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KATA PENGANTAR

 Meskipun jilid ini akan membahas berbagai doktrin 
utama (seperti Ketuhanan, Baptisan Air, dan sebagainya) 
yang ditemukan dalam Kitab Wahyu, pasal Satu sampai 
pasal Tiga, tetapi tema pokoknya adalah pemaparan sebuah 
pelajaran yang mendetail mengenai Ketujuh Zaman Gereja. 
Hal ini diperlukan untuk dapat mempelajari dan memahami 
seluruh bagian lain dari Kitab Wahyu, sebab dari Zaman-
zaman itu datanglah Meterai-meterai, dan dari Meterai-
meterai itu datanglah Sangkakala-sangkakala, dan dari 
Sangkakala-sangkakala itu datanglah Cawan-cawan. 
Seperti letupan pertama dari sebuah lilin Romawi, Ketujuh 
Zaman Gereja itu muncul dengan penerangan pertama yang 
besar, tanpa penerangan itu terang selanjutnya tidak akan 
bisa ada. Tetapi sekali kecemerlangan dari Ketujuh Zaman 
Gereja itu diberikan melalui wahyu Ilahi, terang demi terang 
mengikutinya, hingga seluruh Kitab Wahyu itu terbuka lebar 
di depan mata kita yang terheran-heran; dan kita, dibangun 
dan disucikan oleh Rohnya, dijadikan siap untuk penyataan-
Nya yang agung, yaitu Tuhan dan Juruselamat kita, Satu-
satunya Tuhan Yang Benar, Yesus Kristus.

 Tulisan ini disampaikan dengan memakai persona pertama 
sebab ini adalah sebuah pesan dari hati saya kepada hati 
orang-orang.

 Upaya secara khusus telah dilakukan untuk memakai 
huruf besar pada semua nama dan gelar, kata benda dan kata 
ganti, dan sebagainya, yang berhubungan dengan Ketuhanan, 
dan juga pada kata Alkitab, Kitab Suci, dan Firman, sebab 
kami menganggap itu memang selayaknya ketika kita 
berbicara tentang kemuliaan dan Pribadi dari Tuhan dan 
Firman-Nya Yang Kudus.

 Saya berdoa kiranya berkat Tuhan dicurahkan kepada 
setiap pembaca; dan kiranya penerangan dari Roh Tuhan 
menjadi bagian yang khusus bagi setiap pembaca.

William Marrion Branham
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BAB SATU

WAHYU 

YESUS KRISTUS

 Wahyu 1:1-20

 1. Inilah Wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan 
Tuhan kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada 
hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh 
malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya 
kepada hamba-Nya Yohanes.
 2. Yohanes telah bersaksi tentang Firman Tuhan dan 
tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu 
segala sesuatu yang telah dilihatnya.
 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang 
mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa 
yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.
 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di 
Asia Kecil: Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai 
kamu, dari Dia, Yang Ada dan Yang Sudah Ada dan Yang 
Akan Datang, dan dari ketujuh Roh Yang ada di hadapan 
takhta-Nya;
 5. Dan dari Yesus Kristus, Saksi Yang Setia, yang 
Pertama Bangkit Dari Antara Orang Mati dan Yang berkuasa 
atas Raja-raja Bumi ini. Bagi Dia, Yang mengasihi kita dan 
Yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya,
 6. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja 
dan imam-imam bagi Tuhan dan Bapa-Nya, bagi Dialah 
kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan; dan setiap 
mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. 
Dan semua bangsa di bumi akan meratap karena Dia. Ya, 
Amin.
 8. “Aku adalah Alfa dan Omega, yang Awal dan yang 
Akhir, firman Tuhan, Yang Ada, dan Yang Sudah Ada, dan 
Yang Akan Datang, Yang Mahakuasa.”
 9. Aku, Yohanes, yang juga adalah saudara dan sekutumu 
dalam kesusahan, dan dalam kerajaan dan dalam ketekunan 
menantikan Yesus Kristus, berada di pulau yang bernama 
Patmos, oleh karena Firman Tuhan dan kesaksian yang 
diberikan oleh Yesus Kristus.
 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku 
mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti 
bunyi sangkakala,
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 11. Katanya: “Aku adalah Alfa dan Omega, yang Awal 
dan yang Akhir. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam 
sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat yang 
ada di Asia ini: ke Efesus, ke Smirna, ke Pergamus, ke Tiatira, 
ke Sardis, ke Filadelfia dan ke Laodikia.”
 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara 
kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 
tujuh kaki dian dari emas.
 13. Dan di tengah-tengah tujuh kaki dian itu ada seorang 
serupa Anak Manusia, berpakaian jubah yang panjangnya 
sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
 14. Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu domba, 
seputih salju; dan mata-Nya bagaikan nyala api;
 15. Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara 
di dalam perapian; dan suara-Nya bagaikan desau air bah.
 16. Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang 
dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata dua: 
dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.
 17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan 
kaki-Nya sama seperti orang yang mati. Dan Ia meletakkan 
tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata kepadaku: “Jangan 
takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir,
 18. Aku adalah Dia Yang Hidup, dan Aku telah mati; 
namun lihatlah, Aku hidup sampai selama-lamanya, Amin; 
dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik 
yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.
 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kaulihat pada 
tangan kanan-Ku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh 
bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki 
dian yang telah kaulihat itu ialah ketujuh jemaat.

KATA PENGANTAR UNTUK BAB SATU

 Wahyu 1:1-3, “Inilah Wahyu Yesus Kristus, yang 
dikaruniakan Tuhan kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya 
kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. Dan 
oleh malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya 
kepada hamba-Nya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang 
Firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh 
Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. 
Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang 
mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa 
yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.”
 Penulis (bukan pengarang) kitab ini adalah Orang Kudus 
Yohanes pewahyu. Para sejarawan setuju bahwa pada bagian 
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akhir dari kehidupannya ia tinggal di Efesus, walaupun pada 
waktu penulisan kitab ini ia berada di Pulau Patmos. Ini bukan 
kisah kehidupan Yohanes, tetapi ini adalah Wahyu Yesus 
Kristus dalam zaman-zaman gereja di masa yang akan datang. 
Dalam ayat 3 ini disebut nubuat dan itulah apa ini sebenarnya.
 Kitab ini biasanya disebut Wahyu Yohanes, tetapi itu tidak 
benar. Ini adalah Wahyu Yesus Kristus yang diberikan kepada 
Yohanes bagi orang-orang Kristen di segala zaman. Ini adalah 
satu-satunya kitab di dalam seluruh Alkitab yang ditulis 
oleh Yesus Sendiri, dengan menampakkan diri secara pribadi 
kepada seorang penulis.
 Ini adalah kitab terakhir dari Alkitab, meskipun 
demikian kitab ini memberitahukan mengenai awal dan 
akhir dari masa Injil.
 Nah kata Yunani untuk wahyu adalah “apocalypse” yang 
berarti “penyingkapan.” Penyingkapan ini digambarkan 
dengan sempurna di dalam contoh seorang pemahat yang 
membuka selubung dari patung buatannya, menyingkapkannya 
kepada penonton. Ini adalah sebuah perbuatan membuka, 
menyingkapkan apa yang sebelumnya tersembunyi. Nah 
penyingkapan ini bukan hanya pewahyuan tentang Pribadi 
Kristus, tetapi ini adalah PEWAHYUAN TENTANG 
PEKERJAAN-PEKERJAAN-NYA DI MASA YANG AKAN 
DATANG DI DALAM KETUJUH ZAMAN GEREJA.
 Pentingnya pewahyuan oleh Roh kepada orang percaya 
yang sejati tidak pernah bisa terlalu ditekankan. Wahyu itu 
lebih berarti daripada yang mungkin Anda sadari. Saat ini 
saya bukan berbicara mengenai Kitab Wahyu ini dan Anda. 
Saya sedang berbicara tentang SEMUA wahyu. Wahyu itu 
sangat penting sekali bagi gereja. Apakah Anda ingat dalam 
Matius 16 ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada 
murid-murid itu, “‘Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?’ 
Jawab mereka: ‘Ada yang mengatakan bahwa Engkau adalah 
Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia dan 
ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah seorang dari 
para nabi.’ Lalu Yesus bertanya kepada mereka: ‘Tetapi apa 
katamu, siapakah Aku ini?’ Maka Simon Petrus menjawab dan 
berkata: ‘Engkau adalah Kristus, Anak Tuhan yang hidup!’ 
Dan Yesus menjawab dan berkata kepadanya: ‘Berbahagialah 
engkau, Simon bin Yunus sebab bukan darah dan daging yang 
menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku Yang di sorga. 
Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus, dan 
di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan 
gerbang-gerbang alam maut tidak akan menguasainya’”? 
Orang Katolik Roma mengatakan bahwa gereja didirikan di 
atas Petrus. Nah itu benar-benar duniawi. Bagaimana mungkin 
Tuhan membangun gereja di atas seorang manusia yang sangat 
tidak stabil sehingga ia menyangkal Tuhan Yesus sambil 
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mengutuk? Tuhan tidak dapat mendirikan gereja-Nya di atas 
manusia mana pun yang dilahirkan dalam dosa. Dan itu bukan 
sebuah batu karang yang terdapat di sana seolah-olah Tuhan 
telah menyucikan tanah di tempat itu. Dan itu bukan seperti 
yang dikatakan oleh orang Protestan, bahwa gereja didirikan di 
atas Yesus. Itu adalah WAHYU. Bacalah ayat itu sebagaimana 
itu tertulis: “Bukan darah dan daging yang MENYATAKAN 
itu, MELAINKAN BAPA-KU YANG MENYATAKAN ITU, 
dan DI ATAS BATU KARANG (WAHYU) INI AKU AKAN 
MENDIRIKAN JEMAAT-KU.” Gereja didirikan di atas Wahyu, 
di atas “Demikianlah Firman Tuhan.”
 Bagaimana Habel bisa mengetahui apa yang harus 
dilakukan untuk mempersembahkan korban yang layak 
bagi Tuhan? Karena iman ia menerima wahyu tentang darah 
itu. Kain tidak menerima wahyu yang seperti itu (walaupun 
ia telah menerima perintah) sehingga ia tidak dapat 
mempersembahkan korban yang benar. Wahyu dari Tuhanlah 
yang membuat perbedaan itu dan memberikan hidup kekal 
kepada Habel. Nah Anda mungkin mengambil apa yang 
dikatakan oleh gembala, atau apa yang diajarkan di seminari, 
dan meskipun itu diajarkan kepada Anda dengan kepandaian 
dalam berbicara, tetapi sebelum Tuhan mewahyukan kepada 
Anda bahwa Yesus adalah Kristus, dan bahwa darahlah yang 
menyucikan Anda, dan bahwa Tuhan adalah Juru Selamat 
Anda, Anda tidak akan pernah memperoleh hidup kekal. 
Pewahyuan Rohanilah yang melakukan itu.
 Nah saya katakan tadi bahwa Kitab Wahyu ini adalah 
wahyu tentang Yesus dan apa yang Ia lakukan di dalam 
gereja-gereja selama tujuh zaman itu. Ini adalah sebuah 
wahyu sebab murid-murid itu, sendiri, tidak mengetahui 
kebenaran-kebenaran yang tercatat ini. Ini belum dinyatakan 
kepada mereka sebelumnya. Anda ingat bahwa mereka 
datang kepada Yesus dalam Kitab Kisah Para Rasul dan 
bertanya kepada-Nya, “Apakah Engkau pada masa ini 
akan memulihkan kerajaan bagi Israel?” Dan Ia berkata, 
“Bukan bagimu untuk mengetahui masa atau waktunya.” 
Orang-orang itu masih berpikir tentang Yesus yang memiliki 
sebuah kerajaan di bumi. Tetapi kerajaan rohanilah yang 
akan Ia dirikan. Bahkan Ia tidak dapat memberi tahu 
mereka tentang posisi-Nya di dalam kerajaan itu, sebab 
Bapa belum menyatakan itu kepada-Nya. Tetapi sekarang 
setelah kematian dan kebangkitan-Nya, dan pada waktu yang 
khusus ini dalam pelayanan-Nya sebagai perantara, Ia dapat 
menyatakan di sini di dalam wahyu tentang diri-Nya kepada 
Yohanes apa yang dimaksud dan yang akan dikerjakan oleh 
kemuliaan dan kehadiran-Nya di dalam gereja.
 Dalam wahyu ini Ia memberi tahu kita bagaimana 
kesudahan si iblis. Ia memberitahukan bagaimana Ia akan 
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menangani iblis dan mencampakkan dia ke dalam lautan api. 
Ia menyingkapkan kesudahan dari orang-orang jahat yang 
mengikuti Iblis. Dan Iblis membenci itu.
 Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana Iblis 
membenci dua kitab dari Alkitab melebihi semua kitab yang 
lain? Melalui para teolog liberal dan ilmuwan palsu ia selalu 
menyerang Kitab Kejadian dan Kitab Wahyu. Di dalam kedua 
kitab ini kita menemukan asal-usul Iblis, cara-caranya yang 
jahat dan kebinasaannya. Itulah sebabnya ia menyerang 
kitab-kitab itu. Ia membenci penyingkapan dirinya, dan 
di dalam kedua kitab itu ia disingkapkan dengan tepat dia 
itu sebenarnya apa. Yesus berkata tentang Iblis, “Ia tidak 
ada bagian di dalam-Ku dan Aku tidak ada bagian di dalam 
dia.” Iblis hendak membuktikan bahwa itu tidak demikian; 
tetapi ia tidak bisa, maka ia berusaha sedapat mungkin 
untuk menghancurkan keyakinan di dalam Firman. Tetapi 
ketika gereja tidak percaya kepada Iblis dan percaya kepada 
pewahyuan Firman oleh Roh, maka gerbang-gerbang neraka 
tidak dapat menguasainya.
 Biarlah saya menempatkan sepatah kata di sini dari 
pelayanan saya sendiri, jika Anda tidak keberatan. Anda 
semua tahu bahwa karunia yang ada di dalam hidup saya 
adalah supernatural. Ini adalah sebuah karunia di mana Roh 
Kudus dapat menyingkapkan penyakit, dan pikiran di dalam 
hati manusia, dan hal-hal tersembunyi lainnya yang hanya 
dapat diketahui oleh Tuhan dan kemudian menyatakannya 
kepada saya. Kalau saja Anda bisa berdiri bersama saya dan 
melihat wajah orang ketika Iblis mengetahui bahwa ia akan 
diekspos. Nah, bukan orangnya yang sedang saya bicarakan. 
Yaitu bahwa Iblis telah menguasai hidup mereka melalui dosa, 
sikap masa bodoh, dan penyakit. Tetapi Anda seharusnya 
melihat wajah mereka. Iblis tahu bahwa dia akan diekspos, 
dan perubahan-perubahan yang sangat aneh terlihat di raut 
wajah orang-orang itu. Iblis takut. Ia tahu bahwa Roh Tuhan 
akan memberi tahu orang mengenai perbuatannya. Itulah 
sebabnya ia begitu membenci pertemuan-pertemuan ini. 
Ketika nama-nama dipanggil dan sakit penyakit dinyatakan, 
Iblis membencinya. Nah apakah ini? Ini bukan membaca 
pikiran, ini bukan telepati, ataupun sihir. Ini adalah sebuah 
PEWAHYUAN oleh Roh Kudus. Itulah satu-satunya cara 
saya dapat mengetahuinya. Tentu saja pikiran duniawi akan 
menyebut itu apa saja selain Roh Kudus.
 Biarlah saya menunjukkan alasan lain kepada Anda 
mengapa Iblis membenci Kitab Wahyu Yesus Kristus ini di 
dalam gereja. Ia tahu bahwa Yesus Kristus tetap sama baik 
kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, dan 
Ia tidak berubah. Ia jauh lebih tahu mengenai hal itu daripada 
sembilan puluh persen dari para teolog. Ia tahu bahwa karena 
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Tuhan itu tidak berubah dalam sifat-Nya, maka Ia juga tidak 
berubah dalam cara-cara-Nya. Demikianlah Iblis tahu dengan 
pasti bahwa gereja yang mula-mula pada hari Pentakosta 
yang disertai dengan kuasa Tuhan (Markus 16 sedang beraksi) 
adalah Gereja Sejati yang Yesus klaim sebagai milik-Nya. 
Semua yang lainnya adalah palsu. Itu pasti.

 Sekarang ingatlah ini. Kristus di dalam Gereja Sejati adalah 
kelanjutan dari Kitab Kisah Para Rasul. Tetapi Kitab Wahyu 
memperlihatkan bagaimana roh antikristus itu akan masuk 
ke dalam gereja dan mencemarinya, membuatnya menjadi 
suam-suam kuku, kaku dan tidak berkuasa. Kitab Wahyu 
mengekspos Iblis, menyingkapkan pekerjaan-pekerjaannya 
(berusaha membinasakan umat Tuhan dan menghilangkan 
kepercayaan kepada Firman Tuhan) sampai tiba waktunya ia 
akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ia memerangi hal itu. 
Ia tidak bisa membiarkan itu. Ia tahu bahwa jika orang-orang 
menerima WAHYU YANG BENAR tentang GEREJA YANG 
SEJATI dan gereja itu apa, gereja mewakili apa dan bahwa 
GEREJA DAPAT MELAKUKAN PEKERJAAN-PEKERJAAN 
YANG LEBIH BESAR, maka gereja akan menjadi bala tentara 
yang tak terkalahkan. Jika mereka menerima wahyu yang benar 
mengenai dua roh yang ada di dalam struktur gereja Kristen, 
dan dengan Roh Tuhan mengenali dan melawan roh antikristus 
itu, maka Iblis tidak akan berdaya di hadapannya. Ia pasti akan 
dikalahkan hari ini sama seperti ketika Kristus menggagalkan 
setiap usahanya untuk menguasai Dia di padang gurun. Ya, Iblis 
membenci wahyu. Tetapi kita sangat menyukainya. Dengan 
wahyu yang benar di dalam hidup kita, gerbang-gerbang neraka 
tidak dapat menguasai kita, tetapi kita akan menang atas 
mereka.

 Anda ingat bahwa di awal pesan ini saya mengatakan 
bahwa Kitab yang sedang kita pelajari ini adalah benar-benar 
wahyu tentang Yesus, diri-Nya sendiri, di dalam gereja 
dan pekerjaan-Nya di zaman-zaman yang akan datang. 
Kemudian saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu diperlukan 
untuk memberikan wahyu kepada kita atau kita akan gagal 
menerimanya. Dengan menggabungkan kedua pemikiran 
tersebut maka Anda akan melihat bahwa hanya dengan 
mempelajari dan merenungkan seperti biasa tidak akan cukup 
untuk membuat Kitab ini menjadi nyata. Ini memerlukan 
pekerjaan Roh Kudus. Itu berarti Kitab ini tidak dapat 
disingkapkan kepada siapa saja kecuali satu golongan 
orang yang khusus. Itu memerlukan golongan orang yang 
memiliki hikmat kenabian. Itu memerlukan kemampuan 
untuk mendengar dari Tuhan. Itu memerlukan petunjuk 
yang supernatural, bukan sekadar seorang peneliti yang 
membandingkan ayat dengan ayat, walaupun hal itu adalah 
baik. Tetapi sebuah misteri memerlukan pengajaran dari Roh 
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atau hal itu tidak akan pernah menjadi jelas. Betapa kita perlu 
untuk mendengar dari Tuhan dan membuka hati dan berserah 
kepada Roh untuk mendengar dan mengetahui.
 Seperti yang telah saya katakan, Kitab (Wahyu) ini adalah 
kegenapan dari Kitab Suci. Bahkan kitab ini ditempatkan 
dengan tepat di dalam kanon Kitab Suci; yaitu pada bagian 
terakhir. Sekarang Anda dapat mengetahui mengapa 
dikatakan bahwa setiap orang yang membaca atau bahkan 
yang mendengarnya saja diberkati. Ini adalah wahyu Tuhan 
yang akan memberikan kepada Anda kuasa atas iblis. Dan 
Anda dapat melihat mengapa mereka yang menambahkan 
atau mengurangkan dari padanya akan dikutuk. Itu harus 
demikian, sebab siapa yang dapat menambahkan atau 
mengurangkan wahyu Tuhan yang sempurna dan bisa 
mengalahkan musuh? Itu sederhana sekali. Tidak ada apa pun 
yang dapat memberikan kuasa kemenangan seperti wahyu 
Firman. Lihatlah, dalam ayat 3 sebuah berkat diumumkan 
bagi mereka yang memberikan perhatian khusus kepada Kitab 
ini. Menurut saya ini mengacu kepada kebiasaan para imam di 
Perjanjian Lama yang membacakan Firman kepada jemaat di 
waktu pagi. Anda lihat, dahulu banyak orang yang tidak bisa 
membaca sehingga imam harus membacakan kepada mereka. 
Asalkan itu adalah Firman, berkat itu ada di sana. Tidak 
menjadi masalah apakah itu dibacakan atau didengarkan.
 “Waktunya sudah dekat.” Sebelum ini waktunya belum 
dekat. Di dalam hikmat dan rancangan Tuhan wahyu yang 
besar ini (meskipun diketahui sepenuhnya oleh Tuhan) tidak 
bisa datang sampai tiba saatnya sekarang. Dengan demikian 
kita langsung memahami sebuah prinsip — wahyu Tuhan bagi 
tiap-tiap zaman bisa datang di zaman itu saja, dan pada saat 
yang khusus. Lihatlah sejarah Israel. Wahyu Tuhan kepada 
Musa hanya datang pada waktu yang khusus dalam sejarah, 
dan bahkan secara lebih khusus wahyu itu datang ketika 
bangsa itu berseru kepada Tuhan. Yesus, Dia sendiri, datang 
pada saat waktunya sudah genap, Ia merupakan Penyataan 
Keberadaan Tuhan yang sempurna. Dan di zaman (Laodikia) 
ini wahyu Tuhan akan datang pada waktunya. Itu tidak 
akan goyah, itu juga tidak akan datang sebelum waktunya. 
Renungkan hal ini dan perhatikan dengan baik, sebab saat ini 
kita berada di akhir zaman.

SALAM

 Wahyu 1:4-6, “Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang 
di Asia Kecil: Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai 
kamu, dari Dia Yang Ada dan Yang Sudah Ada dan Yang 
Akan Datang, dan dari ketujuh Roh Yang ada di hadapan 
takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus, Saksi Yang Setia, 
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yang Pertama Bangkit dari antara Orang Mati dan Yang 
Berkuasa atas Raja-raja Bumi ini. Bagi Dia, Yang mengasihi 
kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh 
darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja 
dan imam-imam bagi Tuhan dan Bapa-Nya, bagi Dialah 
kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.”
 Kata, Asia, itu sebenarnya adalah Asia Kecil. Itu adalah 
sebuah daratan yang kecil yang kira-kira sebesar Indiana. 
Ketujuh gereja yang ada di sana dipilih secara khusus dari 
semua gereja lain karena sifat-sifatnya, yang mana sifat-sifat 
yang sama itu akan ditemukan di dalam zaman-zaman yang 
akan datang secara berurutan berabad-abad kemudian.
 Ketujuh Roh yang ada di hadapan takhta itu adalah Roh 
Yang ada di dalam ketujuh utusan itu, yang memberikan 
kepada mereka pelayanan mereka untuk zaman di mana 
mereka masing-masing hidup.
 Sekarang semua ungkapan ini, “Dia Yang Ada,” dan “Dia 
Yang Sudah Ada,” dan “Yang Akan Datang,” dan “Saksi Yang 
Setia,” dan “Yang Pertama Bangkit Dari Antara Orang Mati,” 
dan “Yang Berkuasa atas Raja-raja Bumi ini,” dan “Alfa dan 
Omega,” dan “Yang Mahakuasa,” adalah gelar-gelar dan 
gambaran-gambaran dari SATU DAN ORANG YANG SAMA, 
Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Yang telah membasuh kita 
dari dosa kita di dalam darah-Nya sendiri.
 Roh Tuhan di dalam Yohanes mengungkapkan secara 
demikian untuk menerangkan Keilahian Yesus Kristus Yang 
Tertinggi dan untuk menyingkapkan Keberadaan Tuhan 
sebagai SATU Tuhan. Hari ini ada sebuah kesalahan besar. 
Yaitu dikatakan bahwa ada tiga Tuhan sebagai pengganti 
adanya satu Tuhan. Wahyu ini yang diberikan kepada Yohanes 
oleh Yesus, Sendiri, mengoreksi kesalahan itu. Bukan ada 
tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan dengan tiga jabatan. Ada 
SATU Tuhan dengan tiga gelar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 
Wahyu yang besar ini adalah wahyu yang dahulu dimiliki oleh 
gereja mula-mula, dan itu harus dipulihkan di akhir zaman ini 
bersama dengan formula yang benar dalam baptisan air.
 Nah para teolog modern tidak akan setuju dengan saya 
sebab inilah apa yang ditulis dalam sebuah majalah Kristen 
terkenal. “Pengajaran itu (tentang Trinitas) berada pada 
jantung dan inti dari Perjanjian Lama. Itu juga dalam setiap 
detailnya berada pada jantung dan inti dari Perjanjian 
Baru. Perjanjian Baru sama seperti Perjanjian Lama sangat 
menentang pemikiran akan adanya lebih dari satu Tuhan. 
Namun Perjanjian Baru dengan kejelasan yang sama 
mengajarkan bahwa Bapa adalah Tuhan, dan Anak adalah 
Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan, dan bahwa ketiganya 
ini BUKANLAH tiga aspek dari Pribadi yang sama, tetapi 
tiga pribadi yang berdiri di dalam sebuah hubungan yang 
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sungguh-sungguh pribadi satu dengan yang lainnya. Di 
sanalah kita memiliki doktrin yang besar itu tentang Tiga 
Pribadi tetapi satu Tuhan.”
 Mereka juga menyatakan, “Tuhan, menurut Alkitab, 
bukan hanya satu pribadi, tetapi Ia adalah tiga pribadi di 
dalam satu Tuhan. Itulah misteri yang besar dari Tritunggal.”
 Tentu saja. Bagaimana mungkin tiga pribadi ada di dalam 
satu Tuhan? Bukan saja itu tidak ada di dalam Alkitab, bahkan 
itu menunjukkan pemikiran yang tidak masuk akal. Tiga 
pribadi yang berbeda, meskipun intinya persis sama, menjadi 
tiga tuhan, atau bahasa sudah sama sekali kehilangan artinya.
 Dengarkan saja kata-kata ini lagi, “Aku adalah Alfa dan 
Omega, Yang Awal dan Yang Akhir, firman Tuhan, Yang 
Ada, dan Yang Sudah Ada, dan Yang Akan Datang, Yang 
Mahakuasa.” Ini adalah Keilahian. Ini bukan sekadar seorang 
nabi, seorang manusia. Ini adalah Tuhan. Dan ini bukan 
sebuah wahyu mengenai tiga Tuhan, melainkan SATU Tuhan, 
Yang Mahakuasa.
 Mereka tidak percaya akan adanya tiga Tuhan, pada 
permulaan gereja. Anda tidak dapat menemukan kepercayaan 
semacam itu di antara para rasul. Setelah zaman rasuli itulah 
teori ini masuk dan benar-benar menjadi sebuah masalah 
dan sebuah doktrin utama di Konsili Nicea. Doktrin tentang 
Keberadaan Tuhan itu menyebabkan perpecahan dua arah 
di Nicea. Dan dari perpecahan itu muncul dua pandangan 
ekstrem. Yang satu benar-benar masuk ke dalam politeisme, 
percaya kepada tiga Tuhan, dan yang satu lagi masuk ke 
dalam unitarianisme. Tentu saja hal itu memerlukan sedikit 
waktu untuk muncul, tetapi itu muncul, dan pada hari ini 
juga kita menemukan itu. Tetapi Wahyu melalui Yohanes oleh 
Roh kepada gereja-gereja adalah, “Aku adalah Tuhan Yesus 
Kristus, dan Aku adalah SELURUH dari itu. Tidak ada Tuhan 
yang lain.” Dan Ia menaruh meterai-Nya di atas Wahyu ini.
 Pertimbangkanlah hal ini: Siapakah Bapa dari Yesus? 
Matius 1:18 berkata, “Ternyata ia mengandung dari Roh 
Kudus.” Tetapi Yesus, Dia sendiri, mengklaim bahwa Tuhan 
adalah Bapa-Nya. Itu menjadikan Bapa dan Roh adalah SATU, 
Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus, sebagaimana kita sering 
memakai istilah-istilah itu. Sesungguhnya mereka adalah satu, 
kalau tidak demikian berarti Yesus memiliki dua Bapa. Tetapi 
perhatikan Yesus berkata bahwa Ia dan Bapa-Nya adalah 
Satu  —  bukan dua. Hal itu menjadikan SATU Tuhan.
 Karena menurut sejarah dan menurut Alkitab ini adalah 
benar, maka orang bertanya-tanya dari mana datangnya 
yang tiga itu. Itu menjadi sebuah ajaran yang mendasar di 
Konsili Nicea pada tahun 325 M. Trinitas (kata yang secara 
mutlak tidak Alkitabiah) ini didasarkan pada dewa-dewa 
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Roma yang banyak itu. Orang Roma memiliki banyak dewa 
yang kepadanya mereka berdoa. Mereka juga berdoa kepada 
leluhur sebagai pengantara. Itu hanyalah satu langkah 
untuk memberikan nama baru kepada dewa lama, maka 
kita mempunyai orang-orang kudus untuk membuatnya 
lebih Alkitabiah. Demikianlah, sebagai pengganti Yupiter, 
Venus, Mars, dan lain-lain, kita mendapat Paulus, Petrus, 
Fatimah, Kristofer, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka 
tidak dapat membuat agama penyembahan berhala mereka 
berjalan hanya dengan satu Tuhan, maka mereka membelah 
Dia menjadi tiga, dan mereka membuat orang-orang kudus 
sebagai pengantara-pengantara sebagaimana mereka telah 
menjadikan leluhur mereka sebagai pengantara-pengantara.
 Sejak saat itu orang-orang sudah gagal untuk menyadari 
bahwa hanya ada satu Tuhan dengan tiga jabatan atau 
manifestasi. Mereka tahu menurut Kitab Suci hanya ada satu 
Tuhan, tetapi mereka mencoba membuat teori yang fantastis 
bahwa Tuhan adalah seperti setangkai buah anggur; tiga 
pribadi dengan Keilahian yang sama yang dibagi sama rata. 
Tetapi dengan jelas dikatakan di sini dalam Kitab Wahyu 
bahwa Yesus adalah “Yang Ada,” “Yang Sudah Ada,” dan 
“Yang Akan Datang.” Ia adalah “Alfa dan Omega,” yang 
berarti bahwa Ia adalah “A sampai Z” atau SELURUHNYA. 
Ia adalah segalanya — Yang Mahakuasa. Ia adalah Mawar 
dari Sharon, Bunga Bakung dari Lembah, Bintang Fajar yang 
Cemerlang, Ranting Yang Benar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 
Ia adalah Tuhan, Tuhan Yang Mahakuasa. SATU TUHAN.
 1 Timotius 3:16 berkata, “Dan sesungguhnya agunglah 
rahasia ibadah kita: ‘Tuhan telah menyatakan diri-Nya 
dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh, menampakkan 
diri-Nya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara 
bangsa-bangsa bukan Yahudi, dipercayai di dalam dunia, 
diangkat ke dalam Kemuliaan.’” Itulah yang dikatakan oleh 
Alkitab. Alkitab tidak mengatakan satu hal pun mengenai 
pribadi yang pertama atau kedua atau ketiga di situ. Alkitab 
mengatakan bahwa Tuhan menyatakan diri-Nya dalam 
rupa manusia. Satu Tuhan. SATU TUHAN itu menyatakan 
diri dalam rupa manusia. Seharusnya itu sudah beres. Tuhan 
datang dalam rupa manusia. Hal itu tidak menjadikan Dia 
TUHAN YANG LAIN. IA ADALAH TUHAN, TUHAN YANG 
SAMA. Dahulu itu adalah sebuah wahyu, dan sekarang pun 
itu adalah sebuah wahyu. Satu Tuhan.
 Marilah kita kembali ke Alkitab dan melihat Ia sebagai 
apa pada mulanya menurut wahyu yang Ia berikan mengenai 
diri-Nya sendiri. Yehovah yang agung menampakkan 
diri kepada Israel di dalam sebuah tiang api. Sebagai 
Malaikat Perjanjian Ia berdiam di dalam tiang api itu dan 
memimpin Israel setiap hari. Di bait suci Ia memberitahukan 
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kedatangan-Nya dengan awan yang besar. Kemudian pada 
suatu hari Ia diwujudkan di dalam sebuah tubuh yang 
dilahirkan dari seorang perawan yang sudah dipersiapkan 
untuk-Nya. Tuhan yang dahulu berdiam di atas kemah-kemah 
Israel kini mengenakan pada diri-Nya sebuah kemah tubuh 
dan berdiam sebagai seorang manusia di antara manusia. 
Tetapi Ia adalah TUHAN YANG SAMA.
 Alkitab mengajarkan bahwa TUHAN ADA DI DALAM 
KRISTUS. TUBUH itu adalah Yesus. Di dalam Dia berdiam 
seluruh kepenuhan Ketuhanan, SECARA JASMANIAH. 
Tidak ada yang lebih jelas daripada itu. Misteri, ya. Tetapi 
kebenaran yang sesungguhnya — itu tidak bisa lebih jelas lagi. 
Jadi jika dahulu Ia bukan tiga pribadi, maka sekarang Ia tidak 
bisa menjadi tiga. SATU TUHAN: Dan Tuhan yang sama ini 
telah menjadi manusia.
 Yesus berkata, “Aku datang dari Tuhan, dan Aku pergi 
(kembali) kepada Tuhan.” Yohanes 16:27-28. Itulah tepatnya 
apa yang telah terjadi. Ia menghilang dari bumi melalui 
kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan-Nya. 
Lalu Paulus bertemu dengan Dia dalam perjalanan menuju 
Damsyik dan Ia berbicara kepada Paulus dan berkata: “‘Saulus, 
Saulus, mengapakah engkau menganiaya Aku?’ Jawab Paulus: 
‘Siapakah Engkau, Tuhan?’ Kata-Nya, ‘Akulah Yesus.’” Ia 
adalah sebuah tiang api, sebuah cahaya yang membutakan. Ia 
sudah kembali, tepat seperti yang Ia katakan bahwa Ia akan 
kembali. Kembali ke dalam bentuk-Nya yang sama sebelum Ia 
mengenakan kemah tubuh. Demikianlah persisnya Yohanes 
melihat itu. Yohanes 1:18, “Tidak seorang pun yang pernah 
melihat Tuhan; tetapi Anak Tunggal Tuhan, Yang ada di 
pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya”. Perhatikan 
Yohanes berkata bahwa Yesus ADA. Ia ada DI pangkuan Bapa.
 Lukas 2:11 berkata, “Hari ini telah lahir bagimu 
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud”. Ia 
dilahirkan sebagai Kristus, dan delapan hari kemudian 
ketika Ia disunat Ia dinamakan Yesus, seperti yang telah 
diberitahukan oleh malaikat kepada mereka. Saya dilahirkan 
sebagai seorang Branham. Ketika saya dilahirkan mereka 
memberi saya nama William. Ia adalah KRISTUS tetapi Ia 
diberikan sebuah nama di sini di antara manusia. Kemah yang 
di luar yang dapat dilihat oleh manusia itu dinamai Yesus. Ia 
adalah Tuhan Yang Mulia, Yang Mahakuasa yang diwujudkan 
dalam rupa manusia. Ia adalah Tuhan Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. Ia adalah semuanya itu.
 Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah gelar-gelar. Itu 
bukan nama. Itulah sebabnya kami membaptis dalam Nama 
Tuhan Yesus Kristus, sebab itu adalah sebuah nama, bukan 
gelar. Itu adalah nama dari gelar-gelar itu, sama saja seperti 
kalau Anda mendapatkan seorang bayi laki-laki yang baru lahir 
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dan menamainya. Bayi adalah apa adanya dia, putra adalah 
gelarnya, lalu Anda menamai dia, John Henry Brown. Anda 
tidak bisa membaptis dalam ‘Nama Yesus’ saja. Di dunia ini ada 
ribuan orang yang bernama Yesus dan bahkan sebelum Yesus, 
Juru Selamat kita. Tetapi hanya ada satu orang dari antara 
mereka yang dilahirkan sebagai Kristus, “Tuhan Yesus Kristus”.

 Orang-orang berbicara tentang Yesus sebagai Anak Tuhan 
Yang Kekal. Nah bukankah itu bertentangan? Siapa yang 
pernah mendengar tentang seorang “Anak” yang kekal? Anak 
ada permulaannya, tetapi sesuatu yang kekal tidak pernah ada 
permulaannya. Ia adalah Tuhan Yang Kekal (Yehovah) yang 
diwujudkan dalam rupa manusia.

 Di dalam Injil Yohanes dikatakan, “Pada mulanya adalah 
Firman dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan 
Firman itu adalah Tuhan.” “Dan Firman itu telah menjadi 
manusia, dan diam di antara kita.” Ia adalah Saksi Yang Setia 
dan Benar kepada Firman Bapa yang kekal. Ia adalah seorang 
Nabi dan dapat mengatakan apa yang Bapa suruh Dia katakan. 
Ia berkata: “Bapa-Ku ada di dalam Aku”. Itulah yang dikatakan 
oleh Yesus tabernakel itu, “Bapa-Ku ada di dalam Aku”.

 Tuhan memiliki banyak gelar: “Kebenaran kita,” dan 
“Damai Sejahtera kita,” dan “Selalu Ada,” dan “Bapa,” dan 
“Anak,” dan “Roh Kudus”; tetapi Ia hanya mempunyai satu 
nama sebagai manusia dan nama itu adalah Yesus.

 Jangan bingung karena Ia memiliki tiga jabatan atau 
karena Ia memiliki manifestasi yang tiga rangkap. Dahulu 
ketika di bumi Ia adalah seorang Nabi; kini di sorga Ia adalah 
Imam; dan nanti ketika kembali ke bumi, Ia adalah, Raja 
di atas segala Raja. “Ia Yang Sudah Ada”  —  Itulah Yesus, 
Sang Nabi itu. “Ia Yang Ada”  —  Itulah Dia, Imam Besar, 
melakukan pekerjaan sebagai perantara  —  Pribadi Yang 
dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. “Ia Yang 
Akan Datang”  —  Itu adalah Raja yang akan datang. Dahulu 
ketika di bumi Ia adalah Firman  —  Nabi. Musa berkata 
tentang Dia, “Yehovah Tuhanmu akan membangkitkan 
seorang Nabi seperti aku, dan akan terjadi jika mereka tidak 
mendengarkan kata-kata dari Nabi itu maka mereka akan 
dilenyapkan dari antara umat itu.”

 Perhatikan fakta-fakta ini tentang Yesus. Dahulu 
ketika di bumi Ia adalah Nabi, Anak Domba, dan Anak. Itu 
tidak menjadikan Dia tiga. Itu hanyalah manifestasi atau 
jabatan-jabatan dari Satu Pribadi, Yesus.

 Nah ada satu bagian dari Kitab Suci yang sangat favorit 
yang dikira oleh para penganut doktrin tritunggal membuktikan 
pendapat mereka bahwa ada lebih dari satu Pribadi yang 
sesungguhnya di dalam Ketuhanan. Itu adalah Wahyu 5:6-8, 
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“Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat 
makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor 
Anak Domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan 
bermata tujuh: itulah ketujuh Roh Tuhan yang diutus ke seluruh 
bumi. Lalu datanglah Anak Domba itu dan menerima gulungan 
kitab itu dari tangan Dia Yang duduk di atas takhta itu. Dan 
ketika Ia telah mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah 
keempat makhluk itu dan kedua puluh empat tua-tua itu di 
hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu 
kecapi, dan satu cawan emas yang penuh dengan kemenyan, 
itulah doa orang-orang kudus.” Memang ayat-ayat ini, jika 
terpisah, tampaknya akan membuktikan pendapat mereka. 
Anda perhatikan, saya mengatakan, ayat-ayat yang TERPISAH 
ini. Tetapi, bacalah Wahyu 4:2-3 dan ayat 9-11, “Dan segera 
aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di 
Sorga, dan di atas takhta itu duduk SEORANG. Dan Ia Yang 
duduk di atas takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis 
dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu 
gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan setiap kali 
makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan 
hormat dan ucapan syukur kepada Dia, Yang duduk di atas 
takhta itu dan Yang hidup sampai selama-lamanya, maka 
tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia 
Yang duduk di atas takhta itu, dan menyembah Dia Yang hidup 
sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya 
di hadapan takhta itu, sambil berkata: ‘Engkau layak, Ya Tuhan, 
untuk menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa: sebab 
Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena 
kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.” Perhatikan 
dengan teliti dalam ayat dua dikatakan, “SEORANG” (bukan 
dua atau tiga, tetapi SATU) yang duduk di atas takhta itu. 
Dalam ayat tiga dikatakan, “IA” (BUKAN mereka) yang 
nampaknya bagaikan permata yaspis. Di ayat 9 dikatakan 
bahwa makhluk-makhluk itu memberi hormat kepada “DIA” 
(bukan mereka). Dalam ayat 10 dikatakan bahwa para tua-tua 
itu tersungkur di hadapan “DIA” (bukan mereka). Dalam ayat 11 
dikatakan bahwa mereka berseru, “Engkau layak Ya TUHAN” 
(bukan Tuhan-Tuhan). Juga dalam ayat 11 dikatakan SEORANG 
yang ada di atas takhta ini adalah “Pencipta,” Ia adalah Yesus 
(Yohanes 1:3), Yang adalah Yehovah-Roh-Tuhan di Perjanjian 
Lama (Kejadian 1:1).
 Tetapi marilah kita tidak berhenti di situ. Sekarang 
bacalah dalam Wahyu 3:21, “Barangsiapa menang, ia 
akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas 
takhta-Ku, sebagaimana Aku pun telah menang, dan duduk 
bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.” Baca 
pula dalam Ibrani 12:2, “Sambil memandang kepada Yesus, 
Pemimpin dan Penyempurna iman kita; yang karena sukacita 
yang disediakan bagi Dia mengabaikan kehinaan tekun 
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memikul salib, dan sekarang duduk di sebelah kanan takhta 
Tuhan.” Perhatikan itu, menurut Yesus, Sendiri, Yang menulis 
kitab Wahyu ini, Ia duduk bersama-sama DENGAN Bapa. 
Roh yang ada di dalam Paulus (Yang adalah Roh Kristus, 
sebab Itu adalah Roh Nubuat yang melaluinya Firman itu 
datang) berkata bahwa Ia duduk di SEBELAH KANAN 
Tuhan. Tetapi ketika Yohanes memandang ia hanya melihat 
“SEORANG” yang duduk di atas takhta itu. Dan setelah 
sampai pada Wahyu 5:6-8 (yang menyusul Wahyu 4:2-3 
menurut urutan waktu) barulah kita melihat “Anak Domba” 
yang mengambil gulungan kitab itu dari “DIA” yang duduk 
di atas takhta, seperti ditunjukkan dalam Wahyu 4:2-3 dan 
ayat 9-10. Apakah itu? Itu adalah misteri “SATU TUHAN”. Ia 
(Yesus), berasal dari Tuhan, diwujudkan dalam rupa manusia, 
mati dan bangkit kembali, dan kembali ke “Pangkuan Bapa.” 
Seperti yang dikatakan oleh Yohanes, “Anak Tunggal Tuhan 
Yang ada DI pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.” 
Yohanes 1:18. Itulah saatnya bagi Tuhan (Mesias) untuk 
datang kembali untuk mengklaim mempelai wanita-Nya dan 
kemudian menyatakan diri-Nya (memperkenalkan diri-Nya 
sendiri) kepada Israel. Demikianlah kita melihat Tuhan tampil 
kembali untuk mengikat hubungan dengan manusia melalui 
perwujudan secara fisik sebagai “Anak Daud, Raja di atas 
segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuan, dan Mempelai 
Pria dari Mempelai Wanita Bangsa Bukan Yahudi.” Itu 
BUKAN “Dua” Tuhan, tetapi hanyalah SATU TUHAN yang 
memanifestasikan ketiga jabatan dan gelar-Nya yang agung.
 Orang-orang tahu bahwa dahulu Ia adalah seorang Nabi. 
Mereka mengenali tanda Mesias yang hanya bisa datang 
melalui nabi. Yohanes 1:44-51, “Filipus itu berasal dari 
Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan 
Natanael dan berkata kepadanya: ‘Kami telah menemukan 
Dia, Yang ditulis oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh 
para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.’ Dan kata 
Natanael kepadanya: ‘Mungkinkah sesuatu yang baik datang 
dari Nazaret?’ Kata Filipus kepadanya: ‘Mari dan lihatlah!’ 
Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata 
tentang dia: ‘Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada 
kepalsuan di dalamnya!’ Kata Natanael kepada-Nya: 
‘Bagaimana Engkau mengenal aku?’ Yesus menjawab dan 
berkata kepadanya: ‘Sebelum Filipus memanggil engkau, 
Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.’ Natanael 
menjawab dan berkata kepada-Nya: ‘Rabi, Engkau Anak 
Tuhan, Engkau Raja orang Israel!’ Yesus menjawab dan 
berkata kepadanya: ‘Karena Aku berkata kepadamu: Aku 
melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? 
Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada 
itu.’ Lalu kata Yesus kepadanya: ‘Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan 
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malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada Anak Manusia.’” 
Kemampuan untuk mengetahui pikiran hati manusia membuat 
orang-orang pilihan Tuhan mengetahui bahwa itulah Mesias, 
Firman Tuhan yang diurapi. Ibrani 4:12, “Sebab Firman 
Tuhan hidup dan sangat kuat dan lebih tajam daripada 
pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam 
sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia 
sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.”
 Ketika perempuan di pinggir sumur itu mendengar 
Dia menyatakan pikiran yang ada di dalam hatinya ia 
menyatakan bahwa Dia adalah seorang nabi, itu menyatakan 
bahwa Mesias akan dikenal karena kemampuan yang hebat 
itu. Yohanes 4:7-26, “Maka datanglah seorang perempuan 
Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya: 
‘Berilah Aku minum.’ (Sebab murid-murid-Nya telah pergi 
ke kota membeli makanan). Maka kata perempuan Samaria 
itu kepada-Nya: ‘Masakan Engkau, seorang Yahudi, minta 
minum kepadaku, seorang wanita Samaria?’ Sebab orang 
Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus menjawab 
dan berkata kepadanya: ‘Jikalau engkau tahu tentang karunia 
Tuhan dan Siapakah Dia yang berkata kepadamu: Berilah 
Aku minum! niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan 
Ia telah memberikan kepadamu air hidup.’ Kata perempuan 
itu kepada-Nya: “Tuan, Engkau tidak punya timba dan sumur 
ini dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? 
Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang 
memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum 
sendiri dari dalamnya, serta anak-anaknya, dan ternaknya?’ 
Yesus menjawab dan berkata kepadanya: ‘Barangsiapa 
minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barangsiapa minum 
air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus 
untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan 
kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang 
terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.’ 
Kata perempuan itu kepada-Nya: ‘Tuan, berikanlah aku air itu, 
supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk 
menimba air.’ Kata Yesus kepadanya: ‘Pergilah, panggillah 
suamimu dan datang ke sini.’ Perempuan itu menjawab dan 
berkata: ‘Aku tidak mempunyai suami.’ Kata Yesus kepadanya: 
‘Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab 
engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang 
padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata 
benar.’ Kata perempuan itu kepada-Nya: ‘Tuan, nyata sekarang 
padaku, bahwa Engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang 
kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan, 
bahwa Yerusalemlah tempat orang seharusnya menyembah.’ 
Kata Yesus kepadanya: ‘Percayalah kepada-Ku, hai perempuan, 
saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa 
bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu 
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menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami mengenal apa 
yang kami sembah, sebab keselamatan datang dari bangsa 
Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, 
bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah 
Bapa dalam Roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki 
penyembah yang demikian untuk menyembah Dia. Tuhan 
adalah satu Roh dan mereka yang menyembah Dia harus 
menyembah-Nya dalam Roh dan kebenaran.’ Jawab perempuan 
itu kepada-Nya: ‘Aku tahu bahwa Mesias akan datang, Yang 
disebut juga Kristus; ketika Ia datang, Ia akan memberitakan 
segala sesuatu kepada kami.’ Kata Yesus kepadanya: ‘Akulah 
Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau.’”

 Dalam Wahyu 15:3 dikatakan, “Dan mereka menyanyikan 
nyanyian Musa hamba Tuhan itu, dan nyanyian ANAK 
DOMBA, bunyinya: ‘Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, 
ya Yehovah, Tuhan, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala 
jalan-Mu, ya Raja Orang-orang Kudus.” Apakah Anda 
memahaminya? ANAK DOMBA itu, Imam Besar itu yang 
memegang darah-Nya sendiri sebagai pendamaian di atas 
kursi pendamaian bagi dosa-dosa kita adalah Tuhan Yang 
Mahakuasa. Itulah jabatan-Nya saat ini. Itulah yang sedang Ia 
lakukan sekarang, melakukan pembelaan dengan darah-Nya 
bagi dosa-dosa kita. Tetapi suatu hari nanti Anak Domba itu 
akan menjadi Singa dari Suku Yehuda. Ia akan tampil dengan 
kuasa dan kemuliaan dan mengambil otoritas-Nya untuk 
memerintah sebagai Raja. Ia adalah Raja yang akan datang 
atas bumi ini. Tentu saja, itu tidak mengatakan bahwa saat ini 
Ia bukan Raja. Sebab Ia adalah Raja kita, Raja Orang-orang 
Kudus. Sekarang ini adalah sebuah kerajaan rohani. Ini bukan 
berasal dari sistem dunia ini sebab kita bukan dari dunia ini. 
Itulah alasannya mengapa kita bertingkah laku lain dari dunia 
ini. Kewarganegaraan kita ada di sorga. Kita mencerminkan 
Roh dari dunia kelahiran baru kita di mana Yesus adalah Raja. 
Itulah sebabnya kaum wanita kita tidak memakai pakaian 
laki-laki atau memotong rambut mereka atau memakai segala 
kosmetik itu dan hal-hal lain yang sangat disukai oleh dunia ini. 
Itulah sebabnya kaum pria kita tidak minum minuman keras 
dan merokok dan hidup di dalam dosa. Kekuasaan kita adalah 
kekuasaan atas dosa dan itu berkekuatan melalui kuasa Roh 
Kristus Yang tinggal di dalam kita. Setiap kerajaan di bumi 
akan dihancurkan, tetapi kerajaan kita akan tetap berdiri.

 Nah kita sudah berbicara mengenai jabatan dan 
manifestasi dari satu-satunya Tuhan yang benar dan melihat 
kemuliaan-Nya dalam sebuah studi yang Alkitabiah. Tetapi 
Ia tidak akan dikenal dengan akal. Ia dikenal secara Rohani; 
melalui pewahyuan Rohani. Pribadi yang sama ini Yang 
dikenal sebagai Yesus dalam rupa manusia kembali ke dalam 
tiang api. Tetapi Ia berjanji bahwa Ia akan datang kembali 



WAHYU YESUS KRISTUS 17

dan tinggal di antara umat-Nya dalam Roh. Dan pada hari 
Pentakosta tiang api itu turun dan Ia memisah-misahkan 
diri-Nya dalam bentuk lidah-lidah api yang hinggap pada 
mereka masing-masing. Apakah yang sedang Tuhan lakukan? 
Ia sedang memisah-misahkan diri-Nya ke dalam jemaat, 
memberikan kepada semua pria dan wanita itu sebagian dari 
diri-Nya. Ia membagi-bagikan diri-Nya di antara jemaat-Nya 
seperti yang telah Ia katakan bahwa Ia akan melakukan 
itu. Yohanes 14:16-23, “‘Dan Aku akan minta kepada Bapa, 
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang 
lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh 
Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia 
tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu 
mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di 
dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai 
yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Tinggal sesaat lagi 
dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat 
Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu 
itulah kamu akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan 
kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Barangsiapa 
memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang 
mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan 
dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan 
akan menyatakan diri-Ku kepadanya.’ Yudas, yang bukan 
Iskariot, berkata kepada-Nya: ‘Tuhan, apakah sebabnya maka 
Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan 
kepada dunia?’ Yesus menjawab dan berkata kepadanya: 
‘Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti Firman-Ku 
dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang 
kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.’” Ia berkata 
bahwa Ia akan meminta kepada Bapa Yang akan mengirimkan 
Penghibur yang lain Yang pada saat itu sudah MENYERTAI 
mereka (murid-murid itu) tetapi TIDAK DI DALAM mereka. 
Itu adalah Kristus. Lalu dalam ayat 23, berbicara mengenai 
diri-Nya dan Bapa, Ia berkata bahwa KAMI akan datang. 
Itulah dia: “Roh itu akan datang, Roh Tuhan Yang Sama yang 
menyatakan diri sebagai Bapa, dan sebagai Anak, dan yang 
masih akan menyatakan diri di dalam banyak orang” — SATU 
TUHAN Yang adalah Roh.
 Itulah sebabnya tidak pernah ada seorang pun yang bisa 
datang dan berkata bahwa orang kudus itu adalah seorang 
paus atau orang kudus itu adalah seorang uskup atau imam. 
ORANG KUDUS itu adalah Kristus, yaitu Roh Kudus, di 
dalam kita. Betapa beraninya para pemimpin gereja itu 
membuat pernyataan bahwa orang awam tidak berhak untuk 
berbicara? Setiap orang berhak untuk berbicara. Setiap orang 
punya pekerjaan, setiap orang punya pelayanan. Roh Kudus 
datang pada hari Pentakosta dan memisahkan-misahkan 
diri-Nya ke atas mereka masing-masing, supaya genaplah apa 
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yang telah dikatakan Kristus, “Pada waktu itulah kamu akan 
tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku 
dan Aku di dalam kamu.” Yohanes 14:20.
 Aku Adalah Aku Yang Agung itu, Tuhan Yang Mahakuasa, 
sudah datang sebagai Roh untuk memenuhi jemaat-Nya 
yang sejati. Ia berhak untuk bergerak ke mana saja yang Ia 
kehendaki, dan ke atas siapa pun yang Ia kehendaki. Kita 
tidak menjadikan siapa pun “orang kudus” di antara kita, 
tetapi seluruh jemaat Tuhan yang sejati adalah kudus, karena 
hadirat Roh Kudus. Itu adalah Dia, Roh Kudus, yang adalah 
kudus, bukan jemaat itu sendiri.
 Nah itulah wahyunya: Yesus Kristus adalah Tuhan. 
Yehovah di Perjanjian Lama adalah Yesus di Perjanjian Baru. 
Tidak peduli sekuat apa pun Anda berusaha, Anda tidak dapat 
membuktikan adanya TIGA Tuhan. Tetapi pewahyuan oleh Roh 
Kudus memang diperlukan juga untuk membuat Anda mengerti 
kebenaran bahwa Ia adalah Satu. Untuk memahami bahwa 
Yehovah di Perjanjian Lama adalah Yesus di Perjanjian Baru 
memerlukan sebuah pewahyuan. Iblis menyusup ke dalam gereja 
dan membutakan umat dari kebenaran ini. Dan ketika mereka 
dibutakan dari kebenaran ini, maka tidak lama kemudian Gereja 
Roma berhenti membaptis dalam Nama Tuhan Yesus Kristus.
 Saya mengakui bahwa memang diperlukan sebuah 
pewahyuan yang sejati dari Roh Kudus untuk memahami 
kebenaran mengenai Ketuhanan pada hari-hari ini ketika 
kita berada di tengah-tengah begitu banyak penyesatan 
terhadap Kitab Suci. Tetapi gereja yang menang, dan yang 
mengalahkan ini dibangun di atas wahyu maka kita dapat 
mengharapkan Tuhan untuk menyingkapkan kebenaran-Nya 
bagi kita. Bagaimanapun juga, Anda sebenarnya tidak 
memerlukan sebuah pewahyuan mengenai baptisan air. Itu 
ada tepat di sana dengan jelas di hadapan Anda. Mungkinkah 
untuk sesaat saja bagi para rasul itu untuk disesatkan dari 
perintah langsung yang berasal dari Tuhan untuk membaptis 
dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan kemudian 
mendapati mereka dengan sengaja tidak menaati itu? Mereka 
tahu apa Nama itu, dan tidak ada satu ayat pun di dalam 
Kitab Suci di mana mereka pernah membaptis dengan cara 
lain kecuali dalam Nama Tuhan Yesus Kristus. Akal sehat 
saja akan memberi tahu Anda bahwa Kitab Kisah Para 
Rasul adalah gereja yang sedang beraksi, dan kalau mereka 
membaptis dengan cara itu, maka begitulah caranya untuk 
membaptis. Nah jika Anda menganggap itu keras, bagaimana 
menurut Anda tentang yang berikut ini? Siapa saja yang tidak 
dibaptis dalam Nama Tuhan Yesus harus dibaptis ulang.
 Kisah Para Rasul 19:1-6, “Ketika Apolos masih di Korintus, 
Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba 
di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya 
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kepada mereka: ‘Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, sejak 
kamu menjadi percaya?’ Akan tetapi mereka menjawab dia: 
‘Belum, bahkan kami belum pernah mendengar, bahwa ada Roh 
Kudus.’ Lalu kata Paulus kepada mereka: ‘Kalau begitu dengan 
baptisan manakah kamu telah dibaptis?’ Dan jawab mereka: 
‘Dengan baptisan Yohanes.’ Lalu kata Paulus: ‘Sesungguhnya 
Yohanes membaptis dengan baptisan pertobatan, dan ia 
berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya 
kepada Dia Yang datang kemudian setelah dia, yaitu, Kristus 
Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri 
mereka dibaptis dalam Nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus 
menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus 
ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam 
bahasa roh dan bernubuat.” Begitulah. Orang-orang yang baik 
di Efesus itu telah mendengar tentang Mesias yang akan datang. 
Yohanes sudah memberitakan tentang Dia. Dan mereka telah 
dibaptis untuk pertobatan dari dosa, sedang MENANTIKAN 
dengan gembira untuk percaya kepada Yesus. Tetapi sekarang 
adalah waktunya untuk menoleh ke BELAKANG kepada Yesus 
dan dibaptis untuk PENGAMPUNAN dosa. Itulah waktunya 
untuk menerima Roh Kudus. Dan ketika mereka dibaptis dalam 
Nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menumpangkan tangan di 
atas mereka dan Roh Kudus turun ke atas mereka.

