  tidak  pernah  bersalah,
sepengetahuan saya, dalam melakukan hal itu.

4 (5) Seringkali orang-orang mendengar dari kaset-kaset, dan mereka berkata, “Yah,
saya tidak setuju dengan hal itu. Dia benar-benar tidak tahu akan pengajarannya, tidak
tahu Kitab Suci.” Yah, itu—mungkin itu benar. Nah, saya tidak akan mengatakan bahwa
itu  tidak  benar,  tetapi  bagi  saya,  saya—saya  mempelajarinya,  tidak  mengambil
perkataan-perkataan siapa pun . . . Saya baca apa yang sudah dikatakan oleh orang-
orang yang lain dan menghargai mereka. Dan semua yang dikatakan oleh siapa pun,
saya menghargainya. Tetapi selanjutnya—tetapi kemudian saya membawanya kepada
Tuhan, dan saya tinggal dengannya sampai saya bisa menjelaskannya dari Kejadian
sampai Wahyu, dan kemudian melihat semuanya tadi terhubung di dalam Alkitab, dan
selanjutnya saya—saya tahu di suatu tempat itu mendekati yang benar. Dan tentu saja,
di mana anda benar, itu saja satu tempat di mana saya keluar dari jalur. Dan mungkin
di mana anda salah atau benar, di situlah di mana saya keluar dari jalur, dan sebaliknya.

5 (6) Jadi kami menghargai kalian semua orang-orang yang menyenangkan yang
berada di sini di hadirin pada pagi ini, dan kalian orang-orang yang menyenangkan yang
mendengarkan kaset-kaset ini. Dan kami . . . Semua yang sudah dilakukan semuanya
adalah bagi Kerajaan Allah. Saya punya sahabat di seluruh dunia yang sangat saya
hargai,  dan  percaya  bahwa  saya  akan  meluangkan  waktu  untuk  bersama  dengan
mereka  di  dalam  kekekalan.  Dan  tidak  ada  di  dalam  hati  saya  untuk  mencoba
menyesatkan  orang-orang  itu  dengan  maksud  apa  pun,  selain  berusaha  untuk
membawakan semua yang saya bisa untuk menolong mereka.

Saya merasa seperti Salomo ketika dia berdoa dan berkata—memberi dia hikmat
sehingga dia akan mampu memimpin umat Allah. Itulah doa saya yang setulusnya.
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6 (8) Rekan-rekan saya yang bersama dengan saya di  sini,  di  sekitar  .  .  .  Saya
melihat Saudara Mercier, dan Saudara Roy Borders, dan Saudara Neville, dan Billy Paul,
anak saya; dan Gene di  sini  di  suatu tempat,  dan saudara-saudara itu,  Teddy dan
mereka. Saya menghargai orang-orang ini yang datang menolong saya.

Saya  ingat  beberapa  waktu  yang  lalu  di  sini,  Saudara  Leo,  sebuah—sebuah
penglihatan yang dia dapatkan dalam mimpi, dia menyebutnya—satu malam ketika kami
pertama kali bertemu, di mana dia melihat sebuah puncak piramida yang besar, jauh di
udara. Dan saya ada di atas sana berkhotbah di suatu tempat, dan dia memanjat untuk
melihat tentang apakah semuanya itu. Dan ketika dia tiba di atas sana di puncak ini,
wah,  dia  katakan,  terlihat  seperti  suatu cahaya perak,  seperti  sebuah piring,  saya
sedang berdiri berkhotbah kepada orang-orang. Dan dia menarik perhatian saya, dan
saya memandang dia, dan dia berkata, “Bagaimana anda bisa ada di sana? Bagaimana
saya bisa ke sana?”

Saya berkata, “Leo, tidak ada seorang pun yang bisa datang kemari. Allah yang
harus membawa seseorang kemari. Nah, anda tidak harus naik kemari. Anda harus
turun dan bersaksi  kepada orang-orang itu yang ada di  bawah sana, sesudah anda
melihatnya,  bahwa ini  adalah Kebenaran,  bahwa itu  adalah Kebenaran.”  Leo turun
kembali untuk bersaksi kepada orang-orang.

Sudah berapa lama itu terjadi, Saudara Leo? Beberapa tahun, bukankah begitu?
Beberapa tahun. Sejak itu, sejauh yang saya tahu, dia sudah setia dalam melakukan itu:
bersaksi kepada orang-orang bahwa pelayanan ini berasal dari Allah. Nah, dan saya—
saya tidak ingin itu berasal dari diri saya. Jika itu berasal dari saya, maka itu tidak ada
bagusnya, karena tidak ada yang baik di dalam diri seorang manusia. Paham? Itu harus
datang dari Allah.
7 (12)  Nah,  ketika  saya  memandang  ke  sekeliling  .  .  .  Dan  kemarin  sore  saya
bersalaman dengan sahabat saya yaitu Saudara West. Saya masih belum melihat dia di
gedung ini. Ya, saya sudah melihatnya sekarang—pagi ini. Dan anda tahu berapa jauh
orang-orang itu berkendaraan? Mereka sudah datang jauh-jauh dari Alabama untuk tiba
pada hari Minggu ini, jauh dari Alabama.

Saudara Welch Evans, saya melewatkan dia pada hari Minggu yang lalu. Seseorang
katakan dia ada di sini pada hari ini. Orang-orang itu berkendaraan dari Tifton, Georgia,
untuk sampai kemari. Dan Saudara yang duduk di sini, temannya. Begitu banyak . . .
Saudara Palmer dari Macon, Georgia. Dan saya melihat, saya yakin, Saudari Ungren dan
mereka di belakang sana. Mereka datang jauh dari Memphis, Tennessee. Nah, anda pikir
. . . Dan yang lain dari tempat-tempat yang lain. Baru saja bertemu dengan seorang
wanita di sini dari—jauh di Carolina Selatan.

8 (14) Nah, anda pikir orang-orang yang ada di sini ini (Saya mulai memandang,
jauh dari Chicago, dari tempat-tempat yang berbeda) berkendaraan sejauh beratus-
ratus mil hanya untuk menghadiri sebuah pertemuan. Kemudian ketika mereka tiba di
sini, tidak ada tempat untuk duduk, bukan ruangan yang ber-AC, sebuah gedung tua
yang panas untuk berdiri—menyeka keringat, mengambil uang dari meja anak-anak
mereka untuk datang kemari untuk mendengarkan pesan itu. Apakah anda bermaksud
mau  memberitahu  saya  bahwa  tidak  ada  suatu  tempat  yang  melampaui  suasana
ketenangan yang ada di sini, di suatu tempat yang akan mereka tuju pada suatu hari
nanti? Tentu saja ada. Itulah setia. Orang-orang itu adalah orang-orang yang membayar
perpuluhan.  Mereka  tidak  hanya  datang,  mereka  membawa  perpuluhan  dan
persembahan-persembahan  mereka  ke  saya,  dan  membawanya  ke  rumah  Tuhan,
berusaha melakukan apa yang benar. Allah memberkati dengan melimpah orang-orang
yang setia yang seperti itu. Kasih karunia dan rahmat Allah menyertai mereka.
9 (15) Saya melihat sahabat saya Charlie Cox dan mereka yang datang dari Kentucky
selatan. Dan di mana saja anda memandang, anda melihat orang-orang yang datang
dari tempat-tempat yang berbeda.

Anak muda ini  yang duduk di  sini,  saya tidak dapat menyebut namanya. Saya
bertemu dengannya di Chicago. Tetapi anda berasal dari sebuah sekolah Alkitab yang
jauh dari sini di suatu tempat, bukankah begitu? Springfield, Missouri; Sekolah Alkitab
Sidang Jemaat Allah. Yah, bagus. Anda lihat, mereka datang dari mana-mana ke gereja
tua yang kecil ini.

Renungkan saja, kira-kira—sekitar 30 tahun yang lalu ketika saya meletakkan batu
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penjuru itu pagi itu, saya sedang berdiri di sana di Seventh Street, satu blok jauhnya.
Bahkan  saya  masih  belum menikah,  masih  anak  muda.  Dan  saya  melihat  sebuah
penglihatan tentang orang-orang yang berdesak-desakkan dan berhimpit-himpitan di
sini dari mana-mana. Dan saya sangat senang, berdiri di balik mimbar itu. Dan itulah
ketika Dia memberitahu saya, “Tetapi ini bukan tabernakelmu.” Dan Dia menempatkan
saya di bawah langit. Dan anda tahu cerita selanjutnya yang mana sudah saya tuliskan
di sampul Alkitab yang ada di batu penjuru sana.

10 (18) Saya sangat bersyukur atas kalian jemaat. Saya tidak bisa . . . Sangat kecil
hanya dengan mengatakan, “Yah, saya bersyukur atas anda.” Tetapi saya berdoa untuk
anda. Saya percaya kepada anda. Saya percaya akan pengalaman-pengalaman anda
dengan  Allah.  Saya  tidak  yakin  bahwa  ada  seorang  pria  atau  wanita  yang  mau
berkendaraan sejauh beratus-ratus mil  untuk datang kemari untuk memperlihatkan
jenis pakaian apa yang sedang mereka pakai.  Saya—saya tidak yakin mereka mau
melakukan  hal  itu.  Tidak.  Mereka  tidak  akan  datang  kemari  hanya  supaya  dilihat.
Mereka datang kemari karena mereka begitu sungguh-sungguh dan mendalami buat
keselamatan jiwa mereka. Doa saya adalah: “Tuhan, tolong saya, tolong saya paling
tidak memiliki setengah dari ketulusan itu untuk melayani mereka dengan segenap hati
saya dan memandang kepada Allah.”

11 (19) Pesan yang anda lihat pada pagi ini, itu digambar di sini pada papan tulis ini.
Ini adalah semata-mata hanya untuk membuat—untuk menjelaskan sebagaimana saya
meneruskan—berusaha untuk membuat anda dapat memahami apa yang sedang saya
bicarakan.

Dan Tujuh Puluh Minggu Daniel ini sudah menjadi sebuah pelajaran yang besar:
dua hari dan dua malam, hampir saya sudah, sejak akhir minggu saya sudah berada di
sini untuk hal itu, berusaha menemukan kata-kata apa yang harus disampaikan sebagai
kebenaran. Itu harus sesuai dengan keseluruhan Alkitab. Paham? Anda tidak bisa ambil
begitu saja, hanya dengan satu ayat Firman dan membuat sebuah pengertian, dan
kemudian berkata, “Yah, ini adalah apa yang dikatakan di sini,” dan kemudian berpaling
dan berkata, “Yah, tetapi di sini Itu—Itu mengatakan sesuatu yang lain, menentang
yang ini.” Itu tidak bisa terjadi. Itu harus mengatakan hal yang sama kapan saja. Jika
tidak, wah maka—maka anda—anda sudah salah. Dan begitulah caranya saya sudah
berusaha mengajarkannya.

12 (21)  Ngomong-ngomong,  di  kaset-kaset—itu  ada  di  kaset-kaset  .  .  .  Kritikan
terbesar yang saya peroleh di kaset-kaset itu, dari saudara-saudara saya di bagian-
bagian dunia yang berbeda, adalah percaya kepada kasih karunia Allah di mana saya
mengajarkan sesuai  dengan cara  yang saya  lakukan bahwa kita  sudah ditentukan
[Predestinasi—Ed.] sebelum permulaan dunia.

Saudara-saudara saya dari Pentakosta, tentu saja saya tahu bahwa pandangan-
pandangan anda adalah legalis (Paham?), dan saya—saya tahu itu sedikit mengganggu
pandangan-pandangan anda, tetapi  maukah anda sebagai seorang saudara Kristen,
maukah anda memberikan pertimbangan yang cukup untuk berlutut di hadapan Allah
dengan Alkitab anda dan memohon kepada Tuhan untuk menjelaskannya kepada anda?
Maukah anda melakukan hal itu? Apakah anda mau pakai pandangan legalis anda dan
mencoba untuk membuatnya terhubung dari Kejadian sampai Wahyu?

13 (23) Dan tentang benih ular, itu adalah pembunuh. Banyak orang tidak percaya
akan hal itu. Tetapi jika saja anda mau membaca di Kejadian, Alkitab katakan bahwa
ular punya benih keturunan, “Dan Aku akan menaruh permusuhan antara benih ular dan
Benih wanita itu.” Jadi ular punya benih keturunan. Dan jika benih ular yang dimaksud
adalah rohani, maka Yesus bukan seorang manusia, jadi Benih wanita itu pun adalah
rohani. Keduanya memiliki benih keturunan, dan permusuhan itu masih ada di situ. Ular
itu  punya  benih  keturunan.  Dan  jika  saja  anda  mau  mengambil  Alkitab  anda  dan
berlutut dan benar-benar menaruh hormat di hadapan Allah, saya percaya Allah akan
menyatakan itu kepada anda.

Dan jika anda tidak memahaminya, saya—saya bersedia kapan saja melakukan
yang terbaik untuk menolong anda melalui surat, atau melalui—atau melalui wawancara
pribadi, atau apa saja yang bisa saya lakukan untuk menolong anda. Tentunya kita
menyadari  bahwa  itu  tidak  menyelamatkan  seseorang,  juga  bukan  menghukum
seseorang, tetapi itu hanya mendatangkan pencerahan atas subyek tersebut di mana
kita semua berusaha dengan keras untuk membuat orang-orang bisa mengerti.  Itu
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hanya mendatangkan pencerahan.

Sekarang, bagi  hadirin yang terlihat,  saya katakan ini  demi kaset-kaset.  Anda
paham? Dan kaset-kaset ini menyebar ke seluruh—ke mana-mana.

14 (26) Sekarang, mari kita tundukkan kepala kita sejenak sebelum kita menghampiri
Penulis  Firman  ini.  Dan  berapa  banyak  pada  pagi  ini  yang  ada  di  hadirin  yang
membutuhkan? Katakan saja, “Aku membutuhkan; oh, Tuhan, kasihanilah saya.” Tuhan
memberkati.  Dan  bagi  mereka  yang  akan  mendengar  kaset  ini,  ketika  anda
mendengarnya, kiranya Tuhan mengabulkan permintaan anda.

15 (27) Bapa kami yang di surga, kami adalah orang-orang yang bersyukur, walaupun
orang-orang yang tidak layak. Tetapi kami menghampiri takhta kasih karuniaMu pagi ini,
karena kami telah diundang untuk datang. Yesus berkata, “Mintalah apa saja kepada
Bapa di dalam NamaKu, Aku akan melakukannya.” Nah, kami tahu bahwa itu adalah
Kebenaran.

Dan di sini di hadirin ini dan yang di mana kaset ini akan pergi, barangkali akan ada
beribu-ribu orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali yang mendengarkan ini. Dan
kami tahu, Bapa, bahwa ketika kami dilahirkan kembali, bahwa roh kami berasal dari
atas. Itu adalah Roh Allah, Roh Kudus, atas kami. Dan kami menyadari  bahwa Roh
Kudus itu sepenuhnya berkuasa dan dapat melakukan apa saja bagi kami di mana kami
merindukan itu terlaksana. Maka, Bapa surgawi, kami mau memohon kepadaMu untuk
melepaskan iman kami kepada Roh itu, supaya Ia akan mampu mengamankan bagi diri
kami pada pagi ini, dan bagi kemuliaan Kerajaan Allah, semua permintaan-permintaan
dan kerinduan-kerinduan ini, supaya kami akan disembuhkan dari sakit penyakit kami
dan derita-derita kami, sehingga kami akan melayani Allah kami dengan semua yang
ada di dalam diri kami.

16 (29) Buka telinga pengertian kami pada hari ini. Dan sebagaimana saya berusaha
keras untuk membawakan pertanyaan yang besar ini  dan menjelaskannya di dalam
pikiran orang-orang . . . Dan saya sudah menuliskannya di sini, Tuhan, di atas kertas
dan juga menggambarnya di papan tulis ini, bagan ini, tetapi mutlak tidak cukup untuk
menjelaskannya. Sekarang, kami berseru kepadaMu, sang Guru agung yang sudah
menulis Firman, yang mengilhamiNya, yang memberikanNya kepada nabi Daniel; dan
kami  berdoa kiranya Engkau akan mengirimkan pengilhaman pagi  ini  (di  hari-hari
terakhir ini seperti yang Dia katakan bahwa kitab itu akan tertutup sebelum waktu yang
sekarang ini) supaya Engkau akan membuka pengertian kami; dan kiranya ada alas
iman  yang  lembut  di  dalam  hati  kami  yang  akan  membiarkan  Firman  memiliki
pegangan, dan terang, dan menghasilkan pohon-pohon kebenaran di dalam hidup kami
yang Ia harapkan untuk terjadi. Iman kami kepada Allah, kiranya itu mengamankan hal
itu bagi kami pada pagi ini. Sebab dengan merendahkan kami menantikan sekarang,
dan menyerahkan diri kami kepadaMu, di dalam Nama Yesus Kristus. Amin.

17 (30) Nah, kita bersyukur lagi untuk pagi ini buat kesempatan yang besar untuk
membuka halaman-halaman Firman Allah yang kekal ini.

Sekarang,  alasan  di  mana  saya  sudah  timpakan  itu  ke  atas  diri  saya  untuk
mencoba menjelaskan hal ini, adalah karena . . . Kita akan menyelesaikan Kitab Wahyu,
dan kita baru saja menyelesaikan Tujuh Zaman Gereja. Dan kemudian di akhir pasal
tiga dari Kitab Wahyu, gereja diangkat naik dari bumi masuk ke dalam kemuliaan. Dan
saya sudah berusaha dengan segenap hati saya untuk menyampaikan hal ini kepada
orang-orang supaya mereka mengharapkan sesuatu terjadi di mana mereka melihat
tertulis di Kitab Wahyu ketika dulunya itu tidak diterapkan di dalam zaman gereja. Dan
kita sudah lebih mendekat kepada kesudahan daripada yang anda pikirkan.

18 (32) Beberapa malam yang lalu, Billy, atau menantu perempuan saya, tepatnya,
menelepon saya tengah malam, dan berkata ada seorang laki-laki yang bernama Andy
Herman (yang adalah saudara sepupu saya) sedang terbaring sekarat di rumah sakit.
Dan saya pergi untuk melihatnya. Mereka memberinya begitu banyak obat sehingga dia
tertidur, dan saya tidak dapat berbicara dengannya. Pagi harinya . . . Saya memohon
kepada Tuhan untuk tetap menghidupkan dia sampai saya bisa . . . “Ad,” dia adalah
seorang yang baik, tetapi dia bukan seorang Kristen. Dia bukan paman, dia adalah
sepupu, menikahi sepupu saya.

Dan  kemudian,  ketika  Bibi  Hattie  berdiri  di  sana  dan  memberitahu  saya,  dia
berkata, “Billy, di sepanjang delapan tahun kehidupannya ini, dia tidak melayani Allah.”
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Tetapi katanya, “Beberapa minggu yang lalu dia sedang duduk di rumah . . .” Dia sudah
berumur 80 tahun. Tentunya dia tidak banyak melakukan pekerjaan tangan. Tetapi
dikatakan . . .

Dia  memanggilnya  dan berkata,  “Hattie,  kamu tahu?  Kristus  datang di  sini  di
hadapan saya beberapa menit yang lalu.”

Dia memandangnya dan berkata, “Andy, apakah—apakah . . . Apa yang terjadi?”
Dia berkata . . .

Dia  katakan,  “Tidak.  Dia  berdiri  di  sini  di  hadapan saya,  dan Dia  mengatakan
sesuatu.”

Katanya, “Apa yang Dia katakan?”

“Sudah terlambat daripada yang kamu pikirkan.”

19 (33) Dalam beberapa minggu sejak itu,  dua atau tiga minggu,  dia  mengalami
stroke dan terbaring lumpuh sekarat di sana di rumah sakit. Saya berkata, “Bibi Hattie,
betapa memalukan anda karena tidak memanggil saya, atau seseorang, untuk membuat
hatinya  berada  dalam  kondisi  untuk  siap  bagi  waktu  ini  di  mana  dia  sudah  tiba
sekarang.”

Saya  memohon  kepada  Tuhan  esok  paginya  ketika  saya  .  .  .  Dia  tidak  bisa
berbicara jadi  saya tanyakan saja dia; saya berkata,  “Bisakah kamu mendengarku,
Paman Andy?”  Dan dia  bisa  menganggukkan kepalanya sedikit  dan menggerakkan
rahangnya. Saya berdoa untuknya, menyuruhnya untuk mengakui  dosa-dosanya di
hadapan Allah. Saya ingin membaptis dia, dan Bibi Hattie ingin dibaptis.

Dan  turun  ke  aula  itu  untuk  menemui  seorang  wanita  muda  yang  tinggal  di
lingkungan sini, di mana mereka sudah hendak mengirimnya ke rumah sakit jiwa, dan
Tuhan sudah melakukan perkara yang besar baginya: pulang ke rumah.

Kemudian dalam perjalanan saya bertemu dengan seorang saudari kulit berwarna,
dan dia berkata, “Bukankah anda Saudara Branham?”

Dan saya katakan, “Ya saya.”

Dia berkata, “Anda ingat saya? Saya Nyonya Drye.”

Dan saya katakan, “Ya, saya yakin saya ingat. Pete Drye dan mereka, yeah, saya—
saya ingat anda.” Dia melihat ke ruangan, dan ketika kami . . . Saya heran kenapa dia
mengatakan hal itu. Dan di sana Paman Andy sudah bangun di tempat tidur, dan duduk
di sana, menggerakkan tangan dan lengannya seperti orang yang lain, berusaha untuk
mendapatkan itu—tempat tidur itu supaya dia bisa keluar dari  situ dan pergi.  Nah,
mereka datang untuk dibaptis di dalam Nama Tuhan Yesus, dia dan isterinya.
20 (37) Jadi . . . Tetapi untuk apa saya mengatakan itu: Sudah terlambat daripada
yang  anda  pikirkan.  Dan  saya  yakin  bahwa  Tujuh  Puluh  Minggu  Daniel  ini  akan
membawanya kepada pengertian kita.