 Oh, saudara-saudara yang terkasih itu di Efesus adalah 
orang-orang yang baik; dan kalau ada seseorang yang 
berhak untuk merasa aman, merekalah orangnya. Perhatikan 
betapa jauhnya mereka sudah datang. Mereka sudah datang 
sepanjang jalan untuk menerima Mesias yang akan datang itu. 
Mereka sudah siap bagi Dia. Tetapi tidakkah Anda melihat 
bahwa meskipun demikian mereka telah gagal untuk menemui 
Dia? Dia telah datang dan sudah pergi. Mereka perlu dibaptis 
dalam Nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka perlu dipenuhi 
dengan Roh Kudus.

 Jika Anda sudah dibaptis dalam Nama Tuhan Yesus 
Kristus, Tuhan akan memenuhi Anda dengan Roh-Nya. Itu 
adalah Firman. Kisah Para Rasul 19:6 yang tadi kita baca 
adalah penggenapan dari Kisah Para Rasul 2:38, “Bertobatlah 
dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis 
dalam Nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, 
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.” Lihatlah, 
Paulus, oleh Roh Kudus, mengatakan dengan tepat apa yang 
dikatakan Petrus oleh Roh Kudus. Dan apa yang sudah 
dikatakan itu TIDAK DAPAT diubah. Itu harus tetap sama 
mulai dari hari Pentakosta sampai orang pilihan yang terakhir 
telah dibaptis. Galatia 1:8, “Tetapi sekalipun kami atau 
seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu 
injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan 
kepadamu, terkutuklah dia.”
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 Nah sebagian dari Anda sekalian orang-orang Oneness 
salah membaptis. Anda membaptis untuk kelahiran baru 
seolah-olah diselam ke dalam air dapat menyelamatkan Anda. 
Kelahiran baru tidak datang melalui air; itu adalah sebuah 
pekerjaan Roh Kudus. Orang yang oleh Roh Kudus memberi 
perintah, “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing 
memberi dirimu dibaptis dalam Nama Tuhan Yesus,” tidak 
mengatakan bahwa air melahirkan kembali. Ia mengatakan 
bahwa itu hanyalah sebuah bukti dari “hati nurani yang baik 
kepada Tuhan.” Itu saja. 1 Petrus 3:21, “Juga kamu sekarang 
diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan (maksudnya 
bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan 
untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan), 
oleh kebangkitan Yesus Kristus.” Saya percaya itu.
 Jika ada orang yang mempunyai pemikiran yang salah 
bahwa sejarah dapat membuktikan ada baptisan air yang 
dilakukan dengan cara lain kecuali dalam Nama Tuhan 
Yesus Kristus, saya ingin menganjurkan supaya Anda 
membaca sejarah dan mencari tahu untuk diri Anda sendiri. 
Berikut ini adalah sebuah catatan yang benar mengenai 
sebuah Baptisan yang berlangsung di Roma pada tahun 100 
M dan dicetak ulang di dalam majalah Time, 5 Desember, 
1955. “Diaken itu mengangkat tangannya, dan Publius 
Decius melangkah masuk melalui pintu ruang pembaptisan. 
Berdiri di dalam kolam yang airnya sepinggang adalah 
Markus Vasca si penjual kayu. Ia tersenyum ketika Publius 
berjalan masuk ke kolam dan berdiri di sampingnya. 
‘Credis?’ ia bertanya. ‘Credo,’ jawab Publius. ‘Aku percaya 
bahwa keselamatanku datang dari Yesus Kristus, Yang 
disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Bersama 
dengan Dia aku mati supaya bersama dengan Dia aku boleh 
memperoleh Hidup Kekal.’ Lalu ia merasakan lengan yang 
kuat menopang dia ketika ia membiarkan dirinya jatuh ke 
belakang ke dalam kolam itu, dan mendengar suara Markus 
di telinganya — ‘Aku membaptis engkau dalam Nama Tuhan 
Yesus’ — sementara air yang dingin itu menutupi seluruh 
tubuhnya.”
 Terus sebelum kebenaran itu hilang (dan tidak kembali 
sebelum akhir zaman ini — itu adalah sejak Nicea sampai 
pergantian abad ini) mereka membaptis dalam Nama Tuhan 
Yesus Kristus. Tetapi kebenaran itu sudah kembali. Iblis 
tidak dapat menahan wahyu itu ketika Roh Kudus ingin 
memberikannya.
 Ya, jika seandainya ada tiga Tuhan, maka Anda boleh 
saja membaptis demi seorang Bapa, dan seorang Anak dan 
seorang Roh Kudus. Tetapi WAHYU YANG DIBERIKAN 
KEPADA YOHANES adalah bahwa hanya ada SATU TUHAN 
dan Nama-Nya adalah TUHAN YESUS KRISTUS, dan 
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Anda membaptis demi SATU Tuhan dan hanya satu. Itulah 
sebabnya Petrus membaptis dengan cara yang ia lakukan 
pada hari Pentakosta. Ia harus setia kepada wahyu itu yaitu, 
“Biarlah seluruh kaum Israel tahu dengan pasti, bahwa Tuhan 
telah membuat YESUS YANG SAMA, Yang telah kamu 
salibkan itu, menjadi KEDUANYA TUHAN DAN KRISTUS.” 
Itulah Dia, “TUHAN YESUS KRISTUS.”

 Jika Yesus adalah “KEDUANYA” Tuhan dan Kristus, 
maka Ia (Yesus) adalah, dan tidak bisa yang lain kecuali 
“Bapa, Anak, dan Roh Kudus” di dalam SATU Pribadi 
yang dimanifestasikan di dalam rupa manusia. Itu BUKAN 
“Tuhan di dalam tiga pribadi, trinitas yang terpuji,” tetapi 
SATU TUHAN, SATU PRIBADI dengan tiga gelar utama, 
dengan tiga jabatan yang memanifestasikan gelar-gelar 
itu. Dengarlah itu sekali lagi. Yesus yang sama ini adalah 
“KEDUANYA Tuhan dan Kristus.” Tuhan (Bapa) dan 
Kristus (Roh Kudus) adalah Yesus, sebab Ia (Yesus) adalah 
KEDUANYA dari mereka (Tuhan dan Kristus).

 Jika itu tidak memperlihatkan kepada kita wahyu 
yang benar mengenai Keberadaan Tuhan, maka tidak akan 
ada yang bisa. Tuhan BUKAN pribadi yang lain; Kristus 
BUKAN pribadi yang lain. Yesus ini adalah Tuhan Yesus 
Kristus — SATU TUHAN.

 Pada suatu hari Filipus berkata kepada Yesus, “Tuhan, 
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan itu sudah cukup 
bagi kami.” Kata Yesus kepadanya, “Telah sekian lama 
Aku bersama-sama kamu, dan engkau tidak mengenal Aku? 
Barangsiapa telah melihat Aku telah melihat Bapa, lalu 
mengapa engkau berkata: ‘Tunjukkanlah Bapa itu kepada 
kami’? Aku dan Bapa-Ku adalah Satu.”

 Saya pernah mengutip itu satu kali dan seorang wanita 
berkata, “Tunggu sebentar, Bpk. Branham, Anda dan istri 
Anda adalah satu.”

 Saya berkata, “Bukan yang seperti itu.”

 Katanya, “Tolong diulangi?”

 Maka saya katakan kepadanya, “Apakah Anda melihat 
saya?”

 Ia menjawab, “Ya.”

 Saya berkata, “Apakah Anda melihat istri saya?”

 Ia menjawab, “Tidak.”

 Saya berkata, “Jadi kesatuan itu lain jenisnya, sebab Ia 
berkata, ‘Ketika engkau melihat Aku, engkau melihat Bapa.”

 Nabi berkata bahwa akan ada terang di waktu senja. 
Dalam pujian itu ditulis begini:
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Akan ada terang di waktu senja,
Jalan menuju kemuliaan pasti akan engkau 

temukan,
Di jalan air, itulah terang hari ini,
Terkubur dalam Nama Yesus yang mulia.
Yang muda dan yang tua, bertobatlah dari 

segala dosamu,
Roh Kudus pasti akan masuk.
Terang di waktu senja sudah datang—
Ini adalah fakta bahwa Tuhan dan Kristus 

adalah satu.
 Belum terlalu lama berselang saya berbincang-bincang 
dengan seorang Rabi Yahudi. Ia berkata kepada saya, “Kamu 
orang-orang bukan Yahudi tidak bisa memotong Tuhan 
menjadi tiga bagian dan memberikan-Nya kepada orang 
Yahudi. Kami lebih tahu dari itu.”
 Saya katakan kepadanya, “Itu benar, Rabi, kami tidak 
memotong Tuhan menjadi tiga bagian. Anda percaya para 
nabi, bukan?”
 Ia berkata, “Tentu saja saya percaya.”
 “Apakah Anda percaya Yesaya 9:6?”
 “Ya.”
 “Siapa yang sedang dibicarakan oleh nabi itu?”
 “Mesias.”
 Saya berkata, “Apakah hubungan Mesias dengan Tuhan?”
 Ia berkata, “Ia akan menjadi Tuhan.”
 Saya berkata, “Itu benar.” Amin.
 Anda tidak bisa menempatkan Tuhan menjadi tiga pribadi 
atau tiga bagian. Anda tidak bisa memberi tahu orang Yahudi 
bahwa ada seorang Bapa, seorang Anak, dan seorang Roh 
Kudus. Ia akan langsung memberi tahu Anda dari mana ide 
itu berasal. Orang Yahudi tahu bahwa kredo ini ditegakkan 
di Konsili Nicea. Tidak heran kalau mereka mengejek kita 
sebagai penyembah berhala.
 Kita berbicara tentang seorang Tuhan yang tidak berubah. 
Orang Yahudi juga percaya itu. Tetapi gereja mengubah 
Tuhannya yang tidak berubah dari SATU menjadi TIGA. Tetapi 
terang itu sudah kembali di waktu senja. Betapa mengagumkan 
bahwa kebenaran ini telah kembali ketika orang-orang Yahudi 
sedang kembali ke Palestina. Tuhan dan Kristus adalah SATU. 
Yesus ini adalah KEDUANYA TUHAN DAN KRISTUS.
 Yohanes menerima wahyu itu, dan YESUS adalah Wahyu 
itu, dan Ia menampilkan diri-Nya sendiri tepat di sini di dalam 
Kitab Suci — “AKULAH Dia Yang Sudah Ada, Yang Ada, dan 
yang Akan Datang, Yang Mahakuasa. Amin.”
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 Jika wahyu adalah di luar jangkauan Anda, 
menengadahlah dan carilah Tuhan untuk mendapatkan 
itu. Itulah satu-satunya cara Anda akan memperolehnya. 
Wahyu harus datang dari Tuhan. Itu tidak pernah datang 
melalui bakat manusia secara alami, tetapi melalui karunia 
Rohani. Anda bisa saja menghafal Kitab Suci, dan meskipun 
hal itu mengagumkan, itu tidak bisa melakukannya. Itu 
harus merupakan sebuah pewahyuan dari Tuhan. Dikatakan 
di dalam Firman bahwa tidak ada seorang pun yang dapat 
mengaku bahwa Yesus adalah Kristus selain oleh Roh Kudus. 
Anda harus menerima Roh Kudus dan kemudian, dan hanya 
kemudian, Roh itu dapat memberikan kepada Anda wahyu 
bahwa Yesus adalah Kristus: Tuhan, Seorang Yang Diurapi.

 Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di 
dalam diri Tuhan selain Roh Tuhan dan dia yang kepada siapa 
Roh Tuhan itu mewahyukannya. Kita perlu memohon kepada 
Tuhan untuk menerima wahyu melebihi segala sesuatu di 
dunia ini. Kita sudah menerima Alkitab, kita sudah menerima 
kebenaran-kebenaran yang besar darinya, tetapi itu masih 
tidak nyata bagi sebagian besar orang karena pewahyuan oleh 
Roh Kudus tidak ada di sana. Firman itu belum dihidupkan. 
Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5:21 bahwa kita sudah 
menjadi kebenaran Tuhan oleh karena kesatuan kita dengan 
Yesus Kristus. Apakah Anda memahaminya? Dikatakan 
bahwa KITA ADALAH KEBENARAN TUHAN SENDIRI 
dengan berada DI DALAM KRISTUS. Dikatakan bahwa Ia 
(Yesus) menjadi DOSA karena kita. Tidak dikatakan bahwa 
Ia menjadi berdosa, tetapi menjadi DOSA karena kita 
supaya oleh kesatuan kita dengan Dia kita boleh menjadi 
KEBENARAN Tuhan. Jika kita menerima fakta ini (dan kita 
harus) bahwa Ia benar-benar telah menjadi DOSA karena 
kita melalui penggantian Dia bagi kita, maka kita juga harus 
menerima fakta bahwa kita melalui kesatuan kita dengan 
Dia sudah menjadi KEBENARAN Tuhan itu sendiri. Menolak 
yang satu berarti menolak yang lainnya. Menerima yang satu 
berarti menerima yang lainnya. Nah kita tahu bahwa Alkitab 
mengatakan hal itu. Itu tidak dapat disangkal. Tetapi wahyu 
mengenai hal ini sudah hilang. Itu tidak nyata bagi sebagian 
besar dari anak-anak Tuhan. Itu hanya sebuah ayat yang 
bagus di dalam Alkitab. Tetapi kita perlu supaya itu dijadikan 
HIDUP bagi kita. Itu akan memerlukan pewahyuan.

 Biarlah saya menyelipkan sesuatu di sini yang akan 
membuat Anda kagum dan juga menolong Anda. Hampir tidak 
ada seorang pun peneliti Alkitab yang tidak percaya bahwa 
Perjanjian Baru mula-mula ditulis dalam bahasa Yunani. 
Semua peneliti Alkitab kita yang hebat-hebat itu mengatakan 
bahwa Tuhan memberikan kepada dunia tiga bangsa yang 
besar dengan tiga sumbangan yang besar untuk kepentingan 
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Injil. Ia memberikan bangsa Yunani yang memberikan sebuah 
bahasa yang mendunia. Ia memberikan kepada kita bangsa 
Yahudi yang memberikan kepada kita agama yang benar 
dan pengetahuan yang benar akan Tuhan melalui Sang Juru 
Selamat. Ia memberikan kepada kita bangsa Romawi yang 
memberikan kepada kita sebuah kekaisaran yang bersatu 
dengan hukum dan sebuah sistem jalan raya. Dengan 
demikian kita memiliki agama yang benar, bahasa untuk 
menyampaikannya kepada banyak orang, dan pemerintahan 
dan jalan-jalan untuk menyebarkan agama itu secara fisik. 
Dan berbicara berdasarkan sejarah hal ini tampaknya benar 
sekali. Dan hari ini para ahli bahasa Yunani kita berkata 
bahwa bahasa Yunani di zaman Alkitab itu sangat sempurna 
dan akurat sehingga jika seorang peneliti bahasa Yunani itu 
adalah seorang ahli tata bahasa yang baik dan akurat maka ia 
bisa benar-benar mengerti dengan tepat apa yang diajarkan 
oleh Firman dalam Perjanjian Baru. Tetapi bukankah ini 
hanya sebuah teori? Apakah ini benar? Bukankah setiap 
ahli bahasa Yunani yang bereputasi dari satu denominasi 
berdebat dengan peneliti yang lain dari denominasi lain, dan 
bukankah perdebatan mereka itu didasarkan atas kata-kata 
Yunani yang sama dan aturan tata bahasa yang sama? Tentu 
saja demikianlah adanya. Bahkan dahulu di Zaman Pergamus, 
persis sebelum Konsili Nicea pada tahun 325 ada dua orang 
peneliti yang hebat yaitu Arius dan Athanasius yang terkunci 
di dalam pergulatan doktrin karena satu kata Yunani. 
Perdebatan mereka menjadi begitu seru dan begitu mendunia 
sehingga para sejarawan mengatakan bahwa dunia terpecah 
oleh karena sebuah diftong (bunyi dua huruf vokal dalam satu 
suku kata). Nah jika bahasa Yunani begitu sempurna, dan 
begitu ditetapkan oleh Tuhan, mengapa terjadi perdebatan 
yang seperti itu? Tentulah Tuhan tidak menghendaki agar kita 
semua mengetahui bahasa Yunani? Bahkan hari ini kita masih 
berdebat karena bahasa Yunani. Sebagai contoh ambillah 
buku, “Christ’s Paralyzed Church X-rayed” [Gereja Yang 
Lumpuh Milik Kristus Disinar X — Terj.] oleh Dr. McCrossan. 
Di dalamnya ia mengemukakan sejumlah kutipan dari banyak 
ahli tata bahasa Yunani yang terkenal, dan membuktikan 
sampai dia puas bahwa aturan tata bahasa Yunani yang tidak 
berubah membuktikan dengan meyakinkan bahwa Alkitab 
mengajarkan bahwa orang dibaptis dengan Roh Kudus setelah 
kelahiran baru. Ia juga menyatakan dengan tegas bahwa 
wanita dapat mengambil alih mimbar sebab kata bernubuat 
artinya berkhotbah. Tetapi apakah ia berhasil meyakinkan 
para peneliti bahasa Yunani yang lainnya yang sepandai dia? 
Tidak pernah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membaca 
tulisan para peneliti itu yang memiliki pandangan yang 
berlawanan dan mendengar kutipan-kutipan yang telah 
mereka pelajari.
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 Sekarang apa yang baru saja saya katakan bukan hanya 
benar, tetapi mari kita maju selangkah lagi. Hari ini kita 
menemukan beberapa peneliti yang mengklaim bahwa 
naskah-naskah yang asli ditulis dalam bahasa Aram yang 
merupakan bahasa yang dipakai oleh Yesus dan orang-orang 
di zaman-Nya. Mereka mengklaim bahwa orang-orang itu 
tidak berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani seperti 
yang dikira orang pada umumnya. Dan faktanya adalah 
para sejarawan kita tidak sepakat dalam hal itu. Sebagai 
contoh, Dr. Schonfield, seorang peneliti yang sangat 
cemerlang melalui penelitian telah membuktikan sampai dia 
puas bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam logat sehari-hari 
dari orang-orang yang berbahasa Yunani di masa itu. Ia 
memberikan argumentasi yang baik untuk membuktikan apa 
yang ia percaya, yang didasarkan pada berbagai dokumen 
yang ia miliki. Tetapi di lain pihak kita mempunyai seorang 
peneliti lain yang terkenal, Dr. Lamsa, yang merasa yakin 
bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Aram dan ia 
mempunyai seorang ahli sejarah yang cemerlang yang tidak 
lain kecuali, Toynbee, untuk mendukung argumentasinya 
bahwa bahasa Aram, dan BUKAN BAHASA YUNANI, adalah 
bahasa rakyat pada masa itu, jadi tampaknya mungkin saja 
Perjanjian Baru pertama-tama ditulis dalam bahasa Aram.

 Bagaimanapun juga, sebelum kita terlalu prihatin 
tentang hal ini, mari kita baca dua-duanya yaitu versi King 
James dan terjemahan Dr. Lamsa. Kami senang karena 
kami mendapati bahwa kata-kata di dalam kedua versi itu 
sama secara menakjubkan sehingga sebenarnya isinya atau 
doktrinnya tidak berbeda. Bahkan kita boleh menyimpulkan 
bahwa Tuhan mengizinkan naskah yang baru ditemukan ini 
dan penerbitan baru dari naskah yang sudah dikenal itu untuk 
berada di hadapan kita demi membuktikan keaslian dari apa 
yang sudah kita miliki. Dan kita mendapati bahwa sekalipun 
para penerjemah mungkin saja saling menyerang satu sama 
lain, naskahnya tidak.

 Sekarang Anda dapat memahami bahwa Anda tidak 
dapat mendasari penafsiran atas pengetahuan yang mendalam 
mengenai bahasa yang dipakai untuk menulis Alkitab dari 
para peneliti. Tetapi jika Anda masih tidak dapat memahami 
hal itu karena pikiran Anda diselubungi oleh tradisi maka 
inilah satu ilustrasi yang terakhir. Tidak ada seorang pun 
yang dapat meragukan bahwa para ahli Taurat dan orang 
Farisi dan para cendekiawan yang hebat pada tahun 33 
SM mengetahui dengan pasti aturan tata bahasa dan arti 
yang tepat dari kata-kata yang dipakai untuk menuliskan 
Perjanjian Lama; tetapi dengan semua pengetahuan mereka 
yang hebat mereka gagal untuk memahami wahyu dari janji 
Firman Tuhan yang dimanifestasikan di dalam Anak itu. Di 
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sana Ia telah dinyatakan dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, 
dengan pasal-pasal yang seluruhnya ditulis mengenai Dia 
dan pelayanan-Nya, dan meskipun demikian selain hanya 
beberapa orang yang diterangi oleh Roh, mereka seluruhnya 
gagal mengenali Dia.

 Sekarang kita sampai kepada sebuah kesimpulan, 
kesimpulan yang sama seperti yang telah kita temukan di dalam 
Firman. Sekuat apa pun keyakinan kita dalam berusaha untuk 
menemukan naskah yang tertua dan terbaik untuk menemukan 
catatan yang terbaik mengenai Firman, kita tidak akan pernah 
memahami arti yang sesungguhnya dari Firman itu dengan cara 
mempelajari dan membandingkan Kitab Suci, bagaimanapun 
tulusnya kita. ITU MEMERLUKAN SEBUAH PEWAHYUAN 
DARI TUHAN UNTUK MENYATAKANNYA. ITULAH 
TEPATNYA APA YANG DIKATAKAN OLEH PAULUS, 
“KAMI BERKATA-KATA TENTANG KARUNIA-KARUNIA 
TUHAN DENGAN PERKATAAN YANG BUKAN 
DIAJARKAN KEPADA KAMI OLEH HIKMAT MANUSIA, 
TETAPI OLEH ROH KUDUS.” 1 Korintus 2:13. Pewahyuan 
yang sejati adalah Tuhan menafsirkan Firman-Nya sendiri 
dengan membuktikan apa yang dijanjikan.

 Sekarang jangan membiarkan siapa pun disesatkan oleh 
apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saya tidak 
percaya kepada keakuratan Firman yang sekarang kita miliki. 
Saya percaya bahwa Alkitab ini akurat. Yesus sepenuhnya 
membuktikan keaslian Perjanjian Lama ketika Ia berada di 
atas bumi ini dan itu disusun dengan cara yang persis sama 
seperti Perjanjian Baru kita. Jangan keliru mengenai hal itu, 
hari ini kita memiliki Firman Tuhan yang tidak bisa salah 
dan tidak ada seorang pun yang berani mengurangkan 
dari padanya atau menambahkan kepadanya. Tetapi kita 
memerlukan Roh yang sama yang memberikan Firman itu, 
untuk mengajarkan itu kepada kita.

 Oh, betapa kita memerlukan pewahyuan oleh Roh. Kita tidak 
memerlukan Alkitab baru, kita tidak memerlukan terjemahan 
baru, meskipun beberapa terjemahan itu sangat bagus, dan saya 
tidak menentang semua itu, TETAPI KITA MEMERLUKAN 
WAHYU DARI ROH. Dan syukur kepada Tuhan, kita 
dapat memiliki apa yang kita perlukan, sebab Tuhan ingin 
mewahyukan Firman-Nya kepada kita oleh Roh-Nya.

 Kiranya Tuhan oleh Roh-Nya mulai memberikan 
kepada kita wahyu yang memberi kehidupan dan memberi 
kemenangan secara terus-menerus. Oh, kalau saja gereja 
dapat menerima sebuah wahyu yang segar dan oleh karena itu 
menjadi Firman yang hidup yang dimanifestasikan, maka kita 
akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan 
memuliakan Tuhan, Bapa kita yang ada di sorga.
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DILEPASKAN DARI DOSA

 Wahyu 1:5, “Bagi Dia Yang mengasihi kita, dan yang telah 
membasuh kita dari dosa kita di dalam darah-Nya.” Kata 
“membasuh” sebenarnya adalah “melepaskan” — “Melepaskan 
kita dari dosa kita di dalam darah-Nya.” Bukankah itu 
mengagumkan? Tetapi apakah pikiran Anda rohani? Apakah 
Anda menangkap itu? Itu adalah darah-Nya SENDIRI yang 
melepaskan kita sepenuhnya dari dosa kita. Itu bukan darah 
manusia. Itu adalah darah Tuhan. Petrus menyebutnya darah 
Kristus. Paulus menyebutnya darah Tuhan, dan darah Yesus. 
Bukan tiga pribadi, tetapi SATU pribadi. Di situlah wahyu itu 
lagi, SATU Tuhan. Tuhan Yehovah yang mahakuasa itu turun 
dan membuat bagi diri-Nya sebuah tubuh yang dilahirkan oleh 
seorang perawan dan tinggal di dalam tubuh itu, supaya itu 
menjadi darah Tuhan yang akan membebaskan kita (melepaskan 
kita sepenuhnya) dari dosa kita dan mempersembahkan kita di 
hadapan-Nya tanpa bercacat dengan sangat bersukacita.

 Apakah Anda mau melihat kiasannya dalam Perjanjian 
Lama? Mari kita kembali ke Taman Eden. Ketika pertama kali 
berita itu sampai ke kemuliaan bahwa putra itu, Adam, telah 
hilang, apakah Tuhan mengirimkan seorang malaikat? Apakah 
Ia mengirimkan seorang anak? Apakah Ia mengirimkan 
seorang yang lain yang seperti kita? Tidak, Ia datang SENDIRI 
untuk menebus anak yang hilang itu. Haleluya! Tuhan tidak 
memercayakan rencana keselamatan-Nya kepada yang lain. Ia 
hanya memercayai diri-Nya sendiri. Tuhan menjadi manusia 
dan tinggal di antara kita dan menebus kita kepada diri-Nya 
sendiri. Kita diselamatkan oleh “darah Tuhan.” Tuhan Yang 
Kekal itu tinggal di dalam sebuah tubuh yang fana dengan 
tujuan untuk menghapuskan dosa. Ia menjadi Anak Domba itu 
dengan tujuan untuk menumpahkan darah-Nya dan masuk ke 
dalam selubung itu.

 Pertimbangkanlah hal ini. Karena itu adalah darah 
Tuhan, maka itu adalah darah yang sempurna; dan jika darah 
yang sempurna itu melepaskan kita dari kuasa dan belenggu 
dan pencemaran dosa, maka pelepasan itu adalah sempurna 
dan lengkap. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman. 
“Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? 
Tuhanlah yang membenarkan (menyatakan bahwa kita orang 
benar). Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang 
telah mati…” Roma 8:33-34. Demikianlah itu, kematian-Nya 
memberikan darah itu kepada kita. Darah itu telah melepaskan 
kita. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Bagaimana bisa 
ada penghukuman? Tidak ada apa-apa yang untuk dihukum, 
karena darah itu sudah melepaskan kita dari dosa. Kita 
sudah bebas, tidak bersalah. Jangan mendengarkan manusia, 
dengarkanlah Firman. Anda dilepaskan oleh darah itu.
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 Sekarang jangan terikat lagi oleh tradisi dan kredo dan 
organisasi. Jangan disesatkan dengan mendengarkan mereka 
yang menyangkal kuasa Firman dan menyangkal bahwa 
Yesus menyelamatkan, menyembuhkan, memenuhi dengan 
Roh Kudus dan kuasa. Anda sekalian adalah manusia Tuhan 
yang merdeka, yang dilepaskan oleh darah-Nya sendiri. 
Jika Anda masih menyandarkan iman Anda kepada kredo 
dan denominasi, maka dengan bukti itu pasti Anda sudah 
kehilangan iman Anda di dalam Firman.

RAJA-RAJA DAN IMAM-IMAM

 Wahyu 1:6, “Dan yang telah membuat kita menjadi 
raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan dan Bapa-Nya; bagi 
Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.”
 “Ia telah membuat kita menjadi!” Oh, ada 
kebenaran-kebenaran tertentu yang perlu kita tekankan. 
Ini adalah salah satunya. IA! IA TELAH MEMBUAT KITA 
MENJADI! Keselamatan adalah pekerjaan-Nya. Keselamatan 
berasal dari Tuhan. Semuanya dari kasih karunia. Ia menebus 
kita untuk suatu maksud. Ia membeli kita untuk suatu maksud. 
Kita adalah raja-raja, raja-raja rohani. Oh, kita akan menjadi 
raja-raja di atas bumi bersama dengan Dia ketika Ia duduk di 
atas takhta-Nya. Tetapi sekarang kita adalah raja-raja rohani 
dan kita memerintah atas sebuah kerajaan rohani. Di dalam 
Roma 5:17 dikatakan, “Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut 
telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi 
mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan 
anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena 
satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.” Dan dalam Kolose 1:13, “Ia 
telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan 
kita ke dalam Kerajaan (pemerintahan) Anak-Nya yang 
kekasih.” Saat ini juga kita memerintah bersama Kristus, 
mempunyai kekuasaan atas dosa, dunia, daging, dan iblis. 
Memancarkan pujian dan kemuliaan-Nya; memancarkan 
DIRI-NYA, sebab Kristuslah yang mengerjakan di dalam kita, 
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Ya, 
sesungguhnya, bahkan sekarang pun di dalam Kristus Yesus 
kita sedang duduk di sorga.
 “Dan membuat kita menjadi imam-imam.” Ya, 
imam-imam bagi Dia, mempersembahkan pujian rohani dari 
bibir yang dikuduskan. Mempersembahkan hidup kita sebagai 
persembahan yang harum bagi Dia. Menyembah Dia di dalam 
Roh dan kebenaran. Memohon dan berdoa. Imam-imam dan 
raja-raja bagi Tuhan kita. Tidak heran dunia ini tidak menarik 
lagi bagi kita dan kita adalah umat yang lain dari yang 
lain yang giat melakukan pekerjaan yang baik. Kita sudah 
diciptakan kembali di dalam Dia untuk menjadi anak-anak 
yang seperti Bapa kita.
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TUHAN YANG AKAN DATANG

 Wahyu 1:7, “Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan 
dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah 
menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratap 
karena Dia. Ya, Amin.”
 Ia sedang datang. Yesus sedang datang. Tuhan sedang 
datang. Nabi itu sedang datang. Imam dan Raja itu sedang 
datang. Dia yang adalah SEGALA-GALANYA sedang datang. 
Ya, Tuhan Yesus, datanglah segera. Amin.
 Ia sedang datang. Ia akan datang di dalam awan-awan, 
awan-awan kemuliaan seperti ketika Ia terlihat di atas 
Gunung Transfigurasi, jubah-Nya bercahaya karena kuasa 
Tuhan menyelimuti Dia. Dan SETIAP mata akan melihat 
Dia. Itu berarti bahwa ini bukanlah Pengangkatan. Ini adalah 
ketika Ia datang untuk mengambil alih tempat yang adalah 
hak-Nya sebagai Penguasa Dunia. Ini adalah ketika mereka 
yang telah menikam Dia dengan kredo dan doktrin denominasi 
akan berdukacita, dan semua manusia akan meratap dalam 
ketakutan karena Dia Yang adalah Firman itu.
 Ini adalah kisah pewahyuan dari Zakharia 12:9-14. 
Zakharia menubuatkan hal ini sekitar 2.500 tahun yang lalu. 
Ini sudah hampir terjadi. Dengarlah. “Maka pada waktu itu 
Aku akan berikhtiar untuk memusnahkan segala bangsa 
yang menyerang Yerusalem. ‘Aku akan mencurahkan Roh 
pengasihan dan Roh permohonan atas keluarga Daud dan atas 
penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada-Ku 
Yang telah mereka tikam…’” Nah, kapan Injil akan kembali 
kepada orang Yahudi? Ketika zaman bangsa-bangsa bukan 
Yahudi berakhir. Injil sudah siap untuk kembali kepada orang 
Yahudi. Oh, kalau saja saya dapat memberi tahu kepada Anda 
sesuatu yang hampir terjadi tepat di zaman kita ini. Peristiwa 
besar yang hampir terjadi ini akan mengantarkan ke Wahyu 
11 dan menjemput kedua saksi itu, kedua nabi itu, Musa dan 
Elia, membawa Injil itu kembali kepada orang Yahudi. Kita 
sudah siap untuk itu. Segala sesuatu sudah pada tempatnya. 
Sebagaimana orang Yahudi membawa pesan itu kepada 
bangsa-bangsa bukan Yahudi, demikianlah bangsa-bangsa 
bukan Yahudi akan membawa pesan itu kembali kepada orang 
Yahudi, dan Pengangkatan akan tiba.
 Sekarang, ingatlah apa yang telah kita baca dalam kitab 
Wahyu dan Zakharia. Keduanya datang tepat setelah kesusahan 
besar itu. Gereja Anak Sulung tidak akan mengalami kesusahan 
besar itu. Kita tahu itu. Alkitab mengajarkan itu.
 Pada waktu itu dikatakan bahwa Tuhan akan 
mencurahkan Roh-Nya ke atas umat Israel. Itu adalah Roh 
yang sama yang dicurahkan ke atas bangsa-bangsa bukan 
Yahudi di zaman mereka. “Dan mereka akan memandang 
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kepada-Ku Yang mereka tikam, dan mereka akan meratapi 
Dia seperti orang meratapi anak tunggalnya, dan akan 
menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi 
anak sulung. Pada waktu itu akan ada ratapan yang besar 
di Yerusalem, seperti ratapan atas Hadad-Rimon di lembah 
Megido. Dan negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga 
tersendiri; kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan 
istri mereka tersendiri; kaum keluarga keturunan Natan 
tersendiri dan istri mereka tersendiri…” Dan masing-masing 
dari keluarga-keluarga itu tersendiri, ketika Ia datang 
di dalam awan-awan kemuliaan pada Kedatangan-Nya 
Yang Kedua. Orang-orang Yahudi itu yang telah menikam 
Dia akan memandang kepada Dia seperti yang dikatakan 
dalam ayat Kitab Suci yang lain, “Dari manakah Engkau 
mendapat bekas luka itu?” Dan Ia akan berkata, “Di rumah 
sahabat-sahabat-Ku.” Saat itu akan menjadi saat yang sangat 
menyedihkan bukan hanya bagi orang Yahudi yang telah 
menolak Dia sebagai Mesias, tetapi itu juga akan menjadi saat 
yang sangat menyedihkan bagi mereka yang tertinggal dari 
antara bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah menolak Dia 
sebagai Juru Selamat di zaman ini.

 Akan ada tangisan dan ratapan. Gadis-gadis yang tertidur 
itu akan meratap. Mereka melambangkan gereja yang menolak 
untuk menerima minyak (lambang dari Roh Kudus) di dalam 
pelita mereka (lambang dari tubuh atau tempat menampung 
minyak) sampai sudah terlambat. Bukan karena mereka adalah 
orang yang tidak baik. Mereka adalah gadis-gadis dan hal itu 
menandakan standar moral yang tinggi. Tetapi mereka tidak 
mempunyai minyak di dalam pelita mereka sehingga mereka 
dicampakkan ke tempat di mana ada ratapan dan kertak gigi.

 Mari kita kiaskan semuanya ini dalam Kejadian, pasal 45, di 
mana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir dan 
menyatakan dirinya kepada mereka. Kejadian 45:1-7, “Ketika 
itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua 
orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia: ‘Suruhlah 
keluar semua orang dari sini.’ Maka tidak ada seorang pun yang 
tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan 
dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah 
ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir 
dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada 
saudara-saudaranya: ‘Akulah Yusuf! Masih hidupkah bapa?’ 
Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab 
mereka takut dan gemetar di hadapannya. Lalu kata Yusuf 
kepada saudara-saudaranya itu: ‘Marilah dekat-dekat.’ Maka 
mendekatlah mereka. Katanya lagi: ‘Akulah Yusuf, saudaramu, 
yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah 
hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke 
sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh 
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aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan 
dalam negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan 
membajak atau menuai. Maka Tuhan telah menyuruh aku 
mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu 
di bumi ini dan untuk menyelamatkan hidupmu dengan 
pertolongan yang besar.”
 Nah bukankah itu sama dengan Zakharia 12 dengan 
indahnya? Dengan menempatkan keduanya bersama-sama 
maka kita pasti akan benar sekali.
 Ketika Yusuf masih sangat muda dia dibenci 
oleh saudara-saudaranya. Mengapa dia dibenci oleh 
saudara-saudaranya? Karena ia Rohani. Ia tidak bisa mengelak 
dari mendapat penglihatan-penglihatan itu, ia juga tidak 
bisa mengelak dari mendapat mimpi dan menafsirkan. Itu 
ada di dalam dirinya. Ia tidak bisa memperlihatkan hal lain 
kecuali apa yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, ketika 
saudara-saudaranya membenci dia hal itu tidak beralasan. 
Tetapi ia adalah kesayangan ayahnya. Ayahnya adalah seorang 
nabi dan mengerti. Itu menjadi sebuah kiasan yang sempurna 
dari Kristus. Tuhan sang Bapa mengasihi sang Anak, tetapi 
saudara-saudaranya (ahli Taurat dan orang Farisi) membenci 
Dia karena Ia dapat menyembuhkan orang sakit, melakukan 
mujizat dan meramalkan masa depan, melihat penglihatan dan 
menafsirkannya. Itu bukan sebuah alasan untuk membenci 
Dia tetapi mereka membenci Dia, dan seperti saudara-saudara 
Yusuf, mereka membenci Dia tanpa alasan.
 Sekarang ingatlah bagaimana anak-anak Yakub 
itu memperlakukan Yusuf. Mereka membuang dia ke 
dalam sebuah sumur. Mereka mengambil jubahnya 
yang berwarna-warni yang diberikan oleh ayahnya dan 
mencelupkannya ke dalam darah untuk membuat ayahnya 
mengira bahwa anak itu telah dibunuh oleh suatu binatang. 
Mereka menjual dia kepada para pedagang budak yang 
membawanya ke Mesir dan di sana ia dijual lagi kepada 
seorang jenderal. Istri jenderal itu menyebabkan dia 
dipenjara atas tuduhan palsu, tetapi setelah beberapa lama 
kemampuannya sebagai seorang nabi menyebabkan dia 
mendapat perhatian dari Firaun dan ia ditinggikan menjadi 
tangan kanan Firaun dengan wewenang yang begitu besar 
sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mendekati Firaun 
jika orang itu tidak terlebih dahulu datang melalui Yusuf.
 Sekarang mari kita meneliti kehidupan Yusuf ketika 
ia berada di Mesir, sebab di sinilah kita melihat dia sebagai 
kiasan yang sempurna dari Kristus. Sewaktu berada di 
rumah jenderal itu dia difitnah, dihukum dan dipenjarakan 
tanpa sebab, persis seperti yang mereka perbuat terhadap 
Yesus. Di dalam penjara itu ia menafsirkan mimpi dari 
juru minuman dan juru roti yang juga menjadi narapidana 
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bersama-sama dengan dia. Juru minuman itu dipulihkan 
kedudukannya dan hidup, tetapi yang satu lagi dihukum 
mati. Kristus dipenjarakan di kayu salib, ditinggalkan oleh 
Tuhan dan manusia. Di sebelah kiri dan kanan-Nya adalah 
seorang penyamun — yang satu mati, secara rohani, tetapi 
yang satu lagi diberi kehidupan. Dan perhatikan, ketika Yesus 
diturunkan dari kayu salib, Ia ditinggikan ke dalam sorga dan 
sekarang duduk di sebelah kanan Roh Yehovah yang agung; 
dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan 
kalau tidak melalui Dia. Hanya ada SATU perantara antara 
Tuhan dan manusia, dan Ialah segalanya yang Anda perlukan. 
Tidak ada Maria atau orang kudus, hanya Yesus.

 Dengan berpegang pada kiasan ini yang kita temukan 
di dalam diri Yusuf, perhatikan bahwa segala sesuatu yang 
ia lakukan di Mesir berhasil. Pekerjaan pertamanya dengan 
jenderal itu berhasil. Bahkan penjara itu menjadi berhasil. 
Kelak ketika Yesus kembali, padang gurun pun akan mekar 
seperti bunga mawar. Ia adalah “Anak Kemakmuran.” 
Karena tidak pernah ada zaman yang semakmur zamannya 
Yusuf, maka akan ada suatu masa yang sangat diberkati di 
bumi ini yang tidak pernah diketahui oleh dunia sebelumnya. 
Masing-masing dari kita bisa duduk di bawah pohon ara milik 
kita sendiri dan tertawa dan bersukacita dan hidup selamanya 
di dalam hadirat-Nya. Di dalam hadirat-Nya ada sukacita 
yang berlimpah-limpah dan di tangan kanan-Nya ada nikmat 
untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan.

 Sekarang perhatikan, bahwa ke mana saja Yusuf pergi 
mereka membunyikan sangkakala untuk mengumumkan 
kedatangannya. Orang akan berseru, “Berlututlah kepada 
Yusuf!” Tidak peduli apa yang sedang dilakukan seseorang, 
ketika sangkakala itu berbunyi ia harus berlutut. Mungkin 
ia sedang menjual sesuatu di jalan, sedang mengulurkan 
tangan untuk menerima uangnya, tetapi ia harus berhenti dan 
berlutut ketika sangkakala itu berbunyi. Bahkan jika ia adalah 
seorang pemeran atau seorang aktor, ia harus menghentikan 
permainannya dan berlutut kepada Yusuf ketika kehadirannya 
diumumkan dengan bunyi sangkakala itu. Dan suatu hari 
nanti segala sesuatu yang ada di dalam waktu akan berhenti 
ketika sangkakala Tuhan berbunyi, dan orang-orang yang 
mati dalam Kristus akan bangkit dan pagi akan berubah 
menjadi kekekalan yang cemerlang dan indah. Pada waktu itu 
segala sesuatu akan bertekuk lutut, sebab ada tertulis, “Itulah 
sebabnya Tuhan sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan 
kepada-Nya Nama di atas segala nama, supaya dalam Nama 
Yesus setiap lutut bertelut, yang ada di langit dan yang ada 
di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah 
mengaku: ‘Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan 
Tuhan, Bapa!” Filipi 2:9-11.
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 Tetapi perhatikanlah sebuah pewahyuan yang mulia lagi 
dalam pengiasan Yusuf ini. Yusuf, sewaktu berada di Mesir, 
diberikan seorang mempelai wanita dari bangsa bukan Yahudi 
dan melalui wanita itu Yusuf memperoleh sebuah keluarga 
dengan dua orang anak laki-laki, Efraim dan Manasye. Yusuf 
meminta ayahnya untuk memberkati kedua anak itu. Ia 
menempatkan mereka di depan Yakub supaya Manasye, anak 
yang sulung itu berada di sebelah kanan Yakub dan Efraim di 
sebelah kirinya. Pada saat Yakub hendak memberkati mereka 
ia menyilangkan kedua tangannya sehingga tangan kanannya 
berada di atas anak yang lebih muda itu. Yusuf berteriak, 
“Bukan begitu, ayah, inilah yang sulung, di sebelah kananmu.” 
Tetapi Yakub berkata, “Tuhan telah menyilangkan tanganku.” 
Di sini dalam kiasan kita melihat bahwa berkat yang menjadi 
milik anak sulung (orang Yahudi) diberikan kepada yang 
lebih muda (bangsa bukan Yahudi) melalui salib (tangan yang 
disilang) Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu datang melalui salib. 
Galatia 3:13-14, “Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum 
Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada 
tertulis: ‘Terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu 
salib!’ Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa 
bukan Yahudi melalui Yesus Kristus, sehingga oleh iman kita 
menerima Roh yang telah dijanjikan itu.” Berkat Abraham 
sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui salib 
itu. Bangsa Yahudi menolak salib itu; oleh karena itu, Yesus 
memperoleh mempelai wanita dari bangsa bukan Yahudi.
 Sekarang kembali kepada kisah pertemuan Yusuf 
dengan saudara-saudaranya. Anda ingat bahwa tidak semua 
saudaranya datang. Yusuf tahu itu dan ia menuntut supaya 
semua saudaranya tampil di hadapan dia, kalau tidak ia tidak 
dapat memperkenalkan dirinya kepada mereka. Akhirnya 
mereka membawa dia yang sebelumnya tidak datang, si kecil 
Benyamin. Si kecil Benyamin inilah, saudara kandung Yusuf, 
yang membuat jiwanya berkobar. Dan ketika Yusuf kita, yaitu 
Yesus, kelak datang kepada bangsa itu yang sudah berpegang 
kepada perintah-perintah Tuhan dan yang sudah kembali 
ke Palestina, maka jiwa-Nya akan berkobar-kobar. Si kecil 
Benyamin melambangkan 144.000 orang Israel dari seluruh 
penjuru bumi yang telah kembali ke Palestina untuk menerima 
penebusan mereka. Mereka akan berdiri di sana untuk siap 
menerima Dia, Pribadi yang jika dikenal dengan benar adalah 
Hidup kekal. Mereka akan berkata, “Inilah Tuhan kita yang 
sudah kita nanti-nantikan.” Kemudian mereka akan melihat 
Dia yang sudah mereka tikam. Dan mereka akan berseru di 
dalam kecemasan, “Dari manakah bekas-bekas luka yang 
buruk ini? Bagaimana itu terjadinya?” Dan mereka akan 
meratap dan menangis, setiap keluarga masing-masing secara 
tersendiri, setiap orang masing-masing secara tersendiri di 
dalam kesedihan yang sangat mendalam.
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 Nah di manakah Gereja bangsa bukan Yahudi akan 
berada sewaktu Yesus memperkenalkan diri-Nya kepada 
saudara-saudara-Nya? Ingatlah bahwa mempelai wanita Yusuf 
dengan kedua anaknya berada di dalam istana, sebab Yusuf 
sudah memerintahkan, “Setiap orang pergilah dari padaku; 
suruhlah mereka semua keluar dari hadapanku.” Jadi mempelai 
wanita dari bangsa bukan Yahudi itu disembunyikan di dalam 
istana Yusuf. Ke manakah Gereja bangsa bukan Yahudi ini 
akan pergi dalam pengangkatan? Ke dalam istana. Mempelai 
wanita akan diambil dari bumi. Ia akan diangkat sebelum masa 
kesusahan besar itu untuk menyongsong Tuhannya di angkasa. 
Selama tiga setengah tahun sementara murka pembalasan 
Tuhan sedang dicurahkan, ia akan berada di dalam Perjamuan 
Kawin Anak Domba. Lalu Ia akan kembali, meninggalkan 
mempelai wanita-Nya di dalam “Rumah Bapa-Nya,” sementara 
Ia memperkenalkan diri-Nya kepada saudara-saudara-Nya. 
Pada waktu itu juga, perjanjian antikristus yang sudah dibuat 
antara bangsa Yahudi dengan Roma akan diputuskan. Roma 
dan sekutu-sekutunya akan mengirimkan pasukan mereka 
untuk menghancurkan semua orang Yahudi yang takut akan 
Tuhan, dan tinggal di dalam Firman itu. Tetapi ketika mereka 
menyerbu kota itu untuk menghancurkannya, akan tampak 
di langit tanda kedatangan Anak Manusia bersama dengan 
pasukan-Nya yang kuat untuk menghancurkan mereka yang 
selama ini merusak bumi. Setelah musuh dipukul mundur, 
kemudian datanglah Yesus dan menyatakan diri-Nya kepada 
144.000 orang itu. Setelah melihat tindakan-tindakan 
penyelamatan-Nya yang dahsyat, mereka datang untuk 
mengenal kuasa-Nya. Tetapi karena melihat bekas-bekas 
luka-Nya pula dan mengetahui bahwa mereka telah menolak 
Dia sampai pada saat itu, membuat mereka menangis karena 
kengerian dan ketakutan yang sangat mendalam, sebagaimana 
saudara-saudara mereka dahulu ketika berdiri di hadapan 
Yusuf, sangat ketakutan karena mengira bahwa mereka akan 
dibunuh. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Yusuf, “Janganlah 
kamu menyesali diri. Tidak apa-apa. Tuhan ada di dalam 
semuanya ini. Ia melakukan itu untuk memelihara kehidupan.” 
Begitu pula Yesus akan mengucapkan kata-kata damai dan 
kasih kepada mereka.

 Mengapa orang-orang Yahudi menolak Yesus? Tuhan ada 
di dalam semuanya itu. Itulah satu-satunya cara Ia dapat 
menghasilkan mempelai wanita dari bangsa bukan Yahudi. Ia 
mati di kayu salib untuk memelihara kehidupan Gereja bangsa 
bukan Yahudi.

 Nah 144.000 orang ini tidak termasuk mempelai wanita. 
Di dalam Wahyu 14:4 mereka disebut perawan dan mereka 
mengikuti Anak Domba itu ke mana pun Ia pergi. Fakta 
bahwa mereka tidak mencemarkan diri mereka dengan 
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perempuan-perempuan menunjukkan bahwa mereka 
adalah sida-sida (Matius 19:12). Sida-sida adalah penjaga 
kamar pengantin perempuan. Mereka adalah para pelayan. 
Perhatikan bahwa mereka tidak duduk di atas takhta 
melainkan berada di hadapan takhta. Tidak, mereka tidak 
termasuk mempelai wanita, tetapi akan berada di dalam masa 
pemerintahan seribu tahun yang penuh kemuliaan itu.
 Maka kita melihat bahwa ketika orang-orang Israel yang 
terakhir ini telah disatukan dalam kasih kepada Tuhan, dan 
si musuh telah dihancurkan, Tuhan akan mempersiapkan 
gunung-Nya yang kudus, Taman Eden-Nya yang baru bagi 
mempelai wanita dan para pelayan-Nya dan para pelayan 
mempelai wanita untuk bulan madu selama seribu tahun di 
atas bumi ini. Sebagaimana Adam dan Hawa berada di taman 
itu dan tidak menyelesaikan masa seribu tahun itu, sekarang 
Yesus sebagai Adam kita yang terakhir, dan Hawa-Nya 
(Gereja Yang Sejati) akan menggenapi seluruh rencana Tuhan.
 Oh, betapa Alkitab itu terulang lagi. Adegan Yusuf dengan 
saudara-saudaranya akan segera terulang lagi, sebab Yesus 
akan segera datang.
 Dan sementara kita meninggalkan kiasan mengenai 
Yusuf ini, ada satu hal lagi yang saya ingin Anda perhatikan 
tentang akhir zaman ini. Anda ingat sewaktu Yusuf berdiri di 
hadapan saudara-saudaranya ketika Benyamin belum hadir 
bersama mereka, ia berbicara melalui seorang penerjemah, 
meskipun ia mengetahui bahasa Ibrani dengan baik. Ia 
berbicara dengan saudara-saudaranya dalam bahasa lain. 
Apakah Anda tahu bahwa Zaman bangsa-bangsa bukan 
Yahudi yang pertama (kepala yang dari emas itu, Zaman 
Babel) berakhir dengan sebuah pesan dalam bahasa roh 
yang ditulis pada sebuah dinding? Zaman ini akan berakhir 
dengan cara yang sama. Begitu melimpahnya bahasa roh 
yang ada di zaman ini adalah sebuah bukti lebih lanjut 
bahwa Zaman bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi sudah 
berakhir dan Tuhan sedang kembali ke Israel.
 Ia akan datang segera. Alfa dan Omega, Nabi, Imam dan 
Raja, Segala-Galanya, Yehovah Tuhan Semesta Alam, akan 
datang segera. Ya Tuhan Yesus, Satu-satunya Tuhan dan 
Satu-satunya Tuhan Yang Benar, datanglah segera!





BAB DUA

PENGLIHATAN DI PATMOS

Wahyu 1:9-20

Yohanes Di Patmos

Wahyu 1:9, “Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam 
kesusahan, dan dalam Kerajaan dan dalam ketekunan 
menantikan Yesus Kristus, berada di pulau yang bernama 
Patmos oleh karena Firman Tuhan dan kesaksian yang 
diberikan oleh Yesus Kristus.”

 Rangkaian penglihatan mengenai Wahyu dari Pribadi 
Yesus Kristus ini diberikan kepada Yohanes ketika ia 
dibuang ke Pulau Patmos. Pulau kecil ini jaraknya tiga 
puluh mil dari pantai Asia Kecil di Laut Aegea. Karena 
berbatu-batu dan dipenuhi dengan ular, kadal dan 
kalajengking, pulau itu memiliki nilai komersial yang kecil, 
maka ia dipakai oleh Kekaisaran Romawi sebagai koloni 
tahanan di mana penjahat kelas berat, tahanan politik, dan 
lain-lainnya ditampung.

 Anda akan melihat bahwa Yohanes memperkenalkan 
dirinya kepada orang-orang Kristen sebagai seorang saudara 
dalam kesusahan. Pada waktu inilah gereja mula-mula 
sedang mengalami penganiayaan yang besar. Bukan 
hanya agama mereka “ditentang di mana-mana” tetapi 
orang-orangnya juga ditawan dan dibunuh. Yohanes, seperti 
orang banyak yang lain, saat itu sedang menderita di penjara 
karena Firman Tuhan dan kesaksian Yesus Kristus. Ketika 
ditangkap, mereka berusaha tanpa hasil untuk membunuh 
dia dengan merebusnya di dalam minyak selama dua puluh 
empat jam. Lalu para petugas yang murka dan tidak berdaya 
itu menghukum dia ke Patmos sebagai seorang tukang 
sihir. Tetapi Tuhan menyertainya, dan ia diizinkan untuk 
meninggalkan pulau itu dan kembali ke Efesus di mana ia 
melanjutkan lagi tugasnya sebagai gembala sampai saat 
kematiannya.

 Yohanes menerima penglihatan-penglihatan itu dalam 
periode dua tahun, 95-96 M. Penglihatan-penglihatan itu 
tergolong dalam penglihatan yang paling luar biasa dari 
semua penglihatan yang ada di dalam Firman. Seluruh kitab 
ini disampaikan dengan lambang-lambang, dan oleh karena 
itu menjadi sasaran dari banyak kritikan dan perdebatan. 
Bagaimanapun juga, kitab ini memiliki meterai Tuhan di 
atasnya. Hal itu menjadikan kitab ini asli dan memiliki nilai 
yang sangat besar bagi semua orang yang membaca atau 
mendengarkan tulisan pada halaman-halamannya yang suci.
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ADA DI DALAM ROH PADA HARI TUHAN

 Wahyu 1:10, “Pada hari Tuhan aku berada di dalam 
Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang 
nyaring, seperti bunyi sangkakala.”
 “Aku berada di dalam Roh.” Bukankah itu sangat indah? 
Wah, saya suka itu. Anda bisa saja menyebut kata-kata 
itu, “Seluruh kehidupan orang Kristen.” Jika kita mau 
hidup sebagai orang Kristen, kita harus berada di dalam 
Roh-NYA. Yohanes bukan sedang berbicara tentang berada 
di dalam rohnya sendiri. Itu tidak akan menghasilkan 
penglihatan-penglihatan ini. Itu harus Roh Tuhan. Itu harus 
Roh Tuhan yang menyertai kita, juga, atau segala usaha 
kita menjadi sia-sia. Paulus berkata, “Aku akan berdoa di 
dalam Roh. Aku akan bernyanyi di dalam Roh. Aku akan 
hidup di dalam Roh.” Jika ada sesuatu yang baik yang akan 
datang kepada saya maka itu harus diwahyukan oleh Roh, 
diteguhkan oleh Firman, dan dimanifestasikan oleh buah 
yang dihasilkannya. Sepasti Yohanes perlu untuk berada di 
dalam Roh untuk menerima wahyu-wahyu yang luar biasa ini 
langsung dari Yesus, maka kita perlu untuk berada di dalam 
Roh untuk memahami wahyu dalam Firman-Nya yang telah 
diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk hidup menurutnya, 
sebab itu adalah Roh yang sama.
 Lihatlah itu dengan cara ini. Terlalu banyak orang telah 
membaca Alkitab yang berkata di dalam Kisah Para Rasul 
2:38, “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing 
memberi dirimu dibaptis dalam Nama Yesus Kristus untuk 
pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia 
Roh Kudus,” dan lewat terus saja. Mereka tidak melihatnya. 
Jika mereka melihatnya, dengan berada di dalam Roh, maka 
mereka akan tahu bahwa jika mereka ingin menerima Roh 
Kudus, mereka perlu untuk bertobat dan dibaptis dalam Nama 
Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan akan berkewajiban untuk 
menggenapi Firman-Nya dengan memenuhi mereka dengan 
Roh Kudus. Mereka tidak pernah masuk ke dalam Roh-Nya 
kalau tidak hal itu akan terjadi kepada mereka tepat seperti 
yang dikatakan oleh Firman. Berdoalah kepada Tuhan untuk 
menerima wahyu oleh Roh-Nya. Itulah langkah pertama. 
Masuk ke dalam Roh.
 Biarlah saya memakai satu ilustrasi lagi. Misalkan Anda 
perlu kesembuhan. Apakah yang dikatakan oleh Firman? Nah, 
kita semua sudah membaca itu berulang-ulang kali, tetapi 
tidak masuk ke dalam Roh ketika membacanya. Apakah 
kita meminta Tuhan agar Roh-Nya mengajarkan kepada 
kita kebenaran yang sejati mengenai itu? Jika kita telah 
melakukannya, kita akan memanggil para penatua, mengakui 
dosa kita, diurapi dan didoakan, dan itu saja. Mungkin saja 
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kesembuhan itu tidak terjadi dengan segera, tetapi di dalam 
Roh-Nya, itu sudah selesai. Tidak ada pengadilan lain untuk 
naik banding. Tuhan akan menggenapi Firman-Nya. Oh, 
kita perlu untuk masuk ke dalam Roh, dan kemudian segala 
sesuatu akan selesai. JANGAN BERTINDAK TERLEBIH 
DAHULU. MASUKLAH KE DALAM ROH DAN KEMUDIAN 
BERTINDAKLAH DAN PERHATIKAN APA YANG AKAN 
DILAKUKAN OLEH TUHAN.