Nah, sebagian besar dari saudara-saudara kita yang Pentakosta (yang sudah saya
katakan di awal tadi di kaset) bahwa, mereka tidak setuju dengan ini. Mereka sedang
menantikan  sesuatu  yang  besar  yang  dahsyat  yang  akan  terjadi.  Dan,  saudara-
saudaraku,  jika  anda  mau  mendengarkan  dengan  seksama  dan  tidak—dan
mendengarkan, anda akan menemukan bahwa sesuatu yang besar yang dahsyat itu
sudah terjadi. Yesus siap untuk kembali.

Gereja pergi  di  Wahyu pasal 3. Tidak ada dikatakan di  situ tentang—tidak ada
selain hal yang terakhir yang adalah utusan bagi zaman gereja yang terakhir. Kemudian
kita berurusan dengan orang-orang Yahudi sampai dengan kedatangan lagi bersama
Mempelai  Wanita di  pasal  19.  Dari  pasal  6 sampai  19 semuanya adalah Yahudi.  Di
situlah di mana saya ingin memberikan kepada saudara saya yang baik di sini selama
meterai-meterai  ini,  Saudara  Wood,  yang  resminya  adalah  Saksi  Yehova,  dia  dan
seluruh  keluarganya  di  sini  pagi  ini,  bahwa  144.000  itu  bukan  .  .  .  tidak  ada
hubungannya dengan bangsa-bangsa Kafir; mereka adalah orang-orang Yahudi. Paham?
Dan itu bukan tubuh mistik Kristus di bumi pada hari ini; Mempelai Wanita adalah Tubuh
mistik itu. Oleh Roh Kudus kita dibaptis ke dalam Tubuh mistik itu.

21 (40) Sekarang, kita tahu bahwa di Kitab Daniel ini, di mana sudah kita baca . . .
Kita akan baca lagi karena itu adalah FirmanNya. Di Daniel pasal 19, ayat 24 . . .
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Tujuh puluh kali  tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas
kotamu yang kudus, untuk melenyapkan pelanggaran, . . . untuk mengakhiri
dosa, untuk mengadakan pendamaian atas kejahatan, untuk mendatangkan
keadilan yang kekal, dan untuk memeteraikan penglihatan dan nubuatan,
dan untuk mengurapi yang maha Kudus.

(Ayat 25:) Maka ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar . . .
(Nah, itulah yang sudah kita bicarakan, dan sudah kita akhiri  pada hari
Minggu malam yang lalu, “mengurapi yang maha Kudus.” Di sinilah di mana
kita memulai pada pagi ini pada ayat 25.)

Dan oleh karena itu ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar
yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, . . . (Itulah
“Kotaku yang kudus.” Paham?) . . . sampai . . . pada kedatangan Mesias,
Raja itu, ada tujuh kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali tujuh masa
lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya,
tetapi di tengah-tengah kesulitan.

Sesudah  keenam puluh  dua  kali  tujuh  masa  itu  akan  disingkirkanlah
Mesias, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang
raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui
ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan
dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.

Dan . . . (Sekarang, ingat, itu adalah akhir dari perang. Kita memilikinya di
papan tulis ini. Dan sekarang, kita sedang memulai sesuatu yang lain.)

Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang
selama satu  kali  tujuh  masa.  Pada  pertengahan tujuh  masa  itu  ia  akan
menghentikan korban sembelihan dan korban santapan; dan di atas sayap
kekejian itu ia akan membuatnya binasa, sampai kepada pemusnahan, . . .
(Itu  saja.)  .  .  .  dan  yang  telah  ditetapkan  akan  menimpa  yang
membinasakan itu.“

22 (41) Oh, sebuah pelajaran yang mengagumkan. Saya katakan kepada isteri saya
pada  waktu  yang  lalu,  “Saya  bertanya-tanya  apakah  orang-orang  benar-benar
memahaminya.” Nah, saya ingin anda memahaminya. Jangan . . . Jika anda—kita harus
tinggal  di  sini  sepanjang  hari,  tinggal  saja.  Nah,  kita  akan—kita—kita  ingin
memahaminya. Paham? Kita—kita ingin tahu bahwa itu adalah Kebenaran, dan anda . . .
Jika anda benar-benar bisa melihatnya. Dan saya bertanya mungkin . . .

Kemudian sesudah itu  saya akan tinggalkan bagan itu  tergantung di  sini,  dan
anda—anda bisa menggambarnya sesudah itu, datanglah ke sini sore ini, kapan saja
anda mau, dan menggambar bagan-bagan itu dan seterusnya. Itu akan menolong anda
untuk mengerti. Itulah alasan saya taruh di situ, supaya anda akan memahaminya.

23 (43) Sekarang, mari  mengulang sedikit  supaya kita bisa mendapatkan sebuah
dasar. Nah, di sana . . . Daniel memikirkan orang-orangnya, karena dia sudah membaca
Yeremia  nabi  itu,  dan mengerti  bahwa Yeremia  telah  berkata  bahwa mereka akan
berada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan kemudian, dia melihat pada waktu
itu  bahwa  mereka  sudah  berada  di  pembuangan  selama  68  tahun.  Jadi  dia  tahu
waktunya sudah dekat. Jadi dia mengesampingkan seluruh pekerjaannya, menarik diri,
sebagaimana itu dulunya, tirai-tirainya dari semua tugas sehari-harinya, menghadapkan
wajahnya kepada Allah, mengenakan kain kabung dan abu, dan berpuasa dan berdoa
supaya dia akan memahami kapan waktunya nanti. Kemudian kita dapati, seperti yang
sudah saya sebutkan sebelumnya . . . (Bisakah anda putar itu, sedikit saja ke situ?
Kipas angin itu terlalu kuat anginnya; itu membuat saya serak. Kemudian . . . Terima
kasih, saudara.)

24 (44) Sekarang, kita mendapati bahwa Daniel, dia menginginkan informasi ini bagi
bangsanya. Dan saya berpikir jika Daniel, membaca kitab para nabi yang sebelum dia,
dan  memiliki  semacam  pengertian  yang  seperti  ini  bahwa  dia  sudah  mendekati
kesudahannya, dan mencari Allah untuk menemukan betapa dekatnya kesudahan itu,
maka saya berpikir kita dibenarkan dengan melihat bahwa kita berada di akhir dari jalan
itu sekarang, bukan untuk mengenakan kain kabung dan abu, tetapi mengeluarkan hal-
hal  dunia  dan  kepedulian-kepedulian  akan  hidup  ini,  dan  mencari  Allah  untuk
mengetahui sekarang ini kita berada pada hari apa pada tahun ini, karena kita melihat
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kita berada di penghujung. Dan supaya gereja akan berpuasa dan berdoa dan bersiap-
siap, itulah sebabnya saya sudah berusaha keras dengan menanggungkannya ke atas
diri saya, tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini, karena saya sudah melewatkannya
setiap  kali,  dan  berkata,  “70  minggu  Daniel  itu  .  .  .”  karena  saya  tidak  dapat
memahaminya . . . Dan itulah sebabnya sekarang saya tanggungkan itu ke atas diri
saya untuk mencoba menjelaskannya, dan saya percaya oleh pertolongan Tuhan saya
dapat melakukannya dengan kasih karuniaNya, untuk membawakannya di  mana—
memperlihatkan kepada anda betapa dekatnya kita kepada kedatangan Tuhan.

25 (45)  Nah,  Daniel  dalam  dua  tahun  saja.  Kemudian  kita  mendapati  bahwa
sementara dia berdoa, Malaikat Gabriel  terbang dengan cepat kepadanya dan tidak
hanya menjelaskan kepadanya kapan bangsanya akan keluar dari pembuangan, tetapi
juga semua yang sudah ditentukan bagi  umatnya,  semua yang masih  tersisa  bagi
umatnya, Dia katakan, “Ada 70 minggu yang masih tersisa bagi bangsa Yahudi.”

Kemudian kita mendapati bahwa dia memiliki enam rangkap maksud, dan salah
satu di antaranya adalah: untuk melenyapkan pelanggaran, dan—dan untuk mengakhiri
dosa, untuk mengadakan pendamaian atas kejahatan, untuk mendatangkan keadilan
yang kekal, untuk memeteraikan penglihatan dan nubuatan, dan untuk mengurapi yang
Mahakudus.

Dan kita sudah membahas, hari Minggu pagi yang lalu, Daniel di dalam kondisinya
sedang berdoa di sana; hari Minggu malam yang lalu, memberikan ayat-ayat Kitab Suci,
supaya orang-orang akan membacanya ketika mereka tiba di  rumah. Apakah anda
sudah membacanya? Apakah anda menyukainya? Mengagumkan.

Nah, enam rangkap maksud .  .  .  Dan kita temukan bahwa pada maksud yang
keenam ini, “Untuk mengurapi yang Mahakudus,” kita tahu bahwa yang Mahakudus
selalu menggambarkan Gereja, Tabernakel. Dan yang terakhir akan dilakukan adalah
untuk mengurapi yang Mahakudus; itu adalah Tabernakel Milenium di mana Dia akan
tinggal di dalamnya selama Milenium itu, di mana kita akan tinggal di dalamnya.

26 (49) Nah, pada hari ini kita sedang menghampiri, “Apakah 70 Minggu itu?” Dan ini
adalah bagian yang sangat penting: 70 Minggu.

Nah, kita tahu bahwa Kitab-kitab Suci tidak dapat berdusta. Mereka pasti benar.
Dan jika Malaikat  Gabriel  ini  datang dan memberitahu Daniel  bahwa hanya ada 70
minggu yang tersisa bagi orang-orang Yahudi . . . Sekarang, kita mau terapkan hal itu
pada enam hari—atau tujuh hari dalam seminggu. Tetapi di dalam nubuatan itu selalu
diberikan dalam perumpamaan-perumpamaan.

Dan demikianlah, tidak diragukan bahwa di sepanjang zaman sudah ada ratusan
kali  dari  ratusan  orang,  para  sarjana,  orang-orang  yang  cakap,  yang  mencoba
menjelaskan apakah 70 minggu ini.  Dan saya sudah membaca banyak komentar-
komentar mereka tentang hal itu. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuan Smith
dari gereja Advent atas pandangan-pandangannya. Saya sangat berterima kasih kepada
Dr. Larkin atas pandangan-pandangannya. Saya berterima kasih kepada semua sarjana-
sarjana yang hebat ini atas pandangan mereka mengenai hal ini. Dan dalam membaca
buku-buku  mereka,  itu  sangat  menerangi  saya  sehingga  saya  dapat  menemukan
tempat-tempat yang terlihat benar. Tetapi untuk mendapatkan pandangan-pandangan
di mana saya—saya pikir  mau saya jelaskan, saya menyelidiki  melalui  ensiklopedia
waktu untuk mengetahui apakah artinya waktu.

27 (52) Dan kita temukan di sini, kita mendapatkan waktu, masa, dan pembagian
waktu.  Apakah waktu? Apakah satu minggu? Nah,  itu  sudah 3430 tahun yang lalu
semenjak ini adalah—semenjak Allah mulai berurusan dengan Yahudi: bertahun-tahun
yang lalu. Daniel adalah B.C [B.C. = Sebelum Kristus—Ed.], pada waktu itu adalah 538
B.C.: 538 tahun sebelum Kristus ketika dia mengucapkan hal ini untuk masa, masa dan
pembagian waktu dan 70 minggu. Lihatlah ke mana 70 minggu akan membawa dia.
Yah,  dia  masih  berada  di  Babel  dalam  70  minggu,  namun  demikian  Allah  sudah
memberitahu dia bahwa itu adalah seluruhnya yang sudah ditentukan bagi bangsa itu.

28 (53) Sekarang, gereja saya di sini tahu bahwa selama bertahun-tahun saya sudah
selalu memberitahu anda,  “Jika anda ingin tahu hari  apa pada minggu ini,  lihatlah
kalender. Tetapi jika anda ingin tahu waktu apa yang sedang kita hidupi ini, lihatlah
orang-orang Yahudi itu.” Itulah satu-satunya jam. Allah tidak memberikan waktu-waktu
yang pasti bagi bangsa Kafir. Tidak ada jangka waktu yang tertentu. Dan di situlah di
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mana saya berpikir bahwa banyak dari para penulis besar itu, mencampur-adukkannya,
mencoba untuk menerapkan hal ini bagi Yahudi dan bangsa Kafir, karena Dia berkata,
“Bangsamu,”  tetapi  Dia  sedang  berbicara  kepada  Daniel,  bukan  kepada  gereja.
Bangsanya Daniel, Yahudi. Jika Dia dulu sedang berbicara kepada gereja, anda tidak
bisa membuat hal itu berjalan ke mana-mana. Anda—anda lihat ke belakang, yaitu
sebelum kedatangan Kristus.  Itu  akan berakhir  dengan memakai  berbagai  macam
minggu nubuatan yang mau anda tempatkan di dalamnya. Itu sudah berakhir. Tetapi
Dia sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, oleh karena itu Yahudi adalah jamnya
Allah.

29 (54) Anda ingat di sini beberapa waktu yang lalu ketika Saudara Arganbright dari
California, Wakil  Presiden Asosiasi  Para Pengusaha Pria Injil  Sepenuh Internasional,
datang ke rumah saya, dan membawa sebuah kaset dan . . . bukan kaset, tetapi sebuah
film,  di  mana  mereka  .  .  .  tentang  “Tiga  Menit  Menjelang  Tengah Malam.”  [Three
Minutes Till Midnight—Ed.] Itu ditempatkan pada sebuah penelitian ilmiah. Ketika saya
melihat orang-orang Yahudi itu kembali, kembali ke Yerusalem, saya datang ke sini ke
Tabernakel,  dan  saya  katakan,  “Saya  merasakan  saya  sudah  mengalami  sebuah
perubahan kembali.” Banyak dari anda yang ingat akan hal itu. Saya katakan, “Demi
melihat orang-orang Yahudi itu pulang kembali . . .” Yesus katakan di Matius pasal 24,
“Ketika kamu melihat pohon ara mulai bertunas, kamu tahu apa yang kamu nantikan.”
Paham? Orang-orang Yahudi kembali . . .

30 (55) Nah, saya sudah punya beberapa komentar yang dituliskan di sini. Saya mau
masuk kepada hal itu. Nah, dan saya akan—saya akan—saya akan mengambil waktu
saya supaya anda juga bisa mencatatnya. Nah, ini semua terjadi . . . Ini . . . Nah, kita .
. . Di atas . . . Selama waktu di mana kita ada di dalamnya sekarang, semua ini terjadi
untuk . . . Itu adalah Yahudi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan gereja. Apa
pun dari Wahyu pasal 3 sampai 19 tidak ada satu pun yang berkaitan dengan gereja.
Anda tidak bisa menghasilkannya dengan benar. Itu benar-benar tidak ada di situ.

Sekarang,  saya  ingin  menjelaskan  bagaimana  saya  menemukan  hal  ini.  Nah,
banyak dari anda yang akan melihat di papan tulis di mana saya sudah menggambarkan
kurun waktu, bagaimana itu masuk ke dalam kurun waktu, sehingga itu bisa membuat
semua  orang  bisa  memahaminya.  Dapatkah  anda  .  .  .  Saya  rasa  anda  tidak  bisa
melihatnya dari belakang sana; tulisannya terlalu kecil. Dan itu adalah tulisannya si
Becky, jadi . . . Dan gambar itu . . . Saya punya satu yang lebih buruk dari yang itu,
tetapi Becky yang menggambar itu, tentang patung dari mimpinya Nebukadnezar. Dan
saya rasa itu terlihat lebih menyerupai seorang gadis, Becky, daripada seorang laki-laki.
Tetapi bagaimanapun juga, itu akan—itu akan memberikan informasi, apa yang kita
inginkan.

31 (57) Sekarang, jika kita baca di dalam Alkitab bahwa ada 70 minggu yang sudah
ditetapkan atas bangsa itu . . . Nah . . . Itu tidak ada kaitannya dengan gereja; 70
minggu tidak ada kaitannya dengan gereja. Jika anda perhatikan di sini, pada bagan itu
saya tempatkan zaman gereja di antara 70 minggu itu. Kita mendapatkannya di sini.
Seorang saudara di Georgia menggambar itu bagi kita di sini sebagaimana kita sudah
menyelesaikan zaman-zaman gereja. Dan kita yakin kita bisa memahami apakah artinya
ini.

Yang  putih  di  gereja  yang  ini,  itu  artinya  adalah  sepenuhnya  kerasulan.  Dan
kemudian di zaman gereja yang kedua, mereka memiliki doktrin Nikolaus. Atau mereka
memiliki  perbuatan-perbuatan Nikolaus; itu belum menjadi  sebuah doktrin.  Zaman
gereja yang ketiga itu menjadi sebuah doktrin, dan di zaman gereja yang keempat itu
diorganisasikan, dan itu adalah kepausan Roma. Dan di zaman gereja yang keempat itu
adalah Zaman-zaman Kegelapan. Anda perhatikan, semua yang gelap yang ada di situ
menggambarkan faham Nikolaus atau faham Roma. Bagian yang putih menggambarkan
Roh  Kudus,  gereja.  Sebagaimana  itu  dimulai  di  zamannya  Paulus,  seluruh  gereja
kerasulan  dipenuhi  dengan  Roh  Kudus.  Kemudian  kaum bangsawan  mulai  masuk.
Kemudian pada akhirnya mereka menggabungkan diri dan membuat sebuah gereja yang
sepenuhnya baru yang berasal dari situ, dan gereja yang kecil itu saja yang dibakar, dan
dilempari batu, dan diumpankan ke singa-singa, dan sebagainya.

32 (59) Pada reformasi muncullah Luther, sedikit  lebih terang. Anda mengerti? Di
zamannya Wesley masih membawanya ke terang yang lebih terang. Tetapi di zaman
gereja yang terakhir di sini, zaman gereja Nikolaus, itu adalah zaman di mana kita . . .
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atau, bukan Nikolaus, tetapi Laodikia, itu adalah zaman di mana kita hidup di dalamnya.
Anda perhatikan, tidak terlalu banyak terangnya.

Seseorang melihat gambar itu di sana, berkata, “Betapa memalukan anda, Saudara
Branham, zaman pencerahan yang hebat ini . . .”

Saya katakan, “Saya mau membayangkan ketika itu diayak maka itu tetap tidak
memunculkan yang benar.” Ketika anda memiliki hati yang benar-benar murni, yang
dilahirkan kembali dari Roh . . . Ingat, ini adalah satu-satunya zaman gereja di mana
Kristus  dikeluarkan  dari  gerejaNya,  dari  antara  mereka  semua.  Kita  sudah  punya
pengakuan yang hebat, tetapi apakah kita benar-benar memiliki sebuah kepemilikan
adalah yang sedang kita bicarakan. Apakah Kristus benar-benar berada di dalam gereja?
Akan ada sangat banyak di kalangan yang minoritas.

33 (61) Nah, sekarang, mari menggambar 70 minggu Daniel. Nah, saya akan ulangi
lagi di sini: para Pelayan Injil,  jika anda tidak setuju dengan ini, tidak apa-apa. Itu
terbagi ke dalam tiga periode, seperti  yang kita temukan di Daniel  9—tiga periode:
Pertama, periode 7 minggu; kemudian (2 x 30) + 2,  yang adalah 62 minggu; dan
kemudian periode 1 minggu. Itu terbagi ke dalam tiga periode yang berbeda.

Sekarang, saya sudah mendapatkannya terbagi di sini di papan tulis. Periode yang
pertama,  periode kedua,  dan menurut  pengertian  saya oleh  Injil,  oleh  Roh Kudus,
bahwa di akhir zaman Allah kembali lagi kepada orang-orang Yahudi.

Nah, kita tahu melalui Injil  yang sudah diajarkan Paulus dan mereka yang lain,
bahwa Allah akan kembali  lagi ke orang-orang Yahudi, baiklah, maka jika Dia akan
kembali lagi kepada orang Yahudi, mana bisa itu kita terapkan kembali ke masanya
Daniel? Kita harus menerapkan itu di zaman yang terakhir ini, dan itu adalah sesudah
gereja bangsa Kafir pergi, karena Dia berurusan dengan Israel sebagai sebuah bangsa,
kita sebagai individu.
34 (64) Nah, saya punya sebuah tulisan di sini yang mau saya bacakan untuk anda
sebagaimana  kita  teruskan.  Nah,  keluarnya  perintah  untuk  membangun  kembali
Yerusalem,  adalah  pada  tanggal  14  Maret.  Jika  ada  di  antara  anda  yang  mau
mencatatnya, dalam bahasa Ibrani anda akan mendapati itu disebut N-i-s-a-n Nisan,
yang artinya “Maret.” Perintah itu diberikan pada tanggal 14 Maret 445 B.C.—perintah
itu  diberikan  untuk  membangun—membangun  kembali  bait  suci  itu.  Anda
memahaminya, sebagaimana kalian sudah membaca ayat-ayat Firman pada waktu itu.
Sampai itu diselesaikan, itu butuh waktu 49 tahun untuk menyelesaikan bait suci itu dan
kota itu untuk membangunnya kembali, dan sebagaimana Alkitab katakan di sini, Daniel
berbicara—atau Malaikat itu kepada Daniel, bahwa tembok-tembok. . . . Dan itu akan
dibangun  di  tengah-tengah  kesulitan.  Dan  banyak  dari  kita  yang  ingat  ketika  itu
dibangun, mereka memegang batu bata di tangan yang satu dan pedang di tangan yang
satunya untuk mengawasi musuh. “Dan itu akan dibangun di tengah-tengah kesulitan.”
Jadi di sinilah di mana saya temukan bahwa semakin hari-hari saya . . .

35 (65) Nah, kita memiliki dua—tiga kalender yang berbeda. Kita kembali ke kalender
astronomi kuno itu, dan kita temukan bahwa di dalam kalender Julian terdapat 365¼
hari  dalam setahun. Mereka menghitungnya dengan melintasi  Sardis  dan bintang-
bintang yang berbeda dan seterusnya, mereka menghitungnya. Nah, kita temukan di
kalender Romawi, di mana kita hidup di bawahnya sekarang, 365 hari dalam setahun
dengan kalender itu. Tetapi di kalender Kristen atau nubuatan kita temukan hanya ada
360 hari dalam setahun.

Nah, anda akan bertanya-tanya bagaimana kekacauan ini muncul. Nah, ini hanya
bisa saya katakan sebagaimana diri  saya yang berbicara. Saya percaya bahwa jauh
sebelum penghancuran di zaman purba, kembali ke zamannya Ayub dan seterusnya,
bahwa mereka menghitung waktu dengan bintang-bintang, dan kita mengerti . . . atau
dulu sebelum waktu itu di mana dunia tegak lurus. Dan kemudian dengan dosa manusia,
dunia kebanjiran, dan itu miring dan air bah datang; oleh karena itu, kita ada gletser-
gletser  es  yang  besar  dan  sebagainya;  dan  semua puncak  dan  dasar  bumi  penuh
dengan  es.  Kita  tahu  itu.  Dan  bumi  tidak  tegak  lurus;  ia  sudah  miring.  Itu  yang
mengguncangkannya  keluar  dari  bulan  dan  bintang-bintang,  di  mana  mereka
mengawasinya, dan sudah salah menempatkan pada waktu itu, atau—atau anda tidak
bisa lagi menghitung waktu dengan itu, karena itu sudah berat sebelah—sudah miring.
Oleh karena itu, itu tidak akan kena ke bintang-bintang itu pada waktu yang bersamaan,
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karena itu—itu sudah berada di luar jalur dari bintang-bintang itu. Anda mengerti? Saya
percaya begitulah itu.

36 (67)  Itu  ditempatkan  kembali  dalam  kondisi  seperti  itu.  Dan  itu  hanya
menunjukkan  bahwa  ini  hanyalah  sebuah  periode  waktu.  Tidak  dapatkah  anda
melihatnya? Allah tidak memiliki hal-hal yang keluar dari jalur. Dia biarkan saja itu
berjalan seperti itu untuk sedikit waktu lamanya. Dan saya benar-benar yakin bahwa hal
itu  sudah  dikerjakan,  dan  pada  hari-hari  terakhir  ini  adalah  ketika  Allah  akan
menyatakan rahasia-rahasia ini kepada gereja. Dia belum melakukan itu sebelumnya,
dan alasan Dia belum melakukan itu adalah untuk tetap membuat gereja berjaga-jaga
dan berdoa senantiasa, tidak tahu kapan itu akan datang. Tetapi anda ingat di Daniel 12
Dia berkata, “Orang-orang bijaksana akan memahaminya di—di hari-hari terakhir ini”?
Paham? Itu sudah diberikan kepadanya.

Roh  hikmat  masuk  ke  gereja  untuk  memberitahukan  kepada  gereja  oleh
pewahyuan Roh Kudus—membawa gereja masuk dan menyatakan di zaman apa kita
sedang hidup. Persis sama sebagaimana Gabriel datang kepada—kepada Daniel, Roh
Kudus datang kepada gereja di hari-hari terakhir untuk menyatakan hal-hal rahasia
besar yang dalam ini. Apakah anda mengerti sekarang?

37 (69) Nah, hal itu akan merontokkan tahun astronomi atau tahun kalender Julian itu
(Paham?), tahun Masonic [Perkumpulan kebatinan—Ed.], karena dunia sudah miring.
Kita semua tahu itu dari  pelajaran di sekolah, dan itu sudah keluar dari  jalur. Oleh
karena itu mereka—bintang-bintang itu tidak akan melintas di garis bumi pada saat
yang bersamaan. Oleh karena itu, kalender Romawi juga salah, karena anda tidak bisa
tempatkan  hari-hari  itu  secara  bersamaan  .  .  .  Ada  banyak  hal  yang  bisa  saya
sampaikan di sini. Di mana kita mengetahui bahkan oleh alam sendiri yang mengajarkan
kepada kita bahwa hanya ada 30 hari dalam setahun.

Sekarang, mari kita melihat Wahyu di mana kita harus pergi ke sini di masanya
kedua nabi itu. Alkitab katakan mereka bernubuat selama 1260 hari. Nah, anda gunakan
kalender  astronomi  itu,  itu  pasti  akan  jauh  meleset  dari  3,5  tahun  itu.  Dan  anda
gunakan kalender Romawi yang kita miliki  di  zaman ini,  itu akan jauh melesetnya.
Tetapi anda gunakan kalender nubuatan itu, dan tepat ada 1260 hari dengan 30 hari
dalam satu bulannya. Paham?
38 (71) Kita ada 30 hari di beberapa bulan, 31 di bulan yang berikutnya, 28 dalam
satu bulan. Lihat, kita semua sudah kacau. Tetapi Allah tidak punya yang namanya
bergerak cepat, bergerak lambat, naik turun, maju mundur; Dia membuatnya mengena
dengan persis  sama (Ya, tuan.)—tepat sama—30 hari  dalam satu bulan, bukan 31,
kemudian 30, sesuatu yang lain. Paham? Tetapi itu semua sudah dikerjakan di dalam
ekonominya Allah yang agung itu untuk membuat gereja tetap berjaga-jaga dan berdoa,
bersiap-siap, mendapati pakaian mereka dibasuh di dalam Darah Anak Domba. Oh, di
hari-hari terakhir ini Dia sudah berjanji . . . Sekarang, kita melihat di mana kita sedang
hidup. Dan ingat, tujuan itu, tujuan satu-satunya adalah untuk melakukan hal ini.

39 (72)  Sekarang,  jika  dulu  ada  tujuh  .  .  .  Lihat,  persis  ada  49  hari—49  tahun,
tepatnya,  pada  waktu  pembangunan  bait  suci  itu,  7—atau  7  minggu  nubuatan,  7
minggu, karena ada 7 minggu yang sudah ditentukan untuk bait itu, untuk membangun
kembali  bait  itu;  dan  itu  persis  dibangun  selama  49  tahun.  Sekarang,  kita  sudah
mendapatkan  arti  dari  masa  dari  minggu-minggu  itu,  karena  jika  Alkitab  berkata,
Malaikat itu berkata bahwa dibutuhkan 7 minggu sampai pembangunan bait suci itu . . .
Dan itu tepat 49 tahun pembangunan bait itu dari—dari 14 Maret sampai . . . 538 B.C.
sampai bait itu dipulihkan lagi dan jalan-jalannya dipulihkan, tepat 49 tahun. Jadi apa
yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Sebab jika 7 minggu artinya 49 tahun,
maka 1 minggu sama dengan 7 tahun, dan 7 kali 7 adalah 49 tepat. Begitulah itu.

40 (73) Jadi sekarang, tidak ada lagi menebak-nebak tentang hal itu. Sekarang kita
tahu  bahwa  tiap  minggu  artinya  7  tahun.  Sudahkah  anda  memahaminya?  Mari
mengucapkannya bersama-sama: “1 minggu sama dengan 7 tahun.” Sekarang, kita
tahu kita sudah mendapatkannya. 1 minggu sama dengan 7 tahun.

Di sinilah kita persis di sini: minggu yang pertama. [Saudara Branham melangkah
ke papan tulis untuk mengilustrasikan—Ed.] 49 tahun untuk membangun kembali bait
itu.  Nah,  garis  yang  di  atas  sini  menggambarkan  bangsa  Yahudi  sebagaimana  ia
melintang. Ini baru waktu, dan ketika itu turun ke sini, itu turun dan keluar dari bangsa
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Yahudi masuk ke masanya bangsa Kafir, kemudian naik lagi dan menangkap Israel dan
berlanjut.

41 (75) Nah, bangsa-bangsa Kafir tidak diberikan waktu yang pasti. Hanya dikatakan,
“Zaman  Bangsa-bangsa  Kafir.”  Dan  kita  mengetahui  bahkan  Yesus  pun  tidak
menentukan suatu waktu kepada mereka, sebab kita temukan di sini di Lukas 21:24;
Dia berkata, “Mereka akan menginjak-injak tembok-tembok Yerusalem sampai bangsa
Kafir . . .” Biar saya kutip itu. Saya mengutipnya hanya dengan ingatan. Biarlah saya
membacanya,  karena  itu  akan  ada  di  kaset  ini,  dan  kita  mau  pastikan  untuk
mendapatkannya dengan benar. Baiklah. Jika anda mau membukanya bersama saya, di
Lukas 21 dan 24. Saya sudah mempelajari hal ini dengan jelas yang terbaik yang saya
bisa.

Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa .  .  .  (Siapakah
yang sedang Dia bicarakan? Orang-orang Yahudi. Itu adalah penghancuran
bait suci pada tahun 70 Masehi) . . . dan dibawa sebagai tawanan ke segala
bangsa; . . . (Sekarang, ingat, bukan hanya di Babel, bukan hanya di Roma,
tetapi ke segala bangsa. Di situlah di mana bangsa Yahudi berada di zaman
ini: segala bangsa.)  .  .  .  dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-
bangsa kafir, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu.

42 (76) Kemudian ada waktu yang diberikan, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu
kapan itu nantinya. Paham? Itu adalah sebuah misteri. Paham? Masanya bangsa Kafir,
tetapi Yahudi, dan kita tidak bisa memberitahukan waktu dengan melihat gereja, apakah
ia murtad atau apakah ia terus, atau apa yang sedang ia lakukan; anda tidak dapat
memberitahukan  melalui  hal  itu;  tetapi  lihatlah  orang-orang  Yahudi;  itu  adalah
kalendernya  masa.  Apakah  anda  memahaminya?  Allah  sudah  memberikan  kepada
mereka hari, dan jam, dan waktunya yang tepat, tetapi tidak pernah kepada bangsa
Kafir. Dia berikan kepada Yahudi, jadi perhatikan saja Yahudi, maka kita akan melihat di
mana kita berada.

Nah, sekarang, 7 minggu adalah 49 tahun. Kita sudah memperolehnya dengan
jelas sekarang bahwa 1 minggu adalah—1 minggu adalah 7 tahun. 1 minggu, 7 tahun.

43 (78) Sekarang, kita diberitahu sejak keluarnya perintah itu . . . Nah, kita diberitahu
sejak  keluarnya  perintah  untuk  membangun kembali  kota  itu  sampai  Mesias  (Dan
Mesias  adalah  Kristus,  tentu)  akan  ada  7  minggu  dan  62  minggu,  menjadikan  69
minggu.  Paham? Baiklah.  Dan 7  kali  69 minggu menjadikan 483 tahun.  Sekarang,
apakah anda memahaminya? Jika anda mau supaya saya mengulanginya lagi, saya akan
sangat senang untuk melakukannya.

Nah, kita diberitahu sejak keluarnya perintah untuk membangun kembali kota itu
sampai Mesias akan ada 7 (7, itu adalah yang pertama—pertama, di sini)—7 minggu
dan 62 minggu (menjadikan 62 dan 7 adalah 69)—69 minggu. 7 kali 69 minggu akan
menghasilkan 483 tahun. Oleh karena itu, sampai Mesias (Nah, kita sampai ke bagian
ini yang di sini) . . . sampai Mesias, harus ada 483 tahun—483 tahun.

44 (80)  Nah,  sekarang,  Yesus,  Mesias,  berjalan  masuk  ke  kota  Yerusalem,
berkemenangan, di atas punggung seekor keledai putih pada Minggu Palem, 2 April 30
M Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palem, 30 M. Dan sekarang, sekarang, dari
445 SM ke 30 M adalah tepat 475 tahun.

Tetapi seperti yang telah kita lihat bahwa 69 minggu menjadikan 483 tahun . . .
Nah, di  situlah masalah itu muncul,  tepat di  situ. Paham? Kita sudah mendapatkan
hanya dengan tanda dari Alkitab yang di sini, waktu, hanya 475 tahun, dan sebenarnya
adalah 483 tahun, ada perbedaan delapan tahun.

Nah, Allah tidak bisa membuat itu salah. Jika Dia katakan itu akan sekian hari, itu
sekian hari. Jika Dia berkata itu adalah sebanyak itu, ya sebanyak itu saja. Jadi apa
yang akan kita lakukan? Nah, 475 SM sampai 30 M adalah tahun-tahun Julian atau
astronomi, yang adalah 365¼ hari dalam—dalam setiap tahunnya. Tetapi ketika kita
mengurangkan hari-hari mereka ke kalender nubuatan kita . . .

45 (83)  Sekarang,  biarlah  saya  berhenti  di  sini  sejenak.  Supaya  anda  akan
mengetahui melampaui bayangan keraguan, saya tidak akan mengambil satu tempat itu
saja. Saya dapat mengambilnya melalui seluruh Kitab Suci dan membuktikan kepada
anda  bahwa  7  hari  adalah—bahwa  7—1 minggu  adalah—adalah  7  tahun  di  dalam
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Alkitab. Saya baru saja melakukannya di sini di Wahyu pasal 13—atau pasal 11 ayat 3.
Nabi-nabi itu akan bernubuat selama 1260 hari, yang adalah di pertengahan minggu
yang terakhir dari Yahudi. Kemudian mereka disingkirkan dan Harmagedon berlangsung.
Lantas jika itu demikian, di situlah lagi-lagi tepat ada 30 hari dalam satu bulan. Paham?
Maka itu adalah sebuah—itu bukanlah 31 hari dan 28 dan seterusnya; itu adalah tepat
30 hari dalam 1 bulan di setiap masa.

46 (84) Kalender nubuatan kita membawa kita kepada 360 hari seperti yang kita pakai
sekarang di dalam Kitab Suci. Kita mendapati tepat 483 tahun (Begitulah.)—483. Di sini
kita memiliki pembuktian nubuatan yang tepat, tepat benar. Sebab dari waktu keluarnya
perintah untuk membangun bait suci sampai kepada penghancuran itu . . . Atau ketika
mereka menolak Kristus dan membunuhNya pada tahun 33 M—ketika Kristus dibunuh
adalah tepat 483 tahun. Sekarang, dari keluarnya perintah untuk membangun kembali
Yerusalem sudah ditentukan 7 minggu, yang artinya 49 tahun, dan 49 tahun kena ke
situ dengan tepat. Baiklah, dari pembangunan kembali bait itu sampai kepada Mesias
adalah 438 tahun, jadi 434 tahun dan 434 kali 49 adalah tepat 483 tahun. Itu mengena
ke situ dengan tepat sampai kepada harinya, dari hari ke hari. Amin. Di situlah anda.

Mesias Raja itu akan datang. Paham? 7 kali 69 adalah tepat 484 tahun; itu tepat
sekali. Kemudian kita mengetahui dengan sempurna, kita tahu dengan tepat bahwa nas
Kitab Suci itu benar. Inilah dia. Tetapi anda lihat, semuanya ini . . .

47 (86) Ketika Allah memiliki dunia purba itu dan membinasakannya dengan air, Dia
mengubah penanggalan astronomi dan kemudian membiarkan orang-orang Romawi
masuk dan membuat  kalender  mereka,  yang mana itu  mengena,  dan lompat,  dan
seterusnya.  Dan saya  rasa  bahwa di—bahkan di  ensiklopedia  di  mana saya  sudah
membaca . . .

Berkata, ngomong-ngomong, Saudara Kenny Collins, apakah dia ada di gedung ini
pagi ini, Kenneth Collins? Anda tahu ketika anda mengirimkan kumpulan ensiklopedia
yang banyak itu kepada saya? Anda ingat itu? Yang anda kirimkan ke saya itu hampir
satu muatan truk banyaknya. Saya berpikir, “Di dunia ini apalah yang bisa dilakukan
oleh orang yang masih hijau seperti saya ini dengan semuanya itu?” Anda tahu, Tuhan
sedang memimpin anda, Kenny. Dari situlah saya memperoleh informasi itu, persis dari
ensiklopedia tua itu: Waktu. Dan saya belajar. Dan Becky memakainya di sekolahnya.
Saya pakai itu di dalam studi saya, di ruang baca saya di lantai bawah. Dan kami pergi
ke  situ  dan  mendapatkannya,  dan  di  situlah  kita  melihatnya,  dan  menemukan itu
dengan tepat, menggambar semua kalender-kalender dan masa-masa yang pernah ada.
Paham? Demikianlah kita mendapatkannya.

Begitulah itu, tepat 483 tahun sejak dari keluarnya perintah untuk memulihkan—
untuk  memulihkan  bangunan  itu  sampai  waktunya  Raja  Mesias  itu  ditolak,
menjadikannya tepat 483 tahun dengan kalender tersebut.

48 (89) Sekarang, anda lihat, kita memakai kalender yang sama di sini, karena jika
Allah memakai kalender ini  di  sini,  maka Dia harus memakainya untuk waktu yang
lainnya di sepanjang Alkitab. Apakah itu benar? Allah tidak berubah. Jadi jika 7 minggu
adalah 49 tahun, 7 minggu lagi adalah 49 tahun. 1 minggu adalah 7 tahun (Paham?),
maka itu membuatnya benar-benar sempurna. Dan jika itu mengena dengan tepat di
situ, itu akan mengena dengan tepat lagi. Amin. Oh, bukan main. Hal itu membuat saya
berkobar-kobar. Oh, saya—saya suka—saya suka demi mengetahui apa yang sedang
saya bicarakan. Saya —saya—saya suka itu, karena . . .

Seperti yang dikatakan orang tua itu, di Kentucky sana, kepada saya, katanya,
“Saya suka mendengarkan seseorang yang tahu apa yang sedang mereka bicarakan.”

Saya katakan, “Saya juga suka.”

Dia berkata,  “Itulah yang menjadi  persoalan dengan kalian para pengkhotbah.
Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian bicaraka.”

“Yah,” saya katakan, “Saya menghargai pujian anda, tetapi—tetapi ada beberapa
hal yang kami tahu dengan pasti apa yang sedang kami bicarakan.” Saya tahu bahwa
saya sudah dilahirkan kembali. Saya tahu saya sudah pindah dari maut kepada Hidup.
Saya tahu ada seorang Allah, karena saya sudah berbicara dengan Dia. Saya sudah
mendapati Dia berbicara melalui saya, dan berbicara dengan saya, dan berbicara kepada
yang lain, dan memberitahu saya tentang mereka yang lain; dan saya tahu bahwa Dia
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adalah Allah. Itu benar. Dia begitu baik dengan membuat diriNya turun dan mengizinkan
saya difoto bersama dengan Dia di mana dunia sains tidak dapat menyangkalinya. Dan
saya berpaling ke Kitab Suci dan sudah melihat bahwa itu dengan tepat terjadi untuk
menggenapi zaman gereja ini: tepat apa yang terjadi. Sehingga saya tahu bahwa kita
ada di sini. Amin.

49 (91) Nah, mungkin kita tidak terpelajar; mungkin kita bukan orang-orang yang
muluk-muluk dan yang seperti itu; mungkin kita bukan orang-orang yang berkedudukan
tinggi; tetapi kita benar-benar mengenal Allah. Kita mengenal Dia karena Roh Kudus,
dan dengan membandingkan kata demi kata melalui  Kitab Suci  sehingga kita  tahu
bahwa itu benar. Kita sedang hidup di akhir zaman.

Nah, di situ . . . Sekarang ingat, bahwa tahun nubuatan ini 360 hari dalam setahun
. . . Lihatlah semua yang lain. Alam, sebagian dari anda bisa mengerti, bahkan kepada
kaum wanita, dan seterusnya. Paham? . . . 30—30 hari . . . Hanya . . . Anda lihat, itu—
itu . . . Seluruh alam diset seperti itu. Paham? Bukan 31, 30, atau 28, atau yang seperti
itu, itu tepat 30 untuk setiap tahunnya. Itu adalah kalender nubuatan—tepat 483 hari.

Di  sinilah  kita  memiliki  pembuktian  yang  tepat  dari  nubuatan  itu—445  tahun
sebelumnya adalah tepat sekali. Sekarang, semua yang sudah dinubuatkan akan terjadi
di 70 minggu itu tidak pernah terjadi pada waktu itu, jadi itu disisakan bagi hari-hari
terakhir sekarang.

50 (94) Sekarang, saudara-saudara saya dari Pentakosta, nah saudara-saudara saya
yang  dari  Saksi  Yehova,  apakah  anda  menyadari  .  .  .  Apakah  anda  tahu  di  mana
144.000 orang itu tampil? Apakah anda tahu di mana semua mukjizat-mukjizat besar di
dalam Kitab Wahyu itu muncul? Di zamannya Yahudi, bukan di zaman kita. Tidak ada
tercatat di situ, hanya gereja yang sedang bersiap-siap dan akan pergi. Tentu, dengan
kuasa  Allah  kita  dapat  melakukan—melakukan  mukjizat-mukjizat  dan  perbuatan-
perbuatan heran; kita tahu itu. Tetapi hal yang sesungguhnya yang di sini adalah untuk
orang-orang Yahudi; maksud saya, kuasa pekerjaan yang sesungguhnya itu, pekerjaan
mukjizat.

144.000 orang itu tidak muncul di situ. Mereka di . . . Mereka muncul, bukan di
pasal 3; mereka terdapat di nas-nas Kitab Suci yang lebih lanjut. Dan sekarang, kita
melihat bahwa semua ini harus terjadi pada waktu minggu yang ke-70 ini, minggu yang
terakhir. Nah, jika mereka sudah memperoleh 69 minggu dan menghidupinya dengan
tepat seperti yang telah dikatakan Allah untuk mereka hidupi, dan itu terjadi dengan
tepat seperti yang telah Allah katakan akan terjadi, maka ada satu minggu lagi yang
dijanjikan kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, bersiap-siaplah. Paham,
paham? Dengarkan betapa dekatnya kita. Minggu yang terakhir tujuh—tahun-tahun
yang ketujuh . . .

51 (96)  Sekarang,  apakah  semua  orang  mengerti  sampai  sejauh  ini?  Jika  anda
mengerti  .  .  .  Semua  orang  yang  mengerti  sampai  sejauh  ini,  bahwa  itu  adalah
kebenaran yang sempurna; itu adalah Alkitab; itu adalah tahun-tahun nubuatan.

Sekarang,  kita  sampai,  dan  kita  mendapati  mereka  di  sini  dengan  penolakan
terhadap Mesias (Paham?), dari—kepada penolakan Mesias, minggu yang terakhir.