 Pernahkah Anda perhatikan bagaimana orang dunia 
masuk ke dalam roh dari hal-hal yang ada di dunia? Mereka 
pergi ke pertandingan bola mereka, acara olahraga mereka, 
dan pesta dansa mereka. Mereka masuk ke dalam roh dari hal 
itu. Mereka tidak duduk di sana seperti kambing congek, yang 
tidak perlu diperhatikan. Mereka benar-benar masuk ke dalam 
suasana dari hal-hal itu dan menjadi bagian darinya. Tetapi, 
oh, betapa mereka membenci orang Kristen yang masuk 
ke dalam Roh Firman Tuhan. Mereka menyebut kita orang 
fanatik dan peguling-suci. Mereka akan melakukan apa saja 
untuk menunjukkan kebencian dan kecaman mereka. Tetapi 
abaikanlah itu. Anda tahu itu akan terjadi, karena Anda tahu 
itu berasal dari mana. Jalan terus saja dan masuklah ke dalam 
Roh penyembahan.

 Roh kita bersih. Ia segar. Ia nyata. Ia tenang dan serius 
tetapi walaupun demikian, penuh dengan sukacita dari 
Tuhan. Orang Kristen seharusnya sangat gembira dan penuh 
kesenangan di dalam Tuhan seperti orang dunia ketika ia 
menikmati dan bergembira di dalam kesenangannya. Orang 
Kristen dan orang duniawi dua-duanya manusia; dua-duanya 
memiliki emosi. Perbedaannya adalah hati dan emosi orang 
Kristen adalah murni pada Tuhan Yang Mulia dan kasih-Nya, 
sedangkan orang duniawi memuaskan dagingnya.

 Nah dikatakan bahwa Yohanes ada di dalam Roh pada 
Hari Tuhan.

 Oh, wah, di sini ada sebuah ayat yang benar-benar 
menimbulkan suatu perselisihan. Bukan berarti itu perlu 
terjadi, atau harus terjadi, tetapi sebagian orang benar-benar 
tidak mengerti apa yang sebenarnya dikatakan oleh Firman.

 Pertama-tama kita mendapati segolongan orang baik yang 
menyebut Hari Tuhan itu, Hari Sabat, yang mana bagi mereka 
itu adalah hari Sabtu. Kemudian ada yang lain yang menyebut 
Hari Tuhan itu, hari Minggu, hari pertama dalam seminggu. 
Tetapi bagaimana mungkin itu adalah salah satu dari hari-hari 
tersebut, atau bahkan gabungan dari keduanya, sebab Yohanes 
berada di dalam Roh sambil menerima penglihatan-penglihatan 
itu dalam periode dua tahun. Apa yang sebenarnya telah terjadi 
adalah Yohanes diangkat di dalam Roh dan dibawa ke dalam 
Hari Tuhan, yang masih akan datang. Alkitab berbicara tentang 
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Hari Tuhan yang akan terjadi di masa depan, dan sekarang 
Yohanes sedang melihat hal-hal itu dari hari yang akan datang 
itu. Tetapi untuk sementara ini, untuk menenangkan pikiran 
kita, mari kita mencari tahu dengan pasti apakah arti dari 
Sabat pada hari ini.

 Sabat, sebagaimana kita mengetahuinya dari Perjanjian 
Baru, BUKANLAH memelihara suatu hari tertentu. Kita 
tidak mendapat perintah apa pun untuk memelihara hari 
Sabtu sebagai Sabat, kita juga tidak mendapat perintah untuk 
memelihara hari pertama dalam seminggu, yaitu hari Minggu. 
Inilah kebenaran tentang Sabat, yang artinya “perhentian.” 
Ibrani 4:8-10, “Sebab, andaikata Yosua telah membawa mereka 
ke tempat perhentian (atau hari untuk beristirahat), pasti 
Tuhan tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari 
lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian (memelihara 
Sabat), bagi umat Tuhan. Sebab barangsiapa telah masuk ke 
dalam perhentian-Nya, ia sendiri telah berhenti dari segala 
pekerjaannya, sama seperti Tuhan berhenti dari pekerjaan-
Nya.” Apakah Anda mendengar kalimat kunci itu yang ada 
di bagian terakhir dari ayat tersebut? “Tuhan telah berhenti 
dari segala pekerjaan-Nya.” Tuhan memberikan kepada Israel 
hari ketujuh sebagai Sabat mereka, dalam memperingati 
pekerjaan-Nya sendiri di mana Ia telah menciptakan dunia dan 
seluruh isinya, dan kemudian berhenti mencipta. Ia berhenti 
dari pekerjaan-Nya. Ia beristirahat. Nah itu adalah baik untuk 
memberikan istirahat Sabat bagi suatu bangsa yang semuanya 
berada di satu tempat pada waktu yang sama, sehingga mereka 
semua dapat memelihara suatu hari tertentu. Hari ini separuh 
dunia dalam keadaan terang sementara separuhnya lagi berada 
dalam kegelapan, jadi itu tidak akan bekerja sama sekali. Tetapi 
itu hanyalah sebuah argumen dari segi alam.

 Mari kita melihat apa yang diajarkan Alkitab kepada 
kita mengenai perhentian Sabat ini. “Sebab barangsiapa 
sudah masuk ke dalam perhentian-Nya.” Kata masuk ini 
bukan hanya sekadar masuk ke dalam, tetapi tetap tinggal di 
dalam, perhentian itu. Ini adalah sebuah “perhentian kekal” 
yang mana hari ketujuh hanyalah sebuah kiasan. “Tujuh” 
melambangkan selesai. “Delapan” adalah hari “pertama” lagi. 
Kebangkitan Yesus adalah pada hari pertama dalam seminggu, 
yang memberikan hidup kekal dan perhentian Sabat yang 
kekal kepada kita. Demikianlah kita melihat mengapa Tuhan 
tidak dapat memberikan kepada kita satu hari tertentu dalam 
seminggu sebagai sebuah Sabat (perhentian). Kita telah 
“masuk ke dalam” dan tetap “tinggal di dalam” perhentian 
kita, yang tidak dapat dilakukan oleh Israel, yang hanya 
memiliki bayangan dari hal yang sebenarnya yang sedang kita 
nikmati. Mengapa kembali kepada bayangannya padahal kita 
sudah memiliki kenyataannya sekarang?
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 Bagaimana kita menerima perhentian, atau Sabat yang 
berkelanjutan ini, adalah melalui undangan dari Yesus. Ia 
telah berkata dalam Matius 11:28-29, “Marilah kepada-Ku, 
semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi 
perhentian kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang dan 
belajarlah pada-Ku,…dan kamu akan mendapat perhentian 
(atau memelihara Sabat, bukan sebuah hari, melainkan hidup 
yang kekal, Sabat) bagi jiwamu.” Tidak peduli berapa lama 
Anda sudah berjerih payah di bawah beban dosa Anda, entah 
itu sepuluh tahun, tiga puluh tahun atau lima puluh tahun, 
atau lebih lama, datanglah dengan kehidupan Anda yang lelah 
itu dan Anda akan mendapat perhentian-Nya (Sabat yang 
sesungguhnya). Yesus akan memberi Anda istirahat.

 Nah tepatnya apakah perhentian yang akan diberikan oleh 
Yesus itu? Yesaya 28:8-12, “Sungguh, segala meja penuh dengan 
muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. 
Kepada siapakah Dia akan mengajarkan pengetahuan? Dan 
kepada siapakah Ia akan menjelaskan ajaran? Kepada anak 
yang baru disapih, dan yang baru cerai susu. Sebab harus 
perintah demi perintah, perintah demi perintah; baris demi 
baris, baris demi baris; di sini sedikit, dan di sana sedikit. Sebab 
melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang 
yang berbahasa asing Ia akan berbicara kepada bangsa ini. 
Dia yang telah berfirman kepada mereka: ‘Inilah tempat 
perhentian (Sabat) di mana di dalamnya kamu dapat memberi 
perhentian (atau memelihara Sabat-Nya) kepada orang yang 
lelah; dan inilah tempat peristirahatan!’ Tetapi mereka tidak 
mau mendengarkan.” Di sinilah itu telah dinubuatkan tepat 
di sini dalam Yesaya. Dan itu digenapi kira-kira 700 tahun 
kemudian pada hari Pentakosta ketika mereka semua dipenuhi 
dengan Roh Kudus tepat seperti yang telah dikatakan bahwa 
mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah Sabat yang 
sesungguhnya yang telah dijanjikan itu. Dengan demikian 
ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus mereka berhenti 
dari pekerjaan duniawi mereka, perbuatan duniawi mereka, 
jalan mereka yang jahat. Roh Kudus mengambil alih untuk 
memimpin hidup mereka. Mereka masuk ke dalam perhentian. 
Itulah perhentian Anda. Itulah Sabat Anda. Itu bukan satu 
hari, ataupun satu tahun, tetapi kekekalan dalam keadaan 
yang dipenuhi dan diberkati dalam Roh Kudus. Andalah 
yang berhenti, dan Tuhanlah yang bekerja. Tuhanlah yang 
mengerjakan di dalam Anda baik kemauan maupun pekerjaan 
menurut kerelaan-Nya.

 Biarlah saya membuat satu catatan lagi mengenai pengikut 
hari Sabat yang mengklaim bahwa kita beribadah pada hari 
yang salah ketika kita beribadah pada hari Minggu, hari 
pertama. Berikut ini adalah apa yang dikatakan oleh Yustinus 
pada abad kedua, “Pada hari Minggu sebuah pertemuan 
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diadakan bagi semua orang yang tinggal di kota dan desa, 
dan satu bagian dari riwayat hidup dan tulisan para rasul 
dibacakan jika waktunya mengizinkan. Ketika pembacaan itu 
selesai, pemimpinnya dengan sebuah ceramah memberikan 
nasihat dan dorongan untuk mencontoh hal-hal yang mulia 
itu. Setelah itu kami semua berdiri untuk mempersembahkan 
doa bersama. Pada penutupan doa, seperti yang telah kami 
jelaskan, roti dan anggur diletakkan di hadapan kami, dan 
ucapan syukur dipanjatkan dan jemaat menjawab dengan, 
“Amin.” Kemudian roti dan anggur itu dibagi-bagikan kepada 
setiap orang lalu dimakan dan diminum dan dibawa oleh para 
diaken ke rumah anggota jemaat yang tidak hadir. Kemudian 
orang-orang kaya dan yang rela memberikan sumbangan 
menurut kerelaan hati mereka dan kolekte ini diserahkan 
kepada pemimpin yang dengan itu membantu para yatim 
piatu, janda, narapidana, orang asing yang kekurangan.” 
Dengan demikian kita melihat bahwa mereka yang mengklaim 
bahwa gereja mula-mula meneruskan tradisi Yudaisme dengan 
berkumpul pada hari terakhir dalam seminggu ternyata sama 
sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya dikatakan oleh 
sejarah, dan oleh karena itu tidak layak untuk dipercayai.

 Oh, kiranya orang-orang itu mau datang kepada-Nya dan 
mendapatkan perhentian itu. Ada sebuah tangisan di dalam 
setiap hati untuk mendapat perhentian itu tetapi sebagian 
besar tidak mengetahui jawabannya. Maka mereka mencoba 
untuk menenangkan tangisan itu dengan kegiatan agama 
yang memelihara hari-hari tertentu atau menerima dogma 
dan kredo denominasi. Tetapi gagal dalam hal itu, banyak 
yang mencoba minum minuman keras, pesta pora, dan segala 
perbuatan untuk memuaskan tubuh secara berlebihan, 
karena mengira bahwa dengan kesenangan duniawi bisa 
mendapatkan suatu kepuasan. Tetapi dalam hal-hal seperti itu 
tidak ada perhentian. Mereka merokok dan menelan pil untuk 
menenangkan saraf mereka. Tetapi tidak ada perhentian di 
dalam obat-obatan duniawi. Mereka memerlukan Yesus. 
Mereka memerlukan obat sorgawi, perhentian dari Roh.

 Kemudian sebagian besar dari mereka pergi ke gereja 
pada hari Minggu. Itu baik tetapi bahkan di sana pun 
mereka tidak tahu tentang bagaimana cara menghampiri 
Tuhan dan bagaimana cara menyembah Dia. Yesus berkata 
bahwa penyembahan yang benar adalah dalam Roh dan 
kebenaran, Yohanes 4:24. Tetapi penyembahan macam 
apa yang bisa Anda dapatkan di dalam sebuah gereja yang 
hanya mengetahui sedikit tentang Tuhan sehingga gereja 
itu menempatkan Sinterklas pada hari Natal dan kelinci 
pada hari Paskah? Dari mana mereka mendapatkan hal itu? 
Mereka mendapatkannya dari para penyembah berhala dan 
menjadikan itu bagian dari doktrin gereja. Tetapi ketika 
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seseorang berpaling kepada Tuhan dan dipenuhi dengan Roh 
Kudus ia berhenti dari semua hal yang seperti itu. Ia memiliki 
perhentian di dalam jiwanya. Ia benar-benar mulai hidup, dan 
mengasihi Tuhan dan menyembah Dia.

 Sekarang mari kita kembali kepada Kitab Suci kita. Kita 
tahu Hari Tuhan itu bukan apa. Jika itu bukan hari Sabtu atau 
Minggu, lalu apa itu? Baiklah, mari kita katakan itu begini. 
Hari ini tentu saja bukan Hari Tuhan itu. Ini adalah harinya 
manusia. Ini adalah perbuatan manusia, pekerjaan manusia, 
gereja manusia, ide penyembahan manusia, dan segala sesuatu 
manusia, sebab ini adalah dunianya manusia (kosmos). TETAPI 
HARI TUHAN ITU SEDANG DATANG. Ya, itu sedang datang. 
Itulah yang benar-benar terjadi pada saat Pewahyuan Yesus 
Kristus ini, Yohanes diangkat dan dibawa oleh Roh kepada Hari 
Yang Besar itu yang akan datang. Hari Tuhan adalah ketika 
hari manusia telah berakhir. Kerajaan-kerajaan di dunia ini 
pada waktu itu akan menjadi kerajaan-kerajaan Tuhan kita. 
Hari Tuhan adalah ketika penghakiman turun, dan sesudah itu 
datanglah masa seribu tahun. Saat ini dunia memperlakukan 
orang Kristen dengan semaunya. Mereka menyebutnya dengan 
segala nama yang jahat, mengolok-olok dia. Tetapi akan datang 
hari yang besar dan penting itu ketika mereka akan meratap dan 
meraung, sebab Anak Domba itu datang di dalam murka-Nya 
untuk menghakimi dunia. Pada saat itulah orang-orang benar 
akan mendapat hari mereka bersama dengan Tuhan, sebab 
orang-orang fasik akan dibakar dan orang-orang benar akan 
berjalan di atas abu mereka memasuki masa seribu tahun. 
Maleakhi 4:3, “Dan kamu akan menginjak-injak orang-orang 
fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, 
pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam.”

SUARA SEPERTI BUNYI SEBUAH SANGKAKALA

 Wahyu 1:10, “Dan aku mendengar dari belakangku suatu 
suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala.” Yohanes 
berada di dalam Roh, dan ketika itu, ia melihat hari Tuhan 
Yesus yang besar dan ajaib itu dan seluruh kuasa-Nya yang 
kudus. Masa depan akan segera disingkapkan sebab Tuhan 
akan segera mengajar dia. Yohanes tidak mengatakan bahwa 
itu adalah sebuah sangkakala. Itu seperti bunyi sangkakala. 
Nah ketika sangkakala dibunyikan itu berarti ada sesuatu 
yang mendesak. Itu seperti bentara, utusan raja, datang kepada 
rakyat. Ia meniup sangkakala. Itu adalah sebuah panggilan 
yang mendesak. Rakyat berkumpul untuk mendengarkan. 
(Bangsa Israel selalu dikumpulkan dengan membunyikan 
sangkakala.) Sesuatu yang penting sudah dekat. “Dengarkanlah 
itu.” Jadi suara ini memiliki makna yang sama yaitu keadaan 
yang mendesak seperti bunyi sangkakala. Suara itu jelas dan 



44 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

kuat, mengejutkan dan membangunkan. Oh, kiranya kita boleh 
mendengar suara Tuhan itu seperti bunyi sangkakala hari ini, 
sebab itu adalah “Sangkakala Injil” yang memperdengarkan 
“Firman Nubuat” untuk membuat kita menyadari, dan siap 
untuk, apa yang sedang datang ke atas bumi ini.

PERINTAH UNTUK MENULIS

 Wahyu 1:11, “Katanya, Aku adalah Alfa dan Omega, 
yang Awal dan yang Akhir: dan, Apa yang engkau lihat, 
tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 
ketujuh jemaat yang berada di Asia ini: ke Efesus, dan ke 
Smirna, dan ke Pergamus, dan ke Tiatira, dan ke Sardis, 
dan ke Filadelfia dan ke Laodikia.” Inilah dia. Yang Awal 
dan Yang Akhir, Alfa dan Omega: yaitu SELURUHNYA. 
Satu-satunya Tuhan yang benar. Suara dan Firman Tuhan. 
Kenyataan dan kebenaran sudah dekat. Betapa luar 
biasanya untuk berada di dalam Roh. Wah, untuk berada 
di dalam hadirat Tuhan dan mendengar dari pada-Nya! 
“Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab 
dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat.” Suara yang 
memperdengarkan Firman-Nya di Taman Eden dan di atas 
Gunung Sinai, suara yang juga terdengar dalam kemuliaan 
yang agung di atas Gunung Transfigurasi, sekali lagi 
berfirman, dan kali ini ditujukan kepada ketujuh jemaat 
dengan wahyu Yesus Kristus yang lengkap dan terakhir.
 “Tuliskanlah penglihatan-penglihatan itu, Yohanes. 
Catatlah semuanya itu untuk zaman-zaman yang akan datang, 
sebab itu adalah nubuat-nubuat yang benar yang HARUS 
terjadi. Tuliskan dan kirimkanlah itu, agar semuanya itu 
diketahui.”
 Yohanes mengenali suara itu. Oh, Anda akan mengenali 
suara itu ketika Ia memanggil jika Anda adalah salah seorang 
dari milik-Nya.

KAKI DIAN EMAS

 Wahyu 1:12, “Lalu aku berpaling untuk melihat suara 
yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, 
tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas.” Yohanes 
tidak mengatakan bahwa ia berpaling untuk melihat orang 
yang suaranya telah ia dengar, tetapi ia berpaling untuk 
melihat suara itu. Oh, saya suka itu. Ia berpaling untuk 
melihat suara itu. Suara dan orangnya adalah satu dan sama. 
Yesus adalah FIRMAN. Yohanes 1:1-3, “Pada mulanya adalah 
Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan 
Firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama 
dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa 
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Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang 
telah dijadikan.” Jika Anda pernah bisa benar-benar melihat 
Firman maka Anda akan melihat Yesus.
 Ketika Yohanes berpaling ia melihat tujuh tempat lilin 
dari emas. Sebenarnya itu adalah kaki dian. Dan menurut ayat 
20, kaki dian itu adalah ketujuh jemaat: “Ketujuh kaki dian 
itu yang engkau lihat adalah ketujuh jemaat.” Lilin-lilin tidak 
bisa menggambarkan ketujuh jemaat itu. Lilin hanya menyala 
sebentar dan kemudian padam. Ia mati. Ia tidak akan ada lagi. 
Tetapi kaki dian memiliki kualitas yang tahan lama yang tidak 
terdapat pada lilin.
 Jika Anda ingin mendapatkan sebuah gambaran yang 
indah mengenai lampu ini, bacalah tentang hal itu di dalam 
Zakharia 4:1-6, “Dan malaikat yang berbicara dengan aku 
datang kembali, lalu membangunkan aku, seperti seorang 
yang dibangunkan dari tidurnya. Dan berkata kepadaku: 
‘Apa yang engkau lihat?’ Dan jawabku: ‘Aku melihat: tampak 
sebuah kandil, dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya 
di bagian atasnya; dan kandil itu ada tujuh pelitanya dan 
ada tujuh corot untuk tujuh pelita yang ada di bagian 
atasnya itu. Dan padanya ada terukir dua pohon zaitun, 
satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah 
kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat 
yang berbicara dengan aku itu: ‘Apakah arti semuanya 
ini, Tuanku?’ Maka berbicaralah malaikat yang berbicara 
dengan aku itu, katanya kepadaku: ‘Tidakkah engkau tahu, 
apa arti semuanya ini?’ Jawabku: ‘Tidak, Tuanku!’ Maka 
berbicaralah ia, katanya: ‘Inilah Firman Tuhan kepada 
Zerubabel bunyinya: Bukan dengan keperkasaan dan bukan 
dengan kekuatan, melainkan dengan ‘Roh’-Ku, firman 
Tuhan semesta alam.” Di sini ada satu pelita lain yang 
terbuat dari emas murni. Ia menyala dengan terang karena 
ia memiliki banyak minyak yang didapatkannya dari kedua 
pohon zaitun itu, yang berdiri pada kedua sisinya. Kedua 
pohon ini melambangkan Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru, dan tentu saja minyak itu melambangkan Roh Kudus, 
satu-satunya Yang dapat memberikan terang Tuhan kepada 
umat itu. Malaikat yang berbicara kepada Zakharia itu 
sama saja seperti berkata “apa yang engkau lihat ini berarti 
bahwa gereja tidak dapat menyelesaikan apa pun dengan 
keperkasaan atau kekuatannya sendiri, melainkan dengan 
Roh Kudus.”
 Sekarang periksalah kaki pelita ini. Anda akan melihat 
bahwa ia memiliki sebuah mangkuk yang besar, atau tempat 
minyak, yang menjadi pusat bagi ketujuh lengan yang keluar 
darinya. Mangkuk ini dipenuhi dengan minyak zaitun yang 
meresap melalui ketujuh sumbu yang ditempatkan di dalam 
ketujuh lengan. Itu adalah minyak yang sama yang membakar 
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dan menghasilkan cahaya di ujung dari ketujuh corot itu. 
Cahaya ini tidak pernah padam. Para imam terus menuangkan 
minyak ke dalam mangkuk itu.

 Lampu itu dinyalakan dengan cara yang khusus. Pertama, 
imam mengambil api dari mezbah suci yang mula-mula 
dinyalakan dengan api dari Tuhan. Ia menyalakan, 
pertama-tama, lampu yang terletak di atas mangkuk itu. Lalu 
ia menyalakan lampu kedua dengan api yang berasal dari 
lampu pertama. Lampu ketiga mendapat apinya dari lampu 
kedua, demikianlah yang keempat mendapat apinya dari yang 
ketiga, dan seterusnya, sampai ketujuh lampu itu menyala 
semuanya. Api suci yang berasal dari mezbah ini, diteruskan 
dari lampu ke lampu, merupakan sebuah kiasan yang 
mengagumkan mengenai Roh Kudus dalam ketujuh Zaman 
Gereja. Pencurahan yang mula-mula pada hari Pentakosta 
(yaitu pencurahan yang datang langsung dari Yesus di atas 
Kursi Pendamaian) melengkapi Gereja-Nya sepanjang ketujuh 
zaman itu, dan menunjukkan dengan sempurna bahwa Yesus 
Kristus tetap sama baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai 
selama-lamanya, Tuhan yang tidak pernah berubah dalam 
hakekat-Nya dan cara-Nya.

 Di dalam Yohanes 15, Yesus berkata, “Akulah Pokok 
Anggur dan kamulah ranting-rantingnya.” Ia adalah Pokok 
yang utama, yang keluar dari akar yang asli dari benih yang 
asli yang memiliki kehidupan di dalamnya. Nah pokok tidak 
menghasilkan buah; rantinglah yang menghasilkan buah. 
Sekarang perhatikan hal ini: Anda dapat mengambil sebatang 
pohon sitrus misalnya pohon jeruk, dan mencangkokkan 
sebatang cabang pohon jeruk delima padanya, cabang pohon 
lemon, cabang pohon tangelo, dan jenis lain dari varietas itu, 
dan semua cabang itu akan tumbuh. Tetapi cabang-cabang 
yang dicangkokkan itu tidak akan menghasilkan buah 
jeruk. Tidak Pak. Cabang pohon lemon akan menghasilkan 
lemon, dan cabang pohon jeruk delima akan menghasilkan 
jeruk delima dan begitu seterusnya. Meskipun demikian 
cabang-cabang itu akan tumbuh dengan subur dari kehidupan 
yang ada di dalam pohon tersebut. Tetapi jika pohon itu 
pernah mengeluarkan cabang sendiri lagi maka itu akan 
merupakan cabang pohon jeruk dan akan menghasilkan 
buah jeruk. Mengapa? Karena kehidupan yang ada di dalam 
cabang itu dan kehidupan yang ada di dalam batang pohon itu 
adalah identik sedangkan cabang-cabang yang dicangkokkan 
tidaklah demikian. Cabang-cabang yang dicangkokkan itu 
sumbernya berasal dari kehidupan yang lain dari pohon-pohon 
yang lain, dari akar-akar yang lain, dari benih-benih yang 
lain. Oh, ya mereka akan menghasilkan buah, tetapi mereka 
tidak akan menghasilkan buah jeruk. Mereka tidak bisa 
karena mereka bukan yang asli.
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 Begitulah keadaan gereja. Pohon anggur itu sudah 
dibelah dan cabang-cabang telah dicangkokkan ke dalamnya. 
Mereka telah mencangkokkan cabang Baptis, cabang 
Methodist, cabang Presbiterian, dan cabang Pentakosta. 
Dan cabang-cabang itu sedang menghasilkan buah Baptis, 
Methodist, Pentakosta dan Presbiterian. (Benih-benih 
denominasi dari mana mereka menghasilkan buah mereka.) 
Tetapi jika pohon anggur itu pernah mengeluarkan cabang 
yang lain lagi dari pohon itu sendiri, maka cabang itu akan 
sama seperti pohon itu sendiri. Itu akan berupa cabang 
yang sama jenisnya dengan yang dahulu dihasilkan pada 
hari Pentakosta. Ia akan berbicara dengan bahasa roh, 
bernubuat, dan memiliki kuasa dan tanda-tanda dari 
kebangkitan Yesus Kristus di dalamnya. Mengapa? Karena 
ia tumbuh subur pada sumber alamiah dari pohon itu 
sendiri. Anda lihat, ia tidak dicangkokkan ke dalam pohon 
itu; ia DILAHIRKAN di dalam pohon itu. Sedangkan 
cabang-cabang yang lain itu dicangkokkan, maka yang dapat 
dilakukan oleh cabang-cabang itu hanyalah menghasilkan 
buah mereka sendiri sebab cabang-cabang itu tidak lahir 
dari pohon itu. Cabang-cabang itu tidak mengetahui tentang 
kehidupan yang asli dan buah yang asli itu. Cabang-cabang 
itu tidak bisa tahu karena tidak lahir darinya. Tetapi jika 
cabang-cabang itu dilahirkan darinya, maka kehidupan 
yang sama yang ada pada batang yang asli (Yesus) pastilah 
sudah mengalir melalui mereka dan dimanifestasikan 
melalui mereka. Yohanes 14:12, “Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan 
melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, 
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. 
Sebab Aku pergi kepada Bapa-Ku.”

 Denominasi-denominasi yang diatur oleh manusia tidak 
mungkin lahir dari Tuhan; sebab Roh, BUKAN MANUSIA, 
yang memberi kehidupan.

 Betapa menggetarkan hati untuk membayangkan ketujuh 
pelita itu menyerap kehidupan dan terang dari sumber 
di mangkuk utama itu sebab sumbu-sumbunya tercelup 
di dalamnya. Masing-masing dari utusan zaman gereja 
digambarkan di sini. Hidupnya berapi-api karena Roh Kudus. 
Sumbunya (kehidupan) telah terbenam dalam Kristus. Melalui 
sumbu itu ia menyerap kehidupan Kristus itu sendiri, dan 
dengan itu memancarkan terang kepada gereja. Terang yang 
seperti apa yang ia berikan? Terang yang sama itu juga yang 
terdapat pada pelita pertama yang telah dinyalakan itu. 
Dan terus berlanjut ke setiap zaman sampai kepada utusan 
terakhir di zaman ini kehidupan dan terang yang sama 
dimanifestasikan melalui sebuah kehidupan yang tersembunyi 
dengan Kristus di dalam Tuhan.
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 Kita tidak hanya dapat berkata demikian mengenai 
utusan-utusan itu, tetapi setiap orang percaya yang sejati juga 
digambarkan secara dramatis di sini. Mereka semua menyerap 
dari sumber yang sama. Mereka semua dicelupkan ke dalam 
mangkuk yang sama. Mereka telah mati bagi diri mereka 
sendiri dan hidup mereka tersembunyi bersama Kristus di 
dalam Tuhan. Mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 
4:30, “Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan, 
yang telah memeteraikan kamu sampai hari penebusan.” 
Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari 
tangan-Nya. Hidup mereka tidak dapat diganggu. Kehidupan 
yang terlihat itu menyala dan bercahaya, memancarkan 
terang dan manifestasi Roh Kudus. Kehidupan di dalamnya, 
yang tidak terlihat itu tersembunyi di dalam Tuhan dan diberi 
makan dengan Firman Tuhan. Iblis tidak dapat menyentuh 
mereka. Bahkan maut pun tidak dapat menyentuh mereka, 
sebab maut telah kehilangan sengatnya; kubur sudah 
kehilangan kemenangannya. Syukur kepada Tuhan, mereka 
mendapat kemenangan ini di dalam dan melalui Tuhan Yesus 
Kristus. Amin dan amin.

BUKAN SEBAGAI IMAM LAGI

 Wahyu 1:13, “Dan di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu 
ada Seorang serupa Anak Manusia, berpakaian jubah yang 
panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat 
pinggang dari emas.”
 Di sanalah Ia berdiri, Seorang yang serupa Anak 
Manusia. Seperti permata yang diperindah dengan ditaruh 
di atas cincin, demikianlah Ia dimuliakan di tengah-tengah 
gereja-gereja itu. Itu adalah Hari Tuhan; sebab Yohanes 
melihat Dia berdiri, bukan sebagai seorang imam, melainkan 
sebagai Hakim yang akan datang. Ikat pinggang emas itu 
tidak lagi dililitkan di pinggang di mana seorang imam harus 
memakainya ketika ia melayani Tuhan di Tempat Mahakudus, 
tetapi sekarang itu melilit di bahu-Nya, sebab sekarang 
Ia bukan imam melainkan HAKIM. Sekarang Yohanes 
5:22 digenapi, “Sebab Bapa tidak menghakimi siapa pun, 
melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya 
kepada Anak.” Pelayanan-Nya telah dikerjakan. Jabatan 
sebagai imam sudah selesai. Zaman nubuat sudah berakhir. Ia 
berdiri berselempang sebagai HAKIM.

KEMULIAAN TUJUH RANGKAP DARI PRIBADI-NYA

 Wahyu 1:14-16, “Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan 
bulu domba, seputih salju; dan mata-Nya bagaikan nyala api. 
Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga yang membara 
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di dalam perapian; dan suara-Nya bagaikan desau air bah. 
Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan 
dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan 
wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.”
 Betapa menyentuh dan menginspirasi penampakan 
Yesus kepada Yohanes, yang saat itu sedang berada dalam 
pengasingan oleh karena Firman, dan lihatlah, FIRMAN yang 
Hidup itu sekarang berdiri di hadapannya. Sungguh sebuah 
penglihatan yang mencerahkan, sebab setiap gambaran atribut 
itu memiliki sebuah arti. Sungguh sebuah pewahyuan yang 
luar biasa mengenai Keberadaan-Nya yang mulia.

1. Rambut-Nya Putih Seperti Salju
 Pertama-tama Yohanes melihat dan berbicara mengenai 
rambut-Nya yang putih. Itu putih, dan bercahaya seperti salju. 
Itu bukan karena usia-Nya. Oh, bukan. Rambut yang putih 
cemerlang itu tidak menandakan usia tetapi pengalaman, 
kedewasaan, dan hikmat. Pribadi Yang Mahakekal itu tidak 
menjadi tua. Apa artinya waktu bagi Tuhan? Waktu tidak 
banyak berarti bagi Tuhan, tetapi hikmat sangat berarti. 
Itu seperti ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan 
untuk menghakimi umat Israel. Sekarang Ia sedang datang, 
Hakim dari seluruh bumi. Ia akan dimahkotai dengan 
hikmat. Itulah arti dari rambut yang putih berkilau-kilauan 
itu. Lihatlah ini dalam Daniel 7:9-14, “Sementara aku terus 
melihat sampai takhta-takhta itu diletakkan, lalu duduklah 
Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan 
rambut di kepala-Nya bersih seperti bulu domba; takhta-Nya 
seperti nyala api dengan roda-roda-Nya seperti api yang 
berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari 
hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia, dan 
selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu 
duduklah Majelis Pengadilan, dan dibukalah Kitab-Kitab. 
Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang 
diucapkan tanduk itu; aku terus melihatnya, bahkan sampai 
binatang itu dibunuh, dan tubuhnya dibinasakan dan 
diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan 
binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup 
mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus 
melihat dalam penglihatan malam itu, dan, lihatlah, tampak 
datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak 
manusia, dan datang kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan 
mereka membawa Dia ke hadapan-Nya. Lalu diberikan 
kepada-Nya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai 
raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan 
bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan-Nya ialah kekuasaan 
yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan-Nya 
ialah kerajaan yang tidak akan musnah.” Begitulah. Daniel 
melihat Dia dengan rambut-Nya yang putih itu. Ia adalah 
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Hakim yang membuka kitab-kitab dan menghakimi dari 
kitab-kitab tersebut. Daniel melihat Dia datang di dalam 
awan-awan. Tepat itulah yang dilihat oleh Yohanes. Mereka 
berdua melihat Dia persis sama. Mereka melihat Hakim itu 
dengan selempang penghakiman-Nya yang melilit di atas 
bahu-Nya, berdiri dengan murni dan kudus, penuh hikmat, 
sepenuhnya memenuhi syarat untuk menghakimi dunia di 
dalam kebenaran. Haleluya.
 Bahkan dunia pun memahami lambang ini, sebab 
pada zaman dahulu hakim tampil dan mengadakan sidang 
pengadilan, dengan memakai wig warna putih dan jubah 
panjang yang menandakan wewenangnya yang penuh (jubah 
dari kepala sampai ke kaki) untuk memberikan keadilan.

2. Mata-Nya Bagaikan Nyala Api
 Bayangkan itu. Mata itu yang dahulu suram karena air 
mata kesedihan dan belas kasihan. Mata itu yang menangis 
karena belas kasihan di depan kubur Lazarus. Mata itu yang 
tidak memandang kepada kejahatan para pembunuh yang 
menggantung Dia di atas kayu salib tetapi yang sebaliknya 
dalam dukacita berseru “Bapa ampunilah mereka.” Sekarang 
mata itu bagaikan nyala api, mata sang Hakim Yang akan 
memberi balasan kepada mereka yang menolak Dia.
 Dari semua emosi manusia inilah emosi yang paling 
banyak Ia nyatakan ketika Ia tampil sebagai Anak Manusia, Ia 
sering menangis. Tetapi di balik tangisan dan dukacita itu Ia 
tetaplah Tuhan.
 Mata yang sama itu telah melihat 
penglihatan-penglihatan. Mata itu melihat jauh ke dalam 
hati manusia dan membaca pikiran mereka dan mengetahui 
semua jalan mereka yang berbeda-beda. Memandang 
bagaikan api yang berkobar dari mata yang fana itu adalah 
Tuhan, Yang menangis bagi mereka yang tidak mengenal 
siapa Dia, “Jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, 
kamu akan mati dalam dosamu,” Yohanes 8:24. “Jikalau Aku 
tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah 
percaya kepada-Ku. Tetapi jikalau Aku melakukannya 
(pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku) dan kamu tidak mau percaya 
kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu,” 
Yohanes 10:37-38. Seperti Yeremia di zaman dahulu, Ia adalah 
nabi yang menangis, sebab manusia tidak mau menerima 
Firman Tuhan dan menyampingkan pewahyuan.
 Mata sang Hakim yang menyala-nyala itu saat ini sedang 
merekam kehidupan semua orang. Menjelajah ke sana kemari 
di seluruh bumi, tidak ada sesuatu yang tidak Ia ketahui. Ia 
mengetahui keinginan hati dan apa yang ingin dilakukan 
oleh setiap orang. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak 
akan disingkapkan, sebab segala sesuatu adalah telanjang di 
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hadapan Dia yang kepada-Nya kita harus bertanggung jawab. 
Renungkan itu, bahkan saat ini pun Ia mengetahui apa yang 
sedang Anda pikirkan.
 Ya, di sanalah Ia berdiri sebagai Hakim dengan mata yang 
menyala-nyala untuk memberikan penghakiman. Masa belas 
kasihan sudah berakhir. Oh, kiranya orang-orang mau bertobat 
dan mencari wajah-Nya dalam kebenaran selama masih ada 
waktu. Supaya mereka dapat menjadikan dada-Nya sebagai 
tempat bersandar mereka sebelum dunia dihancurkan dalam api.

3. Kaki dari Tembaga
 “Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di 
dalam perapian.” Tembaga dikenal karena kerasnya yang luar 
biasa. Tidak ada apa pun yang diketahui yang dapat Anda 
campurkan dengannya untuk mengurangi kekerasannya. 
Tetapi tembaga ini yang menggambarkan kaki-Nya lebih 
hebat lagi karena tembaga ini telah melewati ujian di dalam 
perapian yang membara, sebuah ujian yang tidak pernah 
dilalui oleh yang lain. Dan itu tepat sekali. Sebab tembaga 
melambangkan Penghakiman Ilahi: sebuah penghakiman 
yang ditetapkan dan digenapi oleh Tuhan. Yohanes 3:14-19, 
“Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, 
demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan 
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab 
Tuhan mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya 
oleh Dia. Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan 
dihukum; tetapi barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di 
bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Nama Anak 
Tunggal Tuhan. Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang 
ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan 
daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka 
jahat.” Bilangan 21:8-9, “Maka berfirmanlah Tuhan kepada 
Musa: ‘Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah 
tiang; maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, 
akan tetap hidup.’ Lalu Musa membuat ular tembaga dan 
menaruhnya pada sebuah tiang; maka jika seseorang dipagut 
ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah 
ia hidup.” Israel telah berdosa. Dosa harus dihakimi. Maka 
Tuhan memerintahkan Musa untuk menaruh sebuah ular 
tembaga pada sebuah tiang, dan ia yang memandangnya 
selamat dari hukuman karena dosanya.
 Ular tembaga yang berada di atas tiang itu melambangkan 
dosa dari Taman Eden, di mana ular itu telah memperdaya 
Hawa, yang menyebabkan dia berdosa. Tembaga berbicara 
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tentang penghakiman, seperti yang terlihat di mezbah 
tembaga di mana hukuman dosa dibayar dengan korban di 
atas mezbah itu. Ketika Tuhan menghakimi Israel karena 
dosanya di zaman Elia, Ia menahan hujan dan langit yang 
menyala-nyala menjadi seperti tembaga. Sekarang dalam 
ilustrasi ini kita melihat bahwa ular di atas tiang itu 
melambangkan dosa yang sudah dihakimi, sebab itu terbuat 
dari tembaga, menunjukkan bahwa penghakiman Ilahi sudah 
dijatuhkan ke atas dosa. Maka siapa pun yang memandang 
kepada ular yang berada di atas tiang itu, menerima arti dari 
hal itu, dibuat menjadi sembuh, sebab ini adalah pekerjaan 
atau keselamatan yang dari Tuhan.

 Ular di atas tiang adalah sebuah kiasan dari apa yang 
akan dilakukan oleh Yesus dengan datang ke bumi ini. 
Ia menjadi manusia untuk menanggung di atas diri-Nya 
sendiri penghakiman Tuhan atas dosa. Fondasi dari mezbah 
korban itu adalah tembaga yang keras, yang melambangkan 
Anak Domba yang telah disembelih sebelum dunia ini 
dijadikan. Penghakiman telah dijatuhkan ke atas Dia bahkan 
ketika masih belum ada orang yang berdosa. Keselamatan 
sepenuhnya berasal dari Tuhan, Ia sendiri akan memeras 
anggur dalam kilangan anggur yang merupakan kegeraman 
murka Tuhan. Jubah-Nya diwarnai merah tua dengan 
darah-Nya sendiri. Perapian yang menyala-nyala dari 
penghakiman yang adil dan murka Tuhan adalah bagian-Nya. 
Ia telah menderita, Ia yang benar bagi orang-orang yang 
tidak benar. “Engkau layak, ya Anak Domba Tuhan, sebab 
Engkau yang telah menebus kami dengan darah-Mu 
sendiri.” Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, 
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang 
mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, 
dan oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh. Tuhan telah 
menimpakan seluruh dosa kita kepada-Nya. Ia menderita 
melebihi semua penderitaan yang pernah dialami orang. 
Bahkan sebelum disalib Ia telah meneteskan peluh yang besar 
seperti titik-titik darah dari tubuh-Nya ketika menghadapi 
penderitaan yang sangat hebat di hadapan-Nya sehingga 
darah itu keluar dari pembuluh darah-Nya. Lukas 22:44, 
“Dan dalam penderitaan yang sangat mendalam Ia makin 
bersungguh-sungguh berdoa. Dan peluh-Nya menjadi seperti 
titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.”

 Tetapi suatu hari nanti kaki yang seperti tembaga 
itu akan berdiri di atas bumi. Dan Ia akan menjadi Hakim 
atas seluruh bumi, dan dengan keadilan dan kesempurnaan 
Ia akan menghakimi umat manusia. Dan tidak akan ada 
yang bisa menghindar dari penghakiman itu. Tidak ada 
pemutarbalikan keadilan itu. Tidak akan ada yang dapat 
mengubahnya. Ia yang berbuat jahat akan tetap berbuat jahat; 
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ia yang cemar akan tetap cemar. Dia Yang Tidak Berubah 
tidak akan berubah pada waktu itu, sebab Ia tidak pernah 
dan tidak akan pernah berubah. Kaki yang bagaikan tembaga 
itu akan meremukkan musuh. Kaki itu akan menghancurkan 
antikristus, binatang itu dan patungnya serta semua yang 
keji dalam pandangan-Nya. Ia akan menghancurkan sistem 
gereja yang telah memakai Nama-Nya hanya untuk merusak 
kecemerlangannya, dan meremukkan mereka bersama dengan 
antikristus. Semua orang jahat, orang ateis, orang agnostik, 
kaum modernisme, kaum liberal, semuanya akan berada di 
sana. Maut, neraka, dan kubur akan berada di sana. Ya semua 
itu akan berada di sana. Sebab ketika Ia datang, kitab-kitab 
akan dibuka. Pada saat itulah gereja yang suam-suam 
kuku dan kelima gadis yang bodoh itu akan tampil. Ia akan 
memisahkan domba dari kambing. Ketika Ia datang Ia akan 
mengambil alih kerajaan itu, sebab itu adalah milik-Nya, 
dan bersama-sama dengan Dia akan ada beribu-ribu kali 
berpuluh-puluh ribu orang, Mempelai Wanita-Nya, yang 
datang untuk melayani Dia. Glori! Oh, sekaranglah waktunya 
atau tidak akan pernah. Bertobatlah sebelum terlambat. 
Bangunlah dari antara orang mati dan carilah Tuhan untuk 
dipenuhi dengan Roh-Nya atau Anda tidak akan mendapat 
hidup kekal. Lakukanlah itu sekarang selagi masih ada waktu.

4. Suara-Nya Bagaikan Desau Air Bah
 Sekarang air itu menggambarkan apa? Dengarkanlah 
hal itu di Wahyu 17:15, “Air yang telah kaulihat,…adalah 
bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.” 
Suara-Nya seperti suara orang banyak yang sedang berbicara. 
Apakah itu? Itu adalah penghakiman. Sebab ini adalah suara 
dari banyak saksi, yang oleh Roh Kudus telah memberikan 
kesaksian bagi Kristus dan memberitakan Injil-Nya sepanjang 
segala zaman itu. Itu adalah suara dari setiap orang yang akan 
bangkit dalam penghakiman terhadap orang berdosa yang tidak 
mau menghiraukan peringatan. Suara dari ketujuh utusan itu 
akan terdengar dengan nyaring dan jelas. Para pengkhotbah 
yang setia itu yang telah memberitakan tentang kuasa Yesus 
untuk menyelamatkan, yang telah mengkhotbahkan baptisan 
air dalam Nama Yesus, yang telah mengkhotbahkan kepenuhan 
dan kuasa Roh Kudus, yang telah berdiri dengan Firman lebih 
daripada berdiri dengan hidup mereka sendiri; mereka semua 
adalah suara Yesus Kristus oleh Roh Kudus sepanjang segala 
zaman itu. Yohanes 17:20, “Dan bukan untuk mereka ini saja 
Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya 
kepada-Ku oleh pemberitaan mereka.”
 Apakah Anda pernah membayangkan betapa mengerikan 
bagi seorang yang sedang hanyut tanpa berdaya ke arah air 
terjun yang sangat curam? Sekarang bayangkan suara gemuruh 
air terjun itu ketika ia mendekati ajalnya yang sudah pasti. Dan 
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tepat seperti itulah datangnya hari penghakiman ketika suara 
gemuruh orang banyak mengecam Anda sebab Anda tidak 
menaruh perhatian sebelum terlambat. Perhatikanlah pada 
saat ini juga. Sebab pada saat ini juga apa yang Anda pikirkan 
sedang direkam di sorga. Di sana pikiran Anda bersuara lebih 
nyaring daripada perkataan Anda. Seperti orang Farisi itu 
yang mengklaim begitu banyak dengan mulutnya, tetapi tidak 
mendengarkan Tuhan, hatinya menjadi rusak dan jahat sampai 
waktunya sudah terlambat, bahkan sekarang mungkin ini 
adalah panggilan yang terakhir bagi Anda untuk mendengarkan 
Firman dan menerimanya untuk mendapatkan hidup kekal. 
Waktunya akan terlambat apabila Anda sudah mendekati suara 
gemuruh penghakiman dan malapetaka itu.
 Tetapi pernahkah Anda memperhatikan betapa manisnya 
dan menyejukkan suara air itu? Saya senang memancing 
ikan, dan saya senang untuk mencari tempat di mana 
ada suara air yang mendesir. Saya bisa berbaring saja dan 
mendengarkannya membisikkan damai dan sukacita dan 
kepuasan ke hati saya. Betapa senangnya saya berlabuh di 
tempat yang teduh untuk beristirahat di mana suara Tuhan 
memberikan damai, seperti yang dikatakan oleh Firman 
mengenai air penyuci. Betapa bersyukurnya kita seharusnya 
karena mendengar suara-Nya yang berbicara tentang kasih 
dan pemeliharaan dan tuntunan dan perlindungan. Dan 
suatu hari nanti kita akan mendengar suara yang manis 
yang sama itu berbicara, bukan di penghakiman, melainkan 
dalam menyambut kita yang dosanya sudah diampuni 
dengan darah-Nya, yang hidupnya telah dipenuhi Roh, dan 
yang berjalan dalam Firman. Apakah yang bisa lebih mulia 
daripada mendengar suara sambutan yang banyak dan 
dikelilingi oleh orang banyak itu yang percaya kepada hidup 
kekal? Oh, tidak ada yang seperti itu. Saya berdoa kiranya 
Anda akan mendengar suara-Nya dan tidak mengeraskan hati 
Anda, tetapi menerima Dia sebagai Raja Anda.
 Oh, kalau saja Anda bisa melihatnya. Airlah yang 
membinasakan dunia, tetapi air yang sama menyelamatkan 
Nuh dan juga menyelamatkan seluruh bumi bagi Nuh. 
Dengarkanlah suara-Nya, suara hamba-hamba-Nya, ketika 
suara itu memanggil kepada pertobatan dan kehidupan.

5. Di Tangan Kanan-Nya Ada Tujuh Bintang
 “Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang.” 
Sekarang tentu saja kita sudah mengetahui dari ayat 20 
apa sebenarnya ketujuh bintang itu. “Dan rahasia ketujuh 
bintang itu adalah malaikat (utusan) ketujuh jemaat itu.” 
Nah di sini kita tidak bisa membuat kesalahan sama sekali, 
sebab Ia yang menafsirkannya bagi kita. Ketujuh bintang ini 
adalah utusan bagi ketujuh zaman gereja secara berurutan. 
Nama mereka tidak disebutkan. Mereka hanya dikatakan 
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ada tujuh, satu bagi tiap zaman. Dari Zaman Efesus sampai 
ke Zaman Laodikia ini masing-masing utusan membawa 
pesan kebenaran kepada manusia, tidak pernah gagal untuk 
memegang Firman Tuhan itu bagi zaman gereja yang tertentu 
itu. Setiap utusan berpegang padanya. Mereka teguh dalam 
kesetiaan mereka kepada terang yang mula-mula itu. Ketika 
masing-masing zaman itu menjauh dari Tuhan, utusan-Nya 
yang setia membalikkan zaman tersebut kembali kepada 
Firman. Kekuatan mereka berasal dari Tuhan kalau tidak 
mereka tidak pernah bisa membendung arus itu. Mereka 
aman dalam pemeliharaan-Nya, sebab tidak ada apa pun 
yang dapat merebut mereka dari tangan-Nya, dan tidak 
ada apa pun yang dapat memisahkan mereka dari kasih 
Tuhan, baik itu sakit penyakit, bahaya, ketelanjangan, 
kelaparan, pedang, kehidupan atau kematian. Mereka 
benar-benar berserah kepada-Nya dan terpelihara oleh 
kemahakuasaan-Nya. Mereka tidak kuatir mengenai 
penganiayaan yang datang kepada mereka. Kepedihan dan 
ejekan hanyalah alasan untuk memuliakan Tuhan karena 
mereka dianggap layak untuk menderita bagi-Nya. Dan dalam 
rasa syukur atas keselamatan-Nya mereka menyala-nyala 
dengan terang kehidupan-Nya dan memantulkan kasih, 
kesabaran, kelemahlembutan, penguasaan diri, keramahan 
dan kesetiaan-Nya. Dan Tuhan mendukung mereka dengan 
keajaiban, tanda, dan mujizat. Mereka dituduh sebagai orang 
yang fanatik, dan peguling-suci. Mereka dicela oleh organisasi 
dan dihina, tetapi mereka tetap setia kepada Firman.

 Sekarang tidak sulit untuk berdiri dan tetap setia pada 
sebuah kredo. Itu mudah, sebab iblis berada tepat di belakang 
semua itu. Tetapi untuk setia kepada Firman Tuhan dan 
kembali kepada apa yang mula-mula dihasilkan oleh Firman 
setelah Pentakosta adalah sesuatu yang lain.

 Belum lama ini seorang pria berkata kepada saya 
bahwa gereja Katolik Roma pasti adalah gereja yang benar 
karena gereja itu tetap setia pada apa yang dipercayainya 
selama bertahun-tahun ini, dan terus bertumbuh dan tidak 
berubah. Itu sama sekali tidak benar. Gereja mana pun yang 
didukung oleh pemerintah, dan dengan kredonya sendiri 
yang sama sekali bukan Firman, dan tanpa pelayanan yang 
nyata untuk membuat iblis bangkit untuk bertindak, pasti 
dapat berjalan terus. Itu bukan sebuah ukuran. Tetapi 
apabila Anda merenungkan tentang kelompok kecil itu 
yang anggota-anggotanya digergaji, dijadikan umpan singa, 
dianiaya dan diusir ke sana kemari dan walaupun demikian 
tetap setia kepada Firman — nah dengan mutlak itu pasti 
dari Tuhan. Bagaimana mereka tetap bertahan hidup dalam 
peperangan iman mereka dan tetap berjalan terus: ITU 
adalah mujizat.
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 Dan penghiburan ini bukan hanya bagi para utusan zaman 
gereja. Setiap orang percaya sejati berada di dalam tangan 
Tuhan dan dapat menyerap dari kasih dan kuasa-Nya, dan 
menerima manfaat penuh dari semua yang disediakan oleh 
Tuhan bagi orang percaya. Apa yang Tuhan berikan kepada 
utusan itu, dan bagaimana Ia memberkati dan memakai 
utusan itu, adalah sebuah contoh bagi semua orang percaya 
mengenai kebaikan dan pemeliharaan-Nya bagi SEMUA 
anggota tubuh-Nya. Amin.

6. Pedang Bermata Dua
 “Dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam 
bermata dua.” Dalam Ibrani 4:12, “Sebab Firman Tuhan 
hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 
dua mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan 
jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; dan ia sanggup 
membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.” Dari 
mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata dua yaitu 
FIRMAN TUHAN. Wahyu 19:11-16, “Lalu aku melihat sorga 
terbuka: dan sesungguhnya ada seekor kuda putih; dan Ia yang 
menungganginya disebut: ‘Yang Setia dan Yang Benar’, dan Ia 
menghakimi dan berperang dengan kebenaran. Dan mata-Nya 
bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak 
mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak 
diketahui seorang pun, kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai 
jubah yang telah dicelup dalam darah dan Nama-Nya disebut: 
‘Firman Tuhan.’ Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti 
Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan 
halus yang putih bersih. Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah 
pedang tajam dan dengan itu Ia akan memukul segala bangsa. 
Dan Ia akan memerintah mereka dengan gada besi dan Ia akan 
memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman 
dan murka Tuhan Yang Mahakuasa. Dan pada jubah-Nya 
dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: ‘RAJA DI ATAS 
SEGALA RAJA, DAN TUHAN DI ATAS SEGALA TUAN.’”
 Yohanes 1:48, “Kata Natanael kepada-Nya: ‘Bagaimana 
Engkau mengenal aku?’ Jawab Yesus kepadanya: ‘Sebelum 
Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di 
bawah pohon ara.’” Begitulah. Kelak ketika Ia datang, Firman 
itu akan melawan semua bangsa dan semua orang. Dan tidak 
ada seorang pun yang akan dapat berdiri menghadapinya. 
Ia akan menyingkapkan apa yang ada di dalam setiap hati 
seperti yang Ia lakukan kepada Natanael. Firman Tuhan 
akan menunjukkan siapa yang melakukan kehendak Tuhan 
dan siapa yang tidak. Ia akan membeberkan perbuatan 
rahasia setiap orang dan mengapa ia melakukannya. Ia akan 
membongkar. Itulah yang dikatakan dalam Roma 2:3, “Dan 
engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang 
berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya 
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juga, adakah engkau sangka, bahwa engkau akan luput dari 
hukuman Tuhan?” Lalu itu dilanjutkan dengan mengatakan 
bagaimana Tuhan akan menghakimi manusia. Itu ada 
di sini dalam ayat 5 sampai 17. Hati yang keras dan tidak 
mau bertobat akan dihakimi. Pekerjaannya akan dihakimi. 
Motivasinya akan dihakimi. Sama sekali tidak akan ada 
pandang bulu di hadapan Tuhan; tetapi semua orang akan 
dihakimi dengan Firman itu, tidak ada orang yang bisa luput 
dari hal itu. Mereka yang telah mendengar dan tidak mau 
menurut akan dihakimi dengan apa yang mereka dengar. 
Mereka yang diam di dalamnya sambil berkata bahwa 
mereka memercayai itu, tetapi tidak hidup menurutnya, akan 
dihakimi. Setiap rahasia akan terbuka dan akan diserukan 
dari atap rumah. Oh, nanti kita akan benar-benar memahami 
sejarah. Tidak akan ada satu rahasia pun yang tertinggal dari 
segala zaman.

 Tetapi apakah Anda tahu bahwa Ia sedang 
menyingkapkan rahasia di hati dari para pria dan wanita 
di zaman ini di mana kita sedang hidup di dalamnya? Siapa 
lagi yang dapat menyingkapkan rahasia di hati kecuali 
Firman itu, Dia sendiri? Ibrani 4:12, “Sebab Firman Tuhan 
hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua 
mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa 
dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan 
pertimbangan dan pikiran hati kita.” Itu adalah Firman. Ia 
akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepada-Nya, sebab 
Ia (Firman) penuh dengan kuasa. Itu adalah Roh yang sama 
yang ada di dalam Yesus (Firman) yang hadir lagi di dalam 
gereja di akhir zaman ini sebagai sebuah tanda terakhir yang 
berusaha untuk menjauhkan orang-orang dari penghakiman, 
sebab mereka yang menolak Dia (Firman) sekarang sudah 
masuk ke dalam penghakiman, karena menyalibkan Dia lagi. 
Ibrani 6:6, “Jika mereka murtad lagi, tidak mungkin dibaharui 
sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab 
mereka menyalibkan lagi Anak Tuhan bagi diri mereka dan 
menghina-Nya di muka umum.”

 Nah Paulus berkata bahwa Firman datang dalam 
kuasa dan suara. Firman yang diberitakan sebenarnya 
mendemonstrasikan Firman itu sendiri. Seperti pedang yang 
menyala-nyala dan memotong, ia menembus hati nurani 
manusia, dan seperti pisau bedah ia memotong ke luar 
sakit penyakit dan membebaskan tawanan. Ke mana saja 
orang-orang percaya yang mula-mula itu pergi, “mereka pergi 
memberitakan Injil (Firman) dan Tuhan meneguhkan Firman 
itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.” Orang sakit 
disembuhkan, setan-setan diusir ke luar, dan mereka berbicara 
dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu adalah Firman yang 
sedang beraksi. Firman itu tidak pernah gagal di dalam mulut 
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orang Kristen yang percaya. Dan di akhir zaman ini ia lebih 
kuat dan lebih besar lagi daripada yang sebelumnya di dalam 
mempelai wanita Firman yang sejati. Oh, kawanan kecil, Anda 
minoritas yang kecil, berpeganglah pada Firman, isilah mulut 
dan hati Anda dengan Firman, dan suatu hari nanti Tuhan 
akan memberikan kerajaan itu kepada Anda.

7. Wajah-Nya Bagaikan Matahari

 “Dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang 
terik.”

 Matius 17:1-13, “Dan enam hari kemudian Yesus membawa 
Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama 
dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di 
situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan 
mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan 
pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka 
nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan 
Dia. Kemudian kata Petrus kepada Yesus: ‘Tuhan, betapa 
bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, 
biarlah kami dirikan di sini tiga kemah, satu untuk Engkau, dan 
satu untuk Musa dan satu untuk Elia.’ Dan tiba-tiba sedang ia 
berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan 
dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata: ‘Inilah Anak 
yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah 
Dia.’ Mendengar itu tersungkurlah murid-murid-Nya dan 
mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka 
dan menyentuh mereka sambil berkata: ‘Berdirilah, jangan 
takut!’ Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak 
melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu 
mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka: 
‘Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun 
sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati.’ 
Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: ‘Kalau demikian 
mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang 
dahulu?’ Dan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka: 
‘Memang Elia akan datang terlebih dahulu dan memulihkan 
segala sesuatu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Elia sudah 
datang, dan orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya 
menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia 
akan menderita oleh mereka.’ Pada waktu itu mengertilah 
murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang 
Yohanes Pembaptis.”

 Sekarang dalam Matius 16:28, yang mendahului 
Matius 17:1-13, Yesus telah berkata, “Di antara orang yang 
hadir di sini ada beberapa yang tidak akan mati sebelum 
mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam 
kerajaan-Nya.” Dan tepat itulah yang dilihat oleh ketiga 
rasul itu — urutan dari kedatangan-Nya yang kedua. 



PENGLIHATAN DI PATMOS 59

Mereka melihat Dia berubah rupa di atas puncak gunung 
itu. Pakaian-Nya putih bercahaya dan wajah-Nya bersinar 
bagaikan matahari ketika berada di titik zenit. Dan di sana 
ketika Ia tampil, berdirilah Musa dan Elia di kedua sisi-Nya. 
Tepat seperti itulah Ia akan datang lagi. Sesungguhnya Elia 
akan datang terlebih dahulu dan membuat hati anak-anak 
(mempelai wanita) berbalik kepada Doktrin Firman Rasuli 
bapa-bapanya. Maleakhi 4:5-6, “Sesungguhnya Aku akan 
mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari 
Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan ia akan membuat hati 
bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak 
kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul 
bumi sehingga musnah.”
 Israel sudah menjadi sebuah bangsa. Sekarang ia sudah 
berdiri dengan angkatan darat, angkatan laut, jaringan 
pos, benderanya, dan segala yang berhubungan dengan 
kebangsaan. Tetapi masih ada yang harus digenapi dalam 
Kitab Suci yang berkata, “…atau akankah suatu bangsa 
dilahirkan dalam satu kali?” Yesaya 66:8. Hari itu akan segera 
datang. Pohon ara sudah mengeluarkan tunasnya. Orang Israel 
sedang menantikan Mesias itu. Mereka sedang menantikan 
Dia dan penantian mereka sudah hampir dipenuhi. Israel 
akan dilahirkan kembali secara Rohani, sebab Terangnya dan 
Hidupnya sudah hampir dinyatakan kepadanya.
 Di dalam Wahyu 21:23, “Dan kota itu tidak memerlukan 
matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan 
Tuhan meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya.” 
Ini adalah Yerusalem Baru. Anak Domba akan berada di 
dalam kota itu, dan karena kehadiran-Nya, maka lampu tidak 
diperlukan di sana. Matahari tidak akan terbit dan bersinar 
di sana, sebab Ia adalah Matahari dan Terangnya, Dia sendiri. 
Bangsa-bangsa yang masuk ke dalam kota itu akan berjalan di 
dalam terang-Nya. Tidakkah Anda berbahagia bahwa hari itu 
datang kepada kita? Yohanes melihat hari itu datang. Amin, 
Tuhan Yesus, datanglah segera!
 Maleakhi 4:1-3, “Bahwa sesungguhnya hari itu datang, 
menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan 
setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan 
akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman TUHAN semesta 
alam, sampai tidak akan ditinggalkannya akar dan cabang 
mereka. Tetapi kamu yang takut akan Nama-Ku, bagimu 
akan terbit Surya Kebenaran dengan kesembuhan pada 
sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti 
anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak 
orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah 
telapak kakimu, pada hari yang Kusiapkan itu, firman Tuhan 
semesta alam.” Nah itu lagi. MATAHARI bersinar dengan 
seluruh kekuatannya. Oh, kekuatan Anak Tuhan bersinar di 
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tengah-tengah ketujuh kaki dian emas. Di sanalah Ia berdiri, 
sang Hakim, Seorang yang telah menderita dan mati bagi 
kita. Ia telah menanggung murka penghakiman Ilahi di atas 
diri-Nya sendiri. Ia sendiri yang memeras anggur dalam 
kilangan anggur yang merupakan kegeraman murka Tuhan. 
Seperti yang telah kami katakan tadi, bagi orang berdosa 
suara-Nya bagaikan suara gemuruh air terjun atau seperti 
ombak yang menghantam dalam gelombang yang mematikan 
pada tepi pantai yang berbatu. Tetapi bagi orang kudus, 
suara-Nya bagaikan suara nyanyian yang manis dari aliran 
sungai kecil pada saat Anda sedang berbaring dengan tenang, 
puas dalam Kristus. Bercahaya ke atas kita dengan sinar 
kasih-Nya yang menghangatkan Ia berkata, “Jangan takut, 
Akulah Dia Yang Sudah Ada, Yang Ada, Yang Akan Datang; 
Akulah Yang Mahakuasa. Selain Aku tidak ada yang lain. 
Akulah Alfa dan Omega, SELURUHNYA.” Ia adalah Bunga 
Bakung dari Lembah, Bintang Fajar Yang Gilang Gemilang. 
Ialah yang terindah dari semua bagi jiwaku. Ya, hari yang 
besar itu sudah siap untuk merekah dan Surya Kebenaran 
akan terbit dengan kesembuhan pada sayap-Nya.

KRISTUS YANG BERKEMENANGAN

 Wahyu 1:17-18, “Dan ketika aku melihat Dia, 
tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang 
mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu 
berkata kepadaku: ‘Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan 
Yang Akhir, dan Aku adalah Dia Yang Hidup. Aku telah mati, 
namun lihatlah, Aku hidup sampai selama-lamanya, Amin; 
dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.”

 Tidak ada manusia yang dapat bertahan terhadap pengaruh 
yang sepenuhnya dari penglihatan itu. Kekuatannya hilang 
sama sekali, Yohanes tersungkur di depan kaki-Nya seperti 
orang mati. Tetapi tangan Tuhan dalam kasih menjamah 
dia, dan suara berkat itu berkata, “Jangan takut. Jangan 
gentar. Akulah Yang Awal dan Yang Akhir. Akulah Dia Yang 
hidup, dan yang telah mati; dan, namun lihatlah, Aku hidup 
sampai selama-lamanya.” Ada apa yang perlu ditakutkan? 
Penghakiman yang telah dijatuhkan ke atas Dia di kayu salib, 
di kubur, dan ketika Ia turun ke dunia orang mati, adalah untuk 
kita. Ia menanggung sepenuhnya pukulan dan luka karena 
dosa dan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi 
mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lihatlah tentu saja 
“Pembela” kita adalah “Hakim” kita. Ia adalah “Pembela” 
dan “Hakim.” Sebagai Hakim “kasusnya sudah beres” — itu 
sudah selesai. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. 
Mengapa gereja harus takut? Janji apa yang pernah gagal 
dimanifestasikan oleh Dia di hadapan kita? Mengapa gereja 
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harus takut akan hukuman atau kematian? Semua itu sudah 
dikalahkan. Inilah sang penakluk yang perkasa. Inilah Seorang 
Yang telah menaklukkan kedua dunia itu yang kelihatan dan 
yang tidak kelihatan. Tidak seperti Alexander, yang telah 
menaklukkan dunia pada usia tiga puluh tiga tahun dan 
kemudian tidak tahu harus jalan ke mana untuk menaklukkan 
lagi, sehingga ia mati karena dosa dan kehidupan yang liar. 
Tidak seperti Napoleon, yang menaklukkan seluruh Eropa 
tetapi akhirnya dikalahkan di Waterloo dan dibuang ke 
Elba, hanya untuk mendapati dirinya sendiri ditaklukkan. 
Tetapi tidak ada apa pun yang dapat menaklukkan Kristus. 
Ia yang turun sekarang sudah naik mengatasi segalanya, dan 
kepada-Nya telah dikaruniakan sebuah Nama di atas segala 
nama. Ya, Ia telah menaklukkan maut, neraka, dan kubur, dan 
memegang kunci-kuncinya. Apa yang Ia lepaskan menjadi 
terlepas, dan apa yang Ia ikat menjadi terikat. Tidak ada 
perubahan mengenai itu. Tidak ada penakluk sebelum Dia dan 
tidak ada penakluk lain selain Dia. Hanya Dia saja Juruselamat, 
Penebus. Ia adalah SATU-SATUNYA Tuhan: dan “Tuhan Yesus 
Kristus” adalah Nama-Nya.
 “Jangan takut, Yohanes. Jangan takut, kawanan kecil. 
Semua yang ada pada-Ku, kamu berhak menerimanya. Segenap 
kuasa-Ku adalah milikmu. Kemahakuasaan-Ku adalah milikmu 
sebab Aku berdiri di tengah-tengah kamu. Aku tidak datang 
untuk membawa ketakutan dan kegagalan, melainkan kasih 
dan keberanian dan kemampuan. Segala kuasa telah diberikan 
kepada-Ku dan itu adalah milikmu untuk dipergunakan. Kamu 
ucapkan Firmannya dan Aku akan melakukannya. Itulah 
perjanjian-Ku dan itu tidak pernah bisa gagal.”

KETUJUH BINTANG DAN KAKI DIAN

 Wahyu 1:20, “Rahasia ketujuh bintang yang telah kaulihat 
pada tangan kanan-Ku dan ketujuh kaki dian emas itu: 
ketujuh bintang itu ialah malaikat (utusan) ketujuh jemaat 
dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat.”
 Kita telah menemukan kebenaran dari kedua rahasia ini. 
Oh, kami belum menyatakan siapa ketujuh utusan ini, tetapi 
dengan pertolongan Tuhan kami akan menyatakannya dan 
rahasia itu akan selesai. Mengenai ketujuh zaman itu kita 
tahu. Ketujuh zaman itu ada tertulis dalam Firman, dan kami 
akan membahas itu satu per satu sampai ke zaman terakhir ini 
di mana kita hidup di dalamnya.
 Tetapi dalam satu pandangan sekilas untuk menutup 
bab ini, lihatlah Dia ketika Ia berdiri di tengah-tengah kaki 
dian emas itu dengan ketujuh bintang yang ada di tangan 
kanan-Nya. Oh, sungguh mendebarkan hati untuk melihat 
Dia berdiri di sana dalam Keilahian-Nya Yang Tertinggi. Ia 
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adalah Hakim, Imam, Raja, Rajawali, Anak Domba, Singa, 
Alfa, Omega, Yang Awal dan Yang Akhir, Bapa, Anak, Roh 
Kudus, Ia Yang Sudah Ada, Yang Ada, Yang Akan Datang, 
Yang Mahakuasa, SEGALANYA DI DALAM SEGALANYA. 
Itulah Dia, Pemimpin dan Penyempurna. Layaklah Anak 
Domba itu! Ia membuktikan kelayakan-Nya ketika Ia membeli 
keselamatan kita dengan diri-Nya sendiri. Sekarang Ia berdiri 
dalam seluruh kuasa-Nya dan seluruh kemuliaan-Nya dengan 
segala sesuatu diserahkan kepada-Nya sebagai Hakim.
 Ya, di sanalah Ia berdiri di tengah-tengah kaki dian itu, 
dengan bintang-bintang itu di tangan-Nya. Ini adalah malam 
hari, sebab pada waktu itulah kita memakai lampu sebagai 
penerang, dan pada waktu itulah bintang-bintang tampak 
bercahaya dan memantulkan cahaya matahari. Dan ini 
adalah saat yang gelap. Gereja sedang berjalan dengan iman 
di dalam kegelapan. Tuhannya telah meninggalkan bumi ini 
tetapi Roh Kudus masih bersinar melalui gereja, memberikan 
terang bagi dunia yang tua dan terkutuk karena dosa ini. 
Dan bintang-bintang itu juga memantulkan terang-Nya. 
Satu-satunya terang yang mereka miliki adalah terang-Nya. 
Betapa gelapnya ini – betapa dinginnya ini secara rohani. 
Namun ketika Ia datang ke tengah-tengahnya maka itu menjadi 
terang dan hangat, dan gereja diberikan kuasa dan melalui Dia 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahulu Ia lakukan.
 Oh, semoga kita mendapat pandangan sekilas akan Dia 
seperti yang dilakukan Yohanes. Kita seharusnya menjadi orang 
yang bagaimana, untuk berdiri di hadapan-Nya pada hari itu!
 Jika Anda belum memberikan hidup Anda kepada-Nya, 
kiranya Anda membalikkan hati Anda kepada Tuhan pada 
saat ini juga, dan berlutut tepat di mana Anda berada, dan 
meminta pengampunan-Nya atas dosa-dosa Anda, dan 
menyerahkan hidup Anda kepada-Nya. Kemudian kita akan 
bersama-sama mencoba untuk menghampiri Ketujuh Zaman 
Gereja itu; dan sementara kita melakukannya saya berdoa 
kiranya Tuhan akan menolong hamba yang tidak layak ini 
untuk menyatakan Firman-Nya kepada Anda.



BAB TIGA

ZAMAN GEREJA EFESUS

Kata Pengantar Ke Zaman-Zaman Gereja

 Agar Anda dapat memahami sepenuhnya pesan mengenai 
Zaman-Zaman Gereja maka saya ingin menjelaskan berbagai 
prinsip yang memungkinkan saya untuk sampai kepada 
nama-nama dari para utusannya, lamanya zaman-zaman itu, 
dan faktor-faktor lain yang terlibat di dalamnya.

 Karena pelajaran ini merupakan pelajaran yang paling serius 
yang pernah saya kerjakan sampai saat ini, maka saya meminta 
kepada Tuhan selama berhari-hari untuk memberikan ilham 
Roh Kudus. Hanya setelah itu barulah saya membaca Kitab Suci 
mengenai Zaman-Zaman Gereja dan menyelidiki banyak sejarah 
gereja yang ditulis oleh para sejarawan yang paling netral yang 
bisa saya temukan. Tuhan tidak gagal untuk menjawab doa 
saya, sebab sementara saya membaca Firman dan sejarah, saya 
dimampukan oleh Roh Kudus untuk melihat adanya suatu pola 
yang tersingkap yang berlangsung selama berabad-abad dan 
sampai ke zaman terakhir, sekarang ini.

 Kunci yang diberikan kepada saya oleh Tuhan di mana 
dengan itu saya dapat menentukan utusan bagi setiap zaman 
adalah kunci yang sangat Alkitabiah. Sebenarnya itu boleh 
disebut sebagai Batu Kunci Alkitab. Hal tersebut adalah wahyu 
bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dan bahwa cara-cara-Nya 
tidak bisa berubah sama seperti Dia yang tidak bisa berubah. 
Di dalam Ibrani 13:8 dikatakan, “Yesus Kristus tetap sama, 
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.” 
Pengkhotbah 3:14-15, “Aku tahu bahwa segala sesuatu yang 
dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya; itu tak 
dapat ditambah dan tak dapat dikurangi; dan Tuhan berbuat 
demikian, supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada 
dahulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada; dan 
Tuhan mencari yang sudah lalu.” Inilah dia: Tuhan yang tidak 
berubah dengan cara-cara yang tidak berubah. Apa yang telah 
Ia lakukan PERTAMA kali akan harus tetap Ia lakukan sampai 
hal itu dilakukan untuk TERAKHIR kalinya. Tidak akan 
pernah ada perubahan. Terapkanlah itu pada Zaman-Zaman 
Gereja. Manusia yang bagaimana yang Tuhan pilih untuk 
zaman pertama, dan bagaimana Tuhan menyatakan diri dalam 
pelayanan orang tersebut, akan menjadi contoh bagi semua 
zaman yang lain. Apa yang telah Tuhan kerjakan di zaman 
gereja yang pertama adalah apa yang ingin Ia kerjakan di semua 
zaman yang lainnya.

 Sekarang kita tahu dengan pasti dari Firman yang 
dicatat oleh Roh Kudus bagaimana gereja yang pertama, 
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atau gereja mula-mula itu, didirikan dan bagaimana 
Tuhan menyatakan diri-Nya di dalam dia. Firman tidak 
bisa berubah atau diubah sebab Firman adalah Tuhan. 
Yohanes 1:1, “Pada mulanya adalah Firman; dan Firman 
itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu adalah 
Tuhan.” Untuk mengubah satu kata saja dari padanya, 
seperti yang dilakukan Hawa, mendatangkan dosa dan 
kematian, bahkan sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 
22:18-19, “Jika seorang menambahkan sesuatu kepada 
perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan 
kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam 
kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari 
perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan 
mengambil bagiannya dari Kitab Kehidupan, dan dari kota 
kudus, dan dari hal-hal yang tertulis di dalam kitab ini.” 
Demikianlah, keadaan gereja pada waktu Pentakosta adalah 
patokannya. Itulah polanya. Tidak ada pola yang lain. Tidak 
peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang terpelajar, Tuhan 
TIDAK pernah mengubah pola itu. Apa yang Tuhan lakukan 
pada waktu Pentakosta harus Ia lakukan terus sampai 
berakhirnya zaman-zaman gereja.
 Meskipun orang-orang terpelajar mungkin mengatakan 
kepada Anda bahwa zaman rasuli sudah berakhir, janganlah 
Anda percaya itu. Pernyataan yang sedemikian adalah 
salah dalam dua hal. Pertama-tama, adalah salah untuk 
menganggap bahwa sekarang sudah tidak ada rasul-rasul 
lagi, hanya karena kedua belas rasul yang mula-mula itu 
telah meninggal. Seorang rasul artinya “seorang yang diutus”; 
dan hari ini ada banyak orang yang diutus, tetapi mereka 
disebut misionaris. Selama masih ada orang yang dipanggil 
dan diutus bersama dengan Firman Hidup maka zaman 
rasuli masih berlangsung. Kedua, mereka mengatakan bahwa 
zaman “kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan” telah 
berakhir sejak Alkitab telah menjadi lengkap. Itu tidak benar. 
Bahkan satu ayat Kitab Suci pun tidak ada yang memberi 
kesan seperti itu, tetapi banyak ayat Kitab Suci yang secara 
meyakinkan menyatakan sebaliknya. Inilah bukti kami bahwa 
kedua pernyataan di atas adalah salah. Kisah Para Rasul 
2:38,39, “Jawab Petrus kepada mereka: ‘Bertobatlah dan 
hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis 
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, 
dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi 
kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi semua 
orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil 
oleh Yehovah Tuhan kita.” Janji akan kuasa yaitu kuasa yang 
diberikan kepada para rasul pada hari Pentakosta adalah bagi 
“kamu (orang Yahudi), dan bagi anak-anakmu (orang Yahudi), 
dan bagi semua orang yang masih jauh (bangsa-bangsa bukan 
Yahudi), dan sebanyak yang akan dipanggil oleh Yehovah 
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Tuhan kita (dua-duanya baik orang Yahudi maupun orang 
bukan Yahudi).” Sampai Ia berhenti memanggil, pesan dan 
kuasa Pentakosta TIDAK AKAN BERHENTI.

 Apa yang dimiliki gereja pada hari Pentakosta adalah 
haknya yang tidak dapat dipisahkan. Pada mulanya, ia 
memiliki Firman Tuhan yang murni. Ia memiliki kuasa Roh 
yang dimanifestasikan dalam berbagai tanda dan keajaiban 
dan karunia Roh Kudus. Ibrani 2:1-4, “Karena itu kita 
harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, 
supaya kita jangan hanyut dibawa arus. Sebab kalau firman 
yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap 
berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan (kepada 
Firman) mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita 
akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang 
sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh 
mereka yang telah mendengar-Nya, kepada kita dengan cara 
yang dapat dipercayai, sedangkan Tuhan juga meneguhkan 
kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, 
dan oleh berbagai-bagai mujizat dan karunia Roh Kudus, 
yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-Nya.” Gereja 
mula-mula itu tidak diorganisasikan oleh manusia. Ia 
dipimpin oleh Roh Kudus. Ia tidak besar sekali. Ia dibenci 
dan dihina. Ia ditindas. Ia dianiaya sampai mati. Tetapi ia 
setia kepada Tuhan. Ia tetap bersama dengan pola Firman 
yang asli itu.

 Nah jangan keliru di sini. Ketika saya mengatakan 
bahwa Tuhan dan cara-Nya tidak pernah berubah, saya tidak 
mengatakan bahwa gereja dan para utusannya tidak dapat 
berubah. Gereja bukanlah Tuhan. Jadi ia dapat berubah. 
Tetapi apa yang saya katakan tadi adalah karena Tuhan yang 
tidak berubah dengan cara-cara-Nya yang tidak berubah, 
maka kita dapat kembali ke permulaan dan melihat tindakan 
Tuhan yang pertama dan sempurna itu, dan kemudian menilai 
menurut patokan itu. Begitulah cara melakukannya. Gereja 
Yang Sejati akan selalu berusaha untuk menjadi sama seperti 
yang mula-mula pada hari Pentakosta. Gereja Yang Sejati 
pada hari ini akan berusaha untuk menyerupai gereja pertama 
yang mula-mula itu. Dan para utusan untuk gereja-gereja 
itu, karena memiliki Roh Tuhan yang sama di dalam mereka, 
akan berusaha untuk menyerupai rasul Paulus. Mereka tidak 
akan menjadi persis seperti dia; tetapi utusan-utusan yang 
sejati adalah orang-orang yang paling menyerupai Paulus, 
yang terlepas dari semua manusia, berserah sepenuhnya 
kepada Tuhan, dan memberitakan Firman Tuhan saja, dan 
memanifestasikan Roh Kudus dalam kuasa. Yang lain tidak 
bisa. Anda harus bekerja menurut yang asli. Seperti pepatah 
buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Gereja Yang Sejati akan 
selalu berusaha untuk mengikuti langkah-langkah pendirinya 
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pada waktu Pentakosta dan para utusannya akan mengikuti 
rasul Paulus, utusan pertama bagi zaman gereja pertama. 
Begitu sederhana, dan begitu ajaib.
 Dengan kunci ini, yang begitu sederhana, namun begitu 
ajaib, saya mampu, oleh pertolongan Roh Kudus, untuk 
membaca Kitab Wahyu dan sejarahnya dan menemukan setiap 
zaman di dalamnya, setiap utusan, lamanya setiap zaman, 
dan peran dari setiap utusan di dalam maksud Tuhan dari 
Pentakosta sampai kepada penggenapan zaman-zaman itu.
 Karena sekarang Anda sudah mengerti bagaimana cara 
kami menilai Gereja Yang Sejati itu seperti apa (sebagaimana 
adanya dia pada waktu Pentakosta dan sebagaimana 
adanya dia di zaman rasuli seperti yang tertulis di dalam 
Firman dalam Kitab Kisah Para Rasul) maka kita dapat 
menerapkan cara yang sama untuk menunjukkan kepada 
kita bagaimana gereja tersebut gagal. Kesalahan dasar, 
atau kesalahan-kesalahan, yang menyusup ke dalam gereja 
pertama dan dinyatakan dalam Kitab Kisah Para Rasul dan 
Kitab Wahyu dan juga dalam Surat-Surat Para Rasul akan 
dimanifestasikan dengan semakin jelas di dalam setiap zaman 
berikutnya, hingga kita sampai kepada suatu kegelapan akan 
kebenaran yang total di zaman terakhir, atau Zaman Laodikia.
 Nah keluar dari kunci pertama ini yang telah kita terima 
dari Tuhan, datanglah satu kebenaran lagi yang kurang 
mengagumkan. Tadi saya katakan bahwa Gereja Yang Sejati 
akan selalu berusaha untuk menjadi seperti Gereja yang ada 
dalam Kitab Kisah Para Rasul. Itu tepat sekali. Tetapi kita 
telah menemukan bahwa Firman juga mengajarkan adanya 
serbuan dari kesesatan sehingga terjadi kegelapan total akan 
kebenaran di akhir zaman ketika Tuhan sudah hampir datang. 
Sekarang timbul pertanyaan di dalam pikiran kita; apakah 
Tuhan meninggalkan umat kepunyaan-Nya dan membiarkan 
mereka jatuh ke dalam kondisi penyesatan yang total? Sama 
sekali tidak, sebab Kitab Suci berkata dengan sangat jelas 
dalam Matius 24:24, bahwa “Orang Pilihan” TIDAK DAPAT 
disesatkan. “Sebab Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu 
akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda 
yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga SEKIRANYA 
MUNGKIN, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan 
juga.” Lalu apa? Jawabannya dengan jelas ada di hadapan 
kita. Ada Gereja Yang Sejati dan gereja palsu. Ada Pokok 
Anggur Yang Benar dan pokok anggur yang palsu. Tetapi 
tentu saja gereja palsu itu, pokok anggur palsu itu, akan 
selalu berusaha untuk merebut posisi dari Gereja Yang 
Benar dan mengklaim bahwa dia, dan bukan Orang Pilihan, 
adalah yang sejati dan asli. Yang palsu akan berusaha untuk 
membunuh yang Benar. Begitulah dalam Kitab Kisah Para 
Rasul, begitulah yang dinyatakan dalam ketujuh zaman itu, 
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dan begitulah yang dinyatakan dalam Surat-Surat Para Rasul. 
Begitulah yang sudah terjadi. Begitulah sekarang. Begitulah 
yang akan terjadi nanti. Itu tidak bisa berubah.

 Sekarang mari kita sangat berhati-hati agar kita tidak 
bingung pada bagian ini. Maka kita akan mencari Firman 
untuk mengesahkan pernyataan ini. Mari kita kembali ke 
Kitab permulaan, yaitu Kejadian. Ada DUA pohon di Taman 
Eden. Yang satu adalah baik; yang satu lagi adalah jahat. 
Yang satu menghasilkan KEHIDUPAN, dan yang satu lagi 
menghasilkan Kematian. Ada dua orang anak yang mula-mula 
mempersembahkan korban kepada Tuhan. Biarlah saya 
mengulangi itu, mereka BERDUA mempersembahkan korban 
kepada Tuhan. Kejadian 4:3-5, “Dan setelah beberapa waktu 
lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil 
tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan; Dan 
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak 
sulung kambing dombanya dan dari lemak-lemaknya; maka 
Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya 
itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak 
diindahkan-Nya.” Tetapi yang satu (Kain) adalah jahat, 
seperti ayahnya (Si Jahat itu), sedangkan Habel adalah orang 
benar di hadapan Tuhan. Satu lagi, ada dua orang anak dari 
tubuh dua orang tua yang sama. Mereka adalah anak kembar 
dari Ishak dan Ribka. Yang satu adalah orang pilihan Tuhan 
dan yang satu lagi adalah orang yang sudah ditolak. Keduanya 
menyembah Tuhan. Di dalam setiap kasus selalu melibatkan 
penyembahan kepada Tuhan. Di dalam setiap kasus yang jahat 
membenci yang benar dan menganiaya yang benar. Di dalam 
beberapa kasus yang jahat membinasakan yang benar. Tetapi 
perhatikanlah. Mereka ditempatkan bersama-sama. Mereka 
hidup bersama-sama. Keduanya mengklaim Tuhan dan 
menyembah Tuhan.

 Ilustrasi-ilustrasi ini menggambarkan dengan sempurna 
perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika 
Ia berkata bahwa kerajaan sorga itu seumpama seorang yang 
menabur benih yang baik, tetapi seorang musuh datang dan 
menanam lalang di antara benih yang baik itu. Tuhan tidak 
menanam lalang itu. Iblis yang menanam lalang-lalang itu 
tepat di antara benih yang baik yang berasal dari Tuhan. Kedua 
jenis tanaman itu (orang-orang), yang berasal dari dua benih 
yang berbeda, tumbuh bersama-sama. Keduanya mengambil 
makanan dari tanah yang sama, keduanya berbagi matahari, 
hujan, dan semua berkat-berkat lainnya yang sama, dan pada 
gilirannya keduanya pun dituai. Apakah Anda memahami 
hal itu? Jangan pernah melupakan kebenaran-kebenaran ini 
sementara kita mempelajari zaman-zaman gereja dan setelah 
itu mengenai meterai-meterai. Dan di atas semuanya, jangan 
lupakan bahwa di akhir zaman inilah, saatnya lalang-lalang itu 
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sedang diikat untuk dibakar, sehingga lalang-lalang itu akan 
mendorong gandum itu keluar untuk dimasukkan ke dalam 
lumbung oleh Tuhan.

 Saya ingin membawa pemikiran ini sepanjang jalan, jadi 
mari kita maju selangkah lebih jauh. Apakah Anda pernah 
mempelajari sejarah kebangunan rohani? Nah kebangunan 
rohani menandakan sebuah gerakan Tuhan dalam kuasa. Dan 
setiap kali Tuhan bergerak, Iblis berada di sana juga untuk 
ikut bergerak. Itu tidak pernah gagal. Pada masa kebangunan 
rohani di Wales yang hebat itu (dan sebagian besar orang 
tidak mengetahui hal ini), rumah-rumah sakit jiwa dengan 
cepat menjadi penuh, dan ada pertunjukan yang besar akan 
kuasa Iblis untuk mengalihkan perhatian orang dari Tuhan. 
Ada tertulis bahwa di zaman Wesley orang melakukan 
hal-hal yang sangat aneh yang sudah pasti berasal dari Iblis 
untuk berusaha mengejek kebaikan dan kuasa Tuhan. Di 
zaman Luther dikatakan bahwa mujizat dari pelayanannya 
bukan terletak pada fakta bahwa ia berhasil memprotes 
Gereja Katolik Roma, tetapi mujizat tersebut terletak pada 
fakta bahwa ia sanggup, dan berhasil, untuk tetap sehat dan 
waras di tengah-tengah orang-orang fanatik yang sering kali 
dipenuhi dengan, dan dipimpin oleh, roh-roh yang salah. 
Dan jika Anda sudah mengetahui tentang pelayanan di akhir 
zaman ini, maka Anda akan melihat penyerbuan yang sama 
oleh roh-roh yang palsu dan jahat. Memang harus begitu. Nah 
saya berharap dan percaya bahwa pikiran Anda cukup rohani 
untuk memahami hal itu, dan memanfaatkannya.

 Untuk menutup topik ini tentang pokok anggur yang 
Benar dan yang palsu bercampur dan mendemonstrasikan 
kedua roh itu yang sedang bekerja, maka mari kita 
melihat ke dalam 1 Yohanes 4:1-4, dan Yudas 3, 4, 12. 
“Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya 
akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka 
berasal dari Tuhan; sebab banyak nabi-nabi palsu yang 
telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kamu 
mengenal Roh Tuhan: setiap roh yang mengaku bahwa Yesus 
Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Tuhan, 
dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus 
telah datang sebagai manusia tidak berasal dari Tuhan. 
Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu 
dengar, bahwa ia akan datang dan BAHKAN SEKARANG 
INI IA SUDAH ADA di dalam dunia. Kamu berasal dari 
Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan 
nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, 
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.” Yudas 
3, 4, 12, “Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara 
aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu 
tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong 
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untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, 
supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman 
yang telah disampaikan kepada ORANG-ORANG KUDUS. 
Sebab ternyata ada ORANG-ORANG TERTENTU (bukan 
orang-orang kudus) yang telah masuk menyelusup di 
tengah-tengah kamu” (mereka sudah masuk ke kandang itu 
tanpa melalui PINTU dan oleh karena itu mereka adalah 
perampok), “yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan 
untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang FASIK, 
yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan kita untuk 
melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal 
satu-satunya Penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus.” 
“Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, ketika 
mereka dalam perjamuan BERSAMA dengan kamu, mereka 
tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya 
sendiri.” Di hadapan ayat-ayat Kitab Suci ini tidak dapat 
disangkal bahwa Gereja Yang Sejati dan gereja yang palsu 
sudah kait-mengait, karena sudah ditanam bersama-sama 
tetapi dari benih yang berbeda.

 Nah kemudian, menurut saya ada sesuatu yang lain 
yang seharusnya Anda ketahui. Ketujuh gereja yang disapa 
oleh Yohanes berada di Asia Kecil dan semuanya adalah 
gereja-gereja bangsa bukan Yahudi. Ia tidak berbicara 
kepada gereja di Yerusalem yang sebagian besar adalah orang 
Yahudi yang mungkin di dalamnya hanya ada beberapa orang 
bukan Yahudi. Alasannya adalah Tuhan sudah berpaling dari 
bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan 
demikian seluruh zaman-zaman gereja tersebut adalah masa 
di mana Tuhan sedang berurusan dengan bangsa-bangsa 
bukan Yahudi, dan memanggil seorang Mempelai Wanita 
dari bangsa bukan Yahudi bagi diri-Nya sendiri. Hal itu 
menjadikan “Zaman-Zaman Gereja” dan “Jumlah yang 
penuh dari bangsa-bangsa bukan Yahudi” sebagai satu 
dan hal yang sama. Kisah Para Rasul 13:44-48, “Dan pada 
hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu 
berkumpul untuk mendengarkan Firman Tuhan. Akan tetapi, 
ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah 
mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka 
membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani 
Paulus dan Barnabas berkata: ‘Memang kepada kamulah 
Firman Tuhan harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu 
menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk 
beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada 
bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang telah diperintahkan 
kepada kami: Aku telah menentukan engkau menjadi terang 
bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya 
engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi’. 
Dan mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak 
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mengenal Tuhan dan mereka memuliakan Firman Tuhan; dan 
semua orang yang telah ditentukan Tuhan untuk hidup yang 
kekal menjadi percaya.” Roma 11:1-8, “Maka aku bertanya: 
Adakah Tuhan mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali 
tidak! Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan 
Abraham, dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak 
umat-Nya yang telah dikenal-Nya dari semula. Ataukah 
kamu tidak tahu apa yang dikatakan Kitab Suci tentang 
Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan, ‘Tuhan, 
nabi-nabi-Mu telah mereka bunuh, mezbah-mezbah-Mu 
telah diruntuhkan; dan hanya aku seorang dirilah yang masih 
hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.’ Tetapi apakah 
jawab Tuhan kepadanya? ‘Aku masih meninggalkan tujuh 
ribu orang bagi-Ku, yang tidak pernah sujud menyembah 
patung Baal.’ Demikian juga pada waktu ini ada tinggal 
suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Dan jika hal 
itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena 
perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia 
itu bukan lagi kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi 
karena perbuatan, maka bukan lagi karena kasih karunia, 
sebab jika tidak demikian, maka perbuatan itu bukan lagi 
perbuatan. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa 
yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah 
memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah dibutakan, 
seperti ada tertulis: ‘Tuhan telah memberikan kepada mereka 
roh tidur, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga 
untuk tidak mendengar, sampai kepada hari ini.’”

 Roma 11:25-29, “Sebab, saudara-saudara, supaya kamu 
jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu 
mengetahui rahasia ini: Sebagian dari Israel telah menjadi 
buta, sampai Jumlah yang penuh dari Bangsa-bangsa lain 
telah masuk. Dan dengan jalan demikian seluruh Israel akan 
diselamatkan, seperti ada tertulis: ‘Dari Sion akan datang 
Penebus, dan Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari 
pada Yakub. Sebab inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 
apabila Aku menghapuskan dosa mereka.’ Mengenai Injil 
mereka adalah seteru Tuhan oleh karena kamu, tetapi 
mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena 
nenek moyang. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia 
dan panggilan-Nya.”

 Ketujuh jemaat ini yang berlokasi di Asia Kecil memiliki 
karakteristik tertentu di dalam mereka, di zaman dahulu itu, 
yang menjadi buah yang matang di zaman-zaman sesudahnya. 
Apa yang dahulu hanya merupakan benih tanaman kemudian 
muncul sebagai tuaian yang sudah matang, bahkan seperti 
yang Yesus katakan, “Sebab jikalau orang berbuat demikian 
dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu 
kering?” Lukas 23:31.
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PESAN KEPADA ZAMAN GEREJA EFESUS

Wahyu 2:1-7

 Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus: Inilah 
firman dari Dia, Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan 
kanan-Nya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu.
 Aku tahu segala pekerjaanmu: baik jerih payahmu maupun 
ketekunanmu. Aku tahu, bahwa engkau tidak dapat sabar 
terhadap orang-orang jahat, dan engkau telah mencobai 
mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya 
tidak demikian, dan engkau telah mendapati mereka pendusta.
 Dan engkau tetap sabar dan menderita, dan engkau telah 
berjerih payah oleh karena Nama-Ku, dan engkau tidak 
mengenal lelah.
 Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau 
telah meninggalkan kasihmu yang semula.
 Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! 
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau 
lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu 
dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau 
engkau tidak bertobat.
 Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala 
perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga Kubenci.
 Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa 
yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa 
menang, dia akan Kuberi makan dari Pohon Kehidupan, Yang 
ada di Taman Firdaus Tuhan.

UTUSAN

 Utusan (malaikat) bagi gereja Efesus adalah rasul 
Paulus. Tidak dapat disangkali bahwa dialah utusan bagi 
zaman yang pertama dari era bangsa-bangsa bukan Yahudi. 
Meskipun kepada Petrus diberikan wewenang untuk membuka 
pintu-pintu bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, kepada Paulus 
diberikan untuk menjadi rasul dan nabi mereka. Ia adalah 
Nabi-Utusan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jabatan 
sebagai nabi, yang dengannya ia menerima wahyu Firman yang 
lengkap bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, membuktikan 
kebenaran bahwa ia adalah utusan rasuli mereka. Hal ini 
diakui oleh rasul-rasul lain yang berada di Yerusalem. Galatia 
1:12-19, “Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan 
bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku 
menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah 
mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi: 
tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha 
membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih 
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maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara 
bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat 
istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia, yang telah memilih 
aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih 
karunia-Nya, berkenan menyatakan Anak-Nya di dalam aku, 
supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan 
Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada 
manusia; juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan 
mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku 
berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke 
Damsyik. Lalu, tiga tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem 
untuk mengunjungi Petrus, dan aku menumpang lima belas 
hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari 
rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus.” 
Galatia 2:2, “Dan aku pergi berdasarkan suatu penyataan. 
Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di 
antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi dalam percakapan 
tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan 
dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha.” Galatia 
2:6-9, “Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang 
itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting 
bagiku, sebab Tuhan tidak memandang muka, bagaimanapun 
juga, mereka yang terpandang itu tidak menambahkan sesuatu 
yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat 
bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk 
orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus telah 
dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang bersunat, 
karena Ia Yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus 
untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga Yang 
telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang 
yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang 
dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes, 
yang dipandang sebagai sokoguru jemaat, berjabat tangan 
dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, 
supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, 
dan mereka kepada orang-orang yang bersunat.” Roma 11:13, 
“Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. 
Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan 
Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku.”

 Paulus mendirikan gereja di Efesus sekitar pertengahan abad 
pertama. Hal ini memampukan kami untuk menetapkan tanggal 
permulaan dari Zaman Gereja Efesus; sekitar tahun 53 M.

 Cara ia melayani menjadi pola yang dicita-citakan oleh 
semua utusan yang akan datang, dan sebenarnya menjadi 
pola bagi setiap hamba Tuhan yang sejati, meskipun ia tidak 
akan mencapai ketinggian yang sama seperti Paulus dalam 
pelayanan kenabian. Pelayanan Paulus memiliki kualitas yang 
tiga rangkap dan itu adalah sebagai berikut:
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 Pertama-tama, Paulus itu secara mutlak setia kepada 
Firman. Ia tidak pernah menyimpang dari-Nya tidak peduli 
apa pun harganya. Galatia 1:8-9, “Tetapi sekalipun kami 
atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada 
kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami 
beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami 
katakan dahulu, maka sekarang kukatakan sekali lagi: jikalau 
ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil, yang 
berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia.” 
Galatia 2:11, 14, “Tetapi waktu Petrus datang ke Antiokhia, 
aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah.” 
“Tetapi waktu kulihat, bahwa kelakuan mereka itu tidak 
sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di 
hadapan mereka semua: ‘Jika engkau, seorang Yahudi, hidup 
secara bangsa bukan Yahudi, dan bukan secara Yahudi, 
bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara dari 
bangsa bukan Yahudi untuk hidup secara Yahudi?”
 1 Korintus 14:36-37, “Apa? Adakah Firman Tuhan mulai 
dari kamu? atau hanya kepada kamu sajakah Firman itu telah 
datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang 
yang rohani, ia harus sadar, bahwa apa yang kukatakan 
kepadamu adalah perintah Tuhan.”
 Perhatikan bahwa Paulus tidak terorganisasikan, tetapi 
dipimpin Roh, sama seperti ketika Tuhan bergerak di dalam 
diri Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Sidang 
di Yerusalem tidak pernah mengutus Paulus, itu juga tidak 
mempunyai kuasa atau kekuatan hukum apa pun atas dia. 
Tuhan, dan Tuhan saja, yang telah mengutus dan memimpin. 
Paulus bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan. Galatia 
1:1, “Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, 
juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus 
Kristus, dan Tuhan Bapa, Yang telah membangkitkan Dia 
dari antara orang mati.” Galatia 2:3-5, “Tetapi kendatipun 
Titus, yang bersama-sama dengan aku, yang adalah seorang 
Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. 
Dan memang ada desakan dari saudara-saudara palsu 
yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke 
dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di 
dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat 
memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau 
mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil 
dapat tinggal tetap bersama kamu.”
 Kedua, pelayanannya berada di dalam kuasa Roh, dengan 
demikian mendemonstrasikan Firman yang diucapkan dan yang 
tertulis. 1 Korintus 2:1-5, “Demikianlah pula, ketika aku datang 
kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata 
yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian 
Tuhan kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak 
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mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu 
Dia yang disalibkan. Dan aku juga telah datang kepadamu 
dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik 
perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan 
dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi 
dengan manifestasi Roh dan kuasa, supaya iman kamu jangan 
bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan.” 
Kisah Para Rasul 14:8-10, “Di Listra ada seorang yang duduk 
saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan 
dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan, 
ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat, 
bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus 
dengan suara nyaring: ‘Berdirilah tegak di atas kakimu!’ Dan 
orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian ke mari.” Kisah 
Para Rasul 20:9-12, “Seorang muda bernama Eutikhus duduk 
di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu 
tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan 
jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia 
sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri 
ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata: ‘Jangan 
ribut, sebab ia masih hidup.’ Setelah kembali di ruang atas, 
Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan; habis makan masih 
lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia 
berangkat. Dan mereka mengantarkan orang muda itu hidup 
ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur.” 
Kisah Para Rasul 28:7-9, “Tidak jauh dari tempat itu ada tanah 
milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia 
menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 
tiga hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam 
dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya; ia berdoa serta 
menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. 
Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari 
pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga.” 2 Korintus 12:12, 
“Segala sesuatu yang membuktikan, bahwa aku adalah seorang 
rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala 
kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa.”
 Ketiga, ia memiliki buah yang nyata dari pelayanan yang 
telah diberikan Tuhan kepadanya. 2 Korintus 12:11, “Sungguh 
aku telah menjadi bodoh; tetapi kamu yang memaksa aku. 
Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak 
berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak 
kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu.” 1 Korintus 
9:2, “Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi 
bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan 
adalah meterai dari kerasulanku.” 2 Korintus 11:2, “Sebab 
aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena 
aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki 
untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.” 
Paulus telah menjadi alat dalam membawa banyak domba dari 
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bangsa-bangsa bukan Yahudi; ia memberi mereka makan, dan 
merawat mereka, sampai mereka menghasilkan buah kebenaran 
dan dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan sebagai bagian 
dari mempelai wanita bangsa-bangsa bukan Yahudi.
 Pada waktu Wahyu ini diberikan, menurut tradisi, Paulus 
telah mati sebagai seorang martir, tetapi Yohanes sebagai 
penggantinya meneruskan apa yang telah dilakukan Paulus di 
masa pelayanannya. Kematian Paulus, yang terjadi sebelum 
Wahyu diberikan, sama sekali tidak mengubah kenyataan 
bahwa ia adalah utusan bagi Zaman Gereja Efesus, sebab 
utusan bagi setiap zaman, tanpa menghiraukan kapan ia 
tampil atau pergi, adalah seorang yang mempengaruhi zaman 
itu bagi Tuhan melalui sebuah pelayanan Firman yang 
dimanifestasikan. Paulus adalah orangnya.

KOTA EFESUS

Kota Efesus adalah salah satu dari tiga kota terbesar di 
Asia. Ia sering disebut kota ketiga dari iman Kristen, dengan 
Yerusalem sebagai yang pertama, dan Antiokhia yang kedua. 
Itu adalah sebuah kota yang sangat kaya. Pemerintahnya 
Romawi tetapi bahasanya Yunani. Para sejarawan percaya 
bahwa Yohanes, Maria, Petrus, Andreas, dan Filipus semuanya 
dikubur di kota yang indah ini. Paulus, yang telah mendirikan 
iman yang sejati di kota ini, menggembalakan di kota ini 
selama kira-kira tiga tahun saja; tetapi ketika ia tidak hadir 
di antara kawanan itu ia selalu, dan dalam doa, ingat akan 
mereka. Timotius adalah peniliknya yang pertama. 1 Timotius 
1:1-3, “Dari Paulus, seorang rasul Yesus Kristus menurut 
perintah Tuhan, Juruselamat kita, dan Tuhan Yesus Kristus, 
dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah 
di dalam iman: kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera 
dari Tuhan Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai 
engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke 
wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya 
engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang 
tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain.”
 Efesus, namanya saja, sudah memiliki arti ganda yang 
aneh, yaitu “Membidik,” dan “Santai.” Cita-cita yang 
tinggi dari zaman ini yang dimulai dengan kepenuhan Roh, 
“kedalaman Tuhan,” di mana dengan itu mereka membidik 
pada panggilan sorgawi dari Tuhan, mulai digantikan dengan 
sikap yang kurang waspada. Sikap yang kurang bersemangat 
dalam mengikuti Yesus Kristus mulai tampak sebagai sebuah 
pertanda bahwa di zaman-zaman yang akan datang sarana 
fisik yang disebut gereja akan tenggelam ke dalam keburukan 
dari “kedalaman Iblis.” Ia telah menjadi santai dan sedang 
hanyut. Zaman itu sedang mundur. Ia sudah meninggalkan 
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kasihnya yang mula-mula. Benih kecil yang ditanam di Zaman 
Efesus itu suatu hari nanti akan tumbuh dalam roh penyesatan 
sehingga segala burung yang najis di udara bertengger pada 
cabang-cabangnya. Tanaman yang kecil itu akan tampak 
bagi Hawa Baru (Gereja Yang Baru) sebagai sesuatu yang 
menurut pikiran manusia sangat tidak berbahaya sehingga ia 
akan ditipu lagi oleh Iblis. Zaman Efesus telah memberikan 
kepadanya kesempatan untuk menjadi gereja Tuhan yang 
terbaik, dan untuk beberapa saat lamanya ia menang, dan 
kemudian menjadi santai, dan pada saat lengah itulah Iblis 
menanamkan benih kehancuran yang total.

 Agama di Efesus itu sendiri menggambarkan dengan 
sempurna zaman gereja pertama ini dan menentukan arah 
bagi zaman-zaman yang akan datang. Pertama-tama, kuil 
Diana yang megah, yang pembangunannya memerlukan 
waktu bertahun-tahun, di halamannya yang keramat terdapat 
patung Diana yang paling usang dan tidak menarik perhatian, 
yang dapat dibayangkan orang. Ia sama sekali tidak sama 
dengan patung-patungnya yang lain yang berada di kuil-kuil 
lain yang dipersembahkan baginya. Ia hanyalah sebuah 
patung wanita yang hampir tak berbentuk yang akhirnya 
tenggelam ke dalam balok kayu dari mana ia dipahat. Dan 
kedua lengannya dibentuk dari dua batang besi yang 
sederhana. Betapa sempurnanya hal ini menggambarkan roh 
antikristus yang dilepaskan di zaman pertama itu. Di sana 
ia dilepaskan di antara orang-orang, namun tidak memiliki 
bentuk yang menakutkan orang. Tetapi kedua lengan dari 
batang besi itu menunjukkan bahwa ia bermaksud untuk 
menghancurkan pekerjaan Tuhan ketika ia membuat 
serangannya. Dan tampaknya tidak ada seorang pun yang 
memperhatikan dia atau apa yang sedang ia lakukan. Tetapi 
suatu hari mereka akan melihat, ketika dengan kedua lengan 
besi itu “perbuatan-perbuatannya” menjadi “doktrin,” dan 
doktrinnya menjadi hukum dari sebuah kekaisaran.

 Tata cara kebaktian di kuil itu juga sangat menyingkapkan. 
Pertama-tama, di sana terdapat imam-imam yang adalah 
sida-sida. Para imam yang mandul ini menjadi pertanda 
kemandulan orang yang akan menjauh dari Firman, sebab 
orang yang mengklaim bahwa mereka mengenal Tuhan namun 
terpisah dari Firman adalah orang yang kehidupannya mandul 
seperti seorang sida-sida yang mandul. Kedua, di dalam kuil ini 
terdapat imam-imam wanita yang perawan yang melaksanakan 
kegiatan agama di kuil itu. Hal ini menunjukkan bahwa akan 
tiba harinya di mana upacara dan ibadah lahiriah, tata cara 
agama dan kegiatan, akan mengambil tempat Roh Kudus dan 
manifestasi karunia Roh Kudus tidak akan memenuhi bait 
Tuhan lagi. Di atas mereka semua adalah seorang imam besar, 
seorang yang memiliki kekuatan politik dan pengaruh di 
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hadapan umum, menggambarkan apa yang sudah berlangsung, 
meskipun tidak terlalu nyata, yaitu, gereja akan segera 
diserahkan kepada kepemimpinan manusia dengan program 
manusia dan ambisi manusia dan “beginilah firman Roh 
Kudus” ia tidak lagi akan menjadi kenyataan yang hidup. Dan 
di bawah mereka semua adalah budak-budak kuil yang tidak 
mempunyai pilihan lain kecuali taat kepada hierarki agama 
itu. Apa artinya ini selain harinya akan tiba ketika kaum imam 
yang berjubah itu, dengan manuver politik, bantuan negara, 
dan menggantikan Firman dan Roh dengan kredo, dogma, dan 
kepemimpinan manusia, akan memperbudak kaum awam 
sementara para pemimpinnya hidup mewah dengan kekayaan 
yang didapat dengan curang dan menikmati kesenangan mereka 
yang kotor, dan orang-orang miskin yang menurut Tuhan harus 
dilayani, sekarang menjadi pelayan.

YESUS, UTUSAN-NYA DAN GEREJA-GEREJA

 Wahyu 2:1, “Inilah firman dari Dia, Yang memegang ketujuh 
bintang itu di tangan kanan-Nya dan Yang berjalan di antara 
ketujuh kaki dian emas itu.” Inilah Dia yang kepada-Nya 
dikatakan, “Yesus yang sama ini adalah KEDUANYA yaitu 
Tuhan dan Kristus.” Itulah Dia, Satu dan Satu-satunya Tuhan 
Yang Mahakuasa, dan selain Dia tidak ada yang lain. Itulah Dia, 
sang Juruselamat (“keselamatan adalah dari Tuhan,” Yunus 
2:9) sedang berjalan di tengah-tengah jemaat sepanjang ketujuh 
zaman itu. Siapa Dia di zaman pertama begitulah Dia di semua 
zaman. Bagi setiap orang percaya, Ia adalah Yesus Kristus 
yang tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini, dan sampai 
selama-lamanya. Apa yang telah Ia lakukan sekali Ia masih 
melakukannya, dan akan terus melakukannya.

 Nah Anda akan melihat bahwa Yesus berjalan sendirian 
di tengah-tengah jemaat-jemaat-Nya. Tidak ada orang 
lain bersama dengan Dia. Sesungguhnya tidak ada orang 
yang bisa, sebab hanya Dia sendirian yang memberikan 
keselamatan bagi jemaat, dan karena sudah membeli dia 
dengan darah-Nya sendiri maka Ia memiliki dia. Ia adalah 
Tuhan dan Tuannya. Jemaat memberikan segala kemuliaan 
kepada-Nya dan Ia tidak akan berbagi kemuliaan itu dengan 
yang lain. Tidak ada paus bersama dengan Dia. Tidak ada 
uskup agung bersama dengan Dia. Maria, ibu dari tubuh 
duniawi-Nya, tidak bersama dengan Dia. Ia tidak berbicara 
dan berpaling kepada seorang Bapa, sebab Ia adalah Bapa. Ia 
tidak berpaling untuk memberikan perintah kepada seorang 
Roh Kudus, sebab Ia adalah Tuhan, Roh yang kekal, dan itu 
adalah Hidup-Nya yang mengalir dan berdenyut di dalam 
gereja untuk memberi kepadanya kehidupan, dan tanpa Dia 
tidak akan ada kehidupan. Keselamatan adalah dari Tuhan.
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 Tidak ada seorang pun yang bersama dengan Dia 
ketika Ia masuk ke dalam kegeraman murka perapian yang 
menyala-nyala. Itu bukan orang lain, tetapi DIA Yang 
tergantung di atas kayu salib dan memberikan darah-Nya. 
Ia adalah Pemimpin dan Penyempurna iman kita. Ia adalah 
Alfa dan Omega dari keselamatan kita. Kita dipertunangkan 
kepada-Nya dan bukan kepada yang lain. Kita bukan milik 
gereja. Kita adalah milik-Nya. Firman-Nya adalah Hukum. 
Kredo, dogma, peraturan dan konstitusi tidak berpengaruh 
atas diri kita. Ya, hanya Yesus SENDIRI Yang berjalan di 
tengah-tengah jemaat-jemaat itu. Tuhanlah yang mengerjakan 
di dalam jemaat, baik kemauan maupun pekerjaan menurut 
kerelaan-Nya. Jangan pernah melupakan itu. Anda hanya 
mempunyai satu hubungan dengan Tuhan dan Tuhan hanya 
mempunyai satu hubungan dengan Anda — yaitu YESUS, dan 
YESUS SENDIRI.