Sekarang, saya mau berhenti  di  sini  sebentar dan menjelaskan hal  ini.  Bahwa
ketika mereka menolak Mesias adalah ketika mereka, tentu saja, menolak Yesus sebagai
Juru Selamat dan menyalibkan Dia. Anda ingat di sini apa yang dikatakan Alkitab: “Dan
Dia akan disingkirkan, tetapi bukan karena diriNya, Mesias, Raja itu . . .” Sekarang,
renungkan betapa dekatnya nubuatan itu mengena. Saya ingin supaya hal ini membor
ke dalam diri anda, di mana jika nubuatan itu mengena dengan tepat kepada tanggal
tersebut,  tepat  kepada  masa  tersebut,  dan  tepat  dengan cara  seperti  yang  sudah
dikatakan akan terjadi, 7 yang lain ini—7 minggu yang satu ini tersisa—7 tahun yang
satu ini, tepatnya, 7 hari, 7 tahun, akan mengena dengan tepat menurut Kitab Suci.

52 (99) Sekarang, ingat, Dia disingkirkan: Mesias. Orang-orang Yahudi, Allah berhenti
berurusan dengan mereka. Mereka tidak berjalan lebih lanjut lagi. Selanjutnya mereka
diserakkan oleh Kekaisaran Romawi. Dan sudahkah anda perhatikan pada bagan saya di
sini  .  .  .  Saya  ingin  anda  mendapatkan  ini  sekarang  dan  menggambarnya.  Anda
perhatikan di sini  di  mana saya menempatkan salib itu? Di situlah di mana mereka
menolak. Tetapi waktunya diperpanjang sedikit lebih jauh di situ. Paham? Kenapa? 30,
40, 50, 60, 70—40 tahun kemudian Titus jenderal Romawi itu menghancurkan Israel—
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Yerusalem, dan menyerakkan bangsa itu ke seluruh dunia.

Anda lihat, Titus 40 tahun kemudian . . . Jadi sebenarnya waktu bagi orang-orang
Yahudi diperpanjang sampai lengkap . . . Allah tidak berurusan dengan mereka. Dia
hanya berurusan dengan mereka sampai mereka menolak Kristus. Kemudian ketika
mereka menyalibkan Kristus, mereka berteriak, “Biarlah darahNya tertanggung ke atas
kami dan ke atas anak-anak kami,” dan itu sudah terjadi sejak saat itu. Tetapi sebelum
mereka  diserakkan  .  .  .  Dengarkan.  Oh,  saudara.  Sebelum mereka  diserakkan  ke
seluruh dunia, butuh waktu sekitar 40 tahun bagi Allah untuk merubuhkan bait itu dan
menyerakkan mereka ke seluruh dunia. Tetapi Allah telah gagal untuk berurusan dengan
mereka lagi.  Allah gagal untuk berurusan dengan mereka lagi.  Dia pergi  berurusan
dengan bangsa Kafir. Anda tahu itu—mengerti sekarang? Nah, di sini kita mulai dengan
zaman-zaman gereja, masanya bangsa Kafir, Allah—berpaling dari orang-orang Yahudi.

53 (101) Nah, saudara saya yang misionaris, itu adalah untuk—untuk—untuk orang-
orang Yahudi, seorang saudara yang mulia yang berada di sini di suatu tempat, inilah
yang saya inginkan supaya anda tangkap dan pahami. Lihat, Allah berhenti berurusan
dengan Yahudi tepat di situ, karena Allah selalu berurusan dengan Israel sebagai sebuah
bangsa. Kita semua tahu itu. Israel adalah sebuah bangsa. Bangsa-bangsa Kafir adalah
suatu  umat.  Dan  Dia  harus  mengambil  suatu  umat  dari  bangsa-bangsa  Kafir  bagi
NamaNya. Kita akan dapatkan hal itu dalam beberapa menit.

Tetapi  sekarang,  di  tujuh  zaman  gereja  ini  yang  sudah  kita  bahas  di  dalam
masanya bangsa Kafir, dari penyaliban Kristus sampai kepada kesudahan dari zaman-
zaman gereja . . . Nah, kita sudah mendapatkan hal itu—kita sudah menyelesaikan hal
itu seluruhnya. Sekarang, kita sedang menuju ke suatu tempat di  mana kita dapat
menyentuh—masuk ke dalam Tujuh Meterai,  Tujuh Cawan,  Tujuh Sangkakala,  dan
semuanya itu menggambarkan bersama-sama, semuanya berurusan dengan orang-
orang Yahudi dan penghakiman Allah ke atas orang-orang di muka bumi, sisa itu . . .

54 (103)  Ingat,  pada  masa  penganiayaan  yang  besar  ini,  ada  jutaan  orang  dari
bangsa-bangsa Kafir  yang akan mati  di  situ,  yang menolak  mempelai  wanita,  sisa
keturunan wanita itu, perawan yang tidur. Dia pergi menjalani itu. Itu—itu benar-benar
sejelas seperti 70 minggu ini, benar-benar jelas. Dan mereka akan menjalaninya. Jadi
jika anda tidak memiliki Roh Kudus, lebih baik anda memperolehNya secepat yang anda
bisa. Kita berada di akhir zaman.

Sekarang,  perhatikan,  tujuh  zaman  gereja  .  .  .  Nah,  saya  tidak  mesti  harus
membahas hal itu, karena kita sudah memilikinya di kaset; dan itu sedang dijadikan
dalam bentuk buku-buku dan sebagainya, bahwa itu adalah waktunya di mana . . . Allah
tidak pernah berkata akan ada sekian hari, sekian jam, atau sekian tahun; Dia tidak
pernah mengatakan apa-apa; Dia berkata, “Sampai dispensasi bangsa Kafir selesai,”
sampai . . . Tembok-tembok itu akan diinjak-injak, sampai Allah berhenti berurusan
dengan bangsa-bangsa Kafir.

55 (105) Nah, kita tahu, bahwa di sepanjang zaman-zaman ini, kita mendapati Roh
Kudus masuk, dan kemudian Allah, kembali ke permulaan, mulai memberitahu pada
waktu itu saat penolakan terhadap Kristus . . . Allah sudah memperlihatkan dengan
tepat kepada Yohanes apa yang akan terjadi di sepanjang pemerintahan bangsa Kafir.
Nah, anda tidak ada batasan waktu seperti yang dimiliki oleh Yahudi, tetapi kita punya
sebuah tanda. Kita punya sebuah—kita punya papan tanda. Baik, Allah berhubungan
dengan Yahudi tepat seperti yang sudah Dia katakan yang akan Dia lakukan di dalam 69
tahun itu—atau 483 tahun, tetapi 69 minggu. Dan 1 minggu tersisa, 1 minggu masih
ditetapkan.

Nah, kita tidak dapat menerapkan itu di sini, karena ini adalah bangsa Kafir, gereja.
Berapa banyak yang mengerti hal itu? Nah, ini adalah Wahyu; mulai dengan pasal 1
sampai  pasal  3 membawa kita sampai  ke Laodikia.  Nah, kita melihat dengan tepat
bagaimana  ini  adalah  semua  gereja,  gereja  dunia  itu  sendiri,  Allah  tidak  pernah
melibatkan  orang  berdosa  dan—kecuali  dia  ingin  selamat.  Tetapi  gereja  dunia
seluruhnya  putih;  kemudian  datanglah  Nikolaus  yang  ingin  membentuk  sebuah
organisasi. Orang-orang penting masuk di dalamnya. Ini adalah di Nicea, Roma, ketika
mereka  mengadakan  Konsili  Nicea.  Dan  apa  yang  mereka  lakukan?  Mereka
mengorganisasikan  gereja,  kemudian  ia  mulai  menganiaya  orang-orang  Kristen.
Kemudian  di  zaman  gereja  yang  berikutnya,  itu  hampir,  Kekristenan  dalam  cara
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baptisan Roh Kudus sudah sepenuhnya lenyap.

56 (107) Tetapi pada waktu itu seperti yang kalian tahu, di mana saya mundur ke
belakang dan mengambil  sejarah, Bapa-bapa Nicea, dan Bapa-bapa Pra-Nicea, dan
semua sejarah gereja, dan naskah tertua yang bisa saya temukan, dan mereka masing-
masing membuktikan kepada anda bahwa gereja yang sedang Allah bicarakan bukanlah
gereja  Katholik  yang  diorganisasikan  itu  atau  organisasi  yang  lain.  Allah  sedang
berbicara tentang . . . Dan semua bintang-bintang besar di zaman itu adalah orang-
orang yang mengajarkan tentang baptisan Roh Kudus, baptisan di dalam Nama Yesus
Kristus,  dan  kedatangan  Roh  Allah,  dan—dan  berbicara  dalam  bahasa  lidah,  dan
penafsiran bahasa lidah, dan kesembuhan, dan mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda.
Itulah  yang  sudah  diberikan  Allah.  Dia  tidak  dapat  mengubah  pikiranNya,  dengan
berkata, “Yah, inilah ideKu tentang sebuah gereja, gereja kerasulan. Sekarang ideKu
adalah sebuah gereja orang-orang yang terkemuka.” Allah tidak berubah. Itu tetap Roh
Kudus.

Dan kita perhatikan dan mengemukakannya, kemudian ketika kita melihat sifatnya
Allah dan apakah Dia—dan kemudian mengemukakan ayat Kitab SuciNya, dan kemudian
mengambil  sejarah yang memperlihatkan itu mengena dengan tepat,  tepat sampai
kepada tanggalnya, waktunya, sampai kepada semua yang sudah Allah katakan melalui
Yohanes yang akan terjadi, itu terjadi kepada zaman bangsa Kafir itu.

57 (109) Sekarang, kita mendapati diri kita melampaui bayangan keraguan apa pun di
zaman Laodikia. Kita tahu diri kita. Kita sudah melewati zamannya Luther; kita sudah
melewati  zamannya Wesley;  sekarang kita  berada di  zaman Laodikia,  zaman yang
terakhir. Dan kita menyadari bahwa tiap-tiap zaman gereja itu memiliki seorang utusan.
Kita tahu hal itu. Ketujuh bintang di tanganNya yang adalah Ketujuh Roh yang keluar di
hadapan Allah. Masing-masing memiliki seorang utusan. Dan kita turun dan mengetahui
melalui Alkitab bagaimana sifat dari utusan itu nantinya, bagaimana sifat si utusan itu
nantinya. Dan kita angkat orang tersebut yang ada di dalam sejarah yang memiliki sifat
itu. Dan kemudian ketika kita menemukan manusia itu yang memiliki sifat itu di dalam
sejarah, sampailah kita untuk mengetahui bahwa dialah utusan bagi zaman gereja itu.
Kemudian kita mengetahui roh apa dan apa yang sudah dilakukan oleh manusia itu. Dan
kita  mengetahui  bahwa  dia  adalah  orang  kudus  yang  dipenuhi  Roh  Kudus,  Santo
Irenaeus, dan mereka semua yang lain, dan—dan Santo Columba, dan semua—semua
itu—orang-orang itu yang dipenuhi dengan Roh. Dan kita tahu hal itu melalui Kitab Suci
bahwa jenis roh itu harus ada pada orang yang sejenis itu pada waktu yang bersamaan.
Begitulah, jadi itu tidak bisa salah. Amin. Glori bagi Allah. Itu hanya . . .

58 (110) Saya tidak tahu, saudara. Itu lebih berarti bagi saya daripada apa pun yang
saya tahu (Paham?), karena itu adalah Firman Allah yang sedang membicarakan diriNya
sendiri. Ketika saya mendengar Allah mengucapkan sesuatu, saya berkata, “Amin.” Itu
benar.  Itu sudah menjawabnya. Itu sudah selesai.  Allah berkata demikian. Itu—itu
sudah  terjawab.  Baiklah,  Allah  katakan  itu  akan  terjadi  seperti  itu,  dan  kita
menemukannya di dalam sejarah dan melalui Kitab Suci. Kita membaca tentang zaman
gereja ini, apa yang akan ia lakukan, apa yang akan terjadi, jenis utusan seperti apa
bagi  zaman gereja  itu:  “Kepada—kepada  malaikat  gereja  Laodikia  .  .  .;”  “Kepada
malaikat gereja Sardis, Tiatira,” kepada mereka masing-masing. Dan kita kembali ke
sejarah  dan  menemukan  utusan  bagi  gereja  tersebut,  dan  kita  telah  menemukan
siapakah itu dulunya. Jadi pada waktu itu kita sudah menggambarnya, menempatkan
nama-nama mereka di bawahnya, dan di situlah mereka. Lihat, kita tahu itu mengena
dengan tepat.
59 (111) Sekarang . . . Dan kita tahu bahwa Allah selalu dan sudah selalu menentang
keagamaan yang diorganisasikan.  Ya,  tuan.  Dia  berkata,  “Nikolaus yang Kubenci.”
“Niko” artinya “mengalahkan kaum awam.” Kaum awam—kaum awam adalah gereja,
tubuh.  “Niko”  artinya “mengalahkan,  menaklukkan,”  dengan kata lain,  menjadikan
seorang manusia kudus, seseorang yang di atas orang yang lain. Kita semua adalah
anak-anak; kita memiliki satu Raja; itulah Allah. Kita memiliki satu Orang yang kudus;
dan itu adalah Allah. Amin. Dan Dia ada di tengah-tengah kita dalam rupa Roh Kudus.
Itulah Seorang yang kudus.

Sekarang, kita sudah sampai kepada sebuah kepastian bahwa melalui zamannya
Yahudi kita sudah mendapatkan 69 minggu itu dengan tepat melalui sejarah, melalui
kalender, melalui tahun nubuatan Allah—membawakan sejarah kalender nubuatan dari
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Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru dan memperlihatkan bahwa itu persis sama.
Paham? Nah, kita sudah mendapatkan gereja bangsa Kafir dari permulaan sampai ke
akhir zaman, dan kita tahu bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Amin. Anda
mengerti?

Sekarang, lantas jika kita hidup di akhir zaman ini, di akhir dari zaman ini, lantas di
mana kita berada?

60 (113) Perhatikan, kembali ke sini . . . Anda lihat garis ini yang digambarkan di
belakang ini  di  mana Allah berurusan dengan Yahudi,  atau tidak pernah berurusan
dengan  Yahudi,  itu  membutuhkan  waktu  yang  lama  bagiNya  untuk  mendapatkan
mereka . . . Butuh waktu 40 tahun bagiNya untuk membawa mereka masuk ke dalam
suatu kondisi  di  mana Dia bisa membuat mereka dibinasakan ke segala bangsa. Di
sepanjang hari-hari bangsa-bangsa Kafir, Dia harus mendapatkan mereka berada di
dalam suatu kondisi sebelum Dia dapat membuat FirmanNya terjadi. Mengerti yang saya
maksudkan? Semua yang mengerti, katakan, “Amin.” [Jemaat menjawab, “Amin.”—Ed.]
Saya mau pastikan anda memahaminya.

Sekarang, apa yang sudah terjadi? Lihatlah ke atas di puncak zaman gereja yang
terakhir ini. Melihatkah sedikit perpanjangan waktu ini? Hari-hari bangsa Kafir sedang
berakhir. Dan selama 40 tahun terakhir Yahudi sudah kembali ke Yerusalem, kembali ke
tanah airnya. Melihatkah di mana kita berada? Dibutuhkan waktu selama 40 tahun dari
sejak disingkirkannya Mesias sampai Titus menghancurkan bait itu dan menyerakkan
orang-orang Yahudi. Ini sudah 40 tahun yang lain di mana Allah sudah mengeraskan
hati semua jenis Firaun di segala tempat dan memaksa Yahudi kembali ke tanah air
mereka. Tetapi di masa ini mereka sudah kembali ke tanah air mereka lagi, dan gereja
berada di kesudahannya. Amin. Oh, saya—saya coba membacakan. Saya tidak bisa.

61 (115) Perhatikan. Orang-orang Yahudi berada di tanah air mereka dan kembali . . .
Jika anda memperoleh “Decline Of  The World's  War,”  [Penolakan Terhadap Perang
Dunia—Ed.] Volume 2, ketika Jenderal Allenby, sesudah Perang Dunia Pertama, terbang
ke Yerusalem dan merebutnya dan mengambil Yerusalem, dan orang-orang Kristen itu
berbaris di  Yerusalem dengan melepas topi  mereka; dan Allenby menyerah bahkan
tanpa sebuah tembakan senjata—atau—atau mereka menyerah kepada Allenby, orang-
orang Turki itu. Dan semenjak itu Allah mengeraskan hati Mussolini, hati Hitler, hati
Stalin, hati orang-orang di seluruh negeri untuk membenci Yahudi itu.

Dan kemudian burung-burung yang sangat besar yang turun itu,  yang disebut
Eastern Airlines, atau Pan American Airlines, atau apa pun itu dulunya . . . Saya yakin
itu disebut TWA. Ada di majalah, Majalah “Life”, saya yakin itu—“Look”; atau “Life”;
saya yakin itu adalah “Life,” baru tiga atau empat tahun yang lalu. Dan Allah sedang
menghalau orang-orang Yahudi itu kembali ke tanah air mereka, di mana mereka sudah
pergi selama 2000 tahun sementara bangsa-bangsa Kafir  sedang bersiap-siap. Dan
sekarang, bangsa-bangsa Kafir sudah menyingkirkan Kristus keluar dari gereja menurut
Wahyu pasal yang ketiga. Bahkan Dia tidak dapat kembali ke dalam gerejaNya. Tidak
ada tempat bagiNya untuk pergi. Dia ditolak. Dan inilah waktunya bagi pengangkatan.

Semua orang yang sudah ditebus di sepanjang ini . . . Titik-titik kecil seperti ini
adalah  naiknya  orang-orang  kudus  ke  dalam kebangkitan.  Anda  lihat,  kita  semua
bertemu bersama-sama tepat di sini. Alkitab katakan, “Kita yang hidup dan yang masih
tinggal sampai kedatangan Tuhan tidak akan mendahului atau menghalangi mereka
yang tidur.” Semuanya mulai yang dari sini dan sini dan sini . . .

62 (118) Nah, saudara-saudara Pentakosta, bagaimana anda bisa terapkan semuanya
itu di sini di zaman gereja Laodikia? Mereka—mereka sedang tidur melalui tiap-tiap
zaman ini, menanti. “Dan kita yang hidup (kumpulan kecil yang tersisa di sini), yang
masih hidup sampai kedatangan Tuhan tidak akan menghalangi mereka yang tidur;
sebab sangkakala Allah akan berbunyi, dan yang mati di dalam Kristus akan bangkit
terlebih dahulu; dan kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka (Amin.)—dengan
mereka (di sinilah kita, bertemu tepat di sini) untuk pergi menyongsong Tuhan di udara.
Amin. Dan begitulah. Di mana kita? Persis di sini. Di manakah Mesias disingkirkan?
Persis di mana Firman sudah mengatakan. Di manakah minggu yang ke-70 itu dimulai?
Tepat sesudah gereja disingkirkan. Kemudian Allah kembali ke Yahudi.

Tidakkah  anda  ingat  bahwa segera  sesudah gereja  pergi—gereja  pergi,  maka
Yahudi menerima, masuk. Tetapi terlebih dahulu, urutan yang berikutnya bukanlah
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sebuah bangsa yang perkasa dengan sebuah kebangunan rohani nasional di  antara
bangsa-bangsa  Kafir.  Urutan  yang  berikutnya  adalah  kedatangan  Kerajaan  Allah,
kedatangan Kristus.

63 (120) Sekarang, jika anda mau, kita bisa kembali di sini sekarang ke Daniel pasal
2, ayat 34 dan ayat 35. Dan ketika Daniel diberikan—pasal 2, 34 dan 35—ketika Daniel
sudah diberikan penglihatan bahwa masa-masa bagi bangsanya berakhir untuk waktu
yang tertentu, dan dia melihat bangsa-bangsa Kafir masuk, dan mendapat penglihatan
tentang batu besar yang di sini ini, atau patung yang sangat besar ini, memiliki kepala
dari  emas dan dada dari  perak (sekarang perhatikan,  itu  semakin  berat,  perak ke
emas), berikutnya, paha dari besi—paha dari tembaga, dan kemudian, kaki besi. Tetapi
jari-jarinya ada sepuluh jari, dan jari-jari itu dari besi dan tanah liat. Dan Dia berkata,
“Seperti tuanku lihat besi tidak akan bercampur dengan tanah liat, kerajaan-kerajaan
yang terbagi-bagi ini tidak akan bercampur satu dengan yang lainnya, tetapi mereka
akan mencampurkan benih mereka dan berusaha untuk menghancurkan kekuasaan
yang lainnya. Paham?

64 (121) Nah, apa yang terjadi, kepala emas adalah Nebukadnezar, yang tadi sudah
dia tafsirkan. Berkata, “Raja yang lain yang lebih kecil daripadamu akan datang,” yang
adalah Darius, Media-Persia, berkuasa atas kerajaan bangsa Kafir.  Berikutnya yang
datang sesudah Media-Persia adalah apa? Yunani, Aleksander Agung dan seterusnya;
Yunani mengambil-alih kerajaan itu. Kemudian siapa yang mengambil-alih dari Yunani?
Romawi. Dan siapakah yang menguasai dunia bangsa Kafir sejak saat itu? Romawi—
Romawi. Nah, itu adalah besi.

Selanjutnya perhatikan, Roma ada sampai akhir, karena ia pergi sampai ke ujung
dari jari-jari itu. Dan dia melihat lumpur, tanah liat, dan (itulah orang-orang, yang dari
mana kita berasal)—dan besi, kekuatan Roma itu, dijalankan di tiap-tiap bangsa itu. Dan
Roma memiliki kekuatan di setiap bangsa yang ada di bawah kolong langit.

65 (123)  Ada  seorang  manusia  di  dunia  yang  dapat  menghentikan  perang  atau
memulai  perang  tanpa—hanya  dengan  mengucapkan  sepatah  kata.  Itulah  paus.
Bagaimana jika dia berkata, “Jangan ada orang Katholik yang mengangkat senjata.”
Maka itu  sudah menyelesaikannya,  saudara.  Mengatakan apa pun yang anda mau.
Bagian yang terbesar di dunia Kekristenan adalah Katholik. Paham? Baiklah.

Biarkan dia mengucapkan sepatah kata, begitulah itu. Mereka—itu seperti yang
mereka  katakan  di  sini,  siapa  .  .  .  Kita  masuk  ke  situ  nanti.  Siapa  yang  sanggup
berperang dengan binatang itu? Siapa yang dapat berbicara seperti dia? Siapa yang
dapat melakukannya? “Maka marilah kita buat sebuah patung bagi binatang itu.” Itulah
konfederasi gereja-gereja, membuat sebuah patung seperti dia. Paham? Menyatukan
denominasi-denominasi itu bersama-sama, di mana mereka sudah melakukannya. Oh,
kita benar-benar berada di penghujung. Itu saja yang ada di situ, sahabat-sahabat. Kita
berada di sini di penghujung. Paham? “Marilah kita buat sebuah patung bagi binatang
itu,” sesuatu yang seperti dia. Sebuah patung adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu.
Paham? Nah, kita berada di akhir zaman.

66 (125) Sekarang, perhatikan di sini di akhir dari zaman ini . . . Nah, Daniel, di pasal
2 dan di ayat 34 dan 35, dia memandang patung ini dengan penuh perhatian. Dan dia
memperhatikan itu sampai sebuah Batu terungkit lepas dari gunung tanpa perbuatan
tangan,  dan  Itu  menggelinding  dan  meremukkan  patung  itu  di  kakinya  dan
menghancurkan . . . Bukan . . . Itu tidak pernah menimpa kepalanya; itu menimpa kaki
itu. Itu adalah akhir zaman, kesepuluh jari itu.

Apakah anda perhatikan dengan tepat di  sini  persis  sebelum Tuan Eisenhower
pergi, Protestan terakhir—dari—Amerika—sebagai presiden, di mana saya ragu bahwa
akan pernah ada lagi yang lain, tetapi—tetapi ketika . . . Hanya untuk memperlihatkan
bahwa  .  .  .  Seandainya  orang-orang  mau  bangun.  Ketika  dia  bertemu,  ada  .  .  .
Pertemuan terakhir yang mereka—dia bertemu dengan Rusia, ada lima negara timur
yang mewakili komunis, lima negara barat. Tuan Khrushchev adalah kepala dari negara-
negara  timur;  Tuan  Eisenhower  adalah  kepala  dari  negara-negara  barat.  Dan
Khrushchev, seperti yang saya mengerti dan sudah diberitahu, bahwa di Rusia, bahasa
“Khrushchev”  artinya  “tanah  liat,”  dan  “Eisenhower”  artinya  “besi,”  dalam bahasa
Inggris. Di situlah besi dan tanah liat anda tidak akan bercampur. Dan dia melepas
sepatunya dan memukul  meja itu  dengannya dan semua yang lain.  Itu  tidak akan
bercampur. Tetapi di masa-masa dari kekaisaran-kekaisaran inilah di mana Batu karang
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itu, yang terungkit lepas dari gunung tanpa perbuatan tangan itu, menimpa kaki dari
patung itu.

Nah.  Terungkit  lepas  dari  gunung  .  .  .  sudah  pasti  sebuah  gunung  batu.  Itu
terungkit lepas dari gunung batu. Sekarang, apakah anda memperhatikan . . .

67 (128)  Nah,  saudara-saudara  para  pelayan/minister,  dan saudara-saudara  dan
saudari-saudari di seluruh dunia, menurut pengertian saya maka Alkitab yang pertama
yang dituliskan, Allah menulisnya di angkasa, karena mereka harus melihat ke atas dan
melihat bahwa ada seorang Allah di surga, bahwa Allah ada di atas mereka. Dan jika
anda perhatikan di zodiak . . . Nah, jangan ada dari kalian orang-orang yang pergi . . .
Tetaplah tinggal dengan Alkitab yang di sini ini. Paham? Tetapi zodiak, di dalam zodiak
itu yang pertama dimulai, seperti yang saya pahami, adalah virgo; yang terakhir di
dalam angka zodiak adalah Leo Singa. Itu adalah kedatangan Kristus yang pertama
melalui perawan itu dan kedatangan kedua adalah Singa dari suku Yehuda. Paham?
Kemudian kita memiliki zamannya Cancer, dan juga di sepanjang zodiak itu.

Sekarang, kita mendapati  ada yang lain lagi  yang tertulis,  atau satu lagi  yang
ditempatkan; dan itu adalah piramida. Apakah anda perhatikan pada piramida mulanya
lebar pada dasarnya seperti sebuah gunung, terbuat dari batu yang padat, menuju ke
atas sampai ke puncaknya, tetapi di situ tidak pernah ada sebuah penutup yang ditaruh
pada piramida itu, piramida besar yang di Mesir itu. Keluarkan . . . Jika anda punya
selembar uang dolar di kantong anda, keluarkan uang satu dolar dan lihatlah itu, dan
anda  akan  temukan di  sini  meterai  Amerika  di  satu  sisi;  dan  di  sisi  yang  satunya
terdapat di dasar piramida itu, dan di atas piramida itu adalah batu puncak itu, tetapi itu
adalah sebuah mata yang besar, dan itu disebutkan di dasar dari piramida ini, “Meterai
besar.” Kenapa bukan rajawali Amerika meterai besar itu? Itu adalah meterai Allah.

Ingat kita dulu menyanyikan sebuah lagu kecil:

Di sepanjang jalan itu
Menuju kediaman jiwa itu,
Ada Mata yang sedang mengawasimu.
Setiap langkah yang kamu ambil,
Mata yang besar ini terjaga,
Ada Mata yang sedang mengawasimu.

Itu benar. Anda ingat ketika kita dulu mengalami Yobel kecil, kita akan berkata:

Jika kamu mencuri dan menipu dan berdusta,
Dan di gereja kamu bersaksi,
Ada Mata yang sedang mengawasimu.

68 (130) Nah, meterai besar itu. Nah, kita tahu itu . . . Saya tidak memahaminya,
ukuran  piramida  itu,  tetapi  saya  sudah  memberitahu  kalian  di  akhir—di  beberapa
pengajaran yang akan datang ini supaya anda melihat itu semua berjalan bersama-
sama . . .

Nah, mula-mulanya piramida itu untuk menggambarkan gereja, lebar di dasarnya.
Dan sebagaimana itu semakin mendekat ke puncaknya, itu mulai  lebih menyerupai
sebuah—sebuah bentuk corong.

Sekarang, kita tahu, itu semakin menanjak ke ujung dari puncak tersebut, dan
mereka  tidak  pernah  menyelesaikannya  secara  komplit.  Kenapa?  Kenapa?  Saya
bertanya-tanya kenapa. Karena Alkitab berkata bahwa Batu Utama itu ditolak. Mereka
dulunya ditolak.

69 (133) Sekarang, perhatikan, zaman gereja itu . . . Sekarang dengarkan dengan
seksama. Jangan lewatkan ini. Zaman gereja sudah datang dari permulaan reformasi,
Luther, kembali ke masa-masa yang dulu di mana batu-batu pondasi sudah diletakkan
yang adalah doktrin para rasul. Kemudian kita mendapati sebagaimana waktu berjalan
terus  dari  satu  zaman  ke  zaman  yang  berikutnya,  gereja  menjadi  semakin
minoritas/mengecil  di  sepanjang  waktu,  sampai  itu  melewati  seperti  .  .  .  Luther
mengkhotbahkan pembenaran. Maka anda menjadi—mengaku sebagai seorang Kristen,
mereka akan membunuh anda—di masa-masanya kemartiran—para martir.

Nah,  kita  mendapati  di  zamannya  Wesley  anda  adalah  seorang  kudus  yang
berguling-guling jika anda mengakui Kristus pada waktu itu—metode baru itu. Orang-
orang pergi  ke sini  ketika Wesley dan Asbury datang ke sini,  mereka mengadakan
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pertemuan-pertemuan di  sini  di  Amerika  (bacalah  sejarah anda),  di  mana mereka
mengadakan itu di gedung-gedung sekolah; gereja-gereja mereka di sini tidak mau
menerima mereka. Dan akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat sampai Roh Kudus
tercurah ke atas mereka, dan mereka akan tersungkur di  lantai.  Dan mereka akan
mencurahkan air ke atas mereka, mengipasi mereka dengan sebuah kipas, menyangka
mereka sudah pingsan. Dan saya sendiri sudah hadir di pertemuan-pertemuan mereka
pada saat saya berusia 50 tahun. Dan saya sudah melihat mereka tersungkur seperti itu
di bawah kuasa Roh Kudus, dan mereka akan mencurahkan air di wajah mereka dan
sebagainya: Free Methodis tua [Methodist Merdeka—Ed.] bertahun-tahun yang lalu. Itu
adalah sebuah penganiayaan.

70 (135)  Sekarang,  kemudian  sesudah  zaman  itu  dihidupi,  zamannya  Wesley,
datanglah  zaman  Pentakosta  dengan  Baptisan  Roh  Kudus.  Lihat,  anda  sedang
membentuk ke atas di sepanjang waktu. Sekarang, ingat, Batu Utama itu masih belum
berada di atasnya. Kenapa? Mereka membentuk gereja persis—atau piramida itu sedang
dibentuk supaya cocok dengan batu utama itu,  tetapi  batu utama itu tidak pernah
datang. Oh, anda lihat di mana saya berada, bukan?

Sekarang, pelayanan dari sejak Luther sampai dengan berakhirnya Pentakosta di
dalam minoritas yang sangat kecil di atas sini . . . Itulah alasannya terang itu hampir
pudar di zaman ini di situ di kalender itu—di bagan itu. Itu adalah zamannya Pentakosta,
Pentakosta, bukan—bukan denominasi-denominasi Pentakosta, karena mereka sudah
berbuat persis seperti Laodikia (Mereka adalah Laodikia)—mereka sudah berbuat seperti
Nikolaus: diorganisasikan. Tetapi gereja yang sejati yang ada di seluruh dunia sudah
membentuk menuju sebuah tempat di mana akan datang sebuah pelayanan di antara
mereka yang sama persis seperti pelayanan Yesus Kristus. Sekarang, apa yang sudah
mereka  dapatkan?  Mereka  sudah  mendapatkan  hal  itu  berada  pada  kondisinya.
Sekarang, apa yang berikutnya? Batu yang ditolak ini untuk piramida itu, yang terungkit
lepas  dari  gunung  itu  tanpa  perbuatan  apa?  Tanpa  perbuatan  tangan.  Allah
mengutusNya. Apakah anda melihatnya? Seorang yang ditolak, Batu yang sudah ditolak
itu adalah kepala dari—adalah kepala itu, Batu Puncak itu. Dan Seorang itu juga yang
sudah mereka tolak di sepanjang zaman bangsa Kafir ini adalah Kristus. Dan Kristus
tidak terungkit lepas dan ditempatkan di sini sebagai seorang wakil, atau anak Allah,
atau seorang pembesar yang terkemuka di gereja. Dia adalah Roh Kudus. Dan puncak
dari piramida itu akan merupakan datangnya Kristus. Apakah anda memahaminya?

71 (137) Nah, karena hal itu mereka dibentuk . . . Pahamkah di mana saya sudah
mendapatkan hal ini membentuk seperti  piramida yang ada di sini ini? Kebangkitan
orang-orang  kudus  membentuk  barisan  menuju  ke  dalam  kemuliaan.  Anda
memahaminya sekarang? Kristus Batu Utama itu, Batu yang sudah ditolak, Mata yang
melihat semuanya, datang dengan tepat seperti yang sudah dikatakan Alkitab . . . Dan
Daniel katakan dia memperhatikan zaman bangsa Kafir ini sampai Batu itu lepas dari
gunung itu  yang terungkit  tanpa perbuatan tangan.  Mereka tidak pernah menaruh
sebuah lapisan puncak di atas piramida itu. Itu bukan terungkit lepas oleh perbuatan
tangan  manusia.  Itu  adalah  tangan  Allah  yang  mengungkit  Batu  itu.  Anda
memahaminya? Dan apa yang sudah Ia lakukan? Itu menimpa patung itu persis di kaki,
dan melumatkannya, meremukkannya menjadi abu. Haleluya. Apa yang terjadi pada
waktu itu, kedatangan Batu itu? Naiklah gereja masuk ke dalam kemuliaan di dalam
pengangkatan, karena itu mengakhiri  dispensasi bangsa Kafir. Allah mengakhirinya,
kedatangan Batu itu.

72 (138) Dulu ada beberapa orang yang datang kemari di gereja, seorang laki-laki
kecil dan isterinya. Mereka mengambil sebuah Alkitab dan menaruhNya di suatu tempat,
dan mereka berjalan bersama-sama, menyanyikan:

Oh, saya sedang menantikan Batu itu
Yang menggelinding di Babel,
Menggelinding di Babel.

Berjalan keliling mencarinya, nyanyikan,

Menantikan Batu itu
Yang datang menggelinding di Babel.

Di  situlah  Dia.  Kristus  adalah  Batu  itu.  Dia  tidak  dilahirkan dari  manusia,  Dia
dilahirkan dari Allah. Dia datang bagi sebuah gereja yang sudah dilahirkan kembali oleh
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Roh Allah,  karena kekuatan Batu Utama itu  mengalir  ke  seluruh gereja  itu  seperti
sebuah magnet.

73 (140) Saya ingat ketika berada di sini sedang memperhatikan penggergajian itu
pada waktu itu di mana mereka sedang membentuk dari semua bahan-bahan itu dan
semua serpihan terserak di situ dan mereka menyapunya. Batu besar itu datang dan
memungutnya—batu magnet besar itu dan memungut semuanya karena punya daya
tarik magnet ke batu itu. Kita harus memiliki daya tarik magnet ke Batu Utama itu. Batu
Utama itu  adalah  Roh Kudus:  Kristus.  Dan setiap  kita  masing-masing  yang sudah
memiliki daya tarik magnet Roh Kudus itu, ketika Batu itu menimpa patung tersebut,
gereja akan lari kepadaNya. Kembali ke dalam kemuliaan di mana Ia [Wanita—Ed.] akan
diambil  pada saat  pengangkatan orang-orang kudus,  ketika Ia [Wanita—Ed.]  pergi
melewati hari itu.

Sekarang, mari ambil . . . Kita lihat gereja, kedatangan Batu itu. Mari kita ambil
zaman yang terakhir. Kita sudah menyelesaikan dan kita sudah melihat bagaimana . . .
Saya yakin saya sudah ada sedikit tulisan di sini tentang hal itu. Mari lihat sebentar.
“Dan raja itu akan datang, yang adalah antikristus, akan mengadakan sebuah perjanjian
dengan orang-orang Yahudi, dan—di Daniel 7—atau—atau 9:27. Dan di pertengahan
minggu itu, 3,5 tahun, binatang itu akan mengadakan sebuah perjanjian . . .” Saya—
saya ingin masuk ke situ sebentar lagi. Perjanjian itu, kita ingin . . . Saya ingin memulai
dari sini sekarang.

74 (141) Sekarang, lihatlah kemari.  Sekarang kita mendapati  orang-orang Yahudi
sudah pulang kembali selama kira-kira 40 tahun, kira-kira dengan waktu yang sama
yang  sudah  membawa  mereka  sampai  kepada  kehancuran  dari  bait  suci  itu.
Membutuhkan  waktu  sekitar  40  tahun  untuk  pulang  kembali  sampai  mereka
membangun kembali bait suci yang berikutnya. Lihat, kita persis berada di penghujung
jalan itu. Baiklah, jika bangsa Kafir . . .
75 (143)  Masing-masing  zaman-zaman  bangsa  Kafir  ini  secara  mutlak  sudah
dibuktikan utusan mereka, pesannya, dan apa yang akan terjadi. Zaman yang di sini ini
adalah sebuah zaman yang gilang-gemilang. Zaman yang berikutnya dikatakan bahwa
akan ada sebuah doktrin yang disebut—atau sesuatu yang masuk yang disebut “ide-ide
dari  kaum Nikolaus.” Kemudian sampailah ke yang berikutnya di  mana itu menjadi
sebuah doktrin. Kemudian sampailah kepada pernikahan—kepada gereja Nikolaus dan
penganiayaan terhadap orang-orang kudus. Segala sesuatunya sudah terjadi seperti itu.
Kita sampai ke zaman yang berikutnya, mulai ada sedikit terang. “Engkau memiliki
sedikit  kekuatan, dan engkau memiliki  sebuah nama di  mana engkau hidup, tetapi
engkau mati. Kuatkanlah yang sudah kamu miliki, jika tidak demikian, Aku akan datang
dan mengambil kaki dian itu.”

76 (144) Terus sesudah hal  itu datanglah Wesley dengan zamannya. Kita melihat
dengan tepat apakah zamannya Wesley . . . Dinamakan apa itu? Filadelfia, zaman yang
terbesar—zaman kasih yang pernah kita miliki, zaman Filadelfia. Dulunya benar . . . Di
masanya John Wesley . .  .  Ketika dia selesai, datanglah Pentakosta, dan itu adalah
suam-suam kuku. Kemudian kita kembali dan menemukan jenis Pesan yang seperti apa
yang akan datang kepada orang-orang Pentakosta di penghujung itu . . . Dan ingat,
masing-masing datang di akhir dari zaman itu. Santo Paulus datang di akhir; mereka
yang lain datang di  akhir,  Santo Irenaeus dan mereka semua yang lain.  Utusan di
zaman  yang  satu  menyerahkan  ke  zaman  yang  berikutnya,  tumpang  tindih
[overlapping—Ed.], dan dia mengambilnya dan pergi ke zaman yang berikutnya dengan
membawa itu. Paham?

77 (145)  Sekarang,  kita  mendapati  di  zaman  ini  .  .  .  Ada  bintang-bintang;  kita
memilikinya di situ. Kita ada seorang bintang utusan; kita ada oknumnya, sebuah pesan
yang diberikan ke zaman tersebut, orang-orang akan menolaknya, orang-orang akan
menerimanya. Dan utusan di zaman ini akan datang di dalam kuasa Elia. Itu benar. Dan
dia  akan  memulihkan  iman anak-anak  kembali  kepada  bapa-bapa,  membawa sisa
orang-orang Pentakosta yang tertinggal itu kembali ke iman rasuli yang sesungguhnya.

Sekarang, iman rasuli yang sesungguhnya, jika anda mau membacanya di Kitab
Kisah Para Rasul, anda akan menemukan bahwa tidak pernah ada satu kali pun seorang
yang pernah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah ada seorang
dari mereka yang dipercik. Tidak ada satu pun tentang hal ini yang kita dapati yang
sedang berlangsung saat ini yang disebut dengan Pentakosta, yang dulunya pernah
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terjadi. Dulu mereka memiliki manifestasi-manifestasi yang sesungguhnya dan Roh Allah
di antara mereka di mana secara mutlak Anak Allah sedang bekerja bersama mereka.
Orang ini  yang akan datang—Pesan ini,  tepatnya, yang akan muncul  akan menjadi
seperti Elia. Elia akan datang tiga kali. Nah, anda berkata, “Yohanes Pembaptis adalah
orangnya.” Jika anda mau memperhatikan Yesus mengatakan itu—Yohanes Pembaptis
adalah  utusan  Maleakhi  3,  bukan  Maleakhi  4.  “Lihat,  Aku  mengutus  utusanKu  di
hadapanKu . . .” Saya rasa Matius 11:6. Kalau diteruskan anda akan temukan di situ,
Matius pasal 11.

78 (147) Nah, tetapi di hari-hari terakhir ini akan datang suatu Roh Elia di antara
orang-orang,  dan  dia  akan  melakukan  hal  yang  sama seperti  yang  sudah  mereka
lakukan dulunya. Sifat dia akan sama, sifat dari gereja; sifat dari orang itu akan persis
sama. Dan Pesan itu keluar berusaha . . . Dia akan dibenci oleh orang-orang. Dia akan
membenci para wanita; orang-orang yang bengal, orang-orang yang jahat; suka akan
padang gurun; murung, orang yang mengganggu di sepanjang waktu seperti Elia dan
seperti Yohanes dulunya. Dan kita sudah melihat semua hal-hal ini terjadi. Jika kita
sudah memiliki Pesan itu, kita melihat Kristus ditolak. Dia harus menjadi anggota dari
salah satu dari organisasi-organisasi ini atau anda tidak bisa masuk ke dalam mereka.
Jadi Dia—Dia diusir ke luar. Paham? Kristus tidak bisa bekerja di antara mereka.

“Apakah anda?”

“Seorang Kristen.”

“Anda anggota denominasi apa?”

“Saya bukan anggota denominasi mana pun.”

“Kami tidak bisa memakai anda.” Paham? Dia ditolak, Kristus ditolak. Begitu juga
Elia ditolak, dan begitu juga Yohanes ditolak. Tetapi apa . . . Apakah itu menyakiti hati
mereka? Apakah itu menyakiti pesan mereka? Mereka berkata, “Oh, kamu yang tegar
tengkuk.” Mereka curahkan itu ke atas mereka. Mereka tidak menahan-nahan pukulan.
Mereka jalan terus. Dan Pesan Allah akan terus bergerak maju tidak peduli apa yang
dikatakan orang (Paham?) sampai kepada pemusnahan itu, dan ketika yang ditetapkan
itu nantinya dicurahkan; dan kita berada di kesudahan itu.

79 (149) Sekarang, kita mendapati diri kita saat ini dalam 40 tahun dari kepulangan
semenjak Perang Dunia Pertama, dan orang-orang Yahudi sudah pulang kembali ke
negeri mereka. Allah tidak pernah berurusan dengan Israel sebelum ia berada di tanah
airnya.

Sekarang,  anda ingat  ketika orang-orang Yahudi  pulang kembali,  orang-orang
Yahudi  itu  kembali  dari  negara-negara yang lain,  dan majalah “Look”  memberikan
artikel  tentang itu.  Saya membaca sebuah kliping dari  sebuah surat kabar,  sebuah
majalah  rohani,  bahwa  ketika  mereka—pesawat-pesawat  itu  turun  di  sana  untuk
mengambil orang-orang Yahudi ini yang di Iran . . . Saya tidak tahu dari mana mereka
dulunya, benar-benar diserakkan . . . Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi yang
sejati,  mereka  yang  tidak  pernah  memiliki  kesempatan.  Nah,  saudara,  di  situlah
144.000 anda. Ketika kita sampai ke Wahyu 11 anda akan melihat mereka. Dia berkata,
“Ada 12 suku dari Gad, 12 suku dari Asyer, 12 suku dari Ruben, 12 suku . . .” Dan di
mana mereka semua berdiri? Di Gunung Sinai: orang-orang Yahudi, kembali ke tanah
airnya. Di sanalah mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak termasuk di dalam
gerombolan Wall Street yang licik ini. Tidak tuan. Itu adalah Yahudi yang sejati.