 Itulah Dia dengan ketujuh bintang di tangan kanan-Nya. 
Tangan atau lengan kanan menandakan kuasa dan otoritas 
Tuhan. Mazmur 44:3, “Sebab bukan dengan pedang mereka 
menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan 
mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan 
lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan 
kepada mereka.” Di tangan kanan kuasa itu ada tujuh 
bintang, yang, menurut Wahyu 1:20, adalah ketujuh utusan 
gereja. Ini menandakan bahwa kuasa dan otoritas Tuhan ada 
di belakang para utusan-Nya di setiap zaman. Mereka pergi 
dalam api dan kuasa Roh Kudus bersama dengan Firman. 
Mereka adalah bintang-bintang sebab mereka memantulkan 
terang. Terang yang mereka pantulkan adalah terang-Nya. 
Mereka tidak memiliki terang mereka sendiri. Mereka tidak 
menyalakan api mereka sendiri, supaya orang boleh berjalan 
di dalam terang dari percikan api mereka. Yesaya 50:11. Itu 
adalah malam hari, sebab pada waktu itulah bintang-bintang 
muncul. Itu adalah malam dari kegelapan dosa, sebab semua 
(bahkan seluruh dunia), telah berdosa dan terus-menerus 
kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3:23.

 Ketujuh utusan ini sedang menyatakan Tuhan kepada 
manusia. Ia yang menerima mereka, menerima Dia yang 
mengutus mereka. Yohanes 13:20. Mereka berbicara dan 
bertindak dengan otoritas-Nya. Ia berdiri di belakang mereka 
dengan segala kuasa Ketuhanan. Matius 28:18-20, “Dan 
Yesus mendekati mereka dan berkata: ‘Kepada-Ku telah 
diberikan SEGALA KUASA di sorga dan di bumi. Karena itu 
pergilah kamu, dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu. Dan, ketahuilah, AKU MENYERTAI 
KAMU SENANTIASA bahkan sampai kepada akhir zaman 



ZAMAN GEREJA EFESUS 79

(kegenapan dari zaman-zaman itu).” Jadi itulah mereka, penuh 
dengan Roh Kudus dan iman, berapi-api dengan api dari Tuhan, 
memegang Firman kebenaran, dan di sanalah Ia berdiri untuk 
mendukung mereka. Dan renungkanlah ini, tidak ada seorang 
percaya pun yang perlu berseru di dalam hatinya, “Oh, coba 
seandainya saya hidup di zaman pertama ketika para rasul 
itu diutus untuk pertama kalinya.” TIDAK perlu menoleh 
ke belakang. PANDANGLAH KE ATAS! Lihatlah Dia Yang 
sekarang sedang berjalan di tengah-tengah jemaat-jemaat 
sepanjang segala zaman. Lihatlah Dia Yang tetap sama baik 
kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya; dan 
Yang juga tidak pernah berubah dalam hakikat atau dalam 
cara-cara-Nya. Di mana ada dua atau tiga orang berkumpul 
dalam Nama-Nya, di situ Ia ada di tengah-tengah mereka! 
Dan bukan hanya ada di tengah-tengah mereka seperti seorang 
penonton yang merasa puas, atau sebagai seorang malaikat 
pencatat; tetapi Ia berdiri di situ menyatakan dengan tepat 
siapa Dia — yaitu sang Kehidupan dan Pemelihara dan Pemberi 
segala pemberian yang baik bagi gereja. Haleluya!

 “Yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas.” 
Betapa berartinya kata-kata itu jika dilihat dalam terang 
Kitab Suci, yang menggambarkan Dia sebagai, “Kristus Yang 
adalah Kehidupan kita.” Sebab Kristus, sesungguhnya, adalah 
kehidupan Gereja. Gereja tidak memiliki kehidupan lain. 
Tanpa Dia gereja hanyalah sebuah perkumpulan agama, sebuah 
klub, sebuah perkumpulan orang yang tidak ada artinya. 
Sebagaimana mayat yang dihiasi permata dan didandani adalah 
tetap mayat, begitu juga gereja, tidak peduli apa pun yang dapat 
dicapai oleh program dan usahanya yang mulia, tanpa Kristus 
ia adalah sesosok mayat juga. Akan tetapi dengan Dia berada 
di tengah-tengah gereja, dengan Dia memotivasi gereja, maka 
gereja menjadi kekaguman bagi semua “tubuh-Nya, kepenuhan 
Dia yang memenuhi segala sesuatu.” Dan pada saat ini juga Ia 
sedang berjalan di tengah-tengah kaki dian emas dari zaman 
terakhir ini. Siapa Dia ketika Ia berjalan di zaman pertama 
begitulah Dia saat ini di zaman terakhir ini. Yesus Kristus 
TETAP SAMA, BAIK KEMARIN, MAUPUN HARI INI, dan 
SAMPAI SELAMA-LAMANYA.

 “Tujuh kaki dian dari emas.” Di dalam Keluaran 25:31, 
dikatakan, “Dan haruslah engkau membuat sebuah kandil 
dari emas MURNI; dari emas TEMPAAN haruslah kandil 
itu dibuat, baik kakinya baik batangnya; kelopaknya, 
tombolnya, dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil 
itu.” Gereja Yesus Kristus yang sejati, yaitu mempelai 
wanita, disamakan dengan emas MURNI. Kebenaran gereja 
itu adalah kebenaran-NYA. Atribut-atribut gereja itu 
adalah atribut-atribut-NYA yang mulia. Identitas gereja itu 
ditemukan di dalam Dia. Siapa Dia, harus dipantulkan oleh 
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gereja itu. Apa yang Ia miliki, harus dimanifestasikan oleh 
gereja itu. Tidak terdapat kesalahan di dalam dia. Gereja itu 
sepenuhnya mulia di dalam dan di luarnya. Dari awal sampai 
akhir ia adalah karya Tuhannya, dan semua karya-Nya adalah 
sempurna. Pada kenyataannya di dalam dia hikmat dan 
maksud Tuhan yang kekal disimpulkan dan dimanifestasikan. 
Bagaimana seseorang dapat mengukurnya? Bagaimana 
seseorang dapat memahaminya? Walaupun kita tidak dapat 
melakukan itu, kita dapat menerimanya dengan iman, karena 
Tuhan sudah mengucapkannya.
 Kaki dian itu bukan hanya dibuat dari emas, tetapi ia dibuat 
dari emas TEMPAAN. Dibuat dengan ketrampilan tangan 
dari emas tempaan, menurut cetak birunya yang diberikan 
oleh Roh. Selain Tuhan dan Gurunya, yaitu Yesus Kristus, 
apakah pernah ada orang yang ditempa dan dimurnikan seperti 
mempelai wanita Yesus Kristus? Tentulah ia sedang memenuhi 
penderitaan-penderitaan yang telah Kristus tinggalkan 
di belakang. Barang-barang miliknya dijarah. Hidupnya 
berada di dalam bahaya. Ia diperlakukan seperti domba yang 
mau disembelih. Ia dibunuh di sepanjang zaman. Ia sangat 
menderita, tetapi di dalam semuanya itu ia tidak membalas 
dendam, dan ia juga tidak membuat orang lain menderita. 
Mempelai Kristus yang manis ini layak untuk menerima Injil. 
Dan sebagaimana emas dapat ditempa, sedangkan tembaga 
akan patah karena tempaan, maka emas dari Tuhan ini akan 
menanggung penderitaannya bagi Tuhan, tidak bengkok, tidak 
patah, tidak hancur, tetapi dibentuk menjadi sebuah benda 
yang indah dan sukacita selama-lamanya melalui pencobaan 
dan ujian dalam kehidupan ini.

KRISTUS MEMUJI UMAT MILIK-NYA

 Wahyu 2:2-3, “Aku tahu segala pekerjaanmu, dan jerih 
payahmu, dan ketekunanmu. Dan Aku tahu, bahwa engkau 
tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, dan engkau 
telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi 
yang sebenarnya tidak demikian, dan engkau telah mendapati 
mereka pendusta. Dan engkau tetap menderita dan sabar, 
dan engkau telah berjerih payah oleh karena Nama-Ku, dan 
engkau tidak mengenal lelah.”
 Dengan begitu indahnya sang Juruselamat memuji dan 
menghargai anak-anak-Nya. Ia memperhitungkan sepenuhnya 
sikap dan tingkah laku rohani mereka yang baik. Ia tahu bahwa 
di antara mereka ada kelemahan, tetapi meskipun demikian 
Ia tidak berteriak menentang itu. Bukankah itu benar-benar 
seperti Tuhan? Ia tahu bagaimana cara untuk memberi 
dorongan kepada kita dalam hal yang benar dan menahan kita 
dalam hal yang salah. Kita semua dapat belajar dari pelajaran 
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yang baik ini dalam mengurus gereja dan keluarga kita. Dan 
hal yang lebih baik lagi, kita semua dapat menerima sebuah 
pelajaran yang baik bahwa Tuhan berurusan dengan kita 
masing-masing tepat dengan cara ini. Jangan pernah berkecil 
hati, Orang Kudus Tuhan, sebab Tuhan itu penuh kasih karunia 
Ia tidak melupakan jerih payah kasih Anda. Apa pun yang 
kita lakukan, bahkan memberi secangkir air sejuk saja kepada 
seseorang, akan mendapat upah dan berkat dari Tuhan.
 “Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, dan 
ketekunanmu.” Sementara Ia berjalan di tengah-tengah 
jemaat-Nya, Ia mengetahui penderitaan umat-Nya, dan 
Ia peduli. Seperti pada masa perbudakan di Mesir ketika Ia 
mendengar seruan mereka, Ia yang tidak pernah berubah 
masih mendengar seruan dari orang-orang yang tertindas 
sementara Ia berjalan di antara mereka. Kata itu sendiri, 
jerih payah, menandakan suatu kelelahan karena penindasan. 
Umat Tuhan tidak hanya bekerja bagi Dia di dalam jerih 
payah kasih, tetapi mereka juga menderita bagi Dia dengan 
sukacita. Mereka sabar dalam memikul kuk. Zaman pertama 
ini menderita penganiayaan yang besar. Ia harus bekerja 
keras untuk memberitakan Injil dan memancarkan kebenaran. 
Panggilan sorgawi mereka dalam hidup adalah untuk 
melayani Tuhan, dan ketika harapan mereka dalam hidup ini 
menjadi hancur mereka sabar dan menyerahkan semuanya 
kepada Dia Yang sudah menjanjikan upah yang abadi di sorga 
atas apa yang telah mereka berikan bagi Dia di bumi.
 Saya rasa kita harus berhenti di sini dan membahas 
pemikiran bahwa umat Tuhan sudah selalu dan akan selalu 
dianiaya. Anda tahu bahwa Kejadian adalah kitab permulaan, 
dan apa yang Anda temukan dimulai di sana akan berlangsung 
terus sampai kitab Wahyu dan tidak pernah berubah. Di 
sana kita melihat bahwa Kain menganiaya dan membunuh 
Habel karena Habel menyenangkan Tuhan. Kemudian kita 
melihat sebuah gambar yang sempurna pada anak Abraham 
secara daging, yaitu Ismael, yang mengganggu dan menyerang 
anak perjanjian, yaitu Ishak. Dan ada Esau, yang membenci 
Yakub dan sudah membunuh Yakub, seandainya Tuhan tidak 
campur tangan. Di dalam Perjanjian Baru kita mendapati 
Yudas mengkhianati Yesus, sementara kelompok-kelompok 
beragama pada abad pertama itu berusaha membinasakan 
orang-orang percaya yang mula-mula itu. Anak-anak dunia 
ini, yang dikendalikan oleh iblis, membenci anak-anak Tuhan 
yang dikendalikan oleh Roh.
 Tidak peduli betapa benar dan tulusnya seorang Kristen 
di depan umum, dan betapa mulianya dia terhadap sesama 
manusia, tidak melakukan apa pun selain yang baik, tetapi 
coba biarlah dia mengakui Kristus sebagai Juruselamatnya 
dan mengakui bekerjanya karunia Roh Kudus dalam bahasa 
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roh, nubuat, kesembuhan dan mujizat, maka ia akan dikecam. 
Roh dunia ini membenci Roh Tuhan, dan karena ia tidak dapat 
mengalahkan Roh Tuhan maka ia berusaha membinasakan 
bejana itu yang di dalamnya Roh Kebenaran itu tinggal.
 Penganiayaan dan ujian adalah bagian yang alamiah, 
dan normal dari kehidupan Kristiani. Hanya ada satu hal 
yang dapat Anda lakukan dalam hal-hal tersebut. Serahkan 
semuanya itu kepada Tuhan, jangan menghakimi, dan 
serahkan akhir dari perbuatan mereka dan penghakiman 
mereka yang terakhir kepada Dia.
 “Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat: 
dan engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya 
rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, dan engkau telah 
mendapati bahwa mereka pendusta.” Orang-orang Efesus 
ini percaya bahwa umat Tuhan harus kudus. Menurut ayat ini 
mereka telah mengambil langkah untuk menjaga agar gereja 
itu tidak tercemar oleh dosa. Jelas sekali bahwa kemurtadan 
sudah mulai terjadi. Dosa sudah masuk ke dalam gereja. Tetapi 
mereka taat kepada perkataan Paulus ketika ia menyuruh 
untuk mengusir orang jahat dari antara mereka. Mereka adalah 
sebuah umat yang terpisah. Mereka sudah keluar dari dunia, 
dan sekarang mereka tidak akan membiarkan dunia masuk ke 
antara mereka. Mereka tidak mau menoleransi dosa di dalam 
gereja. Kekudusan bukan sekadar ungkapan bagi mereka atau 
sebuah gaya bahasa; itu adalah sebuah cara hidup.
 “Engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya 
rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, dan engkau 
telah mendapati mereka pendusta.” Wah, itu adalah suatu 
pernyataan yang terus terang. “Engkau sudah menguji mereka 
yang menyebut dirinya rasul.” Tidakkah itu merupakan sikap 
yang terlalu berani? Hak apa yang dimiliki sebuah umat untuk 
menguji mereka yang menyebut dirinya rasul? Dan bagaimana 
mereka menguji mereka? Oh, saya senang sekali akan hal ini. 
Inilah dia dalam Galatia 1:8, “Tetapi sekalipun kami, atau 
seorang malaikat dari sorga, memberitakan kepada kamu 
suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah (sudah) kami 
beritakan kepadamu, terkutuklah dia.” Para rasul itulah yang 
telah membawa Firman yang asli kepada umat. Firman yang 
asli itu tidak dapat berubah, bahkan satu titik atau tanda 
hubung sekalipun dari padanya. Paulus tahu bahwa Tuhanlah 
Yang telah berbicara kepadanya, maka ia berkata, “Bahkan 
jika aku sendiri yang datang dan berusaha memberikan wahyu 
kedua, untuk mencoba membuat satu perubahan kecil di dalam 
apa yang telah aku berikan mula-mula, maka terkutuklah 
aku.” Anda lihat, Paulus tahu bahwa wahyu yang pertama itu 
benar. Tuhan tidak dapat memberikan sebuah wahyu pertama, 
kemudian sebuah wahyu kedua. Jika Ia melakukan hal itu, 
berarti Ia mengubah pikiran-Nya. Ia bisa memberikan sebuah 
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wahyu dan kemudian menambahkan kepada wahyu itu, seperti 
yang Ia lakukan di Taman Eden ketika Ia menjanjikan Benih 
kepada perempuan itu, dan kemudian menunjukkan bahwa 
Benih itu harus datang melalui Abraham, dan kemudian 
berkata bahwa itu akan datang melalui garis keturunan Daud. 
Tetapi itu adalah wahyu yang sama. Itu hanya memberikan 
informasi tambahan kepada umat untuk menolong mereka 
menerima dan memahaminya. Tetapi Firman Tuhan tidak dapat 
berubah. Benih itu datang tepat seperti yang telah diwahyukan. 
Haleluya. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh rasul-rasul 
palsu itu. Mereka datang dengan perkataan mereka sendiri. 
Orang-orang Efesus mengetahui Firman itu seperti yang telah 
diajarkan oleh Paulus. Mereka penuh dengan Roh Kudus oleh 
penumpangan tangan Paulus. Mereka menatap mata para rasul 
palsu itu dan berkata, “Kamu tidak mengatakan apa yang telah 
dikatakan oleh Paulus. Oleh karena itu, kamu adalah, palsu.” 
Oh, hal itu membuat hati saya berkobar-kobar. Kembalilah 
kepada Firman! Sebenarnya bukan Anda yang menguji rasul, 
nabi dan pengajar itu, FIRMAN ITULAH YANG MENGUJI 
MEREKA. Suatu hari nanti akan datang seorang nabi bagi 
Zaman Gereja Laodikia dan Anda akan mengetahui apakah ia 
orang yang sesungguhnya yang diutus oleh Tuhan atau bukan. 
Ya Anda akan mengetahuinya, sebab jika ia berasal dari Tuhan 
maka IA AKAN BERADA DI DALAM FIRMAN ITU TEPAT 
SEPERTI YANG SUDAH TUHAN BERIKAN KEPADA 
PAULUS. IA TIDAK AKAN MENYIMPANG DARI FIRMAN 
ITU UNTUK SESAAT PUN, SATU IOTA PUN TIDAK. Di 
zaman terakhir itu, ketika banyak nabi palsu akan muncul, 
perhatikan dan lihatlah bagaimana mereka terus-menerus 
mengatakan kepada Anda bahwa jika Anda tidak percaya 
kepada mereka dan apa yang mereka katakan, maka Anda 
akan binasa; tetapi ketika NABI AKHIR ZAMAN itu tampil, 
jika ia benar-benar adalah nabi itu, maka ia akan berseru, 
“Kembalilah kepada Firman atau Anda akan binasa.” Ia tidak 
akan membangun di atas suatu pewahyuan atau penafsiran 
pribadi, tetapi di atas Firman. Amin, dan Amin!
 Para rasul palsu ini adalah serigala-serigala yang ganas 
yang telah dibicarakan oleh Paulus. Ia berkata, “Sesudah aku 
pergi mereka akan mencoba untuk datang dan mengklaim 
pewahyuan yang setara; tetapi tujuan mereka bukan untuk 
menolong kamu, tetapi menghancurkan kamu.” Kisah Para 
Rasul 20:27-32, “Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh 
maksud Tuhan kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan 
jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan 
Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat 
Tuhan, yang telah dibeli-Nya dengan darah-Nya sendiri. 
Sebab aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala 
yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak 
akan menyayangkan kawanan itu. Juga dari antara kamu 
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sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran 
palsu (kata dan ide-ide mereka sendiri, bukan Tuhan) 
mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar 
dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah 
dan ingatlah, bahwa aku tiga tahun lamanya, siang 
malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu 
masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, 
saudara-saudara, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan 
kepada Firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun 
kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang 
ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan.”

 Yohanes juga mengenal mereka, sebab ia berkata dalam 
1 Yohanes 4:1, “banyak nabi-nabi palsu yang telah (sudah) 
muncul dan pergi ke seluruh dunia.” Roh antikristus itu sudah 
menyusup ke dalam gereja, dan ia melakukannya dengan 
menentang Firman. Nah di sinilah semuanya itu mulai. Tepat di 
sini di zaman gereja yang pertama. Mereka sudah menyangkal 
Firman dan menyusun kredo dan filsafat mereka sendiri sebagai 
pengganti Firman. Itu adalah antikristus, sebab Yesus adalah 
Firman. Anti-Firman adalah anti-Yesus. Anti-Firman adalah 
antikristus, karena Roh dan Firman adalah SATU. Jika Anda 
anti-Firman, maka Anda pasti akan menjadi antikristus. DAN 
JIKA IA SUDAH MULAI DI ZAMAN YANG PERTAMA MAKA 
IA HARUS BERTUMBUH SAMPAI AKHIR ZAMAN KETIKA 
IA MENGAMBIL ALIH. Dan tepat itulah yang akan Anda 
lihat sementara kita membahas seluruh zaman-zaman itu. Ia 
mulai di Zaman Efesus sebagai sesuatu yang begitu kecil dan 
ia bertumbuh di dalam setiap zaman sampai akhirnya sistem 
anti-Firman, dan antikristus mengambil alih seluruhnya dan 
sifat yang tidak bisa salah dari Firman ditolak oleh para rasul 
palsu dari gereja palsu itu.

 Nah mudah sekali untuk mendapat kesan yang salah 
tentang apa yang sedang kita bicarakan sebab saya 
menyatakannya dengan begitu keras. Ini bisa terdengar bagi 
Anda seolah-olah roh anti-Firman, dan antikristus ini, adalah 
suatu penolakan akan seluruh Firman, suatu penyangkalan 
Alkitab yang berpuncak pada penolakan Alkitab. Tidak 
Pak. Bukan itu. Apa yang sebenarnya, adalah Wahyu 
22:18-19, “Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar 
perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: ‘Jika seorang 
menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka 
Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka 
yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang 
mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab 
nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari Kitab 
Kehidupan, dan dari kota kudus, dan dari hal-hal yang tertulis 
di dalam kitab ini.’” Itu adalah perbuatan mengubah yang 
bahkan cuma SATU kata dengan cara mengurangkan atau 
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menambahkan kepadanya. Itu adalah trik Iblis yang mula-mula 
di Taman Eden. Ia hanya menambahkan satu kata kecil kepada 
apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Itu saja sudah cukup. 
Hal itu mendatangkan kematian dan kehancuran. Dan di 
Efesus, itu persis sama. Hanya satu kata yang ditambahkan, 
hanya satu kata yang dikurangi, lalu roh anti-Firman, dan 
antikristus itu mulai berkembang.
 Apakah Anda memahaminya sekarang? Di sanalah 
terdapat kembar itu lagi. Di sanalah terdapat dua pohon 
itu lagi, yang tumbuh berdampingan di tanah yang sama, 
menerima makanan yang sama, minum dari air hujan yang 
sama, dan menerima manfaat dari matahari yang sama. Tetapi 
keduanya berasal dari benih yang BERBEDA. Pohon yang 
satu adalah UNTUK Firman Tuhan, tepat sebagaimana yang 
diberikan oleh Tuhan, dan mengasihi dan menaatinya. Pohon 
yang satu lagi berasal dari benih yang anti Firman Tuhan 
dan mengubah-Nya menurut keinginannya. Ia menggantikan 
Firman hidup yang sejati dengan kredo dan dogmanya 
sendiri tepat seperti yang dilakukan oleh Kain, yang akhirnya 
membunuh Habel. Tetapi janganlah takut hai kawanan kecil. 
Tetaplah dengan Firman. Peganglah Firman itu di antara 
Anda dan si iblis. Hawa tidak melakukan itu dan ia gagal. Dan 
ketika gereja menurun dalam hal Firman maka gereja masuk 
ke dalam kedalaman dari kegelapan Iblis.
 “Dan engkau tetap menderita dan sabar, dan engkau 
telah berjerih payah oleh karena Nama-Ku, dan engkau tidak 
mengenal lelah.” Ini hampir sama seperti yang dikatakan 
dalam ayat 2. Tetapi dalam ayat 2 pekerjaan, jerih payah, dan 
kesabarannya adalah dalam menjaga Firman yang suci itu 
yang telah dipercayakan kepada mereka. Bagaimana mereka 
menahan musuh agar tetap jauh. Betapa mereka itu adalah 
suatu pujian bagi Paulus. Tetapi dalam ayat ini penganiayaan 
dan ujian dan kesabaran mereka adalah demi Nama Yesus 
yang terpuji itu.
 Anda tahu bahwa hal itu sama sekali tidak aneh, sebab 
Firman dan Nama itulah yang menyebabkan musuh tercurah 
kepada kita seperti air bah. Firman yang penuh kuasa yang 
telah dimanifestasikan dalam kesembuhan, keajaiban, 
mujizat, dan demonstrasi lainnya, menyebabkan orang Farisi 
berteriak menuntut kematian bagi orang percaya yang sejati. 
Dan sekarang Nama itu, yang dibenci dan dihina oleh orang 
Yahudi, diolok-olok oleh orang terpelajar ketika mereka 
tertawa karena berpikir bagaimana bisa ada orang yang 
sebodoh itu untuk percaya kepada seorang manusia yang 
telah mati dan bangkit kembali dan yang sekarang duduk di 
sorga. Jadi di sini ada para penganiaya yang religius, yaitu 
orang-orang Yahudi, sedang mengutuki Yesus ini, Yang bagi 
mereka adalah seorang Mesias palsu; dan di sini ada yang lain 
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sedang tertawa dengan gembira dan mengolok-olok dengan 
sindiran yang kasar pada Nama tuhan yang baru, Yang bagi 
mereka sama sekali bukan tuhan.

 Sekarang di sini ada sesuatu yang lain yang dimulai di 
zaman itu dan akan berlanjut terus sepanjang zaman-zaman 
itu, menjadi semakin dalam dan semakin gelap. Yaitu, 
orang-orang menolak Nama itu. Bukan Gereja Efesus sejati 
yang melakukannya. Tidak Pak. Itu adalah rasul-rasul 
palsu. Itu adalah orang luar yang berusaha untuk masuk dan 
mencemari orang percaya. Orang Efesus mengenal Nama 
itu dan mengasihinya. Ingatlah asal-usul Gereja Efesus. 
Sekelompok kecil dari orang-orang yang menantikan Mesias 
mendengar bahwa seorang nabi yang menyebut dirinya 
pendahulu kedatangan Mesias telah tampil di padang gurun 
Palestina dan sedang membaptis orang kepada pertobatan 
dari dosa. Lalu, orang-orang ini, menerima baptisan Yohanes. 
Tetapi ketika Paulus datang kepada mereka, ia menunjukkan 
kepada mereka bahwa nabi itu telah mati, bahwa Yesus telah 
datang dan menggenapi hidup-Nya sebagai sebuah korban 
untuk dosa, dan bahwa SEKARANG Roh Kudus telah datang 
dan mau masuk dan memenuhi semua orang percaya yang 
sejati dalam Yesus, yaitu Mesias. Ketika mereka mendengar 
hal ini, MEREKA DIBAPTIS DALAM NAMA TUHAN YESUS, 
dan ketika Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, 
mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka tahu 
apa artinya untuk mematuhi Firman, yaitu untuk dibaptis 
dalam Nama-Nya (Tuhan Yesus Kristus) dan dengan jalan itu 
mereka tahu bahwa mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. 
Anda tidak dapat membuat orang-orang itu berubah. Mereka 
mengenal kebenaran. Kisah Para Rasul 19:1-7.

 Mereka mengetahui kuasa dari Nama itu. Mereka 
melihat bahwa Nama itu sangat berkuasa bahkan kain yang 
diambil dari tubuh Paulus dan diberikan dalam Nama Yesus 
kepada orang-orang yang menderita dapat menyembuhkan 
orang-orang sakit itu dari segala penyakit dan mengusir 
roh-roh jahat. Nama itu bekerja dengan begitu ajaib dan nyata 
sehingga orang-orang Yahudi yang jahat di Efesus mencoba 
memakai Nama itu untuk mengusir setan. Kisah Para Rasul 
19:11-17, “Dan Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang 
luar biasa melalui tangan Paulus, sehingga orang membawa 
saputangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan 
meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah 
penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat dari mereka. 
Juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang berjalan keliling 
di negeri itu mencoba menyebut Nama Tuhan Yesus atas 
mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya: 
‘Kami menyumpahi kamu demi Nama Yesus Yang diberitakan 
oleh Paulus.’ Dan mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh 
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orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama 
Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab dan berkata: ‘Yesus aku 
kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?’ 
Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan 
menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga 
mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan 
luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, 
baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah 
mereka semua dan makin masyhurlah Nama Tuhan Yesus.”
 Mereka mengetahui kehidupan yang benar yang menyertai 
orang yang membawa Nama itu, sebab setiap orang yang 
menyebut Nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan dosa. 
Sucikanlah dirimu, hai kamu orang-orang yang mengangkat 
perkakas rumah Tuhan. Jangan kamu menyebut Nama 
Yehovah Tuhanmu dengan sembarangan. Orang-orang Efesus 
ini adalah ORANG-ORANG KRISTEN. Mereka membawa 
sebuah Nama, dan Nama itu adalah Kristus, Yang merupakan 
Roh Tuhan yang ada di dalam mereka, dan Yang merupakan 
salah satu dari Nama-Nama tiga rangkap dari Tuhan mereka.
 “Dan engkau telah berjerih payah oleh karena Nama-Ku, 
dan engkau tidak mengenal lelah.” Orang-orang percaya 
ini bukan berjerih payah untuk Paulus, atau untuk sebuah 
organisasi. Mereka tidak terikat pada program dan lembaga 
di mana mereka mendirikan tempat untuk menampung 
suatu nilai. Mereka bekerja untuk Tuhan. Mereka adalah 
hamba-hamba-Nya, bukan pion-pion organisasi. Mereka tidak 
pergi ke gereja pada hari Minggu dan berbicara tentang Nama 
itu dan kemudian melupakan-Nya selama sisa dari pekan itu. 
Mereka tidak memberikan kata-kata saja kepada Nama itu. 
Tidak Pak. Yang diberikan adalah hidup mereka.
 Semua yang mereka lakukan, mereka lakukan dalam 
Nama itu. Dalam Nama itu mereka bertindak, tetapi jika 
mereka tidak dapat bertindak dalam Nama itu, maka mereka 
tidak bertindak. Orang-orang ini adalah orang Kristen yang 
ditempatkan di sorga yang kelakuannya ada dalam Tuhan.
 Tetapi kelompok pokok anggur yang palsu itu yang ingin 
mencemarkan Nama itu berkerumun seperti serigala-serigala 
yang mengendap-endap di dalam kegelapan, menunggu 
untuk masuk dan mencabik-cabik. Tetapi orang-orang kudus 
bertahan dalam ujian dan menjaga Firman dan Nama itu.

KELUHAN DARI TUHAN

 Wahyu 2:4, “Namun demikian Aku mencela engkau, karena 
engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula.” Untuk 
memahami hal ini Anda harus menyadari bahwa Roh bukan 
berbicara kepada orang kudus di Efesus yang mula-mula 
itu saja. Pesan ini ditujukan kepada seluruh zaman itu yang 
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berlangsung selama kira-kira 120 tahun. Maka, pesannya, 
ditujukan kepada semua generasi dalam jangka waktu itu. 
Nah sejarah akan terus terulang. Di dalam generasi-generasi 
bangsa Israel kita melihat kebangunan rohani terjadi dalam 
satu generasi, tetapi kita melihat api kebangunan rohani itu 
memudar dalam generasi yang berikutnya. Dalam generasi 
yang ketiga, mungkin bara api itu masih berpijar sedikit, tetapi 
dalam generasi yang keempat mungkin sudah sama sekali 
tidak ada sisa dari nyala api yang mula-mula itu. Kemudian 
Tuhan menyalakan api itu lagi, dan proses yang sama terulang 
lagi. Itu hanyalah perwujudan dari kebenaran bahwa Tuhan 
tidak punya cucu. Keselamatan tidak diberikan dari satu orang 
kepada orang lain melalui kelahiran alami, demikian pula 
suksesi kerasulan, itu sama sekali tidak benar. Itu tidak ada 
dalam Firman. Anda memulai dengan orang-orang percaya 
yang benar-benar telah dilahirkan kembali, dan ketika generasi 
yang berikutnya datang mereka bukan lagi orang Kristen 
yang sederhana, tetapi mereka telah mengambil sebuah nama 
denominasi dan sekarang mereka adalah orang Baptis, orang 
Methodist, dan sebagainya. Benar juga, itulah tepatnya siapa 
mereka. Mereka bukan orang Kristen. Untuk diselamatkan, 
Anda harus dilahirkan oleh kehendak Tuhan, bukan oleh 
kehendak manusia. Tetapi orang-orang ini sekarang sedang 
berkumpul oleh kehendak manusia. Saya tidak mengatakan 
bahwa beberapa orang dari mereka tidak benar di hadapan 
Tuhan. Tidak pernah sesaat pun saya mengatakan itu, tetapi api 
yang mula-mula itu sudah padam. Mereka tidak sama lagi.
 Kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan 
Tuhan, semangat untuk mengenal Firman-Nya, seruan 
untuk masuk ke dalam Roh, semua sudah mulai pudar dan 
gereja itu bukannya berkobar-kobar dengan api dari Tuhan 
ia malahan sudah menjadi dingin dan menjadi agak formal. 
Itulah yang dahulu terjadi kepada orang Efesus. Mereka 
menjadi agak formal. Penyerahan diri kepada Tuhan sedang 
sekarat dan orang tidak terlalu peduli dengan apa yang Tuhan 
pikirkan tentang mereka sebab mereka mulai memperhatikan 
apa yang dunia pikirkan tentang mereka. Generasi kedua 
yang muncul itu persis sama seperti Israel. Mereka meminta 
seorang raja supaya sama seperti bangsa-bangsa lain. Ketika 
mereka melakukan itu, mereka menolak Tuhan. Tetapi tetap 
saja mereka melakukannya. Itu adalah sejarah gereja. Ketika 
gereja lebih memikirkan untuk menyesuaikan diri dengan 
dunia daripada menyesuaikan diri dengan Tuhan, tidak lama 
setelah itu Anda akan melihat mereka berhenti melakukan 
hal-hal yang dahulu mereka lakukan, dan mulai melakukan 
hal-hal yang pada mulanya tidak mau mereka lakukan. 
Mereka mengubah cara berpakaian mereka, sikap mereka 
dan tingkah laku mereka. Mereka menjadi kendur. Itulah apa 
artinya “Efesus”: santai — berhanyut-hanyut.
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 Siklus kebangunan rohani dan kematian tidak pernah 
berhenti. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengingat 
pergerakan Tuhan dalam Roh yang terakhir ini ketika pria dan 
wanita berpakaian seperti orang Kristen, pergi ke gereja, berdoa 
sepanjang malam, berdiri di sudut jalan dan tidak malu akan 
manifestasi Roh. Mereka meninggalkan gereja-gereja mereka 
yang tua dan mati dan mereka menyembah di dalam rumah atau 
di dalam gedung pertokoan yang sudah tua. Mereka memiliki 
sesuatu yang nyata. Tetapi tidak terlalu lama setelah itu 
mereka mulai mendapat cukup banyak uang untuk membangun 
gedung-gedung gereja baru yang bagus. Mereka menempatkan 
paduan suara sebagai pengganti mereka untuk menyanyi 
bagi Tuhan. Mereka membuat paduan suara itu mengenakan 
gaun. Mereka mengorganisasikan sebuah pergerakan dan 
dijalankan oleh manusia. Dengan segera mereka mulai 
membaca buku-buku yang tidak pantas untuk dibaca. Mereka 
menurunkan palang-palangnya dan kambing-kambing masuk 
ke dalam dan mengambil alih. Sorak sukacita sudah tidak ada. 
Kebebasan Roh sudah tidak ada. Oh, mereka mempertahankan 
sebuah bentuk lahiriah; tetapi api itu sudah padam dan yang 
tersisa hanyalah kegelapan yang seperti abu.

 Beberapa saat yang lalu saya mengatakan bahwa Yohanes 
mengerti apa artinya mengasihi Tuhan. Rasul besar yang 
penuh dengan kasih itu pasti sudah melihatnya ketika gereja 
mulai kehilangan kasih yang semula itu kepada Tuhan. 
Dalam 1 Yohanes 5:3, ia berkata, “Sebab inilah kasih kepada 
Tuhan, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya 
(Firman-Nya).” Satu penyimpangan kecil dari Firman itu 
adalah sebuah langkah menjauh dari Kristus. Orang-orang 
berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, mereka pergi 
ke gereja, bahkan mereka bersorak dan bersukacita dan 
bernyanyi dan menikmati saat yang sangat menyentuh 
perasaan. Tetapi ketika semuanya itu berakhir, perhatikan dan 
lihatlah apakah mereka berada di dalam FIRMAN itu, berjalan 
di dalam-Nya, hidup di dalam-Nya. Jika mereka mengalami 
semua hal yang lain itu dan kemudian tidak berjalan di 
dalam Firman, maka mereka bisa mengatakan bahwa mereka 
mengasihi Tuhan tetapi kehidupan mereka menceritakan yang 
lain. Saya ingin tahu apakah Yohanes tidak melihat banyak 
hal itu sebelum ia meninggal; orang-orang berkata bahwa 
mereka mengasihi Tuhan tetapi tidak menaati Firman-Nya. 
Oh, Gereja Efesus, sesuatu sedang terjadi padamu. Seseorang 
sedang berusaha menambahkan kepada Firman itu atau 
mengurangkan dari pada-Nya. Tetapi mereka melakukannya 
secara licik sekali sehingga Anda tidak dapat melihatnya. 
Mereka tidak membuat suatu gerakan yang begitu besar 
sehingga Anda bisa melihatnya di tempat terbuka. Itu 
terselubung, dan mereka membawakannya dengan memakai 
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akal dan pengertian manusia dan itu akan mengambil alih 
kalau Anda tidak menolaknya. Kembalilah ke Pentakosta 
sebelum terlambat!
 Tetapi seperti biasa orang tidak menghiraukan peringatan 
Tuhan. Api kebangunan rohani yang dibangun di atas 
Firman yang suci itu sungguh luar biasa, dan manifestasi 
Roh itu begitu diberkati, sehingga suatu rasa takut yang kecil 
menyusup masuk dan suatu bisikan di dalam hati berkata, 
“Bagaimana kita dapat melindungi kebenaran yang kita 
miliki ini? Apa yang dapat kita lakukan supaya kebangunan 
rohani ini berlangsung terus?” Pada saat itulah “roh 
antikristus” masuk dan berbisik, “Lihatlah, sekarang kamu 
memiliki kebenaran, pastikanlah agar itu tidak terhilang. 
Organisasikan dan susunlah kredomu tentang apa yang 
kamu percayai. Tempatkan semuanya itu di dalam sebuah 
buku pedoman gereja.” Dan mereka melakukannya. Mereka 
mengorganisasikan. Mereka menambahkan sesuatu kepada 
Firman. Dan mereka mati persis seperti yang terjadi kepada 
Hawa karena menerima Satu kata yang salah. Firman 
Tuhanlah yang memberi kehidupan. Dan bukan apa yang kita 
katakan tentang Firman yang diperhitungkan, tetapi apa yang 
telah dikatakan oleh Tuhan.

PERINGATAN DARI TUHAN

 Wahyu 2:5, “Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau 
telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula 
engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan segera 
datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari 
tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.”
 Tuhan menyuruh mereka untuk MENGINGAT. Jelas 
sekali ada sesuatu yang telah mereka lupakan. Mereka telah 
melupakan sesuatu. Ia menyuruh mereka untuk mengarahkan 
pikiran mereka kembali kepada titik permulaan mereka. 
Permulaan dari zaman pertama itu adalah Pentakosta. 
Mereka sudah jatuh dari sana. Mereka telah melupakan 
kemuliaan dan keajaiban itu. Inilah saatnya untuk kembali 
dalam pikiran dan kemudian dalam kenyataan. Kembali 
kepada waktu di mana mereka dapat berkata, “Bagiku 
hidup adalah Kristus.” Kembali kepada kemurnian ketika 
Ananias dan Safira ditangani. Kembali ke Gerbang Indah 
itu. Oh, betapa memalukannya untuk menjauh dari Tuhan 
dan mendukung tindakan-tindakan itu yang mencemarkan 
Nama-Nya. Biarlah mereka yang menyebut Nama-Nya 
meninggalkan dosa dan menjaga kesucian bejana-bejana 
mereka bagi Tuhan. Lihatlah dahulu Anda itu siapa di dalam 
hati, dan pikiran Anda, dan di dalam hidup Anda. Lalu 
kembalilah ke situ.
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 Dan apakah jalan untuk kembali itu? Jalannya 
adalah jalan pertobatan. Jika orang berdosa harus datang 
kepada Tuhan melalui jalan pertobatan maka orang yang 
suam-suam kuku atau orang yang murtad harus bertobat 
lebih sungguh-sungguh lagi. Bertobatlah! Hasilkanlah 
buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buktikanlah itu 
dengan hidupmu. “Jika engkau tidak bertobat,” kata Tuhan, 
“Aku akan mengambil kaki dianmu.” Pasti. Sebuah gereja 
yang dalam keadaan begitu tidak dapat memberikan terang 
kepada dunia. Terangnya sudah berubah menjadi kegelapan. 
Maka Tuhan akan mengambil utusannya yang setia dan 
gembala-gembalanya yang setia dan membiarkan mereka 
sendiri, dan mereka akan terus berbicara tentang Kekristenan 
tetapi sudah kehilangan Kekristenan.
 Cepatlah bertobat! Jangan ragu-ragu! Jelas sekali bahwa 
Efesus ragu-ragu, sebab ternyata jangka waktu hidupnya 
tidak begitu lama. Kemuliaan Tuhan berkurang dengan 
sangat cepat. Tidak lama setelah itu kota tersebut hancur. 
Kuilnya yang megah menjadi sebuah tumpukan besar yang 
tak berbentuk. Tanahnya menjadi rawa yang didiami oleh 
unggas air; penduduknya sudah pergi kecuali segelintir orang 
tidak percaya di sebuah perkampungan yang kumuh. Tidak 
ada SATU pun orang Kristen yang tertinggal. Pelita itu telah 
diambil dari tempatnya.
 Nah itu bukan berarti bahwa pada waktu itu ia tidak bisa 
bertobat. Itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa bertobat. 
Kita bisa. Tetapi itu harus dilakukan dengan cepat. Itu 
harus merupakan seruan hati yang tulus kepada Tuhan di 
dalam penyesalan, dan kemudian Tuhan akan memulihkan. 
Kemuliaan itu akan kembali lagi.

BENIH PAHAM PENGIKUT NIKOLAUS

 Wahyu 2:6, “Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau 
membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang 
juga Kubenci.”
 Nah ada dua pemikiran mengenai siapa itu pengikut 
Nikolaus. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka adalah 
sekelompok orang murtad yang pendirinya adalah, Nikolaus 
dari Antiokhia, seorang penganut agama Yahudi, yang 
menjadi salah seorang dari ketujuh diaken di Yerusalem. 
Mereka memiliki perayaan-perayaan penyembahan 
berhala dan perilaku mereka sangat tidak senonoh. Mereka 
mengajarkan bahwa agar seseorang dapat menguasai hawa 
nafsu maka orang itu harus mengalami terlebih dahulu 
seluruh bagian dari hawa nafsu itu. Dengan sendirinya 
mereka jatuh ke dalam kebebasan yang seperti itu sehingga 
kebobrokan mereka menjadi lengkap. Dengan demikian 
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mereka telah menerapkan pada diri mereka dua nama dari 
Perjanjian Lama yang melambangkan sikap berlebih-lebihan 
yang seperti itu: Bileam dan Izebel. Karena Bileam merusak 
bangsa itu dan dengan demikian menaklukkan mereka, 
maka dikatakan pula bahwa Nikolaus melakukan hal yang 
serupa. Menurut dugaan kelompok ini dipaksa keluar dari 
Efesus dan menemukan sebuah tempat untuk mendirikan 
kelompoknya di Pergamus.
 Tetapi masalahnya adalah kepercayaan tersebut tidak 
benar. Secara mutlak tidak ada sejarahnya. Paling-paling 
itu hanyalah sebuah tradisi. Untuk mengambil pandangan 
yang seperti itu akan membuat zaman gereja Efesus hanya 
sebagai sebuah peristiwa sejarah yang sama sekali tidak 
ada hubungan dengan hari ini. Itu tidak benar, sebab apa 
saja yang dimulai di gereja mula-mula itu harus berlanjut 
terus di setiap zaman sampai akhirnya itu diberkati dan 
ditinggikan oleh Tuhan atau dihancurkan sebagai barang 
yang kotor di dalam lautan api. Bahwa tradisi ini sebenarnya 
bertentangan dengan Kitab Suci, secara sederhana dicatat 
dalam Wahyu 2:2, Gereja Efesus TIDAK DAPAT SABAR 
terhadap orang-orang jahat. Maka mereka harus mengusir 
orang-orang jahat itu, kalau tidak itu tidak masuk akal 
untuk mengatakan bahwa mereka tidak dapat sabar 
terhadap orang-orang jahat itu. Jika mereka tidak mengusir 
orang-orang itu, maka berarti mereka bisa sabar terhadap 
mereka. Nah dalam ayat 6, dikatakan bahwa mereka 
membenci perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kelompok 
Nikolaus ini tetap merupakan satu bagian dari zaman 
pertama itu, melakukan perbuatan-perbuatan mereka. 
Perbuatan-perbuatannya dibenci, tetapi orang-orangnya 
tidak dibuat tak berdaya. Demikianlah kita melihat 
benih-benih di Efesus yang akan berlanjut terus dan akan 
menjadi sebuah ajaran yang akan berjalan terus sampai, dan 
ke dalam, lautan api.
 Siapakah para pengikut Nikolaus ini? Kata itu berasal 
dari dua kata Yunani. Nikao, yang artinya menaklukkan, 
dan Laos, yang artinya kaum awam. Dalam kenyataan yang 
sederhana, seseorang sedang melakukan sesuatu di dalam 
gereja mula-mula itu yaitu sedang menaklukkan kaum awam. 
Jika kaum awam yang sedang ditaklukkan, maka pasti orang 
yang melakukannya adalah orang yang memiliki “otoritas” 
di sana.
 Apakah yang sedang terjadi di dalam gereja itu yang 
dibenci oleh Tuhan? Apa yang terjadi pada waktu itu, dan 
yang sedang terjadi pada hari ini, itulah tepatnya arti dari 
kata Nikolaus. Entah bagaimana orang-orang sedang 
ditundukkan dengan cara yang secara mutlak bertentangan 
dengan Firman Tuhan.
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 Sekarang untuk mendapatkan arti yang sebenarnya dari 
apa yang akan kita bahas ini, saya harus memperingatkan 
Anda untuk tetap mengingat bahwa agama (hal-hal rohani 
jika Anda suka), terdiri dari dua bagian yang kait-mengait 
tetapi keduanya saling bertentangan seperti hitam dan 
putih. Agama dan dunia rohani terjadi dari dua pohon itu 
yang akar-akarnya ada di Eden. Pohon Kehidupan dan 
Pohon Pengetahuan tentang yang Baik dan yang Jahat 
keduanya berdiri di tengah-tengah taman itu dan tidak 
disangsikan bahwa ranting-rantingnya saling kait-mengait. 
Demikianlah di dalam Gereja Efesus itu ada paradoks 
yang sama. Gereja terdiri dari yang baik dan yang jahat. 
Dua pokok anggur membentuk gereja. Mereka itu seperti 
gandum dan lalang, tumbuh secara berdampingan. Tetapi 
yang satu adalah BENAR. Yang satu lagi adalah PALSU. 
Sekarang Tuhan akan berbicara KEPADA masing-masing 
dan Ia akan membicarakan TENTANG masing-masing dari 
mereka. Ia akan menyebut mereka gereja. Dan hanya orang 
pilihan yang akan benar-benar tahu yang mana adalah 
Roh yang benar. Hanya orang pilihan yang tidak akan 
tertipu. Matius 24:24, “Sebab Kristus-Kristus palsu dan 
nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan 
tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga 
sekiranya mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang 
pilihan juga.” Jadi jauh di sana di dalam gereja mula-mula 
(sebuah periode yang sangat singkat sesudah Pentakosta) 
pokok anggur yang palsu itu telah mengaitkan dirinya 
pada Pokok Anggur Yang Benar dan kita mendapati 
perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus ini. Dan roh 
itu akan didapati sedang memerangi Pokok Anggur Yang 
Benar sampai ia dibinasakan oleh Tuhan. Sekarang apakah 
Anda memahaminya?
 Baiklah. Nah bagaimana kondisi rohani gereja itu? 
Ia telah meninggalkan kasihnya yang semula. Arti dari 
meninggalkan kasihnya yang semula kepada Firman Tuhan 
telah disingkapkan kepada kami sebagai sudah jatuh dari 
permulaannya, yaitu Pentakosta. Dalam bahasa Inggris yang 
sederhana, itu berarti gereja ini berada dalam bahaya karena 
akan dijauhkan dari pimpinan Roh Kudus, yaitu kendali Roh. 
Inilah tepatnya apa yang terjadi setelah Musa memimpin Israel 
keluar dari tanah Mesir. Cara Tuhan adalah untuk memimpin 
mereka dengan awan api, ucapan kenabian, mujizat dan 
tanda, dan keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. 
Hal ini seharusnya dilaksanakan oleh orang-orang “yang 
dipilih oleh Tuhan,” dan “yang ditahbiskan oleh Tuhan,” 
dan “yang diperlengkapi oleh Tuhan,” dan “yang diutus oleh 
Tuhan,” dengan seluruh perkemahan itu dikuasai oleh suatu 
gerakan Roh Kudus. Mereka memberontak dan menginginkan 
seperangkat aturan dan kredo untuk dijadikan pedoman. Lalu 
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mereka menginginkan seorang raja. Kemudian mereka ingin 
menjadi sama seperti dunia dan masuk ke dalam kemurtadan 
total dan keadaan lupa. Begitulah tepatnya bagaimana zaman 
gereja yang pertama mulai, dan itu akan menjadi semakin 
parah, sampai Roh Kudus ditolak sepenuhnya dan Tuhan 
harus membinasakan orang-orang itu.

 Lihatlah bagaimana itu mulai di gereja mula-mula. 
Itu disebut perbuatan-perbuatan. Kemudian itu menjadi 
sebuah doktrin. Itu menjadi standar. Itu menjadi cara yang 
tidak bisa ditekuk. Akhirnya ia mengambil alih dan Tuhan 
dikesampingkan. Oh, ia mulainya sangat kecil, dengan 
diam-diam sekali, sangat tidak membahayakan. Tampaknya 
begitu baik. Tampaknya begitu benar. Lalu ia mencengkeram, 
dan seperti ular sanca, ia mencekik dan membunuh seluruh 
kerohanian yang ada di dalam gereja. Oh, pokok anggur yang 
palsu itu licik. Ia seperti seorang malaikat terang sampai 
ia mencengkeram Anda. Sekarang saya ingin mengatakan 
bahwa saya percaya dalam hal kepemimpinan. Tetapi bukan 
kepemimpinan manusia yang saya percayai. Saya percaya 
akan kepemimpinan Roh Kudus yang datang melalui Firman. 
Saya juga percaya, bahwa Tuhan telah menempatkan orang di 
dalam gereja, yaitu orang yang dikaruniai oleh Roh; dan mereka 
akan menjaga agar gereja tetap tertib. Saya percaya itu. Saya 
juga percaya bahwa gereja dipimpin oleh orang yang Tuhan 
utus untuk memimpin. Tetapi pimpinan itu adalah DENGAN 
FIRMAN, sehingga sebenarnya itu bukan manusia yang 
memimpin tetapi ROH TUHAN, sebab Firman dan Roh adalah 
SATU. Ibrani 13:7, “Ingatlah mereka yang memimpin kamu, 
yang telah menyampaikan Firman Tuhan kepadamu. Contohlah 
iman mereka, dan perhatikanlah bagaimana mereka hidup.”

 Tetapi lihatlah apa yang dahulu terjadi di sana. Pokok 
anggur yang palsu itu mencengkeram dan ia mengajarkan 
bahwa kepemimpinan manusia itu benar. Ia mengajarkan 
bahwa gereja harus diperintah. Ia mengajarkan untuk 
mengontrol umat, tetapi bukannya melakukan itu dengan 
cara Tuhan, mereka hanya mengambil alih kuasa dan 
menaruh semua kuasa kerohanian ke tangan mereka sendiri 
dan muncul dengan sebuah imamat kudus yang berdiri di 
antara Tuhan dan umat. Mereka kembali lagi ke sistem Harun 
yang lama itu. Mereka menjadi antikristus sebab mereka 
telah membuang kedudukan Kristus sebagai pengantara dan 
memberlakukan sistem mereka sendiri. Tuhan membenci itu. 
Orang Efesus membenci itu dan setiap orang percaya yang 
sejati akan membencinya juga. Kita pasti sudah buta sama 
sekali kalau kita tidak melihat hal yang sama itu bekerja 
sepanjang zaman-zaman itu dan sekarang adalah yang paling 
parah dari semua zaman. Apakah itu, itu adalah organisasi. 
Itu memisahkan orang. Umat Tuhan seharusnya menjadi 
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satu. Oleh SATU Roh mereka SEMUA dibaptis menjadi 
satu tubuh dan SETIAP ORANG harus digerakkan oleh Roh 
Kudus dan SETIAP ORANG harus ikut berpartisipasi dalam 
menyembah Tuhan. Tetapi orang-orang ingin menjadi yang 
paling utama, maka mereka mengambil alih kendali, dan 
uskup menjadi uskup agung, dan dengan gelar-gelar yang 
mengagumkan mereka mengabaikan Firman Tuhan dan 
mengajarkan doktrin mereka sendiri. Mereka mengharuskan 
orang untuk menaati mereka sampai tiba waktunya di mana 
cara mereka menyembah sudah sama sekali tidak seperti masa 
permulaan sesudah Pentakosta. Perbuatan-perbuatan ini 
adalah permulaan dari adanya suksesi kerasulan. Dari suksesi 
kerasulan adalah satu langkah yang mudah dan cepat menuju 
“keanggotaan gereja” sebagai sarana untuk mendapatkan 
kasih karunia keselamatan. Firman dikurangi menjadi sebuah 
kredo. Antikristus melalui rohnya mendominasi gereja.

 Lihatlah itu pada hari ini. Jika Anda membaca Kisah Para 
Rasul 2:4 dengan cara yang dilakukan oleh beberapa orang, 
Anda dapat membacanya seperti ini, “Nah ketika tiba hari 
Pentakosta, datanglah seorang imam dengan sepotong wafer 
dan berkata, ‘Julurkan lidahmu,’ dan ia menaruh wafer 
itu ke lidahnya, dan ia sendiri minum segelas anggur dan 
berkata, ‘Sekarang engkau sudah menerima Roh Kudus.’” 
Tidak masuk akal? Sampai begitulah tepatnya ajaran 
pengikut Nikolaus. Mereka berkata, “Jangan hiraukan 
apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan. Kamu tidak dapat 
memahaminya. Kami harus menafsirkannya untukmu. 
Lagi pula Alkitab itu belum selesai. Alkitab harus berubah 
mengikuti zaman dan kami akan memberi tahu kepadamu 
apa saja perubahannya.” Betapa bertentangan hal itu dengan 
Firman Tuhan yang dengan tegas menyatakan “Tuhan adalah 
benar, dan semua manusia pembohong,” kapan saja apabila 
ada konflik dengan kebenaran itu. Langit dan bumi akan 
berlalu, tetapi TIDAK SATU PUN FIRMAN Tuhan yang akan 
gagal. Jadi orang-orang itu dipimpin oleh orang-orang yang 
menempatkan diri tidak pada tempatnya. Mereka mengatakan 
bahwa mereka adalah wakil Kristus, tetapi sebenarnya mereka 
adalah antikristus.

 Di sini ada satu kisah sedih lagi. Ini adalah kisah mengenai 
baptisan air. Di zaman Yesus dan sesudah hari Pentakosta 
mereka diselam di dalam air. Tidak ada seorang pun yang 
menyangkal itu. Orang-orang yang berpendidikan mengatakan 
bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah menuangkan air ke 
atas mereka karena mudah untuk menemukan tempat air yang 
kecil di banyak tempat. Dan ketika mereka menuangkan air 
ke atas mereka, mereka melakukannya dalam nama Bapa dan 
Anak dan Roh Kudus, seolah-olah gelar-gelar itu adalah nama 
yang sesungguhnya, dan seolah-olah ada tiga Tuhan bukan 
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hanya ada satu. Tetapi tinggallah di dalam organisasi itu dan 
cobalah memberitakan kebenaran tentang baptisan dengan 
diselam dalam Nama Tuhan Yesus Kristus maka Anda akan 
diusir ke luar. Anda tidak bisa dipimpin oleh Tuhan dan tetap 
tinggal di sana. Itu tidak mungkin.
 Nah Paulus adalah seorang nabi, diajar oleh Roh Kudus. 
Jika Paulus membaptis dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, 
dan berkata bahwa terkutuklah siapa pun yang melakukan 
hal yang berbeda dengan apa yang ia beritakan, maka inilah 
saatnya untuk bangun dan melihat bahwa sekarang gereja 
tidak lagi dikendalikan oleh Roh Kudus tetapi dikendalikan 
oleh para pengikut Nikolaus. Kisah Para Rasul 20:27-30, 
“Sebab aku tidak lalai untuk memberitakan seluruh maksud 
Tuhan kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah 
seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh 
Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Tuhan 
yang telah diperoleh-Nya dengan darah-Nya sendiri. Sebab 
aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang 
ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan 
menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri 
akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu 
mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar 
dan supaya mengikut mereka.”
 Paulus melihat hal itu datang. Tetapi ia memperingatkan 
mereka tentang imamat yang licik ini yang akan datang dan 
mengambil alih dengan doktrin-doktrinnya yang palsu. Ia 
tahu bahwa mereka akan menerapkan cara penyembahan 
yang mengucilkan jemaat dari bagian apa pun di dalam 
pelayanan Roh Kudus. Dan bahkan hari ini di antara mereka 
yang mengklaim bahwa mereka bebas dan penuh Roh tidak 
terdapat banyak kebebasan bagi kaum awam, dan yang 
terbaik yang dapat kita lihat adalah beberapa pengkhotbah 
dengan khotbah yang diilhami sementara kawanannya hanya 
duduk saja di sana dan berusaha untuk menyerapnya. Itu 
jauh berbeda dari Paulus yang berkata bahwa ketika semua 
berkumpul, semua dipimpin Roh, dan semua ikut mengambil 
bagian di dalam penyembahan Rohani.
 Dan gereja tidak pernah memahami pelajaran ini baik 
dari Kitab Suci maupun dari sejarah. Setiap kali Tuhan 
memberikan suatu lawatan Roh Kudus dan orang memperoleh 
kebebasan, setelah beberapa lama mereka mengikat dirinya 
lagi kepada hal yang sama dari mana mereka telah keluar. 
Ketika Luther keluar dari paham Katolik, orang hidup 
merdeka selama beberapa lama. Tetapi sesudah ia meninggal, 
orang mengorganisasikan saja apa yang mereka pikir adalah 
kepercayaan Luther dan menyusun kredo dan ide mereka 
sendiri dan menolak siapa saja yang bertentangan dengan apa 
yang mereka katakan. Mereka langsung kembali lagi ke paham 
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Katolik dengan bentuk yang sedikit berbeda. Dan hari ini juga 
banyak orang Lutheran yang sudah siap untuk kembali ke 
sana sepenuhnya.
 Oh, ya! Di dalam Wahyu 17, pelacur tua itu mempunyai 
banyak anak perempuan. Anak-anak perempuan ini sama 
seperti ibunya. Mereka menyampingkan Firman, menyangkal 
pekerjaan Roh Tuhan, menundukkan kaum awam, dan 
membuat kaum awam tidak mungkin dapat menyembah 
Tuhan jika kaum awam tidak datang melalui mereka atau 
melalui pola mereka, yang tidak lain hanyalah sebuah cetak 
biru dari ketidakpercayaan yang berasal dari Iblis sendiri.
 Di mana, oh di manakah, kita berada secara rohani? Kita 
berada di dalam padang belantara kegelapan. Betapa jauhnya 
kita sudah menyimpang dari gereja yang pertama. Pentakosta 
tidak terlihat di mana pun dan Firman tidak dapat ditemukan. 
Suksesi kerasulan, yang hari ini banyak, tidak ada dalam 
Firman. Itu adalah alat buatan manusia. Itu mengganti secara 
tidak sah kebenaran bahwa TUHAN, BUKAN MANUSIA, 
sudah menetapkan pemimpin-pemimpin-Nya di dalam gereja. 
Petrus tidak pernah berada di Roma. Namun mereka berdusta 
dan mengatakan bahwa ia pernah. Sejarah membuktikan 
bahwa ia tidak pernah berada di Roma. Ada orang-orang 
yang membaca sejarah, tetapi mereka mengangkat bahu 
dan kembali memercayai dusta. Di manakah Anda bisa 
menemukan istilah “wakil Kristus” dalam Firman? Tidak 
ada seorang pun yang dapat menggantikan tempat-Nya, 
namun dusta itu sudah dilakukan dan orang menerimanya. 
Di manakah Anda dapat menemukan bahwa “wahyu 
tambahan” diterima oleh Tuhan, khususnya wahyu yang 
bertentangan dengan wahyu yang sudah diberikan? Namun 
mereka menerimanya dan bersandar padanya. Di manakah 
Anda dapat menemukan istilah “api penyucian”? Di manakah 
Anda menemukan istilah “misa”? Di manakah Anda dapat 
menemukan “membayar uang untuk keluar dari neraka”? Itu 
tidak ada dalam Firman, tetapi manusia menaruhnya di dalam 
buku mereka dan dengan itu mengambil alih orang-orang, 
memerintah mereka dengan menakut-nakuti. Di manakah 
Anda dapat menemukan bahwa “manusia mempunyai kuasa 
untuk mengampuni kita seolah-olah ia adalah Tuhan”? 
Istilah “Serigala-serigala yang ganas,” tidak cukup kuat 
untuk menggambarkan mereka. Paham pengikut Nikolaus. 
Organisasi. Manusia menguasai manusia.
 Kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah sebelum terlambat. 
Lihatlah tulisan tangan itu di dinding. Ia sedang menuliskan 
penghakiman. Sebagaimana perkakas yang suci itu dicemari 
dan oleh sebab itu mendatangkan murka Tuhan, sekarang 
Firman yang kudus itu sudah dicemari dan Roh berduka, 
dan penghakiman sudah ada di sini, bahkan di ambang 



98 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

pintu. Bertobatlah! Bertobatlah! Kembalilah ke Pentakosta. 
Kembalilah kepada pimpinan Roh Kudus. Kembalilah kepada 
Firman Tuhan, sebab mengapa engkau ingin mati?

SUARA ROH

 Wahyu 2:7, “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan 
apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa 
menang, dia akan Kuberi makan dari Pohon Kehidupan Yang 
ada di tengah-tengah Taman Firdaus Tuhan.”
 “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa 
yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.” Mungkin 
ada berjuta-juta orang yang akan mendengar kata-kata 
ini atau membacanya. Tetapi berapa banyak yang mau 
menghiraukannya? Kita tidak mengetahui itu. Tetapi ia yang 
mau memasang telinganya dan mau mengetahui kata-kata 
kebenaran akan mendapati bahwa Roh Tuhan menerangi dia. 
Kalau telinga Anda terbuka bagi Firman, maka Roh Tuhan 
akan membuat Firman itu nyata bagi Anda. Nah itu adalah 
pekerjaan Roh. Saya dapat mengajarkan kebenaran kepada 
Anda, tetapi kalau Anda tidak membuka telinga Anda untuk 
mendengarnya dan hati Anda untuk menerimanya, maka Anda 
tidak akan menerima wahyunya.
 Sekarang perhatikan, dikatakan bahwa Roh sedang 
berbicara kepada jemaat-jemaat. Itu adalah bentuk 
jamak, bukan tunggal. Roh tidak menyuruh Yohanes untuk 
menuliskan ini kepada sebuah jemaat lokal di Efesus, atau 
kepada zaman pertama itu saja. Ini ditujukan kepada semua 
zaman gereja. Tetapi ini adalah gereja yang mula-mula. Dan 
dengan demikian ini sama seperti Kitab Kejadian. Apa yang 
sudah dimulai di Kejadian tetap benar dalam seluruh Firman 
dan akhirnya ditutup dalam Kitab Wahyu. Demikianlah, 
gereja ini yang mulai dalam Kisah Para Rasul adalah cetak 
birunya Tuhan bagi semua zaman sampai ia ditutup di Zaman 
Laodikia. Perhatikan itu dengan teliti. Biarlah setiap zaman 
memperhatikan, sebab apa yang sedang terjadi di sini hanya 
permulaannya. Pohon kecil itu yang telah ditanam akan 
bertumbuh. Ia akan bertumbuh sepanjang zaman-zaman 
itu. Kalau begitu, ini, adalah sebuah pesan bagi setiap orang 
Kristen di setiap zaman sampai Yesus datang. Ya, begitulah, 
sebab ini adalah Roh yang sedang berbicara. Amin.

UPAHNYA DIJANJIKAN

 Wahyu 2:7, “Barangsiapa menang, dia akan Kuberi 
makan dari Pohon Kehidupan Yang ada di tengah-tengah 
Taman Firdaus Tuhan.” Ini adalah upah di masa yang akan 
datang bagi semua pemenang dari semua zaman. Ketika 
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panggilan terakhir untuk berperang sudah dibunyikan, ketika 
persenjataan kita telah diletakkan, lalu kita akan beristirahat 
di dalam firdaus Tuhan dan Pohon Kehidupan akan menjadi 
bagian kita, untuk selama-lamanya.

 “Pohon Kehidupan.” Bukankah itu sebuah gaya bahasa 
yang indah? Itu diucapkan tiga kali dalam Kitab Kejadian 
dan tiga kali dalam Kitab Wahyu. Di dalam keenam 
tempat tersebut pohon itu adalah pohon yang sama dan 
melambangkan hal yang persis sama.

 Tetapi apakah Pohon Kehidupan itu? Baiklah, 
pertama-tama, kita harus mengetahui pohon itu sendiri 
mengartikan apa. Di dalam Bilangan 24:6, ketika Bileam 
menggambarkan bangsa Israel, ia berkata bahwa mereka adalah 
“sebagai pohon gaharu yang ditanam oleh Tuhan.” Pohon di 
dalam seluruh Kitab Suci menunjuk kepada pribadi, seperti 
dalam Mazmur 1. Dengan demikian Pohon Kehidupan itu harus 
merupakan Pribadi Kehidupan, dan itu adalah Yesus.

 Nah di dalam Taman Eden terdapat dua pohon yang 
berdiri di tengah-tengahnya. Yang satu adalah Pohon 
Kehidupan, yang satu lagi adalah Pohon Pengetahuan tentang 
yang Baik dan yang Jahat. Manusia seharusnya hidup oleh 
Pohon Kehidupan; tetapi ia tidak boleh menjamah pohon 
yang satu lagi atau kalau dijamah maka ia akan mati. Tetapi 
manusia itu memakan buah dari dari pohon yang satu lagi, 
dan ketika ia melakukannya, kematian masuk ke dalam dia 
melalui dosanya, dan ia menjadi terpisah dari Tuhan.

 Nah Pohon itu yang ada di dalam Eden, Pohon itu yang 
merupakan sumber kehidupan, adalah Yesus. Di dalam 
Yohanes, pasal 6 sampai 8, Yesus menyatakan diri-Nya sendiri 
sebagai sumber hidup kekal. Ia menyebut diri-Nya sebagai 
Roti dari sorga. Ia berbicara tentang memberikan diri-Nya 
dan bahwa jika seseorang memakan Dia maka ia tidak akan 
pernah mati. Ia menyatakan bahwa Ia mengenal Abraham, dan 
bahwa sebelum Abraham ada, IA TELAH ADA. Ia bernubuat 
bahwa Ia Sendiri yang akan memberi mereka air hidup 
sehingga jika orang meminumnya maka ia tidak akan pernah 
haus lagi, tetapi akan hidup selama-lamanya. Ia menunjukkan 
bahwa diri-Nya sendiri sebagai AKU YANG AGUNG. Ia 
adalah Roti Kehidupan, Sumber Kehidupan, Yang Kekal, 
POHON KEHIDUPAN. Dahulu Ia berada di tengah-tengah 
taman Eden sebagaimana Ia akan berada di tengah-tengah 
taman firdaus Tuhan.

 Beberapa orang memiliki anggapan bahwa kedua pohon 
yang ada di taman itu hanyalah dua pohon lain yang sama seperti 
pohon lain yang telah ditempatkan oleh Tuhan di sana. Tetapi 
para peneliti yang cermat tahu bahwa itu tidak demikian. Ketika 
Yohanes Pembaptis berseru bahwa kapak sudah tersedia pada 
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akar semua pohon, ia bukan sedang berbicara mengenai pohon 
biasa yang alamiah, tetapi mengenai prinsip-prinsip rohani. 
Nah dalam 1 Yohanes 5:11 dikatakan, “Dan inilah KESAKSIAN 
itu: Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita 
dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya.” Yesus berkata dalam 
Yohanes 5:40, “Namun kamu tidak mau datang kepada-Ku 
untuk memperoleh hidup itu.” Demikianlah kesaksian itu, 
Firman Tuhan, menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa 
HIDUP, HIDUP YANG KEKAL, ada di dalam sang Anak. Bukan 
tempat lain. 1 Yohanes 5:12, “Barangsiapa memiliki Anak, ia 
memiliki HIDUP; barangsiapa tidak memiliki Anak Tuhan, 
ia TIDAK memiliki Hidup.” Nah karena kesaksian itu tidak 
dapat berubah, tidak dapat dikurangi atau ditambahkan, maka 
kesaksian itu tetap berlaku bahwa HIDUP ITU ADA DI DALAM 
SANG ANAK. Karena itu adalah demikian, MAKA POHON 
YANG ADA DI TAMAN ITU PASTILAH YESUS.

 Baiklah. Jika Pohon Kehidupan adalah satu pribadi, maka 
Pohon Pengetahuan tentang yang Baik dan yang Jahat adalah 
satu pribadi JUGA. Itu tidak bisa yang lain. Demikianlah 
Pribadi Yang Benar dan Pribadi Yang Jahat berdiri 
berdampingan di tengah-tengah Taman Eden. Yehezkiel 
28:13a, “Engkau (Iblis) ada di Eden, taman Tuhan.”

 Di sinilah kami menerima wahyu yang benar mengenai 
“Benih Ular.” Inilah yang sebenarnya terjadi di Taman 
Eden. Firman mengatakan bahwa Hawa diperdaya oleh 
ular. Sebenarnya ia dirayu oleh ular. Alkitab berkata 
dalam Kejadian 3:1, “Adapun ular ialah yang paling cerdik 
dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yehovah 
Tuhan.” Binatang ini begitu mirip dengan manusia (dan 
walaupun demikian ia adalah murni binatang) sehingga ia 
bisa berpikir dan berbicara. Ia adalah makhluk yang berdiri 
tegak dan berada di antara simpanse dan manusia, tetapi 
lebih mendekati manusia. Ia begitu dekat ke manusia sehingga 
benihnya dapat, dan memang bercampur dengan yang 
berasal dari perempuan itu dan menyebabkan perempuan 
itu hamil. Ketika hal itu terjadi, Tuhan mengutuk ular itu. 
Tuhan mengubah setiap tulang yang ada di dalam tubuh 
ular itu sehingga ia harus menjalar seperti seekor ular. Ilmu 
pengetahuan dapat mencoba semua yang ia inginkan, dan ia 
tidak akan menemukan mata rantai yang terhilang itu. Tuhan 
membuatnya begitu. Manusia itu pandai dan ia dapat melihat 
adanya suatu hubungan antara manusia dengan binatang dan 
ia berusaha untuk membuktikannya dengan evolusi. Tidak 
ada evolusi. Tetapi dahulu manusia dan binatang memang 
bercampur. Itu adalah salah satu dari misteri-misteri Tuhan 
yang tersembunyi, tetapi di sini hal itu disingkapkan. Itu 
terjadi tepat di sana di tengah-tengah Eden ketika Hawa 
berpaling dari Kehidupan untuk menerima Kematian.
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 Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada mereka 
di taman itu. Kejadian 3:15, “Dan Aku akan mengadakan 
permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara 
keturunanmu dan Keturunannya; Keturunannya akan 
meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan 
tumit-Nya.” Kalau kita memercayai Firman bahwa perempuan 
itu memang mempunyai Keturunan, maka ular itu pun pasti 
mempunyai keturunan juga. Jika Keturunan perempuan itu 
adalah seorang anak laki-laki yang terpisah dari laki-laki, maka 
keturunan ular itu harus berada dalam pola yang sama, yaitu 
seorang anak laki-laki lain harus dilahirkan tanpa perantaraan 
manusia laki-laki. Tidak ada peneliti yang tidak tahu bahwa 
Keturunan perempuan itu adalah Kristus Yang datang dengan 
perantaraan Tuhan, terlepas dari persetubuhan manusia. Sudah 
diketahui dengan baik pula bahwa nubuat tentang peremukan 
kepala ular itu sebenarnya adalah sebuah nubuat mengenai 
apa yang akan dilakukan Kristus terhadap Iblis di kayu salib. 
Di sana di kayu salib Kristus akan meremukkan kepala Iblis, 
sementara Iblis akan meremukkan tumit Tuhan.
 Bagian dari Kitab Suci itu merupakan wahyu mengenai 
bagaimana benih ular yang sesungguhnya itu telah ditaburkan 
di bumi, bahkan sebagaimana catatan dari Lukas 1:26-35 
yang kita miliki ini, di mana di dalamnya diceritakan dengan 
akurat bagaimana Benih dari perempuan itu menjadi wujud 
jasmani tanpa perantaraan manusia laki-laki. “Dan dalam 
bulan yang keenam Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi 
ke sebuah kota di Galilea, yang bernama Nazaret, kepada 
seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki 
yang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu 
adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia 
berkata: ‘Salam, hai engkau yang sangat dikaruniai, Tuhan 
menyertai engkau, diberkatilah engkau di antara wanita.’ 
Dan ketika Maria melihat malaikat itu, ia terkejut mendengar 
perkataannya itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti 
salam itu. Kata malaikat itu kepadanya: ‘Jangan takut, hai 
Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. 
Dan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan 
melahirkan seorang Anak Laki-laki dan hendaklah engkau 
menamai Dia YESUS. Ia akan menjadi besar dan akan disebut 
Anak Tuhan Yang Mahatinggi. Dan Yehovah Tuhan akan 
mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, 
dan Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai 
selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.’ 
Lalu kata Maria kepada malaikat itu: ‘Bagaimana hal itu 
mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?’ Malaikat 
itu menjawab dan berkata kepadanya: ‘Roh Kudus akan 
turun atasmu dan kuasa Tuhan Yang Mahatinggi akan 
menaungi engkau; sebab itu Anak Yang Kudus Yang akan 
kaulahirkan itu akan disebut Anak Tuhan.” Sebagaimana 
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Benih perempuan itu sesungguhnya adalah Tuhan sendiri yang 
menyatakan diri-Nya dalam tubuh manusia, maka benih ular 
itu sesungguhnya adalah cara yang diketahui oleh Iblis bahwa 
dengan itu ia dapat membuka pintu bagi dirinya untuk masuk 
ke dalam umat manusia. Tidak mungkin bagi Iblis (sebab 
ia hanyalah makhluk roh yang DICIPTAKAN) untuk dapat 
menyatakan dirinya dengan cara yang dipakai oleh Tuhan 
untuk menyatakan diri-Nya, jadi kisah dalam kitab Kejadian 
itu memberi tahu bagaimana ia menghasilkan keturunannya 
dan menempatkan atau menyuntikkan dirinya ke dalam umat 
manusia. Ingatlah bahwa Iblis juga disebut “ular.” Itu adalah 
benihnya atau suntikannya ke dalam umat manusia yang 
sedang kita bicarakan.

 Sebelum Adam bersetubuh dengan Hawa, ular itu sudah 
melakukan persetubuhan itu mendahului Adam. Dan orang 
yang dilahirkan dari persetubuhan itu adalah Kain. Kain 
berasal dari (dilahirkan dari, diperanakkan oleh) “Si Jahat,” 
1 Yohanes 3:12. Roh Kudus yang ada di dalam Yohanes 
tidak dapat menyebut di satu tempat bahwa Adam adalah 
“Si Jahat” (sebab itulah dia seandainya ia adalah ayahnya 
Kain) dan di tempat yang lain menyebut Adam adalah 
“Anak Tuhan” yang memang dia adalah Anak Tuhan melalui 
penciptaan. Lukas 3:38. Kain dilahirkan dengan karakter 
seperti bapanya, seorang pembawa kematian, seorang 
pembunuh. Sikapnya yang sama sekali menentang Tuhan 
ketika berhadapan dengan Yang Mahakuasa dalam Kejadian 
4:5, 9, 13-14, memperlihatkan bahwa dia secara mutlak bukan 
seperti manusia dalam karakteristiknya, bahkan tampaknya 
melebihi semua catatan yang kita temukan di dalam Kitab 
Suci tentang konfrontasi Tuhan terhadap Iblis. “Tetapi Kain 
dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu 
hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram.” 
“Tuhan berkata kepada Kain, ‘Di mana Habel, saudaramu 
itu?’ Dan ia menjawab: ‘Aku tidak tahu! Apakah aku penjaga 
saudaraku?’” “Lalu kata Kain kepada Tuhan: ‘Hukumanku 
itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Lihatlah, 
Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan 
tersembunyi dari hadapan-Mu, dan aku akan menjadi seorang 
pelarian dan pengembara di bumi; maka barangsiapa yang 
akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku.”

 Perhatikan catatan dari Tuhan yang dengan akurat 
menceritakan kisah tentang kelahiran Kain, Habel dan Set. 
Kejadian 4:1, “Dan Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, 
dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; dan 
kata perempuan itu: ‘Aku telah mendapat seorang laki-laki 
dari Tuhan. Dan selanjutnya dilahirkannyalah Habel, saudara 
Kain.” Kejadian 4:25, “Adam bersetubuh lagi dengan istrinya; 
lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan 
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menamainya Set.” Ada TIGA anak laki-laki yang dilahirkan 
dari DUA persetubuhan yang dilakukan oleh Adam. Karena 
Alkitab adalah Firman Tuhan yang akurat dan sempurna, 
maka ini bukan kesalahan melainkan sebuah catatan untuk 
menerangi kita. Karena TIGA anak laki-laki dilahirkan dari 
DUA persetubuhan oleh Adam, maka Anda tahu DENGAN 
PASTI bahwa SATU dari ketiga anak itu BUKANLAH anak 
Adam. Tuhan sudah mencatat hal ini dengan begitu akurat 
untuk memperlihatkan sesuatu kepada kita. Kebenaran 
mengenai hal ini adalah di dalam rahim Hawa terdapat 
DUA anak laki-laki (anak kembar) dari pembuahan yang 
TERPISAH. Ia sedang mengandung dua anak kembar, dengan 
pembuahan Kain terjadi beberapa waktu sebelum pembuahan 
Habel. Lihatlah ANAK KEMBAR itu lagi. Selalu merupakan 
kiasan yang sempurna. Bagi mereka yang berpendapat bahwa 
hal itu tidak mungkin, ketahuilah bahwa catatan medis penuh 
dengan kasus-kasus di mana wanita mengandung dua anak 
kembar yang berasal dari sel-sel telur yang terpisah dan 
pemasukan sperma yang terpisah dengan proses pembuahan 
sel-sel telur itu terjadi dalam waktu yang berbeda beberapa 
hari, dan BUKAN HANYA ITU, tetapi beberapa catatan 
medis itu memperlihatkan bahwa anak-anak kembar itu 
mempunyai ayah yang berbeda. Baru-baru ini pemberitaan 
yang mendunia diberikan bagi seorang ibu dari Norwegia yang 
sedang menuntut suaminya untuk memberikan tunjangan bagi 
dirinya dan anak kembarnya, anak yang satu berkulit putih 
dan yang satu lagi berkulit hitam. Ibu ini mengakui bahwa 
ia mempunyai kekasih seorang Negro. Kedua pembuahan 
itu terjadi dalam selang waktu kira-kira tiga minggu. Di 
Beaumount, Texas, pada tahun 1963, catatan medis kembali 
menceritakan tentang sebuah kelahiran ganda di mana 
pembuahan-pembuahannya terjadi dalam selang waktu 
berhari-hari, sesungguhnya karena selang waktu yang begitu 
lama menyebabkan wanita itu hampir mati bersama dengan 
satu bayi ketika bersalin.
 Nah mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa benih 
ular itu harus datang secara demikian? Manusia diciptakan 
untuk Tuhan. Manusia adalah untuk menjadi bait Tuhan. 
Tempat peristirahatan Tuhan (Roh Kudus) adalah manusia, 
bait itu. Kisah Para Rasul 7:46-51, “Daud telah mendapat 
kasih karunia di hadapan Tuhan dan ia memohon, supaya 
diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman 
bagi Tuhan Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah 
rumah untuk Tuhan. Tetapi Yang Mahatinggi tidak diam di 
dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang 
dikatakan oleh nabi: Langit adalah takhta-Ku, dan bumi 
adalah tumpuan kaki-Ku. Rumah apakah yang akan kamu 
dirikan bagi-Ku? Demikian firman Tuhan, atau tempat apakah 
yang akan menjadi peristirahatan-Ku? Bukankah tangan-Ku 
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sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang 
keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu 
selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, 
demikian juga kamu.” Iblis sudah mengetahui hal ini dari 
semula. Ia juga ingin tinggal di dalam manusia sama seperti 
Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan hak itu bagi 
diri-Nya sendiri. Iblis tidak dapat melakukan hal itu. Hanya 
Tuhan yang mewujudkan diri dalam tubuh manusia. Iblis 
dahulu tidak bisa dan sekarang pun tidak bisa melakukan itu. 
Ia tidak memiliki kuasa untuk menciptakan. Satu-satunya 
jalan bagi Iblis untuk mencapai apa yang ingin ia lakukan 
adalah dengan masuk ke dalam ular di Eden sama seperti 
ketika ia masuk ke dalam kawanan babi di Gadara melalui 
roh-roh jahat. Tuhan tidak masuk ke dalam binatang; tetapi 
Iblis bisa dan mau untuk mencapai tujuannya. Ia tidak bisa 
menciptakan anak secara langsung melalui Hawa seperti yang 
Tuhan lakukan melalui Maria, maka ia masuk ke dalam ular 
itu dan kemudian memperdaya Hawa. Ia merayu Hawa dan 
melalui Hawalah Iblis mendapatkan seorang anak melalui 
pihak lain. Kain memiliki seluruh karakteristik rohani Iblis 
dan karakteristik binatang (hawa nafsu, kedagingan) dari ular 
itu. Tidak heran Roh Kudus mengatakan bahwa Kain berasal 
dari si jahat itu. Ia memang berasal dari si jahat.

 Sekarang saya ingin membahas sebuah bukti yang pasti 
yang kami miliki bahwa ada suatu persamaan yang nyata 
antara manusia dan binatang. Ini adalah sebuah hal jasmani. 
Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengambil sel embrio 
dari janin yang belum lahir dan menyuntikkannya ke dalam 
tubuh manusia? Lalu sel tiroid akan langsung menuju ke tiroid 
manusia, sel ginjal akan langsung menuju ke ginjal manusia. 
Apakah Anda menyadari betapa mengagumkannya hal ini? 
Sesuatu yang berakal menuntun sel-sel binatang itu ke tempat 
yang benar-benar tepat. Sesuatu yang berakal itu menerima 
sel-sel itu dan menempatkannya di tempat yang benar-benar 
tepat. Ada suatu persamaan antara binatang dan manusia. 
Manusia dan binatang tidak bisa bercampur dan beranak. Hal 
itu sudah dicoba. Tetapi dahulu di taman itu percampuran 
tersebut memang terjadi dan persamaan kimia yang masih ada 
sekarang membuktikan hal itu. Sebab dahulu di Eden, ular 
adalah makhluk yang berdiri tegak. Ia mirip dengan manusia. 
Ia hampir sama dengan manusia. Iblis memanfaatkan 
karakteristik jasmani ular itu untuk memakai dia memperdaya 
Hawa. Kemudian Tuhan menghancurkan karakteristik ular 
itu. Tidak ada binatang lain yang dapat bercampur dengan 
manusia. Tetapi persamaan itu ada.

 Sekarang kita telah sampai sejauh ini, biarlah saya 
mencoba membuat pemikiran Anda menjadi nyata mengenai 
topik ini sehingga Anda dapat melihat perlunya kita 
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membahas “doktrin benih ular” seperti yang telah saya 
lakukan. Kita mulai dengan fakta bahwa di tengah-tengah 
taman itu ada DUA pohon. Pohon Kehidupan itu adalah 
Yesus. Pohon yang satu lagi sudah pasti adalah Iblis karena 
apa yang dihasilkan oleh buah dari pohon itu. Lalu sekarang, 
kita mengetahui bahwa kedua pohon itu ada hubungannya 
dengan manusia kalau tidak kedua pohon itu tidak akan 
pernah ditaruh di sana. Mereka pasti ada bagian dalam 
rencana dan maksud Tuhan yang tertinggi dalam hubungan 
mereka dengan manusia dan dengan Dia sendiri atau kita 
tidak pernah bisa mengatakan bahwa Tuhan itu mahatahu. 
Sejauh ini semuanya benar, bukankah demikian? Nah Firman 
dengan tegas menyatakan bahwa sejak SEBELUM bumi 
ini dijadikan maksud Tuhan adalah untuk berbagi Hidup 
Kekal-Nya dengan manusia. Efesus 1:4-11, “Sebab di dalam 
Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya 
kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih 
Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus 
untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan 
kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang 
mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, 
yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya 
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut 
kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya 
kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia 
telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai 
dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang 
dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai 
persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam 
Kristus sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga 
maupun yang di bumi. Aku katakan ‘di dalam Kristus’, karena 
di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami 
yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu 
sesuai dengan maksud Tuhan, Yang di dalam segala sesuatu 
bekerja menurut keputusan kehendak-Nya.” Wahyu 13:8, 
“Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah 
dia (Iblis), yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis 
di dalam Kitab Kehidupan dari Anak Domba yang telah 
disembelih sejak dunia dijadikan.” Tetapi Kehidupan itu tidak 
dapat, dan tidak akan, dibagikan dengan cara lain apa pun 
selain dengan cara “Tuhan menyatakan diri-Nya dalam rupa 
manusia.” Ini adalah bagian dari tujuan-Nya yang kekal dan 
yang telah ditetapkan dari semula. Rencana ini adalah supaya 
terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Itu adalah rencana 
Penebusan. Itu adalah rencana Keselamatan. Sekarang 
dengarlah dengan cermat. “Tuhan sebagai Juruselamat, maka 
Ia perlu menentukan seorang manusia yang akan memerlukan 
keselamatan untuk memberikan kepada-Nya alasan dan 
maksud sebagai Juruselamat.” Hal itu seratus persen benar 



106 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

dan banyak sekali ayat Alkitab yang mendukungnya seperti 
yang ditunjukkan oleh ayat yang sangat tajam dalam Roma 
11:36, “Sebab SEGALA SESUATU adalah dari Dia, dan 
oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah KEMULIAAN sampai 
selama-lamanya! Amin.” Manusia tidak dapat langsung 
datang dan mengambil bagian dari Pohon Kehidupan yang 
ada di tengah-tengah taman itu. Hidup Kekal dari Pohon itu 
harus menjadi daging terlebih dahulu. Tetapi sebelum Tuhan 
dapat mengangkat dan menyelamatkan seorang berdosa, 
Ia harus mempunyai seorang berdosa untuk diangkat dan 
diselamatkan. Manusia harus jatuh. Kejatuhan yang akan 
disebabkan oleh Iblis, harus mempunyai daging untuk 
menyebabkan kejatuhan. Iblis harus datang melalui daging 
juga. Tetapi Iblis tidak bisa datang melalui tubuh manusia 
untuk menyebabkan kejatuhan itu seperti Kristus yang akan 
datang di dalam tubuh manusia untuk memulihkan orang 
yang jatuh. Tetapi waktu itu ada seekor binatang, ular itu, 
yang begitu mirip dengan manusia sehingga Iblis bisa masuk 
ke dalam binatang itu dan melalui binatang itu ia bisa masuk 
ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan kejatuhan, dan 
dengan itu memasukkan dirinya ke dalam umat manusia, 
sama seperti Yesus yang suatu hari nanti akan datang dan 
memasukkan diri-Nya ke dalam umat manusia, ke dalam 
tubuh manusia, bahkan sampai kepada kebangkitan di 
mana kita akan memiliki tubuh yang serupa dengan tubuh 
kemuliaan-Nya. Demikianlah apa yang dikerjakan oleh 
Tuhan di sini di taman itu adalah rencana-Nya yang telah 
ditentukan dari semula. Dan ketika Iblis telah membuat apa 
yang diperlukan untuk maksud Tuhan terjadi, setelah itulah 
manusia tidak dapat datang ke Pohon Kehidupan yang ada di 
dalam taman itu. Tentu saja tidak bisa. Itu bukan waktunya. 
Tetapi seekor binatang (Bukankah binatang yang telah 
menyebabkan kejatuhan itu? Biarlah kehidupan binatang 
yang dikorbankan.) telah diambil dan darahnya dicurahkan 
dan setelah itu Tuhan bersekutu lagi dengan manusia. Lalu 
akan tiba suatu hari di mana Tuhan akan tampil sebagai 
manusia, dan dengan penghinaan yang dialami-Nya Ia 
akan memulihkan manusia yang sudah jatuh dan membuat 
manusia mendapat bagian dalam Hidup Kekal itu. Apabila 
Anda memahami hal ini, maka Anda akan mengerti tentang 
benih ular dan mengetahui bahwa apa yang dimakan oleh 
Hawa bukanlah apel. Bukan, itu adalah penurunan martabat 
manusia melalui pencampuran benih.
 Nah saya tahu bahwa dalam menjawab satu pertanyaan 
pasti akan muncul pertanyaan lain, dan orang bertanya 
kepada saya, “Jika Hawa jatuh secara demikian, apa yang 
dilakukan Adam, sebab Tuhan menimpakan kesalahan kepada 
Adam?” Itu sederhana. Firman Tuhan sudah ditetapkan 
di sorga untuk selama-lamanya. Sebelum ada setitik pun 
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partikel meteor yang dijadikan, Firman itu (hukum Tuhan) 
sudah ada di sana TEPAT SEPERTI YANG TERTULIS DI 
DALAM ALKITAB KITA. Nah Firman mengajar kita bahwa 
jika seorang istri meninggalkan suaminya dan pergi dengan 
laki-laki lain, maka ia adalah seorang perempuan pezinah dan 
tidak lagi menikah dan suaminya tidak boleh menerima dia 
kembali. Firman itu benar ketika di Eden sebagaimana itu 
adalah benar ketika Musa menuliskannya di dalam hukum 
Taurat. Firman tidak dapat berubah. Adam menerima dia 
kembali. Ia mengetahui dengan jelas apa yang dilakukannya, 
tetapi tetap saja ia melakukannya. Hawa adalah bagian dari 
Adam, dan Adam bersedia mengambil tanggung jawab Hawa 
ke atas dirinya. Adam tidak mau melepaskan dia. Maka Hawa 
mengandung melalui persetubuhan dengan Adam. Ia tahu 
bahwa Hawa akan mengandung. Adam tahu dengan persis apa 
yang akan terjadi pada umat manusia, dan ia menjual umat 
manusia ke dalam dosa supaya ia dapat memiliki Hawa, sebab 
ia mencintai Hawa.

 Dan begitulah kedua anak laki-laki itu dilahirkan. 
Anak-anak lelaki yang akan menjadi nenek moyang umat 
manusia yang bahkan pada saat itu pun telah tercemar. Dan 
apakah yang dikatakan oleh catatan itu tentang mereka? 
Bacalah catatan itu. Yudas 14, “Dan juga tentang mereka 
Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat…” 
Kejadian 5 adalah pasal mengenai silsilah Henokh. Beginilah 
silsilah itu, 1. Adam, 2. Set, 3. Enos, 4. Kenan, 5. Mahalaleel, 
6. Yared, 7. Henokh. Perhatikan bahwa Kain tidak disebut. 
Garis keturunan Adam berjalan melalui Set. Jika Kain adalah 
anak Adam, maka hukum hak kesulungan akan memberi hak 
kepada Kain untuk berada di dalam silsilah tersebut. Harus 
diperhatikan juga dengan teliti bahwa dalam Kejadian 5:3, 
dikatakan bahwa, “Setelah Adam hidup seratus tiga puluh 
tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan 
gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya.” Tidak ada 
di mana pun yang mengatakan bahwa Kain serupa dengan 
Adam, tetapi jika Kain adalah anak Adam maka seharusnya 
ia serupa dengan Adam, sebab hukum perkembangbiakan 
dengan tegas menyatakan bahwa masing-masing jenis 
melahirkan menurut jenisnya. Kita juga harus memperhatikan 
kenyataan bahwa di dalam dua silsilah yang ada dalam 
Kejadian dan Lukas, nama Kain tidak ada di sana. Jika Kain 
adalah anak Adam pasti di suatu tempat akan dikatakan 
tentang dia bahwa, “Kain, anak Adam, anak Tuhan.” 
Alkitab tidak mengatakan itu sebab Alkitab TIDAK DAPAT 
mengatakan itu.

 Tentu saja sudah lama para peneliti menyatakan tentang 
adanya dua garis keturunan manusia: yang satu adalah garis 
keturunan yang saleh yang terdapat pada Set dan yang satu 
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lagi adalah garis keturunan yang jahat yang dimulai oleh 
Kain. Dan hal ini aneh, tetapi benar, para peneliti yang sama 
ini tidak pernah memberi tahu kita bagaimana asal-usulnya 
sehingga Kain adalah manusia yang seperti itu sedangkan 
Habel dan Set berasal dari garis keturunan yang saleh dan 
rohani. Menurut fakta, seharusnya Kain adalah orang yang 
lebih rohani dan Habel kurang rohani, dan Set makin kurang 
rohani lagi, dan begitulah garis keturunan itu karena setiap 
generasi berikutnya selalu makin jauh dari Tuhan. Tetapi 
ternyata tidak demikian, Tidak ada orang yang pernah muncul 
sebelumnya yang dikatakan sejahat Kain sebab dengan 
kasarnya ia menentang Tuhan dan Firman.
 Sekarang biarlah ini diketahui: Kitab Suci tidak bermain 
dengan kata-kata. Apa pun yang ada di dalam Catatan itu 
ada di sana untuk dilihat oleh mata yang diurapi. Itu ada di 
sana untuk suatu maksud. Di dalam Firman itu dikatakan, 
Kejadian 3:20, “Dan Adam memberi nama Hawa kepada 
istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.” 
Tetapi tidak ada Kitab Suci yang pernah mengatakan bahwa 
Adam adalah bapa semua yang hidup. Jika Kejadian 3:20 
memang tidak mengandung arti tersebut, mengapa disebutkan 
di sana bahwa Hawa adalah ibu semua yang hidup, dan tidak 
ada kata yang seperti itu mengenai Adam? Kenyataannya 
adalah walaupun Hawa adalah ibu semua yang hidup, Adam 
bukanlah bapa semua yang hidup.
 Di dalam Kejadian 4:1, Hawa berkata, “Aku telah 
mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan.” Ia tidak 
menyebut Adam sebagai bapa dari Kain. Tetapi dalam 
Kejadian 4:25, Hawa berkata, “Sebab katanya: ‘Tuhan 
telah menetapkan bagiku benih YANG LAIN SEBAGAI 
GANTI HABEL; sebab Kain telah membunuhnya.’” Ia tidak 
mengatakan bahwa Tuhan telah MEMBERIKAN kepadanya 
benih yang lain — itu adalah Kristus, sebab Kristus adalah 
Benih yang DIBERIKAN. Anak lelaki ini, yaitu Set, telah 
DITETAPKAN sebagai ganti Habel. Hawa mengakui 
anaknya yang datang melalui Adam; sekarang ia tidak 
mengakui Kain sebab Kain datang melalui ular itu. Ketika 
Hawa berkata BENIH YANG LAIN sebagai ganti Habel, ia 
sedang mengatakan bahwa Kain berbeda dari Habel, sebab 
jika mereka berasal dari ayah yang sama maka ia akan harus 
berkata, “Kepadaku telah diberikan satu BENIH LAGI.”
 Saya tidak memercayai segala sesuatu yang saya baca, 
tetapi tentulah ini adalah suatu hal yang menarik perhatian 
bahwa majalah Life terbitan 1 Maret 1963, melaporkan bahwa 
para psikiater mengatakan hal yang persis sama dengan apa 
yang sedang kita diskusikan. Nah saya tahu bahwa tidak 
semua psikiater sependapat satu dengan yang lainnya, tetapi 
inilah laporan itu. Rasa takut akan ular bukanlah suatu reaksi 
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mendadak secara sadar melainkan suatu reaksi mendadak 
secara tidak sadar. Sekiranya itu adalah rasa takut yang alami 
maka orang akan berdiri dengan gembira sambil terpesona 
seperti di depan kandang gorila atau singa. Pikiran bawah sadar 
orang membuat mereka terus menatap ular-ular itu. Daya tarik 
ular secara tidak disadari bersifat seksual. Hal yang sama telah 
dialami oleh orang yang melihat itu dari generasi ke generasi 
sepanjang segala zaman. Ular sudah selalu dan akan selalu 
menarik dan menjijikkan. Ular selalu melambangkan sesuatu 
yang baik dan jahat. Itu telah menjadi simbol kemaluan lelaki 
sepanjang segala zaman. Tepat seperti kisah di Taman Eden, kita 
mendapati bahwa ular adalah penjelmaan dari nafsu yang jahat.
 Sudah hampir merupakan hal yang universal di antara 
suku-suku bangsa yang tidak berbudaya bahwa ular dikaitkan 
dengan seks dan sering disembah dalam kaitannya dengan 
seks. Penelitian seksologi mengemukakan hal itu dalam 
banyak kasus. Nah saya ingin tahu dari mana orang-orang itu 
mendapatkan hal tersebut, padahal mereka adalah orang yang 
tidak berpendidikan dan tidak pernah membaca Alkitab. Tetapi 
sebagaimana kisah tentang air bah itu diketahui di seluruh 
dunia, demikian pula kebenaran mengenai kejatuhan manusia 
sudah diketahui. Mereka tahu apa yang terjadi di sana di Eden.
 Nah tepat di sini seseorang akan mengajukan pertanyaan 
ini kepada saya: Apakah Tuhan menyuruh Hawa untuk 
berhati-hati terhadap ular itu sebab kalau tidak ular itu 
akan merayu dia? Sekarang dengarlah, Tuhan tidak perlu 
mengatakan sepatah kata pun mengenai apa yang akan 
terjadi. Ambillah saja inti dari kisah itu. Tuhan hanya 
memberikan Firman. Ia berkata jangan mengambil bagian dari 
PENGETAHUAN itu. Ambillah bagian dari KEHIDUPAN 
itu. KEHIDUPAN ADALAH FIRMAN TUHAN. KEMATIAN 
ADALAH APA SAJA YANG BUKAN FIRMAN TUHAN. Hawa 
telah membiarkan SATU KATA diubah dan pada saat itu 
juga Iblis mendapatkan dia. Tuhan bisa saja berkata, “Jangan 
mengambil buah dari pohon-pohon itu melebihi jumlah yang 
dapat engkau makan.” Iblis dapat berkata, “Lihatlah, itu 
memang benar. Engkau lihat jika engkau mengambil terlalu 
banyak buah itu akan busuk. Tetapi di sini ada sebuah metode 
untuk mengawetkan buah dan pada saat yang sama engkau 
dapat mengambil semua yang engkau inginkan. Jadi kaulihat, 
engkau dapat memakai caramu dan cara Tuhan pada saat yang 
bersamaan.” Iblis akan menangkap dia di sana. Barangsiapa 
bersalah dalam SATU bagian dari hukum berarti ia sudah 
melanggar SELURUH hukum. Jangan main-main dengan 
Firman itu. Tepat itulah yang terjadi di Zaman Efesus sebelum 
zaman itu berakhir sekitar tahun 170 M.
 Dan apa yang dihasilkan oleh pohon itu? Pohon Pengetahuan 
itu menghasilkan kematian. Kain membunuh saudaranya, Habel. 
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Orang jahat membunuh orang benar. Itu memberikan sebuah 
pola. Pola itu akan tetap dipakai sampai pemulihan segala 
sesuatu seperti yang telah diucapkan oleh para nabi.
 Pohon Pengetahuan itu menghasilkan orang-orang pandai; 
orang-orang termasyhur. Tetapi jalan mereka adalah jalan 
kematian. Umat Tuhan adalah orang-orang yang sederhana 
tetapi berpikiran rohani, bersandar kepada Tuhan dan alam, 
dengan tenang mengolah tanah, lebih peduli pada kebenaran 
daripada kekayaan. Benih ular itu sudah mendatangkan 
perdagangan yang luar biasa, penemuan-penemuan yang 
mengagumkan, tetapi dengan semuanya itu datanglah kematian. 
Serbuk mesiu dan bom-bom atom mereka membunuh dalam 
peperangan; dan pada masa damai penemuan-penemuan mereka 
yang berupa mesin-mesin, seperti mobil, membunuh lebih 
banyak orang pada masa damai daripada yang dihancurkan oleh 
penemuan alat-alat perang pada masa perang. Kematian dan 
kehancuran adalah buah-buah dari jerih payahnya.
 Tetapi mereka beragama. Mereka percaya kepada Tuhan. 
Mereka seperti bapa mereka, yaitu si iblis, dan seperti nenek 
moyang mereka, yaitu Kain. Keduanya percaya kepada Tuhan. 
Mereka pergi ke gereja. Mereka bergaul dengan orang benar 
sama seperti lalang yang bercampur dengan gandum. Dengan 
melakukan hal itu mereka merusak dan menghasilkan agama 
pengikut Nikolaus. Mereka menyebarkan racun mereka dalam 
setiap usaha untuk menghancurkan benih Tuhan sama seperti 
Kain yang membunuh Habel. Tidak ada rasa takut akan 
Tuhan di hadapan mereka.
 Tetapi Tuhan tidak kehilangan satu pun dari orang-orang 
kepunyaan-Nya. Ia menjaga mereka bahkan di dalam 
kematian sekalipun, dan telah berjanji bahwa di akhir zaman 
Ia akan membangkitkan mereka.

KESIMPULAN

 “Barangsiapa yang menang, dia akan Kuberi makan dari 
Pohon Kehidupan yang ada di tengah-tengah Taman Firdaus 
Tuhan.” Betapa menggetarkannya pemikiran ini. Bahwa 
Pohon Kehidupan di Taman Eden yang dahulu tidak dapat 
dihampiri karena kejatuhan Adam sekarang diberikan kepada 
orang yang menang. Pedang yang menyala-nyala dari kerub 
yang menjaga itu sudah disarungkan. Tetapi pedang itu tidak 
disarungkan sebelum mata pedangnya berlumuran darah 
Anak Domba. Mari kita merenungkan kebenaran ini sejenak 
sementara kita memikirkan mengapa Pohon itu yang dahulu 
tidak diberikan kepada Adam dan keturunannya tetapi 
sekarang diperbolehkan lagi.
 Maksud Tuhan bagi ciptaan-Nya, yaitu manusia, adalah 
untuk mengekspresikan Firman-Nya. Di dalam Kejadian, 
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Adam diberikan Firman untuk hidup menurut-Nya. Sebuah 
kehidupan yang dijalani menurut Firman akan merupakan 
Firman yang diekspresikan. Bukankah itu benar? Tetapi 
apakah Adam hidup menurut Firman itu? Tidak, sebab ia 
harus hidup menurut SETIAP Firman, namun ia gagal untuk 
memperhatikan setiap Firman. Kemudian muncullah Musa. 
Betapa ia adalah seorang manusia yang besar dan perkasa. 
Tetapi ia juga gagal untuk hidup menurut setiap Firman, dan 
nabi itu, yang adalah kiasan dari Nabi Besar yang akan datang 
itu, dalam murkanya gagal untuk menaati Firman. Dan di 
sana juga ada Daud, yaitu raja Israel yang besar, seorang yang 
sangat berkenan di hati Tuhan. Ia gagal karena perzinahan, 
ketika ia dicobai. Tetapi akhirnya, dalam kegenapan waktu, 
datanglah Seorang, sang Kepala, yaitu Yesus, Yang juga harus 
dicobai untuk melihat apakah Ia akan hidup menurut SETIAP 
Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pada waktu itulah Iblis 
dikalahkan. Sebab inilah Seorang Yang hidup menurut “Ada 
tertulis,” dan Karya Agung Tuhan itu telah menang dengan 
cara memantulkan Firman Tuhan. Kemudian Pribadi Yang 
Sempurna yang dimanifestasikan ini dibawa ke kayu salib, 
sebagai Anak Domba Tuhan Yang Sempurna sebagai korban 
yang sempurna. Dan pada “pohon” itu Ia dilukai sampai mati, 
supaya kita, oleh Dia dan karena Dia, boleh makan dari Pohon 
Kehidupan itu, dan kemudian Kehidupan yang telah diberikan 
secara cuma-cuma itu akan memampukan kita untuk menang, 
dan mengekspresikan Firman Tuhan.
 Dan sekarang kepada Anak-anak Tuhan ini, yang 
menang oleh karena Dia, diberikan hak istimewa Taman 
Firdaus Tuhan, dan persekutuan yang tetap dengan Yesus 
Kristus. Tidak akan pernah ada lagi perpisahan dari Dia. Ke 
mana Ia pergi, mempelai wanita-Nya akan ikut. Apa yang 
menjadi milik-Nya, Ia bagikan bersama-sama dengan yang 
dikasihi-Nya dalam hubungan sebagai sesama yang berhak 
menerima bagian. Hal-hal yang rahasia akan disingkapkan. 
Hal-hal yang gelap akan dijadikan terang. Kita akan mengenal 
sebagaimana kita dikenal. Dan kita akan menjadi seperti 
Dia. Ini adalah bagian yang disediakan bagi pemenang yang 
sudah mengalahkan dengan darah Anak Domba dan Firman 
kesaksian bagi Yesus Kristus.
 Betapa kita merindukan hari itu ketika jalan yang 
bengkok akan diluruskan semua, dan kita akan bersama-sama 
dengan Dia, di dalam waktu yang tak berkesudahan. Kiranya 
hari itu mempercepat kedatangannya, dan kiranya kita 
cepat-cepat menaati Firman-Nya dan dengan demikian 
membuktikan kelayakan kita untuk berbagi kemuliaan-Nya.
 “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.” Betapa tragisnya 
bahwa zaman yang pertama itu tidak mendengarkan Roh. 
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Sebagai gantinya ia mendengarkan manusia. Tetapi syukur 
kepada Tuhan, di akhir zaman akan bangkit sebuah kelompok, 
yaitu Mempelai Wanita Sejati akhir zaman, dan ia akan 
mendengarkan Roh. Di zaman yang gelap pekat itu terang 
akan datang kembali melalui Firman yang murni dan kita 
akan kembali kepada kuasa Pentakosta untuk menyambut 
kembali Tuhan Yesus Kristus.



BAB EMPAT

ZAMAN GEREJA SMIRNA

Wahyu 2:8-11

 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna: 
Inilah firman dari Yang Awal dan Yang Akhir, Yang telah 
mati dan hidup kembali:

 Aku tahu pekerjaanmu, kesusahanmu dan 
kemiskinanmu — namun engkau kaya — dan fitnah mereka, 
yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya 
tidak demikian: sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis.

 Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! 
Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari 
antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai; dan kamu 
akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah 
engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan 
kepadamu mahkota kehidupan.

 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, ia 
tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua.”

KATA PENGANTAR

 Untuk menyegarkan pikiran Anda maka saya ingin 
menunjukkan lagi bagaimana kami sampai menemukan 
nama para utusan bagi zaman-zaman itu. Tuhan dalam 
kehendak-Nya yang tertinggi sudah menentukan agar 
sejarah gereja Perjanjian Baru tidak terhilang, sama seperti 
Ia menentukan agar sejarah Israel tidak terhilang dengan 
menempatkannya di dalam Alkitab dan menguatkannya di 
zaman ini dengan banyak gulungan kitab, bejana tanah liat 
dan perkakas lainnya yang telah ditemukan dan ditafsirkan 
oleh para ahli ilmu purbakala. Sebenarnya kita telah memiliki 
komentar penjelasan secara terus-menerus mengenai sejarah 
Alkitab dari halaman pertama sampai saat ini. Maka dengan 
membaca sejarah kita dapat menemukan siapa orangnya 
atau orang-orangnya di dalam zaman-zaman itu yang paling 
menyerupai pola Tuhan yang mula-mula, yaitu Rasul Paulus. 
Orang yang dipakai Tuhan untuk membawa umat-Nya 
kembali kepada Firman Kebenaran itulah orang yang perlu 
kita teliti. Lalu di antara mereka akan ada satu orang bagi 
setiap zaman yang menonjol dengan jelas sebagai yang paling 
mirip dalam pola Firman dan kuasa. Orang itulah yang 
akan menjadi utusannya. Zaman-zamannya juga ditemukan 
dengan mempelajari sejarah. Orang hanya perlu membaca 



114 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

tentang zaman-zaman itu sebagaimana yang terdapat dalam 
kitab Wahyu dan itu semua mengikuti pola sejarah dengan 
sempurna sebagaimana ITU MEMANG SEHARUSNYA. 
Karena zaman-zaman gereja itu telah dinubuatkan oleh 
Tuhan dan kondisi-kondisinya dinyatakan, maka sudah 
seharusnya, sejarah yang akan terjadi itu akan sesuai dengan 
yang dinyatakan oleh Alkitab. Begitu sederhananya — tetapi 
jika dipikir-pikir lagi kesederhanaan adalah kunci untuk 
memahami Firman. Nah dengan semua ini saya bukan hanya 
menjadi seorang peneliti dan seorang sejarawan, saya juga 
telah berusaha untuk menjadi seorang yang berpikiran Rohani, 
dan hanya setelah mendapat persetujuan yang pasti dari Roh 
Tuhan maka saya memilih orang-orang yang telah saya pilih 
itu. Ini benar sebab Tuhan mengetahui hati saya.

UTUSAN

 Dengan memakai cara kami yang diberikan oleh Tuhan 
untuk memilih utusan bagi setiap zaman, maka tanpa 
ragu kami menyatakan bahwa Ireneus adalah orang yang 
ditinggikan oleh Tuhan ke posisi itu. Ia adalah murid dari 
Polikarpus, orang kudus dan pejuang iman yang besar itu. Dan 
tidak diragukan bahwa sementara ia duduk di kaki pria yang 
agung itu ia belajar tata krama Kristiani yang mengalir dari 
kehidupannya yang suci, sebab Polikarpus adalah salah satu 
dari orang-orang kudus yang sangat terkenal di segala zaman 
jika dipandang karena kehidupan yang tak bercela. Anda akan 
ingat dari membaca sendiri bahwa Polikarpus dibunuh sebagai 
martir. Terlalu tua untuk bisa melarikan diri, dan terlalu 
tulus hati untuk membiarkan orang lain menyembunyikan 
dia dan kemudian orang itu harus menderita hukuman karena 
melakukan hal itu, maka ia menyerahkan diri untuk dihukum 
mati. Tetapi sebelum ia mati, ia meminta dan diizinkan 
untuk berdoa selama dua jam bagi saudara-saudaranya 
dalam Tuhan, bagi gubernur, bagi musuh-musuhnya dan 
orang-orang yang menangkap dia. Seperti orang-orang 
kudus yang agung di segala zaman, dan menginginkan 
kebangkitan yang lebih baik, maka ia berdiri teguh, menolak 
untuk menyangkal Tuhan, dan mati dengan hati nurani yang 
bebas. Ia ditempatkan pada sebuah tiang (tidak terikat sesuai 
permintaannya sendiri) lalu apinya dinyalakan. Ternyata api 
itu menjauhi tubuhnya, menolak untuk menyentuh tubuhnya. 
Kemudian ia ditembus dengan sebilah pedang. Ketika hal itu 
terjadi, air menyembur dari lambungnya dan memadamkan 
api itu. Rohnya benar-benar terlihat ketika keluar dari 
dadanya dalam bentuk seekor merpati putih. Namun dengan 
semua kesaksian yang hebat itu, murid Yohanes Pewahyu 
ini tidak gigih dalam menentang sistem pengikut Nikolaus, 
sebab ia sendiri condong kepada organisasi, karena tidak 
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menyadari bahwa keinginan untuk bersekutu dan apa yang 
tampaknya seperti sebuah rencana yang baik untuk membantu 
perkembangan pekerjaan Tuhan ternyata sebenarnya adalah 
sebuah trik dari musuh.
 Tidak demikian dengan Ireneus. Ia sangat gigih menentang 
segala bentuk organisasi. Demikian pula, sejarah hidupnya, di 
mana ia melayani Tuhan, adalah sejarah yang berisi banyak 
manifestasi Roh Kudus; dan Firman diajarkan dengan luar 
biasa jelasnya dan sesuai dengan perintah yang mula-mula. 
Gereja-gerejanya di Prancis dikenal sebagai gereja-gereja 
yang memiliki karunia-karunia Roh di antara mereka, 
sebab orang-orang kudus itu berbahasa roh, bernubuat, 
membangkitkan orang mati, dan menyembuhkan orang sakit 
dengan doa iman. Ia melihat adanya bahaya dalam segala 
bentuk persaudaraan yang diorganisasikan di antara para 
penatua, gembala, dan seterusnya. Ia mendukung dengan teguh 
gereja lokal yang sehati, dipenuhi Roh, dan memanifestasikan 
karunia Roh. Dan Tuhan menghargai dia sebab faktanya kuasa 
Tuhan dimanifestasikan di antara orang-orang kudus itu.
 Ia juga memiliki pengertian yang jelas tentang Ketuhanan. 
Dan karena ia adalah murid Polikarpus, yang adalah murid 
Orang Kudus Yohanes, maka kita tahu dengan pasti bahwa 
ia memiliki pengajaran yang sesempurna mungkin tentang 
mata pelajaran ini. Di dalam Jilid 1, halaman 412 dari buku 
Bapa-Bapa Sebelum Nicea, kita menemukan pernyataan ini 
tentang Ketuhanan. “Semua ungkapan lain, yang seperti 
itu, mengekspresikan gelar dari satu Pribadi yang sama, 
yaitu Tuhan Yang Berkuasa, Tuhan, Bapa dari semua, Tuhan 
Yang Mahakuasa, Yang Mahatinggi, Pencipta, Pembuat, 
dan lain-lain yang seperti itu, semuanya itu bukan nama 
dan bukan gelar dari sederetan pribadi yang berbeda, tetapi 
dari satu Pribadi yang sama.” Ia menunjukkan dengan jelas 
bahwa semuanya itu hanyalah gelar-gelar seperti Mawar dari 
Sharon, Bintang Fajar Yang Gilang Gemilang, Yang Terindah 
Dari Semua, dan lain-lain. Tidak ada yang lain kecuali SATU 
Tuhan. Nama-Nya adalah Tuhan Yesus Kristus.
 Demikianlah dengan ketaatannya yang kuat kepada 
Firman, pengertiannya yang luar biasa mengenai Kitab Suci, 
dan penyertaan kuasa Tuhan atas pelayanan itu, maka dialah 
pilihan yang tepat bagi zaman itu. Sayang sekali para utusan 
di zaman-zaman yang lain tidak memiliki keseimbangan 
seperti itu dalam hal buah, kuasa, dan kepemimpinan di dalam 
Roh Kudus dan Firman.