Dan ketika rabi tua ini berdiri di sana dan melihat pesawat ini mendarat . . . Orang-
orang Yahudi itu (Anda baca di majalah itu.), mereka dulu masih membajak dengan
bajak kayu.  Dan ketika mereka melihat  hal  itu  ada di  sana,  mereka tidak berjalan
mengitarinya. Rabi tua itu berdiri di sana dan berkata, “Ingat nabi kita berkata. Ketika
kita kembali ke tanah air kita, kita akan dibawa di atas sayap seekor rajawali.”

Bangsa-bangsa sedang pecah;
Israel sedang bangkit;
Tanda-tanda yang sudah dinubuatkan para nabi; . . .

Kita  sedang  memasuki—siap  untuk  menyentuh  minggu  yang  ketujuh  itu  bagi
mereka.

80 (152) Saya merenungkan ketika sedang berdiri  di sana ketika Saudara Pethrus
mengirimkan kepada mereka Perjanjian kecil itu, dan mereka membacanya. Mereka
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berkata, “Yah, jika ini Mesias, biarlah Dia—biarlah kami melihat Dia melakukan tanda
nabi itu, jika Dia tidak mati, Dia hidup.” Mereka berkata, “Dia bangkit lagi; Dia hidup di
dalam gerejaNya; biarlah kami melihat Dia melakukan tanda nabi itu, dan kami akan
percaya kepadaNya.” Orang-orang Yahudi selalu percaya itu. Mereka tahu bahwa Mesias
akan menjadi Nabi.

Dan ketika saya berdiri di sana di tempat Saudara Arganbright pada hari itu, di
tempat itu bersama orang-orang Yahudi yang berdiri di sana, berkata, “Datang saja ke
tempat kami—orang-orang kami.”

Saya katakan, “Tentu, saya akan sangat senang untuk datang.” Membuat sebuah
keputusan yang terlalu cepat. Dan saya pergi ke Kairo, Mesir. Malam yang baru lalu
ketika saya melihat pesawat itu turun di sana di Kairo, itu mengingatkan saya. Jadi
ketika  kami  sampai  di  sana  dan saya  memegang tiket  saya  untuk  pergi  ke  Israel,
mereka akan menemui saya.

Saya berkata, “Pergilah kumpulkan beberapa ribu para pemimpin. Bawa mereka ke
sebuah tanah lapang di suatu tempat, kita akan mengetahui apakah Dia masih seorang
Nabi atau tidak. (Amin.) Baiklah, mari lihat apa yang akan Dia lakukan.” Oh, itu benar-
benar sudah berada di tangan mereka. Itulah yang mereka inginkan. Jika mereka dapat
melihat hal itu, mereka akan mempercayainya.

81 (156) Jadi apa yang saya lakukan? Sampailah ke Kairo, dan mulai pergi ke sana,
sudah memegang tiket saya, kira-kira 20 menit untuk waktunya panggilan. Sesuatu
berkata,  “Tidak  sekarang.  Cawan kedurhakaan  bangsa-bangsa  Kafir  belum penuh.
Kedurhakaan orang-orang Amori itu belum genap. Menjauhlah dari sana.” Saya pikir
saya baru saja membayangkan hal itu, dan saya pergi ke belakang hangar dan berdoa.
Dikatakan, “Menjauhlah dari sana sekarang.” Kemudian saya ambil tiket saya dan pergi
ke suatu tempat yang lain. Saya tidak pergi, sebab waktunya belum tiba.

Sekarang, kapan waktunya di mana Allah akan mengizinkan orang-orang Yahudi
itu—mulai berurusan dengan mereka lagi, saya tidak dapat memberitahu anda. Saya
tidak tahu. Tidak ada yang tahu soal itu. Tetapi dengarkan. Jika Israel sudah berada di
tanah airnya, itu sudah . . . Semua batu-batu diangkat, dan irigasi, dan air, dan segala
sesuatu yang sudah dijanjikan Allah, mereka sudah menemukan sumur-sumur dan yang
lainnya di sana dan aliran-aliran yang besar dibuka. Itu—itu adalah tempat yang paling
indah yang pernah anda lihat. Sudah ada kota yang dibangun di sana. Mereka sudah
punya  irigasi.  Mereka  sudah  punya  tanah  yang  terbaik  di  dunia  di  sana.  Dan  kita
mendapati persis di Laut Mati terdapat lebih banyak lagi bahan-bahan kimia, cukup
untuk membeli dunia. Paham?

82 (158)  Segala  sesuatunya  sudah  jatuh  ke  tangan  mereka.  Bagaimana  mereka
melakukannya? Karena hatinya Hitler dikeraskan; hatinya Mussolini dikeraskan. Sama
seperti hatinya Firaun yang dikeraskan dan membawa mereka kembali ke negeri itu.
Dan selama 40 tahun mereka sudah kembali ke negeri itu. Sekarang, di sanalah mereka
sedang menanti.

Gereja bangsa Kafir ada di dalam Laodikia—akhir dari zaman Laodikia. Jika orang-
orang Yahudi berada di tanah air mereka, sudah ada di sana, dan kemurtadan bangsa
Kafir sudah terjadi, dan kita sudah memiliki seorang Presiden seperti yang kita miliki,
kita memiliki sebuah bangsa yang sudah rusak seperti yang kita punya, kita punya bom-
bom atom yang menggantung di  hangar-hangar,  kita memiliki  sebuah gereja yang
suam-suam kuku, kita punya jemaat gereja yang sudah menarik diri mereka bersama-
sama, kita punya sebuah pelayanan yang sama dengan pelayanan Yesus Kristus untuk
menangkap Batu itu ketika Dia datang, apa yang tersisa yang akan terjadi? Itu akan
terjadi kapan saja. Tidak ada yang lain yang tersisa. Kita berada di akhir zaman. Oh,
glori. Saya tidak tahu apakah saya akan mampu untuk masuk ke yobel itu atau tidak,
tetapi bagaimanapun juga saya benar-benar ingin—ingin menyampaikan bagian darinya
kepada anda.

83 (160) Dengarkan. Apakah anda . . . Sekarang berapa banyak yang dapat melihat?
Apakah anda melihat di mana Kitab Suci membuktikan bahwa 70 minggu adalah 49
tahun?  Apakah anda melihat  di  mana 62  minggu adalah  434 tahun?  Apakah anda
melihat di mana 69 minggu pada waktu itu adalah—adalah—adalah . .  .  Apakah itu
dulunya? 800 dan—483 tahun—483 tahun sampai saat ini . . . Anda melihat di mana
Raja itu disingkirkan. Lihat, itu membutuhkan 40 tahun bagi orang-orang Yahudi itu
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untuk pada akhirnya masuk ke tempat di mana Allah berkata . . .

Lihatlah ke sebelah sini di mana zaman bangsa Kafir sudah melalui segala sesuatu
yang tadi kita katakan akan ia lakukan (Di mana—bukan apa yang tadi kita katakan
akan ia lakukan, tapi apa yang Alkitab katakan akan ia lakukan)—apa yang Alkitab
katakan akan ia lakukan, sampai ke zaman yang terakhir ini,  dan selama 40 tahun
orang-orang Yahudi sudah kembali ke sini bersiap-siap untuk Allah akan melakukan
dengan tepat apa yang sudah Dia lakukan dulunya di sini. Mereka dulunya pergi dengan
cara itu, dan mereka masuk dengan cara itu. Dan Israel kembali ke tanah airnya.

84 (162) Sekarang, kapan Allah akan memulai minggu mereka yang terakhir? Kapan?
Mungkin  hari  ini.  Mungkin  sebelum  matahari  terbenam  malam  ini.  Allah  akan
menyatakannya. Kapan itu, saya tidak tahu. Saya sedang bertanya-tanya. Tetapi saya
akan membawakan sesuatu di sini yang—sekarang dalam beberapa menit; dan saya
tidak  tahu  apakah  anda  akan  mempercayainya  atau  tidak.  Tetapi  saya  sudah—
bagaimanapun juga saya harus mengatakannya, saya yakin.

Kita berada di tanah air itu. Yahudi berada di tanah air. Kita berada di akhir zaman
itu, siap bagi pengangkatan. Pengangkatan datang; gereja naik; kita diangkat untuk
bertemu Dia di udara. Kita semua tahu itu. Batu yang terungkit lepas dari gunung itu
siap  untuk  datang  kapan  saja.  Dan  ketika  Ia  datang,  apa  yang  Ia  lakukan?  Itu
mengakhiri zaman bangsa Kafir. Itu semua berakhir, dan Allah sepenuhnya berhenti
berurusan dengan mereka. “Biarlah yang najis tetap najis; biarlah dia yang kudus tetap
kudus.” Paham? Apa yang Dia lakukan pada waktu itu? Dia membawa gerejaNya, yang
dipenuhi Roh Kudus.

Apakah yang najis itu? Itu adalah perawan yang tidur dan mereka yang muncul
bagi penghakiman ada di sebelah sini (kita akan dapatkan itu di bagan yang lain ketika
kita melanjutkan yang satu ini) di mana dia tampil ke penghakiman takhta putih dan
harus  dihakimi  oleh  orang yang telah  ditebus.  Paulus  menyuruh kita  supaya tidak
membawa suatu perkara ke pengadilan, karena orang-orang kudus akan menghakimi
bumi. Itu benar. Kita berada di akhir zaman, tentu. Nah, baiklah.
85 (165) Dan di pertengahan minggu ini . . . Sekarang, di sinilah 70 itu . . . Nah, jika
ini  dengan tepat adalah 7 tahun, tiap-tiap dari  minggu-minggu itu,  dan kita sudah
memiliki 69 minggu, kemudian kita memiliki zaman bangsa Kafir, dan kita tahu bahwa
kita berada di akhir dari zaman bangsa Kafir, maka ada 1 minggu lagi yang tersisa bagi
Yahudi. Apakah itu benar? Dan itu tepat 7 tahun. Jika ini adalah 7 tahun, itu adalah 7
tahun, karena Dia berkata, “Ada 70 minggu yang sudah ditetapkan bagi bangsamu.”
Jadi kita tahu kita memiliki 7 tahun bagi Yahudi. Apakah itu benar? Sekarang, lihatlah
itu. Jika ada sebuah pertanyaan, saya ingin mengetahuinya. Paham?

Sekarang .  .  .  Dan di  pertengahan minggu itu, pertengahan minggu Yahudi ini
(Paham?), itu adalah 3,5 tahun—tahun—antikristus, raja itu, seorang raja yang akan
datang . . . Dan ingat, dia berasal dari Roma. Raja yang akan datang itu (Siapakah Dia?
Seorang paus, seorang raja di antara orang-orang.) yang akan datang . . . Akan bangkit
seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf.

86 (167)  Nah,  kalian  Protestan  berkata,  “Yah,  sekarang  begitulah.”  Tapi  tunggu
sebentar. Kita mendapati bahwa orang-orang Protestan memiliki sebuah organisasi, dan
membuat sebuah konfederasi gereja-gereja—sebuah patung bagi binatang itu, dan pergi
dengan mereka. Dan kita mendapati di sini bahwa Yahudi dipanggil ke konfederasi ini.
Ya, tuan. Dan mereka setuju. Dan Alkitab katakan mereka melakukan.

Dan dia mengadakan sebuah perjanjian dengan mereka, dan di pertengahan dari
minggu yang ke-70 itu, dia merusak—antikristus merusak perjanjiannya dengan orang-
orang Yahudi, “bangsamu.” Kenapa? Nah, kalau anda baca di Wahyu 11 bahwa, “Aku
akan mengutus . . .” (Itu adalah 11; anda sedang menuju 19 sekarang)—bahwa Dia
akan  mengutus  dua  nabiNya,  dan  pada  waktu  itu  mereka  akan  bernubuat.  Dan
kemudian  mereka  akan  marah  kepada  nabi-nabi  ini  dan  benar-benar  membunuh
mereka. Apakah itu benar? Dan tubuh mereka yang sudah mati itu akan tergeletak di
jalan yang secara rohaninya disebut Sodom dan Gomora di mana Tuhan kita dulunya
disalibkan: Yerusalem. Apakah itu benar? Dan mereka akan terbaring di sana selama
tiga hari tiga malam. Dan sesudah tiga hari tiga malam, roh kehidupan akan masuk ke
dalam  mereka,  dan  mereka  akan  dibangkitkan  dan  masuk  ke  dalam  kemuliaan.
Sepersepuluh dari kota itu runtuh pada waktu itu. Apakah itu benar? Paham? Apakah
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itu? Di pertengahan 70 tahun yang terakhir ini.

87 (169) Ketika gereja naik, kemudian konfederasi itu, perawan-perawan yang tidur
itu: Methodis, Baptis, Presbiterian, Pentakosta yang suam-suam kuku, mereka semua
bersama-sama adalah konfederasi itu, di mana mereka sudah mempunyai rezim mereka
yang besar sekarang . . . Dan ketika mereka melakukannya, mereka akan membuat
sebuah perjanjian yang akan .  .  .  Nah,  pausnya yang baru yang sudah kita  punya
sekarang ingin membawa mereka semua masuk. Tidak dapatkah anda melihat hal itu
menumpuk? Akan mengadakan sebuah pembicaraan tentang itu dan membawa mereka
semua masuk—pertama kalinya selama beratus-ratus tahun, 1000 atau 2000 tahun itu
pernah dilakukan. Tetapi sekarang, dia akan membawa mereka semua masuk bersama-
sama dan membuat sebuah konfederasi, dan di situlah Yahudi akan menerimanya. Oh,
glori, haleluya. Pujian bagi Allah kita yang hidup selama-lamanya. Begitulah anda. Nah,
saudara, itu benar-benar sesederhana seperti . . . Seorang anak kecil dapat melihatnya.
Konfederasi itu akan membawa masuk Yahudi, dan Protestan, dan Katholik bersama-
sama. Dan ingat . . .

88 (170) Apa yang akan dilakukan kedua nabi ini ketika mereka datang? Binatang ini,
raja ini  yang akan menyebarkan kuasa dari  orang-orang kudus, apa yang akan dia
lakukan? Dia akan merusak perjanjiannya dengan mereka sesudah 3,5 tahun. Dia akan
mengusir mereka. Nah, orang-orang mengira itu adalah komunisme. Itu hanya karena
anda memiliki—Roh Allah masih belum berurusan dengan anda. Itu bukan komunisme;
itu adalah agama. Alkitab katakan itu akan begitu mirip sehingga sekiranya mungkin itu
akan menyesatkan orang-orang pilihan. Yesus berkata demikian. Lihat, kita berada di
yang terakhir.

89 (171) Nah, kedua nabi ini, apa yang akan mereka lakukan? Itu adalah Musa dan
Elia. Mereka akan tampil ke permukaan. Mereka akan memberitahu orang-orang Yahudi
itu akan kesalahan mereka. Dan dari kumpulan Yahudi itu yang ada di sana sekarang
adalah 144.000, Allah akan memanggil dengan nabi-nabi ini . . . Apakah itu? Roh Elia
yang dari gereja bangsa Kafir ini akan berlanjut terus masuk ke gereja Yahudi, terus
berjalan  masuk  dan  memanggil  Musa  bersama  dengannya.  Haleluya.  Anda
memahaminya? Dan dia akan mengkhotbahkan pesan Pentakosta yang sama kepada
orang-orang  Yahudi  itu,  bahwa  mereka  sudah  menolak  Mesias.  Amin.  Anda
memahaminya?  Itu  akan  merupakan  pesan  Pentakosta  yang  sama  yang  akan
dikhotbahkan oleh orang-orang Yahudi ini kepada mereka. Dan mereka akan sangat
membenci orang-orang Yahudi itu hingga mereka akan membunuh mereka. Dan mereka
dibenci oleh segala bangsa, dan di pertengahan minggu itu . . . Karena hal itu mereka
sudah membangkitkan 144.000 yang perkasa itu . . . Mereka memiliki Roh Kudus, dan
saudara, anda berbicara tentang melakukan mukjizat-mukjizat; mereka melakukannya.
Mereka  menutup  langit,  dan  tidak  turun  hujan  pada  hari-hari  mereka  bernubuat,
memukul  bumi  dengan  malapetaka-malapetaka  sesering  mungkin  yang  mereka
kehendaki. Mereka mengirimkan malapetaka-malapetaka dan sebagainya. Mereka akan
memberikan  orang-orang  Romawi  itu  suatu  jalan  yang  sukar  untuk  dilalui.  Tetapi
akhirnya mereka akan dibunuh. Allah kita adalah Allah yang mengerikan ketika Dia
marah. Tetapi  ingat,  itu adalah pada minggu yang ke-70, dan gereja ada di  dalam
kemuliaan. Amin. Perjamuan kawin malam sedang berlangsung. Ya.

Sekarang, perhatikan. Di situlah di mana kita melihat dia [wanita—Ed.] kembali ke
bait suci Milenium di sini di akhir dari zaman Yahudi—yang diurapi. Di sinilah Dia datang
menunggang di atas seekor kuda putih; mereka mengikuti Dia di atas kuda-kuda putih
(kuda, kuasa), berpakaian putih, darah—atau jubah yang telah dicelup ke dalam darah,
tertulis padaNya, “Firman Allah.” Dia datang, Penakluk yang perkasa (Ya, tuan.) untuk
mendirikan Milenium—datang ke bait itu. Glori. Di sana Dia bertemu 144.000 itu.
90 (173) Sekarang, sesudah minggu yang ke-70 ini—minggu yang ke-70 . . . Hal ini
berlangsung  selama minggu yang  ke-70  ini.  Dan  tiga  di  pertengahan darinya,  dia
merusaknya,  karena  dia  membunuh  kedua  nabi  Pentakosta  itu  (Ya,  tuan.)  yang
memukul bumi. Dan wah, Dia mengutuk gereja itu, dan Dia membakarnya dengan api.
Dan, wah, dia . . . Kita mendapati bahkan para teman sekapal berdiri jauh-jauh untuk
tawa yang terakhir, “Kota Roma yang besar dan kekal itu, dia sudah sampai kepada
kesudahannya dalam satu jam.” Dia dilumatkan sampai berkeping-keping. Allah tahu
bagaimana  melakukan  perkara-perkara.  Dan  salah  satu  dari  Malaikat-malaikat  itu
memandang  dan  berkata,  “Wah,  darah  setiap  martir  Kristus  ditemukan  di  dalam
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dirinya,” sebab penipuannya, pergi ke sini dan berorganisasi, dan membuat semua hal-
hal  yang  lain  ini,  dan  mencemari  gereja,  dan  membawa  hal-hal  itu  ke  situ,  dan
membunuh orang-orang yang berusaha untuk mempertahankannya dan berusaha untuk
mengeluarkannya. Glori. Oh, saya—saya tidak tahu. Saya—saya—saya seperti sedang
melakukan perjalanan. Paham?

91 (174) Tidakkah anda senang dengan cahaya matahari, berjalan di dalam cahaya
matahari. Di manakah kita berada, saudara-saudara? Pada jam yang terakhir. Itu akan
terjadi kapan saja. Dan kita ada di sini.

Pesan sudah pergi  ke gereja yang terakhir;  gereja sudah menolak Kristusnya.
Yahudi berada di tanah air mereka selama jangka dan rentang waktu, 40 tahun. Kota
yang baru sudah dibangun. Mereka sedang menantikan apa? Kedatangan Mesias. Kapan
itu  akan  terjadi?  Saya  tidak  tahu.  Ketika  Batu  itu  menimpa  patung  itu  di  sini,  Ia
[Mempelai Wanita—Ed.] pergi. Semua sudah berakhir pada waktu itu.

Sekarang,  perhatikan di  sini.  Di  pertengahan minggu itu,  3,5 hari—3,5 tahun,
tepatnya, dia merusak perjanjian itu dan menyebabkan korban dan persembahan yang
akan mereka dirikan sudah . . . Karena mereka akan langsung kembali dan berkata,
“Sekarang, lihat, kalian semua adalah gereja-gereja; kalian dapat diterima ke dalam
patung ini bagi binatang itu. Kita akan punya sebuah persekutuan. Kita akan singkirkan
faham Komunis itu. Kita akan benar-benar melenyapkan semua faham Komunis itu.”
Paham? Dan mereka dapat melakukannya, paham? Dan mereka akan melakukannya.

Tetapi  lihatlah sekarang. Dan mendirikan, dan mendirikan bagi—penyembahan
setiap hari—korban akan kembali ke kota itu ketika bait suci dibangun kembali. Dan raja
ini  yang  akan  datang  di  pertengahan minggu ini  akan  merusak  perjanjiannya  dan
menyingkirkan korban ini seperti yang sudah saya katakan, dia akan menyerakkan—
menyerakkannya, dan apa yang akan dia lakukan pada akhirnya sampai pemusnahan
itu.
92 (178) Dan perhatikan sayap kekejian untuk membuat kehancuran, sayap kekejian .
. . Apakah kekejian? “Kenajisan.” Paham? Untuk membuat kehancuran, apakah itu?
“Untuk melenyapkan.” Sayap kekejian ini akan melenyapkan hal itu. Paham? Sayap
kekuasaan Romawi untuk menaklukkan semua perawan yang tertidur,  orang-orang
Yahudi dan semua . . .  Kita semua harus menjadi orang Roma atau kita tidak akan
berarti apa-apa. Dia akan merusak perjanjiannya di pertengahan minggu itu.

Sayap kekejian . . . Jika dulu itu adalah kekejian di zamannya Yesus ketika Roma
datang ke sana dengan propaganda mereka, itu akan merupakan Roma lagi—itu akan
merupakan kejijikan lagi  bagi  gereja  .  .  .  Untuk membuat  kehancurkan,  dan akan
berlanjut  kepada  pemusnahan  itu  .  .  .  Apa  yang  akan  dia  lakukan?  Dia  akan
melanjutkannya sampai kepada pemusnahan itu. Itu adalah kesudahannya.