SMIRNA

 Kota Smirna lokasinya agak ke utara dari kota Efesus 
yang terletak di muara Teluk Smirna. Karena pelabuhannya 
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yang sangat baik membuat Smirna menjadi pusat perdagangan 
yang terkenal dengan ekspornya. Smirna juga terkenal dengan 
sekolah-sekolahnya dalam bidang seni berbahasa, filsafat, 
kedokteran, ilmu pengetahuan, dan bangunan yang indah. 
Banyak orang Yahudi yang tinggal di sana, dan mereka sangat 
menentang Kekristenan, bahkan lebih menentang daripada 
orang Romawi. Pada kenyataannya, Polikarpus, penilik 
pertama di Smirna dibunuh sebagai martir oleh orang Yahudi 
dan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu mencemarkan 
hari suci mereka (hari Sabtu) untuk membawa kayu yang 
dipakai untuk upacara pembakaran mayat Polikarpus.

 Kata Smirna berarti, “pahit,” berasal dari kata, mur. 
Dahulu mur dipakai untuk membalsam mayat. Jadi kita 
menemukan arti ganda di dalam nama dari zaman ini. Itu 
adalah zaman yang pahit yang penuh dengan kematian. 
Kedua pokok anggur yang ada di dalam struktur gereja 
sedang hanyut dan terpisah semakin jauh dengan kepahitan 
yang meningkat pada pokok anggur yang palsu terhadap 
pokok anggur yang benar. Kematian bukanlah satu-satunya 
benih dari pokok anggur yang palsu, tetapi di dalam pokok 
anggur yang benar pun ada kelumpuhan dan kelemahan 
yang merambat karena mereka telah menjauhi kebenaran 
yang murni yang ada dalam beberapa tahun pertama setelah 
Pentakosta; dan tidak ada orang percaya sejati yang lebih 
kuat dan lebih sehat dan lebih hidup secara rohani daripada 
pengetahuan dan ketaatannya kepada Firman Tuhan 
yang murni, seperti yang terlihat dalam banyak contoh di 
Perjanjian Lama. Organisasi sedang tumbuh dengan cepat, 
menegaskan dan memperbesar kematian para anggotanya, 
sebab kepemimpinan Roh Kudus dilengserkan dan Firman 
digantikan dengan kredo, dogma, dan liturgi buatan manusia.

 Ketika bangsa Israel masuk ke dalam persekutuan yang 
tidak sah dengan dunia, dan membentuk persekutuan melalui 
perkawinan, akhirnya tiba saatnya ketika dunia mengambil 
alih dan bangsa Babel membawa umat Tuhan ke dalam 
pembuangan. Nah ketika mereka masuk ke dalam pembuangan, 
mereka mempunyai imam-imam, bait suci dan Firman. Tetapi 
ketika mereka kembali mereka mempunyai rabi-rabi, golongan 
teologis yang disebut orang Farisi, sinagoge, dan Talmud. Dan 
ketika Yesus datang mereka sudah begitu bejat sehingga Ia 
menyebut mereka sama seperti bapa mereka, si iblis, dan itu 
dikatakan walaupun secara jasmani mereka adalah keturunan 
Abraham. Di zaman ini kita melihat hal yang sama terjadi. 
Tetapi, karena tidak “semua orang yang berasal dari Israel” 
adalah orang Israel, tetapi hanya sekelompok kecil yang adalah 
orang Israel Rohani sejati, jadi selalu akan ada sekelompok kecil 
orang Kristen sejati, mempelai wanita Kristus, sampai Ia datang 
untuk umat kepunyaan-Nya.
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 Di kota ini terdapat dua kuil yang terkenal. Satu adalah 
kuil yang didirikan untuk menyembah Zeus, dan yang satu 
lagi didirikan bagi Kibele. Dan di antara kedua kuil tersebut 
ada jalan raya yang paling indah pada zaman kuno, yang 
dinamakan Jalan Emas. Bagi saya hal ini menggambarkan 
sebuah serangan lebih lanjut dari ajaran penyembah berhala 
yang telah dimulai di zaman pertama, tetapi dahulu itu 
diketahui hanya ada di Roma. Penggabungan dua kuil dari 
dewa dan dewi itu merupakan benih pemujaan kepada Maria 
di mana Maria disebut sebagai bunda Tuhan dan ia menerima 
penghormatan dan gelar-gelar dan kuasa yang memberikan 
kepadanya kesetaraan dengan Yesus Kristus. Jalan emas 
yang menghubungkan kedua kuil itu adalah gambaran dari 
ketamakan yang menyebabkan para organisator pengikut 
Nikolaus menggabungkan negara dan gereja sebab mereka 
mengetahui besarnya kekayaan dan kekuasaan yang bisa 
mereka terima dari hal itu. Sebagaimana Zaman Efesus adalah 
tempat penyemaian benih bagi Zaman Pergamus yang tragis 
yang masih akan datang, maka Zaman Smirna ini adalah 
hujan, matahari, dan makanan yang memastikan kebusukan 
yang akan membuktikan bahwa gereja berada dalam 
penyembahan berhala yang merupakan perzinahan rohani, 
dari hal mana ia tidak akan pernah bangkit. Kematian sedang 
merembesi gereja dari akar sampai rantingnya dan mereka 
yang mengambil bagian di dalam dia, mengambil bagian di 
dalam kepahitan dan kematian.
 Zaman ini berlangsung dari tahun 170 sampai 312 M.

SALAM

 Wahyu 2:8, “Inilah firman dari Yang Awal dan Yang 
Akhir, Yang telah mati dan hidup kembali.”
 “Yang Awal dan Yang Akhir, Yang telah mati, dan hidup 
kembali.” Nah ini bukan kata-kata dari seorang manusia. 
Seorang manusia biasa (seandainya ia dapat berbicara dari 
kubur) akan berkata, “Akulah yang awal dan yang akhir, 
yang dahulu hidup dan sekarang mati.” Hal pertama yang 
terjadi kepada seorang manusia adalah ia dilahirkan (hidup) 
dan hal terakhir yang terjadi adalah ia mati. Jadi ini bukan 
seorang manusia yang sedang berbicara. Ini adalah Tuhan. 
Manusia (Adam) menerima kehidupan dan mengubah itu 
menjadi kematian. Tetapi MANUSIA ini (Yesus) menerima 
kematian dan mengubah itu menjadi kehidupan. Adam 
menerima keadaan tanpa dosa dan mengubah itu menjadi 
keadaan berdosa. Yang Satu ini mengambil keadaan berdosa 
dan mengubahnya menjadi kebenaran. Adam mengambil 
sebuah firdaus dan mengubahnya menjadi padang belantara 
yang tandus dan didiami hewan liar; tetapi Yang Satu ini 
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akan datang kembali untuk mengubah bumi yang goyah dan 
terhuyung-huyung dengan kehancuran menjadi sebuah Eden 
yang lain. Adam menerima kehidupan dalam persekutuan dan 
sukacita bersama dengan Tuhan dan mengubahnya menjadi 
padang gurun dari kegelapan rohani yang mendatangkan 
segala dosa, kebejatan moral, sakit, penderitaan, kesesatan, 
dan kebusukan yang berperang di dalam jiwa manusia. Tetapi 
Yang Satu ini, dari semua kematian dan kemerosotan yang 
tragis yang memenuhi umat manusia, membawa kehidupan 
dalam kebenaran dan keindahan, supaya sebagaimana dahulu 
dosa memerintah untuk membawa kepada maut, demikian 
pula sekarang manusia dapat memerintah di dalam kebenaran 
oleh Seorang, yaitu Kristus Yesus; dan bukan seperti dosa 
yang dahulu itu, meskipun itu sungguh mengerikan, tetapi 
sekarang karunia-Nya jauh lebih besar lagi yang membawa 
kepada kehidupan kekal.

 Dan di sinilah Dia, berjalan di tengah-tengah mereka yang 
telah Ia tebus, yaitu jemaat-Nya. Dan siapakah mereka yang 
telah ditebus itu? Bukankah banyak di antara mereka yang 
dahulu seperti Paulus, pembunuh dan koruptor? Bukankah 
banyak yang seperti penyamun yang hampir mati di salib 
itu, perampok, dan pembunuh manusia? Semuanya adalah 
piala-piala kasih karunia-Nya. Semuanya dibawa kembali 
dari antara orang mati. Semuanya dijadikan HIDUP di dalam 
Kristus Yesus, Tuhan.

 Saya ingin tahu apakah Anda memperhatikan salam yang 
ditujukan kepada zaman pertama dan kemudian salam yang 
ditujukan kepada zaman ini. Gabunglah keduanya. “Inilah 
firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan 
kanan-Nya, dan berjalan di tengah-tengah jemaat-jemaat 
itu.” “Inilah firman dari Yang Awal dan Yang Akhir, Yang 
telah mati dan hidup kembali.” Ini adalah satu pribadi yang 
sama. Dan Ia sedang memberi tahu kepada kita bahwa jemaat 
itu adalah milik-Nya. Sebagaimana benih buah berada di 
tengah-tengah buah itu, demikianlah Dia, Benih Rajani itu, 
berada di tengah-tengah jemaat. Sebagaimana benih itu saja 
yang memiliki kehidupan di dalamnya, demikianlah Dia 
adalah pencipta kehidupan bagi jemaat. Pernyataan bahwa Ia 
berjalan, menunjukkan pemeliharaan-Nya yang tidak kenal 
lelah bagi jemaat. Ia adalah Gembala Agung yang mengawasi 
umat milik-Nya. Itu adalah hak-Nya, sebab Ia telah membeli 
gereja itu dengan darah-Nya sendiri. Darah itu adalah darah 
Tuhan. Pribadi Yang memiliki gereja itu adalah Tuhan, Tuhan 
sendiri. Ialah “Yang Awal dan Yang Akhir.” Sebutan itu 
mempunyai arti kekekalan. Ia yang telah mati dan sekarang 
hidup kembali. Ia telah membayar harganya maka Ia adalah 
pemilik tunggal dari bait Tuhan itu. Ia yang memerintahnya. 
Ia disembah di dalamnya. Ia marah kepada siapa pun yang 
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mengambil alih otoritas dan kedudukan-Nya sebagai Tuhan. 
Tidak disangsikan lagi alasan mengapa Ia memperkenalkan 
diri-Nya kepada setiap zaman sebagai Tuhan adalah untuk 
memperingatkan dan menghibur umat. Ia memperingatkan 
pokok anggur yang palsu, dan Ia menghibur pokok anggur 
yang benar. Ini adalah SATU-SATUNYA TUHAN YANG 
MAHAKUASA YANG SEJATI. Dengarkanlah Dia dan hidup.

KEADAAN ZAMAN ITU

 Wahyu 2:9, “Aku tahu pekerjaanmu, kesusahanmu dan 
kemiskinanmu — namun engkau kaya — dan fitnah mereka, 
yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya 
tidak demikian: sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis.”
 Kunci untuk zaman ini dengan sangat jelas adalah 
kesusahan. Jika ada kesusahan di zaman pertama, maka 
sekarang telah dinubuatkan akan adanya kesusahan yang 
lebih parah sepanjang zaman kedua ini. Tidak diragukan 
bahwa perkataan Paulus berikut ini berlaku bagi orang-orang 
Kristen di mana saja mereka berada di dunia ini dan di 
setiap zaman. Ibrani 10:32-38, “Tetapi ingatlah akan masa 
yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak 
menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang 
berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan 
penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam 
penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang 
kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaanku 
sebagai orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, 
kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu, 
bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih 
menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan 
kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu 
melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang 
dijanjikan itu. ‘Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu 
lagi, dan Ia Yang akan datang, sudah akan ada, tanpa 
menangguhkan kedatangan-Nya. Tetapi orang-Ku yang benar 
akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, 
maka Aku tidak berkenan kepadanya.”
 Pergaulan orang yang baik hati dengan orang percaya 
sejati saja mungkin dapat membawa kematian sebagai balasan 
bagi kebaikan hati mereka.
 Sekarang Tuhan Yang Mahakuasa berkata, “AKU TAHU.” 
Di sana Ia sedang berjalan di tengah-tengah umat-Nya. Di 
sanalah Ia berada, Gembala Agung dari kawanan domba. 
Tetapi apakah Ia menghalangi penganiayaan itu? Apakah Ia 
menghentikan kesusahan itu? Tidak, Ia tidak melakukannya. 
Ia hanya berkata, “AKU TAHU kesusahanmu — Aku sama 



120 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

sekali bukan tidak peduli akan penderitaanmu.” Sungguh 
hal ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Seperti 
bangsa Israel mereka bertanya-tanya apakah Tuhan 
sungguh-sungguh mengasihi mereka. Bagaimana Tuhan bisa 
menjadi Tuhan yang adil dan mengasihi jika Ia hanya berdiri 
dan memperhatikan umat-Nya menderita? Itulah yang mereka 
tanyakan dalam Maleakhi 1:1-3, “Firman Tuhan kepada Israel 
dengan perantaraan Maleakhi. ‘Aku mengasihi kamu,’ firman 
Tuhan. Tetapi kamu berkata: ‘Dengan cara bagaimanakah 
Engkau mengasihi kami?’ ‘Bukankah Esau itu kakak Yakub?’ 
Demikianlah Firman Tuhan. ‘Namun Aku mengasihi Yakub, 
tetapi membenci Esau. Sebab itu Aku membuat pegunungannya 
menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya Kujadikan padang 
gurun.’” Anda lihat, mereka tidak dapat memahami kasih 
Tuhan. Mereka mengira bahwa kasih berarti tidak ada 
penderitaan. Mereka berpikir bahwa kasih itu seperti seorang 
bayi yang diasuh orang tuanya. Tetapi Tuhan berkata bahwa 
kasih-Nya adalah kasih “yang berdasarkan pilihan.” Bukti dari 
kasih-Nya adalah PILIHAN — sehingga tidak peduli apa yang 
terjadi, kasih-Nya terbukti benar dengan fakta bahwa mereka 
telah dipilih untuk menerima keselamatan (karena Tuhan 
telah memilih Anda untuk menerima keselamatan melalui 
pengudusan oleh Roh dan iman akan kebenaran). Mungkin 
Ia hendak menyerahkan Anda kepada maut seperti yang Ia 
lakukan kepada Paulus. Mungkin Ia hendak menyerahkan Anda 
kepada penderitaan seperti yang Ia lakukan terhadap Ayub. 
Itu adalah hak istimewa-Nya. Ia berdaulat. Tetapi semuanya 
itu dilakukan dengan suatu maksud. Jika Ia melakukan 
sesuatu tanpa suatu maksud, maka Ia akan menjadi pencipta 
kekecewaan dan bukan pencipta kedamaian. Maksud-Nya 
adalah supaya setelah kita menderita selama beberapa waktu 
kita akan menjadi sempurna, berdiri tegak, dikuatkan dan 
teguh. Seperti yang dikatakan oleh Ayub, “Ia menaruh kekuatan 
di dalam kita.” (Ayub 23:6b.) Anda lihatlah Dia, Dia sendiri, 
telah menderita. Ia telah belajar untuk taat melalui hal-hal 
yang Ia derita. Ia benar-benar dijadikan sempurna melalui 
penderitaan-Nya. Ibrani 5:8-9, “Sekalipun Ia adalah Anak, 
Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya, 
dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi 
pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat 
kepada-Nya.” Dalam bahasa yang sederhana, karakter Yesus 
itu disempurnakan melalui penderitaan. Dan menurut Paulus, 
Ia telah meninggalkan sejumlah penderitaan bagi gereja-Nya 
agar mereka juga, melalui iman mereka dalam Tuhan sambil 
menderita bagi Dia, akan mencapai tingkat kesempurnaan. 
Mengapa Ia menginginkan hal itu? Yakobus 1:2-4, 
“Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, 
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab 
kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan 
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ketekunan. Tetapi biarlah ketekunan itu menghasilkan 
pekerjaannya yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna 
dan utuh dan tak kekurangan suatu apa pun.”
 Mengapa Ia berdiri saja? Alasannya ada dalam Roma 
8:17-18, “Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah 
ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima 
janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama 
dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan 
Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak 
dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan 
kepada kita.” Jika kita tidak menderita bersama-sama 
dengan Dia maka kita tidak dapat memerintah bersama-sama 
dengan Dia. Anda harus menderita untuk dapat memerintah. 
Alasan untuk hal itu adalah secara sederhana karakter tidak 
pernah dibentuk tanpa penderitaan. Karakter adalah sebuah 
KEMENANGAN, bukan sebuah pemberian. Seorang yang tidak 
memiliki karakter tidak dapat memerintah sebab kuasa tanpa 
disertai karakter adalah seperti Iblis. Tetapi kuasa yang disertai 
karakter adalah layak untuk memerintah. Dan karena Ia 
ingin berbagi dengan kita bahkan takhta-Nya atas dasar yang 
sama yaitu bahwa Ia telah menang dan duduk di atas takhta 
Bapa-Nya, maka kita juga harus menang untuk duduk bersama 
dengan Dia. Dan penderitaan ringan dan sementara yang 
sedang kita alami sekarang tidak layak untuk dibandingkan 
dengan kemuliaan yang luar biasa yang akan dinyatakan di 
dalam kita ketika Ia datang. Oh, betapa besarnya kekayaan 
yang disediakan bagi mereka yang bersedia untuk masuk ke 
dalam kerajaan-Nya melalui banyak penderitaan.
 “Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang 
datang kepadamu sebagai ujian.” Itulah yang dikatakan 
oleh Petrus. Apakah aneh kalau Tuhan menghendaki agar 
kita membangun karakter seperti Kristus yang datang 
melalui penderitaan? Tidak Pak. Dan kita semua mengalami 
ujian. Kita semua diuji dan dihajar sebagai anak. Tidak ada 
seorang pun yang tidak mengalami hal itu. Gereja yang tidak 
mengalami penderitaan, dan tidak diuji, belum memiliki 
karakter itu — itu bukan dari Tuhan. Ibrani 12:6,8, “Karena 
Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah 
orang yang diakuinya sebagai anak.” “Tetapi jikalau kamu 
bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka 
kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.”
 Nah kondisi khusus yang ada di Smirna ini harus 
diterapkan kepada setiap zaman. Tidak ada zaman yang bebas 
dari hal itu. Tidak ada orang percaya sejati yang bebas dari 
hal itu. Ini berasal dari Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. 
Ini diperlukan. Kita perlu diajar kebenaran oleh Tuhan bahwa 
kita harus menderita dan menjadi seperti Kristus dalam 
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menjalaninya. “Kasih itu sabar, dan murah hati. “Matius 
5:11-12, “Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela 
dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 
Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di 
sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang 
sebelum kamu.”
 Langit yang mendung dan badai kehidupan bukanlah 
tanda tidak-setuju dari Tuhan. Begitu pula langit yang 
cerah dan air yang tenang bukanlah tanda kasih dan 
persetujuan-Nya. Persetujuan-Nya kepada setiap dari kita 
hanya DI DALAM ORANG YANG DICINTAI. Kasih-Nya 
berdasarkan pilihan yang ada pada-Nya bagi kita sebelum 
dunia ini dijadikan. Apakah Ia mengasihi kita? Ah, ya. Tetapi 
bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa mengetahuinya karena 
Ia MENGATAKAN DEMIKIAN, dan memanifestasikan bahwa 
Ia mengasihi kita sebab Ia telah membawa kita kepada-Nya 
dan memberikan Roh-Nya kepada kita, menempatkan kita 
sebagai anak. Dan bagaimana saya bisa membuktikan kasih 
saya kepada-Nya? Dengan memercayai apa yang Ia katakan, 
dan dengan hidup bersukacita di tengah-tengah ujian yang Ia 
izinkan terjadi menurut hikmat-Nya.
 “Aku tahu kemiskinanmu (namun engkau kaya).” 
Di sanalah hal itu lagi. Lihatlah Dia sedang berjalan 
kian-kemari di tengah-tengah Gereja-Nya. Seperti seorang 
bapa Ia sedang memandang ke bawah kepada keluarga-Nya. 
Ia adalah Kepala dari rumah tangga-Nya. Ialah sang 
pemberi nafkah. Ialah sang pelindung. Namun Ia hanya 
memandang kemiskinan mereka. Oh, sungguh orang percaya 
yang belum terlatih tersandung pada hal ini. Bagaimana 
Tuhan tega melihat orang milik-Nya dalam keperluan dan 
tidak menghentikan saja semuanya itu — mengalah saja dan 
melimpahkan segala materi kepada mereka?
 Di sinilah Anda harus percaya lagi akan kasih, dan 
kebaikan dan hikmat Tuhan. Hal ini, juga, diperlukan. 
Ingatlah Ia telah menasihati, “Janganlah kamu kuatir akan 
hari esok, akan apa yang hendak kamu makan atau apa 
yang hendak kamu pakai. Bapamu mengetahui apa yang 
kamu perlukan. Ia Yang mendandani bunga bakung dan 
memberi makan kepada burung pipit akan melakukan 
lebih banyak lagi bagimu. Hal-hal jasmaniah ini bukanlah 
keperluan dasar yang sesungguhnya bagi hidupmu, sebab 
hidup manusia tidak tergantung pada hal-hal yang ia 
miliki. Tetapi lebih baik carilah dahulu kerajaan Tuhan 
dan kebenaran-Nya maka semua keperluan materi akan 
ditambahkan kepadamu.” Umat Tuhan bukanlah orang 
yang pikirannya fokus pada hal materi. Pikiran mereka 
fokus pada Kristus. Mereka tidak mencari harta yang di 
bawah; mereka mencari harta yang di atas. Hal itu mutlak 
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benar, mayoritas orang Kristen BUKANLAH orang kaya. 
Mereka lebih berada di sisi yang miskin. Demikianlah itu 
di zaman Yesus. Hal itu juga benar di zaman Paulus dan 
itu pun seharusnya benar hari ini. Oh, hari ini hal itu tidak 
terlalu demikian sebab Zaman Laodikia adalah zaman yang 
kekayaannya sangat banyak di mana sering kali banyaknya 
harta duniawi dijadikan sebagai ukuran dari kerohanian. 
Wah, betapa kayanya gereja dalam harta benda. Tetapi 
betapa miskinnya di dalam Roh. “Berbahagialah hai kamu 
yang miskin, sebab kamulah yang empunya kerajaan Tuhan. 
Kerajaan Tuhan BUKANLAH soal makanan dan minuman.” 
Itu bukan hal materi. Tetapi Itu ada DI DALAM kita. 
Seorang yang kaya adalah seorang yang kaya di dalam 
Tuhan, bukan di dalam harta benda duniawi.

 “Oh,” Roh berseru, “Aku melihat kemiskinanmu. Aku 
melihat keperluanmu. Engkau tidak memiliki banyak, 
kalaupun ada, yang dapat dibanggakan. Apa yang dahulu 
engkau miliki telah diambil dari padamu. Dengan senang hati 
engkau menyerahkan milikmu untuk diganti dengan yang 
kekal. Engkau ditertawakan. Engkau dihina. Engkau tidak 
memiliki sumber-sumber materi yang dapat dipakai untuk 
menolong pada waktu susah. Tetapi meskipun demikian 
engkau kaya. Jaminanmu ada di dalam Dia dan Ialah 
perisai dan upahmu yang sangat besar. Kerajaanmu masih 
akan datang. Tetapi itu akan datang. Dan itu akan berupa 
kerajaan yang kekal. Ya, Aku memperhatikan pencobaan dan 
kesengsaraanmu. Aku tahu betapa sukarnya itu untuk berjalan 
terus. Tetapi Aku akan mengingat semuanya ini ketika Aku 
datang kembali untuk mengklaim engkau sebagai milik-Ku, 
dan kemudian Aku akan memberi upah kepadamu.”

 Nah ini sama sekali bukan menentang orang kaya, sebab 
Tuhan dapat menyelamatkan orang kaya. Ada beberapa anak 
Tuhan yang kaya. Tetapi uang dapat menjadi jerat, bukan 
hanya bagi mereka yang memilikinya tetapi juga bagi mereka 
yang tidak memilikinya. Jauh di sana di zaman yang pertama, 
Yakobus berseru kepada mereka yang meninggi-ninggikan 
orang kaya, “Milikilah iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus 
dengan tidak memandang muka.” Orang-orang miskin 
pada waktu itu berusaha menyanjung-nyanjung orang kaya 
supaya mendapat bantuan, daripada percaya kepada Tuhan. 
“Janganlah melakukan itu,” kata Yakobus. “Janganlah 
melakukan itu. Uang bukan segala-galanya. Uang bukan 
jawabannya.” Dan hari ini uang juga bukan jawabannya. 
Kita memiliki lebih banyak kekayaan dari yang pernah kita 
miliki dan meskipun demikian dalam hal Rohani lebih sedikit 
yang dicapai. Tuhan tidak bekerja dengan uang. Ia bergerak 
dengan Roh-Nya. Dan gerakan Roh itu hanya datang kepada 
kehidupan yang diabdikan kepada Firman.
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JEMAAH IBLIS

 Wahyu 2:9b. “Aku tahu fitnah mereka, yang menyebut 
dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, 
sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis.”
 Di sini ada sebuah ayat yang akan menghasilkan 
pemikiran yang penting, bukan hanya karena makna dari 
ayat ini sangat khusus, tetapi juga karena ayat ini betul-betul 
diulangi di sebuah zaman lebih dari seribu tahun kemudian.
 Wahyu 2:9, “Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, dan 
kesusahanmu dan kemiskinanmu — namun engkau kaya — dan 
Aku tahu fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, 
tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka 
adalah jemaah Iblis.” Pertama, kata, orang Yahudi, tidak 
menggambarkan agama orang Yahudi. Itu hanya mengacu 
kepada orang Yehuda dan mempunyai arti yang persis sama 
kalau saya berkata saya dilahirkan sebagai orang Irlandia. 
Orang-orang ini berkata bahwa mereka benar-benar orang 
Yahudi, orang Yahudi asli berdasarkan kelahiran. Mereka 
adalah pendusta. Mereka bukan orang Yahudi berdasarkan 
kelahiran dan mereka bukan orang Yahudi berdasarkan agama.
 Kalau semuanya itu benar, lalu siapa mereka? Mereka 
adalah orang-orang yang tertipu yang sudah menjadi bagian 
dari gereja. Mereka anggota dari pokok anggur yang palsu.
 Mereka bukan dari gereja yang benar, melainkan dari 
gereja yang palsu sebab Tuhan berkata, “mereka adalah 
jemaah Iblis.” Nah kata jemaah bukanlah kata yang sama 
yang kita pakai untuk kata gereja. Di dalam Alkitab, gereja 
berarti “orang-orang yang telah dipanggil ke luar,” atau 
“orang-orang yang telah dipanggil.” Pemazmur berbicara 
mengenai orang-orang pilihan ini, “Berbahagialah orang 
yang ENGKAU PILIH dan yang ENGKAU SURUH mendekat 
kepada-Mu untuk diam di pelataran-Mu.” Mazmur 65:4. 
Tetapi arti dari kata jemaah adalah “himpunan atau 
kumpulan.” Itu bisa berarti baik atau buruk, tetapi dalam 
kasus ini kata itu mengartikan sesuatu yang buruk, sebab 
itu adalah mereka yang berkumpul bukan karena kehendak 
Tuhan melainkan kehendak mereka sendiri. Yesaya berkata 
tentang mereka, “Lihatlah, mereka akan menyerbu, tetapi 
itu BUKANLAH DARI PADA-KU; siapa pun yang menyerbu 
engkau, ia akan rebah melawan engkau.” Yesaya 54:15. Dan 
karena mereka ini sudah pasti menentang pokok anggur yang 
benar, maka suatu hari Tuhan akan menghadapi mereka 
dengan pembinasaan.
 Nah mengapa kita menemukan orang-orang yang 
tercampur di dalam struktur gereja dan menyebut diri 
mereka orang Yahudi? Alasannya adalah begini: Karena 
mereka adalah pendusta maka mereka dapat mengklaim apa 



ZAMAN GEREJA SMIRNA 125

saja yang mereka inginkan. Mereka dapat mengatakan apa 
saja yang mereka inginkan seolah-olah itu adalah sebuah 
fakta dan kemudian mempertahankannya. Dan di dalam 
kasus ini mereka bisa saja berbohong dengan pendirian 
yang sangat kuat di dalam pikiran mereka. Bukankah 
gereja mula-mula hampir seluruhnya terdiri dari orang 
Yahudi, yang menjadikan mereka anggota yang mula-mula 
dari tubuh-Nya? Kedua belas rasul pertama adalah orang 
Yahudi, dan rasul-rasul yang berikutnya adalah orang 
Yahudi atau bekas pemeluk agama Yahudi. Maka bagi 
orang yang bersumpah bahwa mereka adalah orang Yahudi 
itu akan memberikan kepada mereka keunggulan dan 
kemampuan untuk mengklaim sebagai yang asli. Berdusta. 
Lalu mempertahankannya. Jangan peduli dengan fakta atau 
sejarah. Katakan dan terus katakan saja kepada orang, dan 
tidak lama kemudian orang itu akan menerimanya.
 Nah apakah Anda telah menangkap sesuatu di situ? 
Bukankah itu adalah roh yang sama yang ada di dalam gereja 
hari ini? Bukankah ada sebuah kelompok yang mengklaim 
bahwa mereka adalah gereja yang asli dan benar dan bahwa 
keselamatan hanya terdapat di dalam dia? Tidakkah mereka 
mengklaim bahwa mereka memiliki kunci-kunci kerajaan 
yang mereka terima dari Petrus? Bukankah mereka mengklaim 
bahwa Petrus adalah paus mereka yang pertama, dan bahwa 
ia tinggal di Roma padahal SECARA MUTLAK TIDAK ADA 
FAKTA SEJARAH UNTUK HAL ITU? Dan bahkan para 
pengikutnya yang sangat berpendidikan dan berpengetahuan 
percaya kepada dustanya. Jemaah Iblis! Dan jika Iblis adalah 
bapa dari gereja itu, dan bahwa Iblis adalah bapa dari segala 
dusta, maka tidaklah heran bahwa orang yang ada di dalam 
jemaahnya adalah pendusta juga.
 Pertimbangkanlah tentang menghujat. Jemaah Iblis ini 
bukan sedang menghujat Tuhan dalam hal ini (walaupun 
itu sudah jelas) tetapi mereka sedang menghujat gereja 
yang benar. Tentu saja. Seperti Kain yang menganiaya dan 
membunuh Habel karena ia (Kain) berasal dari si jahat, dan 
seperti para pengikut agama Yahudi yang formal dan mati 
(Yesus berkata bahwa mereka berasal dari bapa mereka, 
yaitu si iblis) berusaha membinasakan orang Kristen dalam 
beberapa tahun pertama dari zaman yang pertama itu, 
sekarang kelompok yang sama ini (pokok anggur yang palsu) 
malah berusaha dengan lebih gigih untuk menghancurkan 
orang percaya sejati di zaman kedua ini. Roh antikristus itu 
sedang bertumbuh.
 Kelompok itu yang dahulu selalu bergerak 
perlahan-lahan sedikit demi sedikit ke dalam gereja melalui 
PERBUATAN-PERBUATANNYA (ajaran Nikolaus) sekarang 
tidak lagi takut disingkapkan tetapi dengan terang-terangan 
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mengorganisasikan diri di dalam sebuah kelompok yang 
dikumpulkannya sendiri dan menentang gereja sejati dalam 
permusuhan yang tidak ditutup-tutupi.
 Nah ketika saya mengatakan bahwa itu adalah sebuah 
gereja antikristus yang diorganisasikan saya sedang memberi 
tahu kepada Anda kebenaran dari sejarah yang sudah 
terbukti asli. Gereja pertama yang didirikan di Roma itu 
(kita akan menelusuri sejarahnya di Zaman Pergamus) telah 
membuat kebenaran Tuhan menjadi sebuah dusta dengan 
memperkenalkan sebuah agama penyembah berhala yang 
memakai nama-nama dan arti Kristen. Sebelum sampai zaman 
kedua agama itu sudah sangat kafir (meskipun ia mengklaim 
bahwa ia adalah gereja yang benar) sehingga Polikarpus 
dalam usianya yang sudah lanjut datang dari jarak 1.500 mil 
untuk memohon kepada mereka agar bertobat. Mereka tidak 
mau melakukannya. Mereka mempunyai hierarki yang kuat 
dan organisasi yang kuat, dan sama sekali jauh dari Firman. 
Maka itu, adalah jemaah Iblis, penuh dengan penghujatan, di 
mana di dalamnya sudah ada benih-benih ajaran Nikolaus, 
dan yang tidak lama lagi akan menjadi takhta atau kuasa 
yang sebenarnya dari agama Iblis. Dan Wahyu 2:9b itu tepat 
sekali sebab ayat itu TIDAK mengatakan bahwa orang-orang 
ini BERASAL DARI jemaah Iblis tetapi ayat itu mengatakan 
bahwa mereka ADALAH JEMAAH IBLIS.
 Roh antikristus ini bukan baru. Ini bukan sesuatu yang 
baru saja masuk ke dalam zaman-zaman gereja. Itu sudah ada 
di sini dari semula. Untuk memperoleh pengertian yang jelas 
mengenai bagaimana ia bekerja, bagaimana ia menentang 
Tuhan dan menguasai gereja, lihatlah di Perjanjian Lama 
dan lihatlah dia di sana. Mari kita meneliti roh ini ketika ia 
dimanifestasikan dalam bangsa Israel ketika bangsa Israel 
keluar dari tanah Mesir untuk menjadi gereja di padang gurun.
 Sama seperti gereja mula-mula yang dimulai di bawah 
pelayanan yang murni dari Roh Kudus dengan tanda dan 
keajaiban dan manifestasi seperti nubuat, bahasa roh, 
dan penafsiran, hikmat, pengetahuan dan kesembuhan, 
demikian pula pada masa Israel ketika mereka meninggalkan 
Mesir, mereka berada di bawah pimpinan Roh Tuhan 
memanifestasikan karunia-karunia. Tuhan adalah pemimpin 
bangsa itu. Sebenarnya Ia adalah Raja mereka. Ia adalah 
seorang Bapa-Raja. Ia mengasuh Israel seperti seorang 
pria mengurus keluarganya. Ia memberi mereka makan, 
berperang bagi mereka, memudahkan kesukaran mereka dan 
menyelesaikan masalah mereka. Ia benar-benar menyibukkan 
diri-Nya untuk mereka. Mereka adalah satu-satunya bangsa 
kepada siapa Ia benar-benar Tuhan. Tetapi pada suatu hari 
mereka mulai memandang sekelilingnya, dan mereka melihat 
bangsa Filistin dan bangsa-bangsa lain dengan raja yang 
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memerintah mereka. Hal itu menarik perhatian mereka dan 
mereka memutuskan bahwa mereka harus memanusiakan 
kepemimpinan mereka, maka mereka menginginkan seorang 
raja. Nah Tuhan sendiri telah berencana akan memanusiakan 
kepemimpinan itu, di dalam Pribadi Tuhan Yesus Kristus, 
tetapi mereka telah mendahului Dia. Iblis mengetahui rencana 
Tuhan itu maka ia menaruh itu di dalam hati bangsa tersebut 
untuk mendahului Tuhan (Firman).
 Sewaktu mereka menghadap Samuel dan meminta 
seorang raja, Samuel sangat kaget sehingga jantungnya 
hampir berhenti. Tuhan telah memimpin umat-Nya melalui 
nabi yang telah dikuduskan dan dibuktikan benar oleh 
Kitab suci ini, dan ia merasa bahwa ia telah ditolak. Ia 
mengumpulkan bangsa itu dan memohon agar mereka 
tidak berpaling dari Tuhan Yang telah menggendong 
mereka seperti anak-anak, dan memakmurkan mereka dan 
memberkati mereka. Namun mereka berkeras hati. Mereka 
berkata kepada Samuel. “Engkau memang tidak pernah 
salah dalam memimpin. Engkau tidak pernah tidak jujur 
dalam urusan keuanganmu. Engkau telah melakukan yang 
terbaik untuk menjaga agar kami tetap sejalan dengan 
Firman Tuhan. Kami menghargai semua mujizat, hikmat, 
pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Kami percaya 
akan hal itu. Kami menyukai itu. Dan lagi pula kami tidak 
mau kehilangan itu. Kami cuma ingin memiliki seorang raja 
untuk memimpin kami dalam perang. Nah tentu saja kalau 
kami maju berperang, kami masih menginginkan agar para 
imam berjalan di depan dengan suku Yehuda yang mengikuti 
mereka, dan kami akan meniup sangkakala dan bersorak 
dan bernyanyi. Kami tidak bermaksud untuk menghentikan 
salah satu dari hal-hal itu. TETAPI KAMI INGIN MEMILIKI 
SEORANG RAJA YANG BERASAL DARI ANTARA KAMI 
UNTUK MEMIMPIN KAMI.”
 Dan Tuhan berkata kepada Samuel, “Lihatlah, bukan 
engkau yang mereka tolak, tetapi AKULAH yang mereka tolak 
supaya jangan memerintah atas mereka.”
 Betapa tragisnya hal itu. Mereka sama sekali tidak 
menyadari bahwa ketika mereka meminta Tuhan untuk 
memperbolehkan mereka menjadi sama seperti dunia berarti 
mereka sedang menolak Dia, sebab Tuhan telah menetapkan 
bahwa umat-Nya harus bertingkah laku lain dengan dunia. 
Mereka bukan berasal dari dunia dan mereka tidak serupa 
dengan dunia dan mereka tidak berkelakuan seperti dunia. 
Mereka telah disalibkan bagi dunia dan dunia telah disalibkan 
bagi mereka. 2 Korintus 6:17-18, “Sebab itu: keluarlah kamu 
dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, 
firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, 
maka Aku akan menerima kamu. Dan Aku akan menjadi 
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Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan 
anak-anak-Ku perempuan, demikianlah firman Tuhan Yang 
Mahakuasa.”
 Anda lihat satu perbedaan antara bangsa Israel dan 
bangsa-bangsa lain adalah Tuhan. Dengan menyingkirkan 
Tuhan maka bangsa Israel menjadi sama seperti bangsa-bangsa 
lain. Ketika Simson memotong rambutnya ia menjadi sama 
seperti manusia yang lain. Dengan menyampingkan pimpinan 
Roh Kudus maka gereja TIDAK LAIN HANYALAH DUNIA 
DENGAN NAMA TUHAN YANG DITEMPELKAN PADANYA. 
Dunia dan gereja semuanya berasal dari gumpalan yang sama, 
sama seperti Yakub dan Esau yang berasal dari orang tua yang 
sama, tetapi Roh Tuhan yang membuat perbedaannya.
 Tidak menjadi masalah apakah Anda menyebut diri Anda 
orang Kristen. Siapa pun dapat melakukannya. Intinya adalah 
apakah Anda memiliki Roh Tuhan atau tidak di dalam diri 
Anda, sebab tanpa Roh itu Anda adalah orang yang ditolak; 
Anda bukan milik-Nya. Amin.
 Belum terlalu lama yang lalu saya bertanya kepada 
seorang wanita apakah ia orang Kristen. Ia berkata kepada 
saya, “Saya beri tahu kepada Anda, Pak, bahwa saya 
membakar lilin setiap malam.” Wah apa hubungannya dengan 
hal itu? Saya orang Methodist, saya orang Baptis, saya orang 
Pentakosta. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan 
ini. Ini adalah Roh Kudus atau binasa.
 Baiklah, sejak dahulu di sana di gereja yang pertama orang 
sudah berpikir dan mencari akal bagaimana caranya untuk 
meningkatkan kemajuan di dalam Tuhan. Perbuatan pengikut 
Nikolaus mulai menampakkan diri. Lalu sebuah kelompok 
terbentuk. Mereka menjauh dari pola Firman. Yang diperlukan 
hanyalah mengubah satu kata saja dan ragi yang sedikit itu 
akan membuat seluruh adonan menjadi beragi. Barangsiapa 
melanggar satu bagian dari hukum berarti ia sudah bersalah 
atas seluruhnya. Hawa hanya mengubah satu kata. Itu saja 
akan cukup.
 Dan ketika kelompok yang berpusat pada Iblis itu 
dibentuk, ia mulai membenci dan memerangi orang percaya 
sejati, dan bersikeras bahwa mereka (orang-orang asing itu) 
adalah gereja Tuhan.
 Perhatikanlah bagaimana organisasi membiakkan 
kebencian. Ia menghancurkan persekutuan. Ia menciptakan 
kepahitan. Itulah apa artinya kata mur. Smirna penuh dengan 
itu. Kepahitan. Akar kepahitan mencemarkan banyak orang. 
Sehingga semakin banyak pencemaran yang masuk. Setiap 
zaman akan merasakan bekas lukanya.
 Gereja Smirna telah hanyut jauh dari yang mula-mula. 
Ia telah menjadi sebuah hibrida. Ia telah menyilangkan 
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dirinya seperti yang dilakukan Hawa. Anda tahu bahwa 
sebuah hibrida adalah hasil dari perkawinan antara dua jenis 
yang berbeda. Hasilnya tidak lagi murni seperti yang asli. 
Itu adalah bastar. Baiklah, ketika Hawa memperbolehkan 
binatang itu untuk mencampurkan benih binatang itu dengan 
benihnya maka Hawa menghasilkan sebuah makhluk yang 
bernama Kain yang bukan murni manusia. Ia berasal dari SI 
JAHAT. Perhatikan betapa berbedanya dia dengan Habel. 
Perhatikan betapa berbedanya dia dengan Set. Ia membenci 
Tuhan dan tidak mau menaati Firman dan menganiaya dan 
membunuh orang benar. Ia menempatkan dirinya di atas 
Firman Tuhan.
 Gereja, juga, telah meninggalkan kondisinya yang semula. 
Ia adalah sebuah hibrida. Yaitu, gereja yang hanya namanya 
adalah sebuah hibrida. Orang-orang berkata, “Saya orang 
Baptis.” Itu tidak demikian pada mulanya. “Saya orang 
Methodist.” Itu tidak demikian pada mulanya. Sebagai 
pengganti Firman Tuhan yang lurus, sebagai pengganti 
orang-orang yang dipenuhi Roh di dalam gereja yang dipimpin 
oleh wahyu yang diberikan Roh, sekarang ada kredo, dan 
aturan, dan terkaan yang berdasarkan pengetahuan orang 
terpelajar. Pendidikan telah menggantikan wahyu. Akal telah 
menggantikan iman. Program telah menggantikan puji-pujian 
yang spontan dalam Roh Kudus. Itu tidak demikian pada 
mulanya. Spesies itu telah berubah sepenuhnya. Ia telah 
menjadi sebuah gereja hibrida.
 Lalu sekarang, ketika gereja telah menjadi hibrida, apakah 
ia akan menghasilkan orang Kristen yang murni? Ia tidak bisa. 
Kehidupan atau benih yang membawa orang Kristen kepada 
kelahiran tidak ada di dalam mereka. Tiap jenis melahirkan 
jenis yang sama. Orang Baptis melahirkan lebih banyak orang 
Baptis dan mereka berkelakuan seperti orang Baptis. Methodist 
melahirkan orang Methodist dan mereka berkelakuan seperti 
orang Methodist. Tidak satu pun yang dikenal ataupun bisa 
dikenal karena kuasa Tuhan sebab kuasa itu tidak ada di sana. 
Mereka dikenal karena upacara penyembahan mereka kepada 
Tuhan dan kredo serta dogma mereka.
 Berbicara mengenai hibrida. Apakah Anda mengetahui 
sebuah hibrida yang paling terkenal di dunia? Itu sudah ada 
bersama kita selama berabad-abad. Itu adalah bagal. Ia adalah 
hasil persilangan antara keledai dan kuda. Ia adalah sejenis 
hewan yang aneh. Ia tidak bisa mereproduksi jenisnya lagi. Ia 
tidak memiliki kehidupan yang dapat melakukan hal itu. Tetapi 
kalau berbicara soal kerja. Ia dapat bekerja melebihi kuda atau 
keledai. Tetapi perhatikanlah sifatnya. Ia keras kepala dan 
Anda tidak pernah dapat memercayai dia. Ia adalah sebuah 
gambaran yang sempurna dari agama campuran. Sebuah 
persilangan antara kebenaran dan kegelapan, sebab kuda 
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adalah kiasan bagi orang percaya sejati dan keledai adalah 
sebuah gambaran bagi orang fasik. Campurlah kedua hal itu, 
maka Anda akan mendapat sebuah agama yang formal dan 
mandul. Ia tidak memiliki benih kehidupan. Ia mati. Ia dapat 
berbicara tentang kebenaran tetapi ia tidak dapat menghasilkan 
kebenaran. Ia tidak mempunyai Tuhan di tengah-tengahnya, 
namun ia berkumpul bersama dan berbicara tentang Tuhan, 
dan selalu menyangkal kuasa itu secara sistematis. Mereka akan 
menyangkal Firman dalam Nama Tuhan. Dan tidak pernah ada 
harapan sama sekali bagi mereka. Apakah Anda menyadari 
bahwa tidak ada agama yang diorganisasikan yang pernah 
mengalami kebangunan rohani? Tidak pernah! Sekali mereka 
diorganisasikan mereka mati. Mereka tidak akan pernah bisa 
kembali. Tidak Pak. Saya dapat menunjukkan hal itu kepada 
Anda dalam kiasan. Di dalam Keluaran 13:13, “Tetapi setiap 
anak keledai yang lahir terdahulu kautebuslah dengan seekor 
domba; atau, jika engkau tidak menebusnya, engkau harus 
mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap 
anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kautebus.” 
Lihatlah, keledai dapat ditebus. Setiap orang berdosa yang 
malang dapat ditebus oleh korban darah dari Yesus Kristus, 
atau jika menolak Kristus maka orang itu sendiri akan ditolak. 
Tetapi Anda tidak menebus bagal. Tidak ada penebusan bagi 
bagal. Tidak ada darah bagi dia. Tidak bisa ada, sebab bagal 
berlindung di dalam gereja sedangkan keledai berlindung 
di dalam darah. Bagal “tidak memiliki benih” yang dapat 
dihidupkan di dalam dirinya, tetapi keledai memiliki benih.

 Ha, hanya beberapa minggu yang lalu saya membaca 
sebuah tajuk rencana. Ya, itu adalah sebuah tajuk rencana 
yang ditulis oleh seorang pengusaha yang belum diselamatkan; 
bukan ditulis oleh orang Kristen. Ia mengatakan bahwa ia 
sangat heran pada gereja-gereja. Ia tidak bisa memahami 
mereka. Mereka mempunyai seminari-seminari yang penuh 
dengan profesor yang mengajarkan Firman Tuhan dengan 
tujuan untuk menghancurkan Firman itu. Nah karena itulah 
laki-laki ini tidak bisa memahaminya. Ia terkejut karena hal 
itu. Ia mengatakan bahwa ia dapat memahami jika orang 
ateis atau orang komunis, atau pemikir bebas atau orang lain 
yang melakukan hal itu. Tetapi apabila gereja sendiri yang 
menghancurkan Firman Tuhan maka hal itu sama dengan 
pembunuhan yang direncanakan. ITULAH AGAMA HIBRIDA 
ANDA. SADARLAH AMERIKA SEBELUM TERLAMBAT.

 Ketika gereja menjauh dari Firman maka ia akan 
percaya kepada apa saja. Itu sama seperti Hawa. Ketika Kain 
dilahirkan Hawa berkata, “Aku telah mendapatkan seorang 
anak laki-laki dari Tuhan.” Nah apakah Anda menyadari 
bahwa ia sungguh-sungguh berpikir begitu? Ia berpikir 
bahwa ia memperoleh seorang anak laki-laki dari Tuhan. 
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Anda lihat, sekali ia tertipu dengan menerima perkataan Iblis 
sebagai pengganti Firman Tuhan maka ia berpikir bahwa apa 
saja yang ia katakan adalah benar. Kalau ia berkata bahwa 
ia memperoleh seorang anak laki-laki dari Tuhan, berarti ia 
memperoleh seorang anak laki-laki dari Tuhan. Tetapi Tuhan 
telah menetapkan hukum di dalam alam semesta-Nya. Benih 
yang baik hanya dapat menghasilkan buah yang baik dan 
benih yang jahat hanya dapat menghasilkan buah yang jahat. 
Nah setiap benih, meskipun berbeda, akan memanfaatkan 
tanah, makanan, embun, dan sinar matahari yang sama, 
tetapi benih itu akan menghasilkan buah yang sesuai dengan 
jenisnya sendiri. Perhatikan sejarah silsilah Kain. Perhatikan 
sejarah silsilah Set. Hanya ada satu perbedaan di antara 
keduanya — yaitu benih yang asli. Tidak ada yang lain.
 Jika Anda memperhatikan pernyataan Hawa itu dengan 
teliti maka Anda akan melihat bahwa ia memiliki lebih 
banyak pengertian daripada yang disadari oleh kebanyakan 
orang. Ia tidak menghubungkan anak itu dengan Iblis sebab 
hal itu akan menjadikan Iblis setara dengan Tuhan. Hanya 
Tuhan yang dapat menciptakan sel telur itu di dalam rahim 
Maria. Iblis tidak dapat melakukan itu. Hawa mengetahui hal 
itu. Iblis hanya dapat menyelewengkan. Maka ia memperdaya 
Hawa dengan benih yang salah itu. Benih ularlah yang 
menghasilkan Kain. Benih Adamlah yang menghasilkan 
Habel dan Set. Benih-benih itu menjalani proses yang persis 
sama, tetapi anak-anaknya berbeda sebab mereka berasal dari 
benih-benih yang berbeda.
 Hawa percaya bahwa Kain berasal dari Tuhan. Hawa 
menerima dusta iblis sebagai kebenaran Tuhan. Itulah tepatnya 
apa yang kita temukan sekarang. Gereja-gereja meninggikan 
diri mereka sebagai sumber kebenaran tetapi kebenaran 
tidak ada di dalam mereka; namun demikian anak-anak yang 
dilahirkan oleh mereka bersumpah demi mereka dan malah 
akan membunuh untuk mempertahankan kekeliruan mereka.
 Jika Anda berpikir bahwa itu adalah sebuah pernyataan 
yang berlebih-lebihan, bacalah 2 Timotius pasal 3 seluruhnya 
dan lima ayat pertama dari pasal empat. 2 Timotius 4:1-5, 
“Di hadapan Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus, Yang 
akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada 
kedatangan-Nya dan kerajaan-Nya, aku berpesan dengan 
sungguh-sungguh kepadamu: Beritakanlah Firman, siap 
sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah 
apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala 
kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya 
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka 
akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya 
untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan mereka akan 
memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya 
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bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, 
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan 
tunaikanlah tugas pelayananmu.”
 Ketika gereja membiarkan dirinya menjauh dari yang asli, 
seperti Adam dan Hawa, maka masuklah kematian.
 Tidak ada kekuatan lagi di dalam gereja. Ia telah menjadi 
sebuah monster. Pada saat gereja bergerak menuju kepada 
ibadah secara lahiriah saja dan upacara, dan kepada imamat 
dengan mengorganisasikan para pendeta menjadi kelompok 
yang memutuskan kepemimpinan yang terlepas dari Roh Kudus 
dan Firman-Nya, maka pada saat itu juga kematian masuk dan 
gereja mulai sakit, dan sementara ia sakit ia berubah menjadi 
sekelompok orang yang tidak berdaya yang senjatanya hanyalah 
perdebatan. Ia tidak dapat menghasilkan apa-apa di dalam 
Roh, sebab harapannya dibangun di atas program dan bukan di 
atas iman dalam Firman-Nya. Mereka menabur program maka 
mereka menuai program. Mereka menabur penyimpangan maka 
mereka menuai anak-anak yang menyimpang.
 Anda mengganggu Tuhan maka Anda menuai persis apa 
yang Anda taburkan. Manusia seharusnya belajar tentang hal 
itu dari alam. Ia telah merusak alam. Ia telah menyuntikkan 
ide-idenya ke dalam alam dan mengubah susunan molekul, 
dan sebagainya, dan sekarang manusia sedang menuai puting 
beliung. Lihat saja bagaimana mereka mengembangbiakkan 
ayam. Itu dikembangbiakkan dengan begitu intensif sehingga 
itu menjadi seperti mesin untuk bertelur yang menelurkan 
dirinya sendiri. Itu tidak baik untuk dimakan dan itu adalah 
makanan yang lembek dan buruk. Mereka menyuntikkan 
zat-zat ke dalam daging yang kita makan, dan karena itu 
tubuh manusia berubah sehingga pinggul wanita menjadi 
semakin sempit dan bahunya melebar sedangkan pria 
kebalikannya. Nah jika Anda bermain-main dengan alam 
dan Anda menerima keadaan yang sangat buruk dan sebuah 
bumerang, lalu apa yang akan terjadi jika Anda mengubah 
kebenaran menjadi dusta? Jawabannya adalah, Anda akan 
menghasilkan sebuah sistem agama yang tidak bertuhan 
dan antikristus, yang begitu menyimpang sehingga itu tidak 
akan kelihatan sama atau tidak akan menghasilkan apa yang 
dihasilkan oleh yang aslinya. Satu-satunya jawaban yang 
Tuhan sediakan bagi situasi yang seperti itu adalah lautan api.
 Zaman Smirna yang malang itu sedang sekarat. Ketika 
ia mati, ia tidak pernah kembali lagi. Tidak ada zaman yang 
pernah kembali lagi. Tidak ada kebangunan rohani yang 
pernah kembali lagi. Melalui kelahiran alami ia tidak bisa 
mendapat Kehidupan Tuhan di dalamnya. Itu memerlukan 
sebuah kelahiran kembali dari atas. Zaman terakhir ini 
dimulai dengan api kebangunan rohani Pentakosta dan 
mereka mengorganisasikannya kembali. Sebagai pengganti 
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menerima Firman mereka mengambil ide mereka sendiri 
dan melakukan persis apa yang telah dilakukan di setiap 
zaman — menggantikan Firman dengan buku pegangan. Coba 
saja Anda keluar dari buku pegangan itu dan lihatlah apa 
yang terjadi. Anda akan dikeluarkan, Saudara. Dan mereka 
akan menganiaya Anda dan menyalahkan Tuhan. Dan betapa 
mereka mencintai organisasi mereka. Tidak heran. Mereka 
adalah generasi kedua orang Pentakosta dan karena Tuhan 
tidak mempunyai cucu berarti mereka adalah anak dari bapa 
mereka, yang dikenal melalui kredo dan bentuk penyembahan 
mereka. Mereka bisa berbicara tentang dahulu, tetapi mereka 
tidak bisa menghasilkannya. Dahulu mereka mempunyai kilat 
tetapi sekarang yang tersisa hanyalah gunturnya. Tetapi coba 
biarkan mereka berbicara kepada Anda tentang kemuliaan 
gerakan mereka. Mereka akan berkata, “Ya Pak, saya ingin 
supaya Anda mengetahui bahwa ini adalah sebuah gerakan 
yang bukan dimulai oleh manusia. Itu datang secara spontan. 
Roh turun di seluruh dunia. Ya Pak, kami menerima apa 
yang mereka terima pada hari Pentakosta. Ini bukan berasal 
dari manusia melainkan dari Tuhan.” LALU MENGAPA 
MEREKA TIDAK TETAP BEGITU? KALAU TUHAN 
YANG MEMULAINYA MENGAPA TUHAN TIDAK DAPAT 
MENJAGANYA DAN MENYELESAIKANNYA? Jika dahulu 
Tuhan tidak menulis sebuah buku pedoman tentang kredo 
dan formula dan dogma untuk memulainya, lalu hak apa yang 
mereka miliki untuk melakukan hal itu? Tuhan mencurahkan 
Roh-Nya ke atas orang Baptis, Methodist, Nazarene, Advent, 
Presbiterian, Brethren, Gereja Tuhan (beberapa yang 
dinamakan demikian), dan sebagainya. Semua saudara itu 
dahulu dibesarkan atas doktrin, peraturan, buku pedoman 
gereja, dan sebagainya yang berbeda. Tuhan menyingkirkan 
semuanya itu; Ia menghancurkan teori dispensasi mereka 
dan memulihkan karunia-karunia Roh, membuktikan bahwa 
Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai 
selama-lamanya. Tetapi apakah orang-orang Pentakosta itu 
telah memahami pelajaran mereka tentang organisasi? Tidak 
Pak. Mereka langsung berorganisasi lagi dan telah menulis 
buku pelajaran, peraturan mereka sendiri dan buku pedoman 
gereja, buku persekutuan, dan sebagainya, dengan satu 
pemikiran yaitu, untuk membuktikan bahwa sekarang mereka 
memiliki semua kebenaran, mengetahui semua jawaban, 
dan oleh karena itu, menjadi orang elitnya Tuhan yang 
mengetahui jalan dan dapat menunjukkannya kepada orang 
lain sebagai penuntun-penuntun yang ditetapkan oleh Tuhan. 
Tetapi sebenarnya mereka tidak memilikinya. Mereka telah 
menyilangkan diri mereka sendiri seperti kelompok-kelompok 
itu dari mana mereka dahulu keluar. Jika mereka ingin masuk 
ke dalam kelompok mempelai wanita mereka harus keluar 
sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.
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 Mereka seperti semua yang lainnya. Kebangunan rohani 
itu telah berakhir. Mereka berusaha untuk hidup berdasarkan 
sebuah nama dan mereka mati. Mereka menerima organisasi, 
dan pada waktu yang bersamaan berbicara tentang Roh Kudus. 
Mereka berbicara tentang bukti Roh Kudus. Tetapi mereka 
lupa bahwa iblis juga dapat berbahasa roh. Kekacauan total 
dari Babel ada di tengah-tengah mereka dan mereka menyebut 
itu Roh Tuhan. Sekali lagi kita melihat manusia memberi tahu 
Tuhan, bukannya Tuhan yang memberi tahu manusia.