93 (180)  Sekarang,  orang Yahudi,  dan  faham Romawi,  dan  faham Protestan  (itu
adalah, perawan yang tertidur) akan menyatukan diri mereka bersama-sama di dalam
bentuk Federasi gereja-gereja. Dan itu akan seperti yang dikatakan Yesus di Matius 24
dan dari Wahyu 13:14. Mari ambil Wahyu 13:14 dan lihat bagaimana . . . Saya sudah
menandainya di sini untuk melihat apa—13:14. Baiklah, tuan.

Dan menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang
telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya . . . (Menyatukan gereja-
gerejanya,) . . . di depan . . . berkata—di depan mata binatang itu. Dan ia
menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung
untuk menghormati  binatang yang luka oleh pedang,  namun yang tetap
hidup itu.

Sekarang, kita tahu melampaui bayangan keraguan apa pun siapakah binatang itu
dulunya, kuasa itu yang mengalami luka parah yang telah hidup. Itu dulu adalah ketika
Roma kekafiran terbunuh dan Roma kepausan menggantikan tempatnya: ketika kuasa
kekafiran terbunuh dan kuasa kepausan menggantikan tempatnya.

94 (182) Nah, sekarang, Wahyu 13:14 . . . Yesus, di Matius 24 sudah memperingatkan
mereka akan hal itu. “Sebuah patung bagi binatang . . .”

Paulus, di II Tesalonika pasal 2, ayat 3 dan 4 . . . Mari melihatnya, lihat apa yang
dikatakan Paulus di sini tentang itu, Roh Kudus yang agung itu ada pada nabi Tuhan
yang besar ini, lihat apa yang dia katakan tentang itu di akhir zaman. Di II Tesalonika
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pasal 2 adalah apa itu. Baik, tuan, dan mulai dengan ayat 3, saya percaya itu. Baiklah,
mari  baca sekarang.  Dengarkan dengan seksama,  semuanya,  berapa banyak yang
percaya bahwa Paulus dipenuhi dengan Roh kudus? Perhatikan di sini.

Janganlah  kamu  memberi  dirimu  disesatkan  orang  dengan  cara  yang
bagaimanapun juga! Sebab sebelum hari itu datang, haruslah datang dahulu
murtad, . . . (Dia berusaha mengeluarkan itu dari kepala mereka bahwa Dia
akan datang segera pada waktu itu, jadi harus ada kemurtadan dari gereja
terlebih  dahulu,  lihat,  datang  di  zaman  Laodikia  ini.)  .  .  .  dan  bahwa
haruslah dinyatakan dahulu manusia pendosa, . . . (Manusia pendosa, tidak
percaya  dengan  Roh  Kudus—tidak  percaya.)  .  .  .  dinyatakan,  anak
kebinasaan; (Seperti Yudas, bendahara gereja.)

Yaitu yang menentang dan meninggikan diri di atas segala yang disebut
atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia seperti  Allah duduk di bait
Allah, .  .  .  (Saudara, apakah ada seseorang di  bumi selain Vatikan yang
melakukan hal itu? Di mana itu ada?)

95 (184) Sekarang, teruskan di sini di Wahyu 13 dan memperlihatkan kepada anda
bahwa manusia ini duduk di sebuah kota—di kota, dan kota itu berdiri di atas—di atas
tujuh bukit.  Dan bilangan binatang itu adalah 666 yang dituliskan di  dalam bahasa
Latin—abjad Romawi untuk 666 adalah Vicarius Filii Dei, yang adalah “Sebagai ganti
Anak Allah,” di atas tahktanya paus. Dan dia memiliki mahkota susun tiga. Dan saya
sudah memandang langsung mahkota itu, berdiri sedekat tangan saya ke wajah saya,
seperti itu, dan—dan melihat alas mahkota paus di Vatikan sana, saya sendiri, berdiri
dan memandangnya untuk memastikan saya tahu apa yang sedang saya bicarakan. Dia
meninggikan dirinya di atas segala yang disebut Allah, semua orang-orang saleh. Dia
adalah yang paling kudus dari mereka semua. Duduk di bait Allah menunjukkan dirinya
sebagai Allah, mengampuni dosa-dosa di bumi dan seterusnya, anda tahu. Tentu.

96 (185) Paulus berkata bahwa kemurtadan pasti  akan datang lebih dahulu, anak
kebinasaan itu dinyatakan.

Tidakkah kamu ingat, bahwa hal itu telah kerapkali kukatakan kepadamu?

Oh, saya suka untuk duduk di sana mendengarkan Paulus mengkhotbahkan hal itu,
tidakkah anda suka? Betapa saya akan suka untuk mendengarkannya. Oh, bukan main.

Sekarang,  apa  yang  akan  dia  lakukan?  Sebuah  patung  bagi  binatang  itu,  II
Tesalonika.  Sekarang,  dengarkan.  Sekarang  dengarkan  dengan  seksama,  dengan
sungguh-sungguh. Gereja sudah merasakan datangnya seorang paus. Apakah itu? Akhir
dari zaman gereja itu, zamannya Paulus. Mereka sudah melihat Nikolaus ini sedang
bangkit;  dulu  mereka  mau menjadikan  seorang  manusia  kudus.  Untuk  apa?  Paus.
Keduniawian dan kaum bangsawan telah menyusup ke dalam gereja, dan mengubah
aturan penyembahan. Paulus, dengan Roh Kudus, sudah menangkap hal itu di dalam
Roh. Dan gereja dengan keklasikannya dan orang-orang penting—tokoh-tokoh penting
dan sebagainya, bahwa . . . Mereka sudah melihat ada sesuatu yang sedang datang,
dan Roh Kudus sudah memperingatkan mereka tentang hari-hari terakhir. Tidakkah
anda ingat bagaimana Yesus mengucapkan hal itu, perbuatan-perbuatan Nikolaus pada
akhirnya  menjadi  sebuah doktrin  kemudian  menjadi  sebuah organisasi?  Saudara-
saudara, kita bukan di dalam kegelapan sekarang; ingat itu. Paham? Di sinilah kita.
97 (188) Perbuatan-perbuatan Nikolaus,  organisasi  itu mulai  masuk, orang-orang
besar  yang penting,  dan—atas  gereja-gereja  dan seterusnya,  kemudian  terbentuk
menjadi gereja Katholik. Dan Paulus katakan tidak bisa ada sebuah akhir zaman; tidak
bisa ada akhir zaman sebelum terjadi kemurtadan dari iman Pentakosta yang sejati.
Iman  Pentakosta  yang  sejati  akan  lenyap  dan  orang-orang  penting  akan  ada  di
dalamnya. Mereka akan memiliki seorang manusia yang akan menggantikan tempatnya
Allah, duduk di bait Allah dan meninggikan dirinya di atas semua orang seperti itu, dan
itu . . . Melihatkah apakah itu “Niko,” “mengalahkan kaum awam.” Paham? Segala yang
disebut Allah—dia akan duduk di bait Allah ini, seperti Allah. Paulus berkata, akan ada
kemurtadan terlebih dahulu di hari-hari terakhir. Dan di sinilah kita berada sekarang,
dan  melihat  kemurtadan  itu,  dan  melihat  gereja  semakin  menjauh  dan  semakin
menjauh darinya dan kembali lagi, dan kita berada di akhir zaman. Baiklah.

98 (189) Sekarang, jika 69 minggu mengena dengan sempurna, dan orang-orang
Yahudi berada di tanah air mereka sekarang, dan zaman gereja bangsa Kafir sudah
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mengena dengan tepat sampai akhir zaman, ke masanya Nikolaus—atau ke masanya
Laodikia,  betapa dekatnya kedatangan Tuhan, akhir  dari  segala sesuatu, akhir  dari
zaman ini, dan pengangkatan? Pada waktu Dia memulai minggu yang ke-70 itu atau 7
tahun, gereja sudah pergi. Dapatkah anda melihatnya, sahabat-sahabat? Angkat tangan
anda jika anda dapat melihatnya.

Nah, sekarang, jangan menjadi anak-anak. Mari jangan bermain-main lagi. Kita
berada di akhir zaman. Sesuatu siap untuk terjadi. Kita berada di akhir zaman. Di sinilah
kita.

99 (191) 69 minggu ini mengena dengan sempurna; kepergian orang-orang Yahudi
mengena dengan sempurna; zaman gereja mengena dengan sempurna. Kita berada di
akhir zaman, akhir zaman, zaman gereja Laodikia, akhir darinya. Semua bintang utusan
sudah  mengkhotbahkan  pesan  mereka.  Itu  sudah  pergi;  kita  benar-benar  sedang
meluncur. Yahudi sudah kembali selama 40 tahun. Mereka berada di tanah air mereka.
Berikutnya apa yang akan terjadi? Kedatangan Batu itu. Di situlah kita. Kapan itu akan
terjadi? Saya tidak tahu. Tetapi, saudara, itu—bagi saya, saya ingin bersiap-siap. Saya
ingin mendapati semua pakaian saya siap.

Nah, kita baru saja mendapatkan sebuah—persis beberapa menit, dan sekarang
saya mengharapkan anda akan mendengarkan dengan tenang sejenak. Pada waktu Dia
memulai minggu yang ke-70, atau 7 tahun, gereja sudah pergi. Sekarang, dengarkan.
Saya sedang mengutip lagi, mengutip lagi, sehingga anda tidak akan lupa. Inilah yang
ditaruh Roh Kudus di pulpen saya sementara saya sedang menulis. Kita berada di zaman
Laodikia. Kristus sedang ditolak oleh gerejaNya sendiri. Bintang di zaman ini, Pesan
sudah  berkumandang,  dan  Israel  berada  di  negerinya.  Anda  melihat  di  mana  kita
berada? Kita berada di akhir. Dan hanya satu atau dua komentar lagi.

100 (193) Semua hal ini sekarang yang kita lihat ini akan menolong kita oleh kasih
karuniaNya sebagaimana kita berusaha keras untuk menghampiri Tujuh Meterai yang
terakhir ini. Melihatkan di mana kita sudah melewatkannya? Dari Wahyu 6:1 sampai
Wahyu 19:21, kita sudah akan melewatkannya, karena (Paham?) kita sudah mencoba
menerapkannya di sana di zaman bangsa Kafir ini, di mana anda melihat itu berakhir di
zaman ini. Paham? Nah, kita sudah membuktikannya melalui Firman Allah, dan melalui
sejarah, dan melalui segala sesuatunya, dan melalui tanda-tanda waktu, melalui hari-
hari, bahwa tidak ada lagi yang tersisa. Kita berada di pemusnahan bangsa-bangsa
Kafir. Apa—apa yang akan kita lakukan dengan itu? Itu adalah jiwa saya dan jiwa anda;
itu adalah hidup saya dan hidup anda; itu adalah hidup orang-orang yang kita kasihi.
Kita sudah terlalu banyak ditimang-timang. Kita sudah memiliki terlalu banyak hal yang
mudah. Sebaiknya kita bergerak. Sudah terlambat dari yang anda pikirkan. Ingat saja.

101 (194) Sekarang, sebuah pernyataan yang menyengat jika anda mau mencatatnya.
Mohon, dengarkan dengan seksama. Ini adalah komentar saya yang terakhir, berikutnya
ke situ. Saya memiliki suatu hal kecil di sini persis sesudah ini, sebuah catatan kecil
yang ingin saya sampaikan. Nah, istirahatlah sejenak dan dengarkan dengan seksama.
Memberikan kepada anda sesuatu yang menyengat untuk langsung masuk kepada hal
ini.  Paham? Bahkan selebar  mata pisau pun tidak antara  akhir  dari  zaman ini  dan
kedatangan Kristus. Segala sesuatu . . . Tidak ada yang lain yang tersisa. Apakah Israel
berada di tanah airnya? Kita tahu itu. Apakah kita berada di zaman Laodikia? Sudahkah
Pesan zaman Pentakosta ini dikumandangkan untuk berusaha mengguncangkan orang-
orang supaya kembali ke berkat Pentakosta yang mula-mula? Sudahkah setiap utusan
datang di  sepanjang zaman dengan tepat sama? Apakah bangsa melawan bangsa?
Sampar? Apakah ada kelaparan di negeri pada hari ini, gereja yang sejati mengendarai
mobil beratus-ratus mil untuk mendengar Firman Allah? Bukan untuk roti saja, tetapi
untuk mendengarkan Firman Allah, datang kelaparan. Apakah itu benar? Yah, kita hidup
persis di pertengahan darinya di sini sekarang ini. Melihatkah di mana kita berada? Kita
sedang menantikan Batu itu.

102 (195)  Sebuah  pernyataan  yang  menyengat:  Dari  waktunya  Allah  membuat
perjanjian  kepada Abraham (Jangan lewatkan ini.)—dari  waktunya Allah  membuat
perjanjian kepada Abraham, Kejadian 12:3, ke waktunya Kristus ditolak di 33 M, oleh
orang-orang Yahudi, menurut Galatia 3:16 dan 17, dan menurut Usher's (U-s-h-e-r-s)
Usher's  Chronology of  the Hebrews [Pengantar  Kronologi  Ibrani—Ed.],  kuasa Allah
menyertai orang-orang Yahudi tepat 1954 tahun. Allah berurusan dengan Yahudi 1954
tahun menurut kronologi Yahudi dan menurut Galatia 3:16 dan 17. Saya punya banyak



Minggu Daniel yang Ketujuh Puluh 28

ayat-ayat Kitab Suci lagi, tetapi hanya memberikan itu saja. Kemudian sesudah mereka
menolak Kristus, Dia berpaling kepada bangsa-bangsa Kafir untuk mengambil suatu
umat bagi namaNya. Anda ingin ayat Firmannya, tempatnya? Kisah Para Rasul 15:14.

103 (196) Sekarang, menghitung masanya, kita temukan bahwa kita dengan tepat
memiliki  (Dengarkan.) 17 tahun tersisa, dan kita akan memiliki  jangka waktu yang
sama yang diberikan kepada kita sebagaimana Allah berurusan dengan kita di dalam
kuasa Roh Kudus sejak 33 M sampai 1977, jangka waktu yang sama 1954 tahun. Allah
berurusan dengan kita sama sebagaimana Dia dulu berurusan dengan Yahudi. Paham?
Bagaimana tentang itu?

Sekarang, tandai di dalam buku anda sebuah ayat Kitab Suci kecil di sini yang ingin
saya berikan kepada anda. Imamat 25, mulai dengan ayat 8. Allah menyerukan sebuah
Yobel setiap 49 tahun; tahun ke-50 adalah Yobel. Kita tahu itu. Kita mengerti hal itu.
Dari Yobel yang pertama di Imamat 25:8, di tahun 1977 akan menjadi Yobel ke-70,
menjadikan dengan tepat 3430 tahun. Yobel artinya kepergian, pelepasan.

Oh, kita sedang menantikan kedatangan
Milenium yang sukacita itu,
Ketika Tuhan kita yang diberkati itu akan datang
Dan mengangkat Mempelai WanitaNya yang sedang menanti.
Oh, dunia sedang mengerang, berteriak
Bagi hari pelepasan yang manis itu,
Ketika Juru Selamat kita akan datang kembali ke bumi.

104 (198) Apakah anda memahami hal itu? Allah dengan tepat sudah berurusan dengan
kita dengan jumlah waktu yang sama di mana Dia sudah berurusan dengan Yahudi sejak
waktu Dia memberikan janji kepada Abraham sampai kepada penolakan Mesias pada
tahun 33 M, adalah 1954 tahun. Dan sekarang, kita memiliki 17 tahun yang tersisa. Kita
memiliki sekitar 1930 sekian tahun. Kita memiliki 17 tahun yang tersisa sampai tahun
77 yang akan menjadi yobel ke-70 semenjak permulaan yobel. Dan akan seperti apa
nantinya? Oh, saudara. Perhatikan dengan seksama sekarang. Jangan lewatkan itu. Itu
akan menjadi Yobel kepergian Mempelai Wanita bangsa Kafir dan kembalinya Kristus ke
Yahudi,  ketika mereka keluar dari  perbudakan. Amin.  Tidakkah anda melihat? Dari
seluruh  dunia  mereka  sudah  berkumpul  di  sana  bagi  hari  itu.  Oh,  bukan  main.
Melihatkah di mana kita berada? Kita tidak tahu kapan waktunya akan terjadi.  Kita
berada di akhir zaman.

105 (199) Sekarang, dengarkan. Bagi anda orang-orang lama yang ada di sini di—di
gereja yang sudah ada di sini untuk waktu yang lama, saya ingin anda memperhatikan
sesuatu. Saya tidak pernah mempelajari ini sebelum kemarin. Saya mengutipnya dari
sejarawan, Paul Boyd, dan kemudian—dan saya mengusutnya kembali melalui Nas-nas
Kitab  Suci,  mengutip  tanggal-tanggal  yang  lain  di  sini,  dan  seterusnya,  dan
mendapatkannya, dan menelusurinya—mengusutnya.

Sekarang, di tahun 1933 ketika kita menyembah di sini di kuil Masonic di mana
Gereja Kristus berdiri hari ini, pada satu April pagi sebelum meninggalkan rumah, saya
sedang menyerahkan sebuah mobil (Saya punya mobil model '33, dan saya serahkan itu
bagi  pelayanan Tuhan.),  dan di  dalam suatu penglihatan saya sudah melihat  akhir
zaman. Sekarang, perhatikan, sungguh menarik perhatian ini. Dulu sewaktu saya masih
anak-anak, dan anda bisa bayangkan bagaimana tampangnya mobil model 1933 itu—
nah, seperti apa itu terlihat. Dan saya pergi ke sana ke kuil Masonic itu di mana . . .
Beberapa dari anda orang-orang lama di sini ingat; itu tertulis di selembar kertas di
rumah. Itu sudah tercetak dan menyebar ke seluruh dunia. Paham? Itu tahun 1933. Dan
saya sudah memprediksikan bahwa akan ada sebuah tragedi besar yang akan menimpa
Amerika  Serikat  sebelum atau  pada  tahun  1977.  Berapa  banyak  yang  ingat  saya
mengatakan hal itu? Lihatlah tangan-tangan itu. Tentu.

106 (201) Sekarang, lihat. Saya sudah memprediksikan tujuh hal yang masih dalam—
sebelum pemusnahan yang besar ini atau peristiwa besar yang akan terjadi di sini di
Amerika Serikat—suatu peristiwa besar yang mengerikan. Saya berkata . . . Nah, ingat,
ini adalah sebelum itu dimulai. Saya sudah mengatakan bahwa kita akan masuk ke
dalam perang dunia kedua. Berapa banyak yang ingat mendengar saya mengatakan hal
itu, katakan “Amin.” [Jemaat menjawab, “Amin.”—Ed.] Baiklah. Perang dunia kedua.
Saya sudah katakan, “Presiden yang sekarang adalah (Saya sudah salin ini dari Nas
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lama—yang sudah lama kemarin)—bahwa Presiden yang kita miliki sekarang ini, yang
adalah (berapa banyak yang ingat siapa itu?) Franklin D. Roosevelt . . .” Saya katakan,
“Presiden yang kita miliki sekarang akan masuk bahkan pada periode yang keempat
(Dia berada di periode yang pertama pada waktu itu.)—akan masuk ke periode yang
keempat, dan kita akan dibawa ke perang dunia kedua.”

107 (202)  Saya katakan,  “Diktaktor  yang sekarang sedang bangkit  di  Italia  (yang
adalah Mussolini), dia akan berkuasa, dan dia akan pergi ke Ethiopia; dan Ethiopia akan
bertekuk lutut di bawah kakinya.” Ada orang-orang yang sedang duduk di sini sekarang
yang tahu bahwa ada sekelompok orang yang datang dan berdiri  (ketika saya dulu
mengadakan pertemuan saya di Aula Redman di sana malam itu, ketika saya harus
pergi ke sana untuk mengkhotbahkan hal itu, Aula Redman)—mau mengeluarkan saya
dari aula itu karena mengatakan sesuatu yang seperti itu (Di sini . . . Yeah, Nyonya
Wilson, saya tahu anda . . . Itu benar.) ketika saya mengatakan hal itu. Tetapi apakah
dia  melakukannya?  Tetapi  saya  katakan,  “Dia  akan  sampai  ke  sebuah  akhir  yang
memalukan,” dan dia sampai. Dia dan wanita yang akrab dengan dirinya itu dijungkir-
balikkan dan menggantung pada seutas tali di jalanan itu dengan kaki mereka di atas,
pakaian mereka tergantung ke bawah. Baiklah, itu sudah terjadi.

Dan kemudian saya berkata, “Kaum wanita sudah diizinkan untuk memilih. Yang
mutlak adalah sebuah aib bagi bangsa itu. Dan dalam pemilihan suara, suatu hari nanti
mereka akan memilih  orang yang salah.”  Dan mereka sudah melakukan hal  itu  di
pemilihan yang terakhir ini. Wah, bukan main.

108 (204) Empat: Saya katakan, “Ilmu pengetahuan akan mengalami kemajuan yang
sedemikian rupa . . .” Tidak, ini, itu adalah yang ketiga. Maafkan saya. Inilah yang
berikutnya sekarang.

Yang keempat, saya katakan, “Peperangan kita akan terjadi dengan Jerman, dan
mereka akan membangun sebuah tempat  beton yang besar  dan membentengi  diri
mereka di situ, dan Amerika akan mengalami kekalahan yang mengerikan.” Allah yang
Mahakuasa tahu di hadapan siapa saya berdiri sekarang; saya melihat orang-orang Nazi
yang independen itu menendang orang-orang Amerika seperti itu dan sebagainya di
tembok itu. Dan terdapat banyak anak-anak yang berdiri di sini sekarang yang dulu
berada di Siegfried Line itu yang tahu bagaimana itu dulunya. Dan ingat, itu adalah 11
sebelum  Siegfried  Line  dibangun.  Apakah  Allah  benar?  Apakah  Dia  masih
memberitahukan hal-hal yang akan terjadi? Lihat. Itu adalah—itu adalah yang keempat.

109 (205) Sekarang, hal yang kelima. “Ilmu pengetahuan akan mengalami kemajuan
sedemikian rupa sampai mereka akan membuat sebuah mobil yang tidak harus dipandu
dengan sebuah kemudi,  dan mobil-mobil  akan terus mengalami  perubahan bentuk
menjadi  seperti  bentuk  telur  sampai  dengan pemusnahan itu,”  akhir  zaman.  Saya
melihat keluarga orang Amerika sedang dalam perjalanan di sebuah jalan yang lebar,
naik  sebuah mobil  dengan punggung mereka yang membelakangi  di  mana kemudi
seharusnya berada; terlihat sepertinya mereka sedang bermain catur atau kartu. Dan
kita  sudah  mendapatkannya.  Itu  ada  di  televisi.  “Popular  Science”—“Mechanics,”
tepatnya, semua memilikinya; kita sudah mendapatkan mobil itu. Itu dikendalikan oleh
alat remote kontrol melalui—melalui radar. Bahkan mereka tidak perlu memiliki kemudi
di dalamnya. Setel saja tombol itu seperti ini—sama seperti kalau anda memutar nomor
telepon anda—mobil anda membawa anda tepat ke situ, tidak bisa kecelakaan atau apa
pun. Tidak ada mobil  yang lain—magnet itu tetap menjauhkan mobil  yang lain dari
anda. Paham? Mereka sudah memperolehnya. Oh, bukan main. Renungkan itu. Sudah
diprediksikan 30 tahun sebelum itu terjadi.

110 (206) Sekarang, hal itu membawa kita pada waktu itu kepada pemilihan Presiden
Kennedy, dan mobil ini muncul ke permukaan, menjadikan lima hal dari yang tujuh itu
sudah terjadi dengan tepat.

Nah, saya memprediksikan dan berkata, “Saya melihat seorang wanita yang hebat
bangkit, terlihat cantik, berdandan dengan pakaian kerajaan yang megah seperti warna
ungu,” dan saya ada tanda kurung kecil di sini, “Ia adalah seorang penguasa besar di
Amerika Serikat, barangkali gereja Katholik.” Seorang wanita, seorang wanita . . . Saya
tidak tahu apakah dia gereja Katholik. Saya tidak tahu. Saya tidak dapat mengatakan.
Hal yang saya lihat hanya, saya melihat wanita; itu saja.

Tetapi ini adalah sebuah bangsa perempuan. Bangsa ini adalah nomor 13 dalam



Minggu Daniel yang Ketujuh Puluh 30

nubuatan.  Ia  memiliki  13  garis,  13  bintang;  ia  mulai  dengan  13  koloni.  13,  13,
semuanya 13, bahkan muncul di Wahyu pasal 13. Ia adalah 13, dan ia adalah sebuah
bangsa perempuan.

111 (209) Pengadilan-pengadilan perceraian di Amerika menghasilkan lebih banyak
perceraian oleh kaum wanita kita dibandingkan semua bangsa-bangsa yang lain. Moral
di negara kita lebih rendah, dan perceraian-perceraian, dibandingkan di Perancis atau
Italia, di mana pelacuran ada di jalan-jalan . . . Tetapi mereka adalah para pelacur;
wanita-wanita kita adalah para wanita yang sudah menikah yang mencoba hidup dengan
beberapa pria, dan beberapa pria yang sudah menikah mencoba untuk hidup dengan
wanita-wanita yang lain.

Di negara-negara di mana mereka ada poligami, itu ribuan kali lebih baik. Namun
demikian, poligami itu salah; kita tahu.

Tetapi untuk memperlihatkan betapa melorotnya kita, saya punya secarik kertas
yang dari surat kabar di sini di mana di situ diperlihatkan bahwa ketika pemuda-pemuda
Amerika kita pergi ke luar negeri pada perang yang terakhir ini, itu lebih, saya yakin, itu
adalah sekitar 70% . . . Baiklah, sekarang, tunggu sebentar, saya yakin itu adalah tiga
dari empat orang yang pergi ke luar negeri diceraikan isteri mereka sebelum mereka
pulang. Dan berita utama yang besar mengatakan, “Apa yang Terjadi pada Moral Orang-
orang Amerika kita?” Anda ingat melihat itu? Kalian semua melihatnya. Apa yang terjadi
dengan moral kaum wanita Amerika kita? Pabrik-pabrik, bekerja di luar sana dengan
kaum pria yang lain . . . Ini adalah sebuah bangsa perempuan. Apa yang dia miliki?
Seorang allah perempuan—atau seorang dewi.

112 (212) Sekarang,  kemudian sesudah itu,  saya berpaling dan melihat,  dan saya
melihat Amerika Serikat ini  membara seperti  suatu kepulan asap; batu-batu sudah
meledak. Dan ia membara seperti sebuah kobaran api dalam gelondongan kayu atau
sesuatu yang dibakar; dan memandang sejauh yang bisa saya lihat dan ia meledak. Dan
kemudian penglihatan itu meninggalkan saya. Lima dari yang tiga sudah terjadi—lima
dari yang tujuh, tepatnya, sudah terjadi.

Dan di sini datang dan memperlihatkan, dan kemudian saya memprediksikan . . .
Saya tidak pernah katakan bahwa Tuhan yang memberitahukan hal itu kepada saya,
tetapi berdiri pagi itu di gereja, saya berkata, “Itu sedang mengalami kemajuan . . .”
Saya mundur ke salah satu ujung dari dinding itu dan berlari ke ujung dinding yang lain,
dan saya katakan, “Kemajuan itu sedang berlangsung, saya akan prediksikan bahwa
waktunya (Saya tidak tahu kenapa saya mengatakan itu.)—tetapi  saya prediksikan
bahwa  itu  semua  akan  terjadi  antara  sekarang  ini,  1933,  dan  1977.  Dan  tidak
mengetahuinya,  Allah  tahu  hati  saya,  saya  tidak  pernah  mengetahuinya  sebelum
kemarin, bahwa 1977 adalah yobel, dan tepat dengan jumlah waktu yang sama berakhir
yang Dia berikan kepada Israel dan segala sesuatunya berakhir. Jadi kita ada di . . . Dan
di sinilah kita di akhir zaman, pada kedatangan minggu yang ke-70 itu. Kita tidak tahu
kapan waktunya gereja akan pergi.  Oh,  bukan main.  Apa yang dapat kita lakukan,
sahabat-sahabat? Di mana kita berada?
113 (214) Apakah anda melihat di mana kita sekarang? Apakah anda mengerti minggu
yang ke-70 Daniel sekarang? Melihat sekarang, ketika kita terus masuk ke Meterai-
meterai ini  dan yang lainnya, pembukaan Meterai-meterai ini,  yang pertama tampil
adalah seekor penunggang kuda putih, dia memiliki sebuah busur di tangannya. Lihat
siapa orang itu. Lihat kuda pucat itu tampil sesudah dia. Paham? Lihat siapa itu, dan
lihat bagaimana dia masuk. Perhatikan 144.000 orang itu masuk. Perhatikan perawan
yang tidur itu ketika dia tampil. Kemudian lihat semua hal-hal ini terjadi, pencurahan
Cawan-cawan, Celaka-celaka, dan tiga roh najis menyerupai katak; perhatikan hal-hal
itu bagaimana mereka benar-benar cocok dengan malapetaka-malapetaka dan tepat
ketika  mereka  dicurahkan.  Setiap  kali  sebuah Meterai  dibuka,  sebuah malapetaka
dicurahkan dan sebuah kehancuran terjadi. Dan perhatikan apa yang terjadi sekarang
ini di penghujung ini.

114 (215) Dan, oh, lihatlah ketiga nabi ini—atau kedua nabi ini, ketika mereka bangkit
di sini. Dan di pertengahan minggu itu mereka disingkirkan seperti itu, dan kemudian
mulailah perang Harmagedon; kemudian Allah mulai mengucapkan diriNya. Kemudian
Dia berdiri dan mulai berperang. Nabi-nabi itu memukul bumi. Mereka memberitakan
Nama Yesus Kristus. Mereka membaptis dengan cara yang sama. Mereka melakukan hal
yang sama yang dilakukan oleh bapa-bapa Pentakosta yang pertama, dan banyak yang
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mengikuti mereka. Tetapi siapa yang telah bersekutu, organisasi itu bergerak terus, dan
bahkan  kuasa  dari  nabi-nabi  itu  tidak  menghancurkannya.  Dan  akhirnya  mereka
berkata,  “Kita akan buat itu semua menjadi  satu organisasi,”  dan dia bawa masuk
(Apakah itu?) kekejian itu, faham Romawi, menyebarluaskan segala sesuatunya yang
membuat kehancuran. Kekejian yang membuat kehancuran itu membawa masuk segala
sesuatunya, kenajisan itu.

115 (216) Anda ingat ibu tua yang pelacur itu yang duduk di atas seekor binatang,
berpakaian merah tua yang seperti itu, memiliki tujuh kepala dan sepuluh tanduk, anda
ingat itu? Dan dia memegang sebuah cawan kekejian dari kenajisannya di tangannya;
itu adalah doktrinnya yang dia berikan kepada orang-orang. Di situlah kita saudara-
saudara. Kita berada di akhir zaman.

Anak-anak kecil, kita tidak pernah tahu. Mungkin kita tidak pernah hidup untuk
kembali lagi malam ini; mungkin kita tidak akan hidup untuk bisa bertemu satu dengan
yang lain. Saya tidak tahu. Tetapi kesudahan itu sudah sangat dekat. Kesudahan itu
begitu  dekat.  Ini  ayat  Kitab Sucinya.  Di  situ  benar-benar  adalah pembuktian yang
mutlak dan sempurna secara Alkitabiah.

Sekarang, jika ada sesuatu yang tidak anda mengerti,  tuliskan sebuah catatan
kepada saya dan biarlah saya mengetahui hal itu. Paham? Katakan sesuatu. Beberapa
dari anda saudara-saudara yang ada di sana yang di kaset-kaset di bagian-bagian yang
lain, jika ada sesuatu di mana saya bisa menolong anda, beritahu saya. Mungkin anda
tidak setuju dengan saya; saya mungkin tidak setuju dengan organisasi anda, bukan
kepada anda, tetapi sistem organisasi anda. Saya bukan tidak setuju dengan orang-
orang Katholik. Saya tidak berkata bahwa saya tidak suka dengan orang-orang Katholik;
saya tidak suka dengan orang-orang organisasi;  bukan itu.  Saya mengasihi  semua
orang, tetapi saya tidak setuju dengan sistem itu yang tetap mengikat anda. Itulah itu,
sistemnya. Itu dia.

116 (219) Saya bukan menentang Jerman; tapi Nazisme. Saya bukan menentang Italia;
tapi menentang Fasisme. Dan ingat, saya membuat sebuah prediksi yang lain pada
waktu itu—hanya sebuah prediksi, dan banyak dari anda orang-orang lama yang ingat
akan hal itu. Saya katakan, “Ada tiga isme” berusaha untuk menguasai dunia di zaman
ini: Fasisme, Nazisme, dan Komunisme.“ Dan apa yang saya katakan? Mereka semua
akan menyatu di dalam Komunisme.

Nah, saya sudah membuat anda selalu mengulanginya: “Tetap arahkan mata anda
ke Rusia.” Anda ingat itu? “Tetap arahkan mata anda ke Rusia. Ia akan sepenuhnya
menyatu ke dalam Komunisme. Dan pada akhirnya semuanya itu akan menyatu ke
dalam faham Katholik. Ingat, semuanya itu akan menyatu ke dalam faham Katholik di
akhir zaman. Itu tepat sekali. Itu adalah pada perang Harmagedon, persis di sini ketika
Kristus sendiri yang datang.
117 (221) Tetapi ketiga nabi ini—3,5 tahun ini, tepatnya, dan itu adalah Wahyu 11:3;
anda sudah seringkali membacanya, “Aku berikan kuasa kepada kedua saksiKu, dan
mereka akan bernubuat 1260 hari.”  Berapa banyak itu,  1260 hari?  3,5 tahun. Dan
kemudian mereka akan dibunuh di jalanan, tepat di pertengahan minggu yang ke-70 ini.
Jadi anda lihat di mana 70 minggu Daniel ini? Anda lihat di mana kita sedang hidup? Kita
berada di akhir zaman, sahabat-sahabat saya yang terkasih. Kita berada di akhir zaman.
Hari-hari . . .

Bangsa-bangsa sedang pecah;
Israel sedang bangkit;
Tanda-tanda yang dinubuatkan para nabi; (Di sinilah kita.)
Hari-hari bangsa Kafir dihitung (Di sini.)
Dengan ketakutan yang membebani;
Kembali, oh yang diserakkan, kepada milikmu.

Mari menyanyikannya:

Hari penebusan sudah dekat;
Hati manusia runtuh karena takut.
Dipenuhi dengan Roh,
Pelitamu bersih dan terang.
Pandanglah ke atas, penebusanmu sudah dekat.
(Oh, bukan main. Tidakkah itu mengagumkan?)
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Bangsa-bangsa sedang pecah;
Israel sedang bangkit;
Tanda-tanda yang telah dinubuatkan para nabi,
Hari-hari bangsa Kafir dihitung;
Dengan ketakutan yang membebani;
Kembali, oh yang diserakkan, kepada milikmu.

Sekarang, bersama-sama.

Hari penebusan sudah dekat;
Hati manusia runtuh karena takut;
Dipenuhi dengan Roh,
Pelitamu bersih dan terang.
Pandanglah ke atas, penebusanmu sudah dekat.

Biarlah saya menyanyikan sebuah bait kecil untuk anda.

Nabi-nabi palsu berdusta;
Kebenaran Tuhan mereka sangkali;
Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita.
(Mereka sedang membuat tiga pribadi. Anda tahu itu.
Tetapi Dia bukan tiga. Dia adalah Allah kita.)
Tetapi kita akan berjalan di mana para rasul sudah menempuhnya.
Sebab hari penebusan sudah dekat;
Hati manusia runtuh karena takut;
Dipenuhi dengan Roh,
Pelitamu bersih dan terang;
Pandanglah ke atas penebusanmu sudah dekat.

118 (222) Tidakkah anda senang? Kembali ke Pesan, saudara. Kembali ke yang semula.
Kembali ke Pentakosta. Kembali ke berkat yang sesungguhnya. Kembali ke Nama Yesus
Kristus.  Kembali  ke  Baptisan  Roh  Kudus.  Kembali  ke  tanda-tanda  dan  keajaiban-
keajaiban. Kembali ke Pentakosta. Menjauhlah dari organisasi-organisasi anda. Kembali
ke Roh Kudus. Dia adalah Guru kita.

Sebab hari penebusan sudah dekat;
Hati manusia runtuh karena takut;
Dipenuhi dengan Roh,
Pelitamu bersih dan terang;
Pandanglah ke atas penebusanmu sudah dekat.

Tidakkah itu mengagumkan? Apa yang dikatakan nabi itu? Akan ada suatu waktu di
mana  tidak  dapat  dikatakan  siang  ataupun  malam.  Lihatlah  bagaimana  itu  sudah
berlangsung. Paham? Oh, begitu buruk di sepanjang zaman-zaman gereja ini, tetapi ini .
.  .

Akan ada Terang di waktu senja;
Jalan ke kemuliaan pasti akan kamu temukan;
Dengan jalan air itu yang adalah Terang di zaman ini,
Dikuburkan di dalam Nama Yesus yang mulia.
Tua dan muda bertobatlah dari dosa-dosamu,
Roh Kudus pasti akan masuk.
Terang di waktu senja ini sudah datang;
Itulah fakta bahwa Allah dan Kristus adalah satu.

Akan ada Terang (Semua bersama-sama.) di waktu senja;
Jalan ke kemuliaan pasti akan kamu temukan;
Dengan jalan air itu yang adalah Terang di zaman ini,
Dikuburkan di dalam Nama Yesus yang mulia.
Tua dan muda bertobatlah dari dosa-dosamu,
Roh Kudus pasti akan masuk.
Terang di waktu senja ini sudah datang;
Itulah fakta bahwa Allah dan Kristus adalah satu.
(Bukan tiga, tapi satu.)

119 (224)  Kembali  ke  Pesan.  Kembali  ke  permulaan.  Kembali  kepada  apa  yang
diajarkan Paulus. Kembali ke baptisan di mana dia dibaptis. Dia melihat orang-orang
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dibaptis dengan cara yang lain; dia memberitahu mereka supaya datang dan dibaptis
lagi. Dia katakan jika seorang Malaikat dari surga mengkhotbahkan apa pun yang lain,
terkutuklah dia. Jadi itu adalah kembali ke Pesan itu lagi, sahabat-sahabat. Ini adalah
waktu senja.

Oh, saya sangat mengasihi Dia, tidakkah anda mengasihi Dia? Berapa banyak yang
mengerti  70  minggu Daniel  sekarang dan melihat  apakah minggu yang ke-70 ini?
Berapa banyak yang percaya itu,  katakan,  Amin.  [Jemaat menjawab,  “Amin.—Ed.]
Amin. Terpujilah Allah.

120 (226) Sekarang, apa yang berikutnya? Tujuh Meterai sekarang. Kita masuk ke situ
kalau  Tuhan  mengizinkan.  Kapan  itu,  saya  t idak  tahu.  Kapan  saja  Dia
menyampaikannya, kemudian kita akan langsung masuk ke situ. Kemudian kita akan
mengadakan sebuah pertemuan yang panjang, karena kita akan mengambil dari pasal 6
sampai 19 untuk menyelesaikannya. Dan selambat mungkin saya dengan itu . . .

Sekarang, saya tidak ingin ada orang yang salah memahami ini. Rekaman masih
jalan? Saya tidak ingin orang salah memahami itu. Jangan salah mengerti, dan berkata,
“Saudara Branham katakan bahwa Yesus akan datang tahun 1977.” Saya tidak pernah
mengatakan  yang  seperti  itu.  Yesus  mungkin  datang  hari  ini.  Tetapi  saya  sudah
memprediksikan bahwa antara tahun 33 dan 77 sesuatu akan terjadi, bahwa hal-hal ini
yang sudah saya lihat sudah terjadi dari penglihatan tersebut. Dan lima di antaranya
sudah terjadi.

121 (228) Dan saya percaya dengan benda-benda atom yang kita miliki sekarang . . .
Dan  apakah  anda  melihat  apa  yang  baru  saja  dikatakan  oleh  Presiden  kita?
Menginginkan perang yang lain. Dia ingin membuat sebuah contoh dari—dari Berlin, dia
katakan.  Ingin  membuat  sebuah  contoh.  Bagaimana  dengan  Kuba  di  sini  di  pintu
belakang kita? Kenapa membuat contoh dari situ? Bagaimana dengan yang itu? Oh, itu
adalah suatu hal yang omong kosong. Paham?

Oh, saudara-saudara, kita benar-benar berada di akhir zaman. Mereka akan—itu
akan menghasilkan tepat seperti yang sudah dikatakan Allah sebelumnya, jadi apa—apa
gunanya dengan melakukan sesuatu selain membaca saja apa yang sudah Dia katakan,
dan mendapatkan dengan benar, dan bersiap-siap untuk itu, dan biarlah itu datang pada
waktu itu. Kita sedang menantikan itu.

Kita sedang menantikan kedatangan itu
Hari Milenium yang menyenangkan itu,
Ketika Tuhan kita yang mulia akan datang
Dan mengambil Mempelai WanitaNya yang sedang menanti.
Oh, bumi sedang mengerang, menangis,
Bagi hari pembebasan yang manis itu,
Ketika Juru Selamat kita akan kembali ke bumi lagi.

Oh, Tuhan kita akan datang ke bumi lagi!
Ya, Tuhan kita akan kembali ke bumi lagi!
Oh, Setan akan diikat selama seribu tahun;
Kita tidak akan punya penggoda pada waktu itu;
Sesudah Yesus akan kembali ke bumi lagi.

Berapa banyak yang siap, angkat tangan anda. Oh, bukan main.

Oh, Tuhan kita akan datang ke bumi lagi!
(Mari bangkit berdiri dan saling bersalam-salaman.)
Ya, Tuhan kita akan kembali ke bumi lagi!
Oh, Setan akan diikat seribu tahun;
Kita tidak akan punya penggoda pada waktu itu;
Sesudah Yesus akan kembali ke bumi lagi.
Oh, Tuhan kita akan datang ke bumi lagi!
Ya, Tuhan kita akan kembali ke bumi lagi!
Oh, Setan akan diikat seribu tahun;
Kita tidak akan punya penggoda pada waktu itu;
Sesudah Yesus akan kembali ke bumi lagi.

Yesus kembali akan menjadi jawaban
Bagi tangisan dan dukacita kita;
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Sebab pengetahuan Tuhan akan
Memenuhi bumi, laut, dan langit.
Allah akan melenyapkan semua sakit penyakit;
Dan air mata penderitaan, akan kering;
Sesudah Yesus akan kembali ke bumi lagi.

Oh, Tuhan kita akan datang ke bumi lagi!
Ya, Tuhan kita akan kembali ke bumi lagi!
Oh, Setan akan diikat seribu tahun;
Kita tidak akan punya penggoda pada waktu itu;
Sesudah Yesus akan kembali ke bumi lagi.

122 (230)  Oh,  bukan main.  Tidakkah anda merasa enakan? Renungkan,  sahabat-
sahabat; ini Pentakosta, menyembah. Ini adalah Pentakosta. Mari bertepuk tangan dan
menyanyikannya.  Orang-orang Pentakosta,  semua orang,  coba lepaskan,  buanglah
Methodis lama yang formal itu dari diri anda. Sekarang, ayo. Mari menyanyikannya.

Oh, Tuhan kita akan datang ke bumi lagi!
Ya, Tuhan kita akan kembali ke bumi lagi!
Oh, Setan akan diikat seribu tahun;
Kita tidak akan punya penggoda pada waktu itu;
Sesudah Yesus akan kembali ke bumi lagi.

Oh, Tuhan kita akan datang ke bumi lagi!
(Alkitab mengatakan demikian.)
Ya, Tuhan kita akan kembali ke bumi lagi!
Oh, Setan akan diikat seribu tahun;
Kita tidak akan punya penggoda pada waktu itu;
Sesudah Yesus akan kembali ke bumi lagi.

Apakah anda mengasihi Dia? Oh, sekarang mari angkat tangan kita bagi Dia.

Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia,
Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihiku;
Dan telah membeli keselamatanku ( . . . ? . . .)
Di pohon Kalvari.

Aku mengasihi Dia, aku mengasihi Dia,
Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihiku;
Dan telah membeli keselamatanku
Di pohon Kalvari.
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