 Nah mungkin Anda ingin memarahi saya di sini karena 
apa yang telah saya katakan. Baiklah. Mereka menyebut diri 
mereka orang Pentakosta dan Injil Sepenuh. Biarlah mereka 
membuktikannya. Pada hari Pentakosta api datang dalam 
bentuk awan dan memisah-misahkan diri di atas mereka dalam 
bentuk seperti lidah, dan hinggap pada mereka masing-masing. 
Di mana api itu sekarang? Pada hari Pentakosta mereka 
berbahasa roh dan orang-orang yang mendengar mengerti. 
Di mana itu sekarang? Seluruh orang percaya yang banyak 
itu bertindak seperti satu keluarga. Tetapi orang Pentakosta 
sekarang terpecah-pecah separah kelompok mana pun yang 
ada di dalam sejarah. Dahulu tidak ada orang yang berani 
menggabungkan diri kepada gereja mula-mula itu tetapi hanya 
Tuhanlah yang menambahkan. Sekarang mereka mempunyai 
kambing-kambing di antara mereka yang sama banyaknya 
seperti yang lainnya. Mereka mengklaim bahwa mereka 
Injil sepenuh tetapi mereka tidak bisa membuktikannya. 
Gereja-gereja mereka sama sekali tidak memiliki kuasa sama 
seperti yang lainnya. Kalau mereka benar-benar Injil sepenuh 
maka lebih baik kita mengakui bahwa Alkitab telah membuat 
kekeliruan ketika Alkitab menggambarkan keadaan orang Injil 
sepenuh pada hari Pentakosta. Mereka bernyanyi, “Ada suatu 
perubahan yang besar di dalam diriku.” Mereka benar. Tetapi 
itu bukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Inilah waktunya 
untuk kembali kepada Tuhan. Mereka hidup berdasarkan 
sebuah nama yang mereka miliki tetapi mereka mati. Bahasa 
roh bukanlah bukti kebangunan rohani. Itu adalah bukti 
kematian. Bahasa roh memproklamasikan bukti bahwa agama 
upacara orang Yahudi telah berakhir, bahwa sebuah era yang 
baru telah dimulai. Hari ini bahasa roh adalah penurunan tirai 
bagi zaman-zaman gereja bangsa bukan Yahudi dan Injil akan 
kembali kepada bangsa Yahudi. Orang-orang sedang berbicara 
bahwa bahasa roh mengumumkan kedatangan sebuah gerakan 
Rohani yang besar. Mereka telah ketinggalan kapal. Yang benar 
adalah itu sedang menuliskan berakhirnya semua ide, program 
dan kerajaan manusia, dan bahwa kerajaan Tuhan sedang 
diantar masuk. Sadarlah hai umat Tuhan. Sadarlah.

 Jika Anda berpikir bahwa ini tidak benar, dengar saja 
ini. Di seluruh dunia baik di dalam kelompok Pentakosta 
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maupun kelompok fundamental mereka mengorganisasikan 
para pengusaha. Mereka telah menyerbu mimbar tanpa 
ada panggilan dari Tuhan. Mereka menyebut diri mereka 
penjala manusia dan pendiri sebuah gerakan Tuhan, dan 
mereka mengatakan bahwa pelayanan dari Efesus 4:10-13 
yang berkarunia dan diberikan oleh Tuhan kepada gereja 
telah gagal, maka sekarang mereka mengambil alih. Di sini 
kita sedang berada tepat di tengah-tengah penggenapan 
nubuat, yang disebut kedurhakaan Korah, dan mereka malah 
tidak tahu bahwa mereka telah menggenapinya. Dengan 
membabi-buta mereka mengkhotbahkan pengalaman sebagai 
kebenaran. Kiranya Tuhan mengasihani mereka. Kiranya 
mata mereka dibukakan sebelum terlambat. Oh, dengarkan 
saya. Kapan pengaruh karena uang, posisi sebagai pemimpin 
masyarakat, kemampuan berbisnis, atau kecakapan mental 
saja pernah membuat seseorang memenuhi syarat untuk 
menjadi pemimpin rohani, atau membuat Firman Tuhan lebih 
dihormati? Dan apabila materi atau nilai-nilai kemanusiaan 
dalam bentuk apa pun mulai menampakkan diri sebagai 
perantara yang dengannya Tuhan bekerja sebagai pengganti 
Roh Kudus itu SENDIRI, maka pada saat itu juga kita sedang 
berperang melawan Tuhan, bukan untuk Dia.

 Sekarang saya ingin hal ini dicatat di sini. Saya bukan 
sedang berbicara menentang para penatua di gereja. Tidak 
Pak. Dan penatua itu boleh saja semiskin siapa pun yang 
pernah miskin, atau orang yang terkaya di dunia asalkan ia 
adalah seorang penatua di dalam hati dan perbuatan. Saya 
tidak akan ragu-ragu untuk mentahbiskan pria mana pun 
yang benar-benar memenuhi persyaratan Rohani sebagai 
seorang penatua atau diaken tanpa memandang keuangan 
atau status sosialnya. Tetapi apabila Anda melihat struktur 
sosial atau keuangan masuk ke dalam gereja yang memisahkan 
orang-orang dalam bentuk apa pun — itu bukan berasal dari 
Tuhan. Itu adalah sebuah tanda waktu yang lain di Zaman 
Laodikia yang kaya secara materi, tetapi miskin secara Rohani 
ini di mana di dalamnya kita sedang hidup sekarang.

 “Aku tahu kemiskinanmu.” Apakah Anda 
memperhatikan bahwa kemiskinan mereka dikaitkan dengan 
jemaah Iblis dalam ayat yang sama itu? Ya, organisasi 
yang berkuasa dan kaya itulah yang memiliki kekayaan 
dan selalu mendorong ke luar orang kecil yang melayani 
Tuhan. Ketika Roh Tuhan bergerak di dalam hati orang, 
siapakah yang pergi meninggalkan gedung dan properti? 
Kawanan kecil itu selalu dikalahkan oleh organisasi yang 
besar itu. Lalu ke mana mereka pergi? Mereka beribadah 
di rumah, gedung pertokoan tua, dan ruang bawah tanah, 
persis seperti yang dahulu mereka lakukan ketika mereka 
beribadah di kuburan bawah tanah.
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 Orang-orang ini miskin dalam harta dunia ini. Tentu saja. 
Tetapi mereka kaya dalam Roh.

 “Aku tahu hujatan mereka.” Nah ayat ini bukan 
mengatakan bahwa para pendusta itu sedang menghujat 
Tuhan, meskipun itu sudah jelas. Tetapi di sini mereka 
sedang menghujat gereja yang benar. Selalu demikian. Orang 
Yahudi di Yerusalem menghujat gereja yang mula-mula. 
Orang politeis dari bangsa bukan Yahudi juga melakukan hal 
yang sama. Jika ada seseorang yang akan dihujat, itu selalu 
ditujukan kepada orang benar. Di zaman Nero orang Kristen 
selalu disalahkan setiap kali terjadi malapetaka — bahkan 
mereka dituduh membakar kota Roma. Di negara-negara 
komunis kawanan kecil itu selalu menjadi yang pertama untuk 
dibasmi walaupun sebenarnya jumlah mereka tidak seberapa. 
Meskipun orang Kristen adalah orang-orang yang baik dan 
setia, yang hanya berbuat baik, namun mereka selalu dianiaya 
supaya akhirnya mereka dapat dibinasakan secara fisik.

 Alasan kenapa itu demikian, adalah karena mereka 
merupakan sebuah teguran bagi orang-orang tak bertuhan. 
Mereka menonjol di hadapan orang-orang jahat itu bagaikan 
ibu jari tangan yang cantengan. Dan meskipun orang benar 
tidak berniat jahat terhadap orang fasik kecuali hanya ingin 
melakukan yang baik, tetap saja mereka mendapati bahwa 
mereka tersangkut seperti Yohanes Pembaptis dengan Herodes. 
Sebab Yohanes tidak ingin berbuat jahat terhadap Herodes 
ataupun istrinya tetapi hanya ingin menyelamatkan mereka 
dari murka Tuhan. Hal itu bukan hanya disalahmengerti 
sepenuhnya dan ditentang secara mutlak, tetapi Yohanes pun 
dihukum mati karena hal itu. Dan untuk semua kebaikan yang 
dilakukan oleh umat Tuhan, mereka tetap saja dipermalukan 
di depan umum dan dibunuh. Tentulah ada suatu kekuatan 
yang jahat di belakang orang-orang yang sama sekali tidak 
memiliki hati nurani sehingga mereka mau membalas dengan 
kejahatan terhadap mereka yang berbuat baik kepada mereka. 
Ya, memang ada kekuatan yang seperti itu. Itu adalah Iblis. 
Jawabannya terdapat dalam ayat yang berikutnya.

KESUSAHAN SELAMA SEPULUH TAHUN 

 Wahyu 2:10, “Jangan takut terhadap apa yang harus 
engkau derita! Sesungguhnya iblis akan melemparkan 
beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu 
dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh 
hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan 
mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.”

 Setiap kali Tuhan memakai kata-kata itu, “Jangan 
takut,” berarti ada suatu konflik yang sudah dekat yang 
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akan melibatkan bahaya besar dan penderitaan dan 
kehilangan. Nah Ia tidak berkata secara terus terang, dan 
kasar, “Kesusahan akan datang.” Itu akan membuat orang 
takut. Tetapi seperti seorang ibu yang hendak mematikan 
lampu, dengan lembut ia berkata kepada anaknya supaya ia 
jangan takut, “Nah janganlah takut, sebab lampunya akan 
padam dan ini akan menjadi gelap. Tetapi ingatlah bahwa 
ibu ada di sini bersamamu.” Maka Ia berkata, “Jangan takut 
terhadap manusia atau apa yang dapat ia perbuat kepadamu. 
Aku menyertaimu, dan kasih karunia-Ku itu cukup bagimu. 
Apabila engkau menyeberang melalui air, itu tidak akan 
menghanyutkan engkau. Bahkan di dalam kematian pun 
engkau tidak dikalahkan. Engkau lebih daripada pemenang.”

 Rasul besar itu, Paulus, melalui pengalaman mengetahui 
kenyataan dari perkataan itu dan ia menuliskan dalam Roma 
8:35-39, “Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih 
Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, 
atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau 
pedang? Seperti ada tertulis: ‘Oleh karena Engkau kami ada 
dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap 
sebagai domba-domba sembelihan.’ Tetapi, dalam semuanya 
itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia 
Yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik 
maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun 
pemerintah-pemerintah, atau kuasa-kuasa, baik yang ada 
sekarang, maupun yang akan datang, baik yang di atas, 
maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, 
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, yang 
ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” Tidak, kita tidak perlu 
takut. Kasih-Nya melenyapkan segala ketakutan.

 Sekarang perhatikan apa yang Ia katakan, “Iblis akan 
melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, 
supaya kamu dicobai.” Pada saat itu juga orang Yahudi 
sedang melakukan hal itu. Pada saat itu juga para imam kafir 
sedang melakukan hal itu. Para gubernur yang berusaha 
menyenangkan hati rakyat dan karena rakyat menyenangi 
pertunjukan di arena, mencampakkan ribuan orang Kristen 
kepada kematian mereka, membinasakan mereka dengan 
singa dan gladiator. Apa hubungannya hal itu dengan iblis? 
Mengapa menyalahkan dia? Oh, ya, tetapi di balik semuanya 
itu adalah kebencian iblis. Ia berada di balik semuanya itu 
sebab ia membenci Tuhan. Apa pun yang telah ditetapkan oleh 
Tuhan, Iblis pasti berusaha untuk menghancurkannya. Tetapi 
perhatikan. Di sini ada sebuah penjelasan. Jika Iblis berada 
di belakang orang Yahudi yang menggiring orang Kristen 
ke pengadilan, maka berarti agama orang Yahudi itu bukan 
berasal dari Tuhan melainkan dari iblis. Perkumpulan mereka 
juga berasal dari jemaah Iblis. Dan jika Gereja Katolik Roma 
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membunuh begitu banyak orang percaya di Zaman Kegelapan, 
ya dan di segala zaman, maka berarti mereka berasal dari iblis 
dan milik Iblis juga.

 Dan jika Anda menganggap hal itu mengejutkan, tunggu 
saja sampai nubuat Wahyu 13 digenapi. Secara mengesankan 
memang benar bahwa Amerika Serikat ada di dalam pasal 
itu. Angka tiga belas itu sendiri adalah simbol bangsa ini. Ia 
dimulai dengan tiga belas koloni. Benderanya mempunyai 
tiga belas bintang dan tiga belas garis. Dan itulah nasibnya 
dalam pasal ke-13. Di dalam patung ini yang disebutkan 
dalam pasal ini akan ditemukan semua kejahatan binatang 
itu yang ada sebelumnya. Sebagaimana binatang itu bangkit 
di Konsili Nicea, maka patung tersebut akan muncul dari 
Dewan Gereja-Gereja Sedunia dengan segala kefasikan dan 
kuasa Iblis untuk melampiaskan kemarahan iblis terhadap 
pokok anggur yang benar milik Tuhan. Itu akan merupakan 
pengulangan dari semua perbuatan iblis yang licik dan bengis.

 Mereka yang memerangi dan mengejek dan membinasakan 
anak-anak Tuhan yang rendah hati — biarlah mereka 
melakukannya. Dan mereka memang akan melakukannya. 
Dan semua itu dilakukan dalam Nama Tuhan dan agama. 
Tetapi mereka berdusta. Mereka tidak berasal dari Tuhan. 
Mereka berasal dari bapa mereka, yaitu si iblis. Mereka, melalui 
perbuatan mereka yang menentang SETIAP orang, mengekspos 
diri mereka sendiri untuk menunjukkan siapa mereka 
sebenarnya. Biarlah mereka berorganisasi dan tidak mengakui 
kawanan kecil itu. Mereka hanya lebih menyingkapkan 
lagi kepada semua orang bahwa mereka berasal dari iblis. 
Mereka adalah pokok anggur yang palsu — pokok anggur yang 
membunuh. Kebencian mereka membuktikan siapa mereka. 
Gereja antikristus Nikolaus itulah mereka.

 “Mereka akan dilemparkan ke dalam penjara.” Ya, mereka 
digiring ke pengadilan dan dituduh dengan tuduhan palsu dan 
diadili dan dipenjarakan. Dan tentu saja semua itu dilakukan 
dalam nama agama dan kesusilaan dan sikap tak bersalah 
yang marah sekali. Semuanya dilakukan untuk maksud 
yang baik. Hal itu membuat saya teringat akan keputusan 
Mahkamah Agung tentang berdoa dan membaca Alkitab di 
sekolah. Siapa yang ada di belakang itu? Iblis. Itu hanyalah 
sebuah luapan kemarahan lagi terhadap Tuhan.

 “Kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari.” 
Ini adalah sebuah nubuat. Dan bersama dengan itu adalah 
cara untuk menentukan lamanya periode Zaman Smirna. 
Diocletianus, kaisar yang paling kejam dari semua kaisar, 
meluncurkan kampanye teror terhadap orang-orang kudus 
Tuhan, yang kalau bukan karena rahmat Tuhan hal itu telah 
memusnahkan semua orang percaya. Itu adalah masa yang 
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paling berdarah dalam sejarah dan berlangsung selama 
sepuluh tahun (sepuluh harinya Wahyu 2:10b) dari tahun 302 
sampai tahun 312.
 “Hendaklah engkau setia sampai mati.” Ia tidak berkata 
setialah sampai hampir mati, melainkan sampai mati. Anda 
mungkin harus memeteraikan kesaksian Anda dengan darah 
Anda. Beribu-ribu, bahkan berjuta-juta orang, telah mati 
sepanjang zaman-zaman itu. Mereka mati dalam iman. 
Sama seperti Antipas, martir yang setia itu, mereka tidak 
menyayangkan hidup mereka bahkan sampai mati. Kita 
sering berpikir bahwa sepertinya hampir tidak mungkin 
untuk menjadi martir. Tetapi ingatlah bahwa iman yang kita 
pakai setiap hari untuk menang dalam Yesus Kristus adalah 
iman yang sama yang menopang Polikarpus dan semua 
martir. Iman yang termulia akan memberikan kasih karunia 
yang termulia pada saat yang termulia. Terpujilah Tuhan 
untuk selama-lamanya!
 “Dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota 
kehidupan.” Karena dengan memberikan secangkir air 
sejuk saja pun dalam Nama Tuhan tidak akan luput dari 
menerima upah, betapa besarnya upah yang akan diberikan 
bagi dia yang memberikan nyawanya sebagai martir bagi 
Nama Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa mendapatkan sedikit 
ide kalau kita membandingkan mahkota ini dengan mahkota 
yang diperoleh dalam memenangkan perlombaan. Di dalam 1 
Korintus 9:24, Paulus berkata, “Tidak tahukah kamu, bahwa 
dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, 
tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena 
itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya!” 
Sebuah mahkota yang diberikan kepada pemenang dalam 
perlombaan Olimpiade adalah sebuah kalungan bunga dari 
ranting pohon zaitun. Tetapi mahkota yang dibicarakan 
dalam kitab Wahyu ini, yang diberikan kepada seorang 
martir, adalah sebuah mahkota kerajaan. Yesus menyebutnya 
mahkota kehidupan. Mahkota yang satu diberikan bagi 
mereka yang telah berjuang; mahkota yang satu lagi adalah 
bagi mereka yang telah memberi. Kedua mahkota itu tidak 
bisa rusak. Mahkota-mahkota itu tidak akan binasa. 
Pemenang dalam perlombaan kehidupan duniawi akan segera 
kehilangan sukacita dari sorak pujian dunia. Kemuliaan 
mereka akan pudar. Tetapi mereka yang menyerahkan 
hidupnya bagi Tuhan, entah dengan berjuang setiap hari atau 
dengan menumpahkan darah mereka sebagai korban yang 
layak menerima mahkota kehidupan mereka akan diberikan 
mahkota kehidupan.
 Terlalu sedikit waktu yang kita berikan dalam berjerih 
payah untuk memperoleh upah yang abadi dari Tuhan. Upah 
dari Tuhan terlalu dianggap ringan. Jika kita percaya pada 
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kenyataan adanya kebangkitan tubuh, dan kerajaan kekal 
yang nyata, maka kita harus mengumpulkan harta yang baik 
itu di sorga yang tersedia bagi orang kudus yang setia.

UPAH BAGI YANG MENANG

 Wahyu 2:11, “Siapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 
jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, ia tidak akan menderita 
apa-apa oleh kematian yang kedua.”
 Sekarang, sekali lagi Roh sedang berbicara kepada semua 
zaman itu. Pesan itu adalah untuk menghibur kita pada hari 
ini sebagaimana itu telah menghibur semua saudara kita yang 
ada di zaman-zaman yang lain itu. Dan Ia berkata kepada kita 
bahwa kematian yang kedua tidak akan menyakiti kita.
 Kita semua mengetahui bahwa kematian yang kedua 
adalah lautan api. Wahyu 20:14, “Lalu maut dan neraka 
itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian 
yang kedua.” Tentu saja itu berarti mereka semua yang 
ada di dalamnya, dilemparkan ke dalam lautan api. Maka 
sekarang, saya ingin mengemukakan sesuatu kepada Anda 
di sini. Tidak diragukan lagi hal ini akan menyebabkan 
orang mengomentari doktrin saya yang asing. Tetapi saya 
berdiri di sini di atas otoritas Firman Tuhan dan menolak 
bahwa orang tidak percaya masuk ke neraka yang kekal dan 
dibakar di situ selama kekekalan. Pertama-tama, neraka, 
atau lautan api, atau apa saja Anda ingin menyebutnya, 
itu tidak kekal. Bagaimana mungkin itu kekal jika itu ada 
permulaannya? Di dalam Matius 25:41, dikatakan bahwa 
“api yang menyala selama-lamanya yang telah disediakan 
untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.” Nah jika itu 
telah disediakan, maka berarti itu ada permulaannya. 
Jika itu ada permulaannya maka itu tidak mungkin kekal. 
Tentu saja Anda mungkin tersandung karena ide dari 
kata “selama-lamanya.” Tetapi kata itu artinya “dari 
masa ke masa” dan mempunyai arti lain yang melekat 
padanya. Di dalam 1 Samuel 3:13-14, Tuhan memberi 
tahu Samuel bahwa Ia akan menghukum keluarga Eli 
untuk selama-lamanya, dan bahwa mereka tidak akan 
mempersembahkan korban lagi sebagai imam-Nya untuk 
“selama-lamanya”. Dan dalam 1 Raja-Raja 2:27, Salomo 
memecat keturunan Eli yang terakhir dari jabatan imam. 
Itu hanya sekitar empat generasi kemudian. Sekarang 
Anda dapat melihat bahwa “selama-lamanya” tidak 
bisa disamakan dengan “kekal,” atau sesuatu yang 
tidak ada awal dan akhirnya. Di sini dalam hal ini kata 
“selama-lamanya” berarti “sampai titik lenyapnya sesuatu.” 
Itulah yang terjadi. Mereka lenyap.
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 Lihatlah kata, “kebinasaan” di dalam 2 Tesalonika 
1:9, “Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan 
selama-lamanya.” Di dalam bahasa Yunani, “kebinasaan” 
secara positif berarti pemusnahan. Dan kata, “kebinasaan,” 
BUKAN berarti sedang membinasakan. Nah “sedang 
membinasakan” berarti sesuatu yang sedang berlangsung 
terus-menerus dalam kerusakan. Jadi apakah arti dari 
pemusnahan selama-lamanya? Itu tidak berarti memusnahkan 
secara terus-menerus, seandainya demikian itu akan menjadi 
kata “sedang membinasakan,” dan bukan “kebinasaan.” Kata 
itu berarti membinasakan sampai titik terakhir. Mengakhirinya.

 Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kapan Anda 
dapat memakai dan tidak memakai kata “kekal,” sesuai dengan 
cara yang telah diajarkan kepada kami. Itu mudah. Kalau kata 
itu digunakan untuk Tuhan itu berarti tanpa awal dan akhir, 
dan bertahan selama-lamanya dan tidak pernah berhenti. Dan 
apabila Anda berbicara tentang hidup kekal yang adalah hidup 
Tuhan, Anda ingatlah itu. “Dan inilah kesaksian itu, Tuhan telah 
mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada 
di dalam Anak-Nya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki 
hidup.” Nah kalau begitu, hanya anak-anak Tuhan yang 
memiliki hidup yang kekal, jenis kehidupan yang tidak pernah 
ada awalnya, tetapi selalu ada. Itu benar. Pada saat ini juga Anda 
memiliki sesuatu yang kekal di dalam diri Anda — tanpa awal 
dan akhir. Itu adalah Roh Tuhan. Itu adalah bagian dari Tuhan 
Sendiri. Itu adalah hidup Tuhan.

 Nah jika seorang yang berdosa akan masuk ke neraka dan 
kemudian menderita selama waktu yang sama seperti Anda yang 
akan masuk ke sorga dan menikmati sorga, berarti ia memiliki 
jenis kehidupan yang sama seperti yang telah Anda miliki.

 Baiklah, mungkin ada yang berkata bahwa hidup kekal 
berarti kesejahteraan anak-anak Tuhan. Kesejahteraan dan 
sukacita merekalah yang terlibat. Di sisi yang lain orang 
berdosa masuk ke dalam hukumannya, sehingga kita dapat 
menyempitkan arti kematian kedua itu sebagai masalah 
hukuman dan tempat. Hidup kekal artinya sorga, dan hukuman 
kekal artinya neraka. Anda akan terkejut pada orang-orang 
yang telah disanjung sebagai ahli teologi yang percaya akan 
hal itu. Tetapi apakah Anda tahu apa yang dilakukan oleh hal 
itu? Itu menjadikan hidup kekal sebagai masalah geografi yang 
menggantikan satu Pribadi. Hidup kekal adalah Tuhan — Tuhan 
Yesus Kristus. Bagaimana seseorang bisa percaya hal seperti itu, 
bahwa hidup kekal adalah masalah tempat, saya tidak tahu. Itu 
membuat saya bingung kalau memikirkannya.

 Tidak Pak. Hanya ada satu macam hidup kekal. Tuhan 
memilikinya. Jika kita memiliki Tuhan, maka kita memiliki 
hidup kekal di dalam dan melalui Dia.
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 Jadi Anda lihat, kata kekal, atau selama-lamanya itu, 
dapat digunakan dalam berbagai cara, tetapi apabila itu 
digunakan untuk Tuhan, Ia sebagaimana adanya Dia, itu 
hanya memiliki satu arti. Itu adalah rentang waktu Tuhan. 
Anda tidak dapat memakainya seperti itu untuk hal lain. 
Hanya Tuhan saja yang kekal, dan karena Ia hidup, maka kita 
juga hidup bersama dengan Dia.
 Nah jangan biarkan seorang pun mengatakan bahwa saya 
tidak percaya adanya lautan api dan hukuman. Saya percaya. 
Saya tidak tahu berapa lama sampai itu berakhir, tetapi 
pada akhirnya itu akan dilenyapkan. Di dalam Wahyu 21:8, 
dikatakan bahwa orang-orang berdosa itu akan mendapat 
bagian mereka di dalam lautan api. Tetapi penafsiran yang 
benar dari kata itu bukan “bagian” tetapi itu adalah “waktu.” 
Lihatlah, di situlah Anda menemukannya.
 Jadi orang jahat akan dilemparkan ke dalam neraka (Alam 
maut atau kubur) dan neraka ke dalam lautan api. Dipisahkan 
dari Tuhan. Betapa mengerikannya itu.
 Tetapi orang benar tidak akan demikian. Mereka tidak 
perlu takut. Mereka telah ditebus oleh Tuhan. Mereka berada 
di dalam pangkuan-Nya. Mereka adalah para pemenang. Dan 
siapakah dia yang menang? Ia yang percaya bahwa Yesus 
adalah Kristus.
 Mengapa pemenang ini, orang percaya ini luput, dan 
masuk ke dalam alam kehidupan dan kebahagiaan kekal? 
Karena Yesus telah membayar harga untuk menebus kita dari 
dosa. Ia menutup jurang pemisah itu, dan kita yang dahulu 
jauh sekarang menjadi dekat karena darah itu.
 Dan mereka tidak akan pernah dihukum. Mereka tidak 
akan pernah berada di dalam lautan api. Mereka tidak akan 
pernah terhilang sebab Ia tidak akan kehilangan seorang pun 
dari mereka. Tidak ada satu pun dari orang-orang yang telah 
ditebus akan berada di suatu tempat kecuali di tempat di 
mana Yesus berada.
 Apakah Anda tahu mengapa demikian? Saya akan 
mengilustrasikannya kepada Anda. Saya punya seorang anak 
laki-laki, yaitu Joseph. Ia adalah bagian dari diri saya, tidak 
peduli apa pun yang terjadi. Seandainya saya adalah seorang 
yang kaya, hal yang terburuk yang dapat saya lakukan 
terhadap dia adalah mencabut hak warisnya, tetapi tidak 
ada apa pun yang dapat saya lakukan untuk menyangkal dia 
sebagai anak. Saya tidak bisa sebab ia adalah bagian dari 
diri saya. Ini, mari kita melakukan tes darah. Mari cocokkan 
darahnya dengan darah saya. Itu akan membuktikan bahwa 
Joseph adalah anak saya. Ia adalah milik saya.
 Tes darah itulah yang menunjukkan apakah Anda milik 
Tuhan atau bukan.
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 Saya tidak bisa tidak teringat masa ketika saya menunggang 
kuda untuk menggembalakan kawanan sapi Hereford yang 
berdarah murni di Colorado. Dahulu kami harus membawa 
masuk kawanan sapi itu untuk diperiksa oleh pemerintah 
jika kami ingin menggembalakan kawanan ternak itu di area 
milik pemerintah. Tetapi mereka tidak akan mengizinkan satu 
hewan pun yang tidak ada label darah di telinganya. Label 
itu menandakan bahwa hewan itu berdarah murni. Dan para 
petugas yang memeriksa hewan-hewan itu sama sekali tidak 
memperhatikan mereknya. Mereka hanya memperhatikan label 
itu untuk memastikan bahwa darahnya adalah darah yang 
benar. Haleluya. Jika darahnya benar, maka itu pasti benar.
 Anda tahu Tuhan memandang ke bawah dan menyatakan, 
“Jiwa yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ia terpisah 
dari-Ku. Ia tidak dapat mendekat kepada-Ku.” Kita 
tahu bahwa semua orang telah berbuat berdosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu berarti semua orang telah 
mati, semua telah terpisah, dan suatu hari nanti akan tiba 
saatnya ketika kehidupan yang kecil itu pun akan dimatikan 
dan itu akan berakhir semua. Tetapi Tuhan di dalam kasih, 
mengambil seekor binatang dan mengambil kehidupannya 
untuk menggantikan kehidupan orang berdosa itu.
 Di dalam Perjanjian Lama orang berdosa membawa seekor 
anak domba. Ia meletakkan tangannya ke atas anak domba itu 
sementara imam menyembelih anak domba itu. Ia merasakan 
penumpahan darahnya dan mendengar embikannya. Ia 
merasakan tubuh anak domba itu menjadi kaku dalam kematian. 
Ia melihat asap dari darah yang dipercikkan naik kepada Tuhan. 
Ia tahu bahwa anak domba itu telah menggantikan tempatnya. 
Ia tahu bahwa nyawa anak domba itu telah dikorbankan 
bagi nyawanya. Tetapi nyawa anak domba itu adalah nyawa 
binatang dan itu tidak bisa kembali kepada orang berdosa itu 
untuk menyucikan dia. Maka ia pergi masih dengan keinginan 
yang sama untuk berdosa. Ia akan pergi dengan dosa di dalam 
pikirannya, dan datang lagi dan mempersembahkan korban 
untuk hal yang sama setahun kemudian.
 Tetapi di dalam Perjanjian Baru tidaklah demikian. 
Anak Domba kita yang mati adalah Anak Tuhan Yang 
memberikan darah-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang. 
Dengan iman kita berjalan mendekat dan meletakkan 
tangan kita ke atas Anak Domba itu — kita memandang 
Dia dengan luka-luka-Nya yang berdarah, punggung 
yang tercabik-cabik, mahkota duri yang kejam merobek 
kening-Nya — kita merasakan kepedihan-Nya dan mendengar 
rintihan-Nya, “Tuhan-Ku, Tuhan-Ku, mengapa Engkau 
meninggalkan Aku?” Dan apa yang terjadi? Kehidupan 
yang telah meninggalkan sel darah yang telah dipecahkan 
itu kembali kepada orang yang bertobat. Kehidupan yang 
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ada di dalam Dia kembali kepada kita. Kita pergi tanpa ada 
keinginan untuk berdosa lagi, dan sekarang kita memiliki 
kebencian terhadap perbuatan dan hawa nafsu daging.
 Lihatlah pada kita. Hidup kita ini apa? Hanya satu sel kecil 
yang berasal dari ayah kita. Wanita tidak memiliki sel darah 
itu. Wanita menghasilkan sel telur; ia adalah inkubatornya. 
Tetapi darahnya berasal dari laki-laki. Itulah sebabnya wanita 
mengambil nama suaminya. Anak mengambil nama ayahnya. 
Ibu adalah inkubator bagi anak yang ia lahirkan bagi suaminya.
 Itulah yang terjadi untuk penebusan kita. Roh Kudus 
turun ke atas Maria dan ia melahirkan seorang Anak 
Laki-Laki dan menamakan Dia, Yesus. Pencipta yang 
agung turun dan menjadi korban bagi dosa kita. Darah-Nya 
adalah darah Tuhan. Itulah tepatnya apa itu. Darah Tuhan 
itu ditumpahkan dan Roh itu meninggalkan Dia ketika Ia 
mati di dalam kesakitan. Kemudian KEHIDUPAN (ROH) 
YANG SAMA itu datang kembali untuk tinggal di dalam 
diri orang berdosa yang bertobat itu dan membebaskan dia. 
Orang berdosa itu tidak datang kembali dari tahun ke tahun, 
korban demi korban, sebab hal itu tidak perlu. Dengan 
SATU korban saja, ia telah dibebaskan dari kuasa dosa satu 
kali dan untuk selamanya, dan telah menerima kehidupan 
Kristus yang dengannya ia berkemenangan atas dosa, dunia, 
daging dan si iblis.
 Tuhan telah melakukannya. Ia telah melakukan semuanya 
itu. Ia berseru kepada dunia yang terkutuk dalam dosa ini, 
“Aku akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Seorang 
perawan akan mengandung seorang anak. Seorang perawan 
akan mengandung dan melahirkan seorang Anak Laki-Laki. 
Itu akan menjadi tanda bagimu. Itu akan menjadi sebuah 
tanda abadi. Yang akan ia lahirkan adalah Imanuel, yaitu 
Tuhan menyertai kita.”
 Tuhan turun dalam sebuah sel darah, bukan melalui 
seorang laki-laki, melainkan melalui Roh Kudus, dan di 
dalam rahim perawan itu sebuah tabernakel telah dibuat dan 
tujuannya adalah untuk mati. Benih wanita itu datang supaya 
Ia diremukkan untuk membawa keselamatan bagi kita. Ketika 
Roh Kudus turun ke atas Maria, Ia menciptakan di dalam 
rahimnya sel darah yang akan bertambah banyak dan menjadi 
tubuh Tuhan kita. Sel itu diciptakan. Itu adalah Permulaan 
dari Ciptaan Tuhan. Itulah Siapa Yesus. Dan Anak Yang 
Kudus itu dipenuhi dengan darah yang Kudus, yaitu darah 
Tuhan. Tabernakel itu dilahirkan. Ia bertumbuh menjadi 
seorang laki-laki dewasa. Ia pergi ke Yordan dan di sanalah 
Korban itu dibasuh oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika 
Korban Yang Berkenan itu keluar dari air, Tuhan datang dan 
tinggal di dalam Dia, memenuhi Dia dengan Roh dengan tidak 
terbatas. Dan ketika Ia mati dan menumpahkan darah-Nya, 
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kehidupan Tuhan yang sempurna dilepaskan untuk kembali 
kepada orang berdosa yang mau menerima Kristus sebagai 
Juruselamatnya.

 Oh, ini sungguh mengesankan. Yehovah, dilahirkan dan 
menangis di atas tumpukan kotoran hewan. Yehovah dilahirkan 
di dalam sebuah palungan dari jerami. Itulah tanda abadi 
bagi Anda orang yang sombong dan congkak, orang yang sok 
pintar yang telah mengembangkan teologi mereka sendiri dan 
menyangkal kebenaran Tuhan. Tuhan Yehovah, seorang bayi 
yang menangis di dalam sebuah kandang yang bau. Lalu kita 
menyangka bahwa kita punya hak untuk bersikap sombong, 
kita mengejek, mengkritik dan bertingkah laku seolah-olah 
kita ini orang penting. Inilah tanda yang sebenarnya untuk 
Anda. Inilah tanda yang benar. Yehovah, sebagai seorang anak 
laki-laki sedang bermain. Yehovah bekerja di sebuah bengkel 
tukang kayu. Yehovah membasuh kaki para nelayan.

 “Aku akan memberikan kepadamu sebuah tanda,” kata 
Tuhan. “Bukan tanda sebuah imamat yang berkerah putih. 
Bukan tanda kekayaan dan kuasa. Tidak ada apa pun di 
dalam tanda ini yang Anda inginkan, atau dianggap cocok. 
Tetapi ini adalah sebuah tanda abadi. Ini adalah tanda yang 
terbesar dari semua.” Yehovah sedang berdiri di halaman 
gedung pengadilan dalam keadaan luka dan berdarah karena 
duri-duri di kening-Nya dan ludah di wajah-Nya, diejek dan 
dianggap hina. Yehovah, dihina dan ditolak, digantung dalam 
keadaan telanjang di atas kayu salib, sementara orang-orang 
munafik mengejek dan menantang Dia untuk turun dari kayu 
salib itu. Yehovah sedang sekarat. Yehovah berdoa dan tidak 
ada apa-apa yang terjadi. Kemudian Yehovah mati. Sekarang 
itu adalah tanda bagi semua orang. Tidak ada tanda lain yang 
seperti itu. Itu adalah tanda yang besar.

 Kemudian kegelapan meliputi bumi. Mereka meletakkan 
Dia di dalam sebuah kubur. Di sanalah Ia terbaring selama 
tiga hari tiga malam sampai sebuah gempa bumi memecahkan 
kesunyian malam dan Ia bangkit. Yehovah bangkit. Yehovah 
naik ke tempat yang tinggi. Lalu Yehovah kembali untuk diam 
di dalam jemaat-Nya. Yehovah datang kembali dengan tiupan 
angin yang keras dan nyala api. Yehovah datang kembali 
untuk berjalan di tengah-tengah jemaat-Nya dan memberikan 
kuasa kepada umat-Nya. Sekali lagi Yehovah datang, dan kali 
ini untuk tinggal di dalam umat-Nya. Dan Yehovah kembali 
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan 
menyatakan diri-Nya melalui Roh. Yehovah datang kembali, 
berbahasa roh, dan memberikan jawaban melalui penafsiran.

 Yehovah turun dan Ia mengangkat pelacur itu supaya ia 
tidak berbuat dosa lagi. Ia turun kepada pemabuk itu yang 
mukanya dikerubungi lalat ketika ia terbaring tanpa sadar 
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di selokan. Ya, Yehovah datang untuk menyatakan diri di 
dalam daging dan menyatakan diri melalui daging. Yehovah 
datang — Tuhan di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan.
 Ya, Yesus datang dan menumpahkan darah-Nya 
dan membebaskan tawanan. Ia datang dan menebus 
domba-domba-Nya yang hilang. Ia memberikan kepada 
mereka hidup yang kekal dan mereka tidak akan pernah 
binasa. Ia tidak akan kehilangan satu pun dari mereka, tetapi 
akan membangkitkan mereka pada akhir zaman.
 Haleluya, kematian kedua tidak dapat menyakiti mereka. Itu 
tidak berkuasa atas mereka. Sebab mereka adalah milik Anak 
Domba itu dan mereka mengikuti Dia ke mana pun Ia pergi.

ROH KUDUS DI DALAM SETIAP ZAMAN

 Wahyu 2:11, “Siapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 
jemaat-jemaat.” Tidak ada satu zaman gereja pun di mana 
ayat ini tidak dikatakan. Setiap zaman memiliki nasihat 
yang sama bagi umat di setiap zaman itu. “Siapa bertelinga, 
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh.” Tetapi 
itu mutlak tidak mungkin bagi semua orang untuk mendengar 
apa yang dikatakan Roh kepada zaman-zaman yang 
berbeda itu. 1 Korintus 2:6-16, “Sungguhpun demikian kami 
memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, 
yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari 
penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang 
akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat 
Tuhan yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia 
dijadikan, telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Tidak 
ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau 
sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan 
Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis: ‘Apa yang tidak 
pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh 
telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: 
semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi 
Dia. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh 
Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan 
hal-hal yang tersembunyi dari diri Tuhan. Sebab siapa 
gerangan di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat 
di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada 
di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu 
apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain Roh Tuhan. 
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi Roh Yang berasal 
dari Tuhan, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Tuhan 
kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani 
kepada mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata 
tentang karunia-karunia Tuhan dengan perkataan yang bukan 
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diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. 
Membandingkan hal-hal rohani dengan yang rohani. Tetapi 
manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh 
Tuhan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan 
ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat 
dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala 
sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab: 
‘Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat 
menasihati Dia?’ Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.” 
Matius 13:13-16, “Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam 
perumpamaan kepada mereka; karena sekalipun melihat, 
mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak 
mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah 
nubuat Yesaya, yang berbunyi: Kamu akan mendengar dan 
mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat 
dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa 
ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan 
matanya melekat tertutup; supaya jangan mereka melihat 
dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya dan 
mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku akan 
menyembuhkan mereka. Tetapi diberkatilah matamu karena 
melihat dan telingamu karena mendengar.” Yohanes 8:42-44, 
“Kata Yesus kepada mereka: ‘Jikalau Tuhan adalah Bapamu, 
kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari 
Tuhan. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, 
melainkan Dialah yang mengutus Aku. Apakah sebabnya 
kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat 
menangkap Firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu 
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. 
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup 
dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. 
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, 
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.” Nyata 
sekali dari ayat-ayat Kitab Suci ini bahwa tidak ada orang 
dengan kemampuannya sendiri dapat mendengarkan Tuhan. 
Kemampuan itu harus diberikan oleh Tuhan kepadanya. 
Matius 16:17, “Kata Yesus kepadanya: ‘Berbahagialah engkau, 
Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan 
itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku Yang di sorga.” Dengan 
menggabungkan ayat-ayat tersebut maka kita melihat 
bahwa hanya ada satu kelompok orang, dan satu kelompok 
orang yang sangat spesial itulah yang mampu mendengar 
apa yang dikatakan Roh di setiap zaman. Satu kelompok 
yang spesial itulah yang menerima wahyu bagi setiap zaman 
itu. Kelompok itu berasal dari Tuhan, sebab kelompok yang 
tidak dapat mendengar tidak berasal dari Tuhan. (Yohanes 
8:42-44). Kelompok yang mampu dan mendengar apa yang 
Roh katakan dan menerima wahyunya adalah kelompok yang 
digambarkan dalam 1 Korintus 2:6-16. Merekalah orang yang 
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memiliki Roh Tuhan. Merekalah orang yang lahir dari Tuhan. 
Mereka dibaptiskan ke dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus oleh 
Roh-Nya. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus.
 Untuk mengemukakan lebih lanjut apa yang baru saja 
kami katakan, dan juga untuk memakai ayat Kitab Suci yang 
harus diingat ketika kita berbicara tentang siapa ini yang 
dibaptis dengan Roh Kudus, maka lihatlah apa yang Yesus 
katakan dalam Yohanes 6:45, “Ada tertulis dalam kitab 
nabi-nabi: Dan mereka SEMUA akan diajar oleh Tuhan.” 
Tetapi bukalah Yesaya 54:13 dari mana ayat itu diambil dan 
itu berbunyi, “Dan semua anakmu akan diajar oleh Tuhan.” 
SEMUA yang berasal dari Tuhan adalah ANAK-ANAK 
Tuhan. Demikianlah bahwa bukti sebagai anak Tuhan yang 
sejati, (dia yang kepadanya Roh telah datang dan tinggal di 
dalamnya) sekali lagi dinyatakan sebagai seorang yang diajar 
oleh Roh Kudus.
 Sekarang Anda dapat mulai mengerti mengapa bahasa 
roh bukanlah bukti dibaptis dengan Roh Kudus. Di zaman 
mana pun tidak dikatakan bahwa “siapa yang berbahasa roh 
hendaklah ia mengatakan apa yang sedang dikatakan Roh.” 
Hal itu menyingkirkan bahasa roh, tafsirannya, dan nubuat, 
dan sebagainya, sebagai sebuah bukti. Buktinya adalah 
MENDENGARKAN apa yang dikatakan Roh. Roh sedang 
berbicara. Ya, Roh itu sedang mengajar. Itulah tepatnya 
apa yang Yesus katakan akan Ia lakukan ketika Ia datang. 
Yohanes 14:26, “Dialah yang akan mengajarkan segala 
sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua 
yang telah Kukatakan kepadamu.” Dan persis itulah yang 
terjadi. Begitulah caranya kitab-kitab Injil telah dituliskan. 
Para pria itu diingatkan di dalam pikiran mereka oleh Roh 
Kudus Kata-Kata yang telah diucapkan oleh Yesus. Itulah 
sebabnya kitab-kitab Injil itu akurat. Kitab-kitab Injil itu 
sempurna. Tetapi Roh tidak hanya mengingatkan semua hal 
itu kepada mereka tetapi Ia juga mengajar mereka lebih jauh 
lagi mengenai kebenaran yang telah mereka miliki. Begitulah 
caranya Paulus menerima wahyu-wahyunya. Tentang 
hal itu ia berkata, “Sebab aku menegaskan kepadamu, 
saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu 
bukanlah dari manusia. Karena aku bukan menerimanya 
dari manusia, dan bukan manusia (oleh manusia) yang 
mengajarkannya kepadaku, tetapi oleh penyataan Yesus 
Kristus.” Galatia 1:11-12. Ia telah diajar oleh Roh Kudus.
 Suatu hari ketika Yesus berada di bumi, seorang pria yang 
penting datang mengunjungi Dia. Pria ini berkata, “Rabi, 
kami tahu bahwa Engkau adalah seorang guru yang diutus 
Tuhan.” Tetapi Anda akan melihat bahwa Yesus memotong 
pembicaraannya. Ia berpaling kepada Nikodemus dan 
perkataan yang diucapkan-Nya bisa diungkapkan kembali 
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seperti ini, “Aku BUKAN seorang guru. Aku adalah Anak 
Domba Korban untuk dosa. Aku memungkinkan adanya 
Kelahiran Baru oleh Roh-Ku. Tetapi ada seorang Pribadi yang 
akan datang Yang adalah Guru. Ia adalah Roh Kudus.” Ketika 
Yesus masih berada di bumi Ia datang sebagai Anak Domba, 
dan sebagai Nabi. Tetapi ketika Ia datang kembali kepada 
jemaat melalui Roh-Nya, Ia menjadi Guru itu.
 Dan kepada setiap zaman kita mendengar kebenaran yang 
sama itu. “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa 
yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.” Tetapi hanya 
orang yang dipenuhi Roh yang dapat mendengar wahyu bagi 
zaman itu. Tidak ada yang lain yang bisa mendengarnya. 
Tidak Pak. Mereka tidak bisa sebab itulah tepatnya apa yang 
dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 2:6-16.
 Nah hal ini seharusnya membuat Anda bersukacita. 
Ada sebuah ajaran yang sangat aneh di mana-mana yang 
menyebabkan banyak kesalahpahaman dan perasaan tidak 
senang. Sebab ketika orang Pentakosta berkata bahwa Anda 
HARUS berbahasa roh, kalau tidak berarti Anda belum 
dibaptis dengan Roh Kudus, maka antara mereka menyangkal 
bahwa orang-orang hebat seperti Knox, Moody, Taylor, 
Goforth dan yang lainnya tidak menerima Roh Kudus, atau 
mengatakan bahwa orang-orang itu berbahasa roh secara 
sembunyi-sembunyi dan tidak menyadari apa yang terjadi. 
Nah hal itu tidak benar. Tidak Pak. Itu kesalahan besar. 
Bahasa roh bukanlah bukti dipenuhi Roh. Itu hanyalah 
salah satu dari sembilan karunia Roh yang disebut dalam 1 
Korintus 12. Tidak ada ayat Kitab Suci yang mengatakan 
bahwa Anda menerima Roh Kudus apabila berbahasa roh atau 
Anda menerima Roh Kudus dengan berbahasa roh. Tetapi 
memang dikatakan bahwa “Setelah mereka dipenuhi dengan 
Roh Kudus mereka berbahasa roh,” dan kemudian dikatakan 
bahwa mereka bernubuat.
 Hari ini di antara banyak orang hal ini sudah dianggap 
pasti bahwa setiap orang yang mengklaim telah menerima 
Roh Kudus dengan berbahasa roh berarti ia berbicara dalam 
bahasa Roh yang tulen. Tetapi hal itu tidak demikian sebab 
banyak orang yang berbicara dalam bahasa roh tetapi berada 
di bawah pengaruh roh yang salah. Sekarang katakanlah 
kita berada di dalam sebuah pertemuan dan semua orang 
berbahasa roh. Bagaimana Anda bisa mengetahui mana 
bahasa roh yang berasal dari Roh dan mana yang berasal 
dari iblis? Saya pernah berada di antara orang kafir di mana 
para dukun mereka minum darah dari sebuah tengkorak, 
berbahasa roh dan menafsirkan dan bernubuat. Bahkan 
mereka dapat menulis dalam bahasa roh. Nah jika bahasa roh 
adalah BUKTI menerima Roh Kudus, berarti setiap bahasa 
roh berasal dari Tuhan. Tetapi sudah diakui oleh orang yang 
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percaya bahwa bahasa roh adalah bukti, bahwa memang 
benar ada bahasa roh yang palsu dan ada bahasa roh yang 
benar, sebab Tuhan memiliki yang asli dan Iblis memiliki 
yang palsu. Jadi pertanyaan saya adalah, “Siapa yang tahu 
mana yang asli? Siapa yang mengerti bahasa itu sehingga 
mengetahui apa yang diucapkan? Siapa yang memiliki karunia 
untuk membeda-bedakan roh sehingga bisa mengetahuinya?” 
Nah apabila kita mendapat jawaban-jawaban itu maka kita 
akan memiliki sesuatu untuk dilanjutkan, tetapi sampai saat 
itu tiba, kita masih harus bertanya-tanya tentang sumber 
dari bahasa-bahasa roh itu. Anda dapat mengerti saat ini 
juga bahwa jika Anda mendukung bahwa bahasa roh adalah 
bukti dan tidak mengetahui apa yang sedang dikatakan, 
maka pada akhirnya Anda harus sampai kepada kesimpulan 
bahwa semua bahasa roh pasti berasal dari Tuhan. Kemudian 
hal itu akan menuntun kita untuk percaya bahwa iblis tidak 
dapat berbahasa roh. Itu tidak benar; tidak, sesaat pun tidak. 
Misionaris sejati yang mana pun di negeri asing tahu dengan 
baik bahwa setan-setan pun berbicara dalam bahasa roh, sama 
seperti yang saya ketahui melalui pengalaman.

 Para ahli teologi Pentakosta mengakui bahwa mereka 
tidak memiliki ayat Kitab Suci yang menyatakan bahwa 
orang berbahasa roh ketika dibaptis dengan Roh Kudus. 
Mereka mengakui bahwa mereka mengambil kesimpulan itu 
dari pengalaman-pengalaman yang dinyatakan dalam Kitab 
Kisah Para Rasul di mana di dalam tiga dari lima kejadian 
orang-orang itu berbahasa roh. Dan tanpa didasari Kitab Suci 
mereka juga mengatakan bahwa bahasa roh itu ada dua jenis. 
Satu adalah bahasa roh yang Anda ucapkan ketika menerima 
Roh Kudus dan itu adalah “bukti,” sedangkan setelah itu jika 
Anda percaya, maka Anda dapat menerima karunia bahasa roh 
yang dengannya Anda bisa sering berbahasa roh. Tetapi, mereka 
katakan, sekali Anda berbahasa roh sebagai bukti menerima 
Roh Kudus, Anda mungkin tidak akan pernah berbahasa roh 
lagi. Sekali lagi kami ingin sekali mengetahui di mana di dalam 
Firman hal itu ditemukan. Jika tidak ada di dalam Firman, 
berarti Tuhan tidak mengatakannya dan celakalah dia yang 
menambahkan kepada Firman itu. Tetapi di dalam Firman ada 
sesuatu tentang topik ini yang sama sekali mereka abaikan. 1 
Korintus 13. Pasal itu berbicara tentang bahasa manusia dan 
bahasa malaikat. Itu adalah bahasa yang dimengerti dan bahasa 
yang tidak dimengerti. Orang Pentakosta modern mengatakan 
bahwa mereka bisa menerima Roh Kudus dengan berbicara 
dalam bahasa yang tidak dimengerti atau bahasa malaikat. 
Mereka menaruh kereta kuda di depan kudanya, sebab dalam 
Kisah Para Rasul 2 orang-orang itu berbicara dalam bahasa 
yang sempurna bahkan yang dapat didengar dan dimengerti 
oleh orang-orang yang tidak percaya.
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 Nah kalau Tuhan diam maka lebih baik kita juga diam. 
Tetapi di mana Ia telah berbicara maka lebih baik kita 
juga berbicara, dan mengatakan apa yang telah Ia katakan. 
Ia telah memberi tahu kepada kita bukti itu, atau apa yang 
akan terjadi sesudah dibaptis dengan Roh Kudus adalah kita 
akan mempunyai Guru yang datang dan mengajarkan seluruh 
kebenaran. Tetapi Guru itu adalah seorang Guru yang ada 
DI DALAM kita, bukan guru yang ada di luar. Jika Roh itu 
tidak ada di dalam, maka Anda tidak akan mendengarkan 
kebenaran dan menerimanya melalui pewahyuan sekalipun 
jika Anda mendengarnya setiap saat sepanjang hari. Itulah 
tanda Roh yang berdiam di dalam diri orang di zaman Paulus. 
Mereka yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus mendengarkan 
Firman, menerimanya dan hidup menurut kebenaran itu. 
Mereka yang tidak memiliki Roh itu hanya mendengar itu 
sebagai orang duniawi, memberikan penafsiran yang salah 
tentang hal itu dan masuk ke dalam dosa.

 Di dalam setiap zaman, (dan setiap zaman adalah zaman 
Roh Kudus bagi orang percaya sejati) — saya katakan, di 
dalam setiap zaman buktinya tetap sama. Mereka yang 
memiliki Roh itu, Guru itu, mendengarkan Firman, dan Roh 
itu yang ada di dalam mereka mengambil Firman itu dan 
mengajarkannya (mewahyukannya) kepada mereka; dan 
mereka adalah kelompok yang mendengarkan utusannya dan 
pesannya dan menerimanya dan hidup menurut Firman itu.

 Saya tahu ini adalah godaan yang besar untuk mengacu 
kepada hari Pentakosta dan juga kepada hari ketika Roh 
Kudus turun di dalam rumah Kornelius dan kemudian 
menetapkan kedua pengalaman yang sama itu sebagai bukti 
Baptisan Roh Kudus. Tetapi di dalam masing-masing kejadian 
itu bahasa rohnya dapat dimengerti oleh pendengar. Hal 
ini sangat berbeda dengan kekacauan babel modern yang 
terdapat di dalam pertemuan Pentakosta. Dan jika hal ini 
belum cukup untuk meyakinkan kita untuk meninggalkan 
pemikiran yang seperti itu, apa yang akan kita lakukan ketika 
kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa orang-orang yang 
tidak pernah berbahasa roh memiliki beberapa dari delapan 
manifestasi Roh yang lainnya di dalam kehidupan mereka, 
seperti karunia berkata-kata dengan hikmat, membedakan 
bermacam-macam roh, berkata-kata dengan pengetahuan, 
iman, kesembuhan, dan bahkan mujizat? Dan pengamatan ini 
menjadi semakin menarik dengan kenyataan bahwa bahasa 
roh adalah karunia Roh yang paling kecil dari sembilan 
karunia Roh itu; jadi ketika kita melihat orang-orang yang 
tidak, dan tidak pernah berbahasa roh, memanifestasikan 
karunia-karunia Roh yang lebih besar daripada mereka yang 
berbahasa roh, maka kita harus lebih mengabaikan ajaran 
seperti itu dari sebelumnya.
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 Jadi sekarang Anda dapat melihat, bahwa kita tidak 
dapat mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab. 
Ketika Kitab Suci mengajarkan kepada kita bahwa karya Roh 
Kudus, dan manifestasi dari Pribadi Yang Terpuji itu adalah 
untuk membawa kebenaran di setiap zaman kepada benih 
yang sejati di zaman itu, maka kita mengetahui bahwa Roh itu 
harus tinggal di dalam orang itu atau ia tidak dapat menerima 
kebenaran bagi zaman itu. Amin. Itu tepat sekali. Dan jika 
zaman-zaman ini menghasilkan sesuatu, pastilah zaman-zaman 
ini akan menghasilkan dan melahirkan kebenaran ini.
 Sekarang sebelum kita meninggalkan topik ini saya ingin 
membuat hal ini jelas sekali yaitu tentang apa itu Baptisan 
dengan Roh Kudus menurut Firman. Ini bukan menurut saya, 
dan ini bukan menurut Anda. Ini harus menurut “Demikianlah 
Firman Tuhan,” kalau tidak berarti kita disesatkan. Amin.
 Pertama Anda akan melihat bahwa dalam pertemuan 
saya ketika saya selesai berkhotbah dalam sebuah kebaktian 
penginjilan, atau pesan pengajaran, saya melempar jala dan 
mengundang respons dari hadirin. Saya meminta mereka 
untuk maju ke depan dan menerima Roh Kudus. Teman-teman 
Pentakosta saya, ketika mendengar saya mengatakan 
itu menyangka bahwa saya sedang mengundang orang 
untuk maju ke depan untuk dibaptis dengan Roh Kudus 
karena mereka telah dilahirkan kembali. Maka ketika saya 
mengundang mereka yang telah dipenuhi Roh untuk maju 
dan melayani mereka yang menjawab undangan itu untuk 
menerima Roh Kudus, maka orang-orang yang terkasih ini 
segera maju ke depan dan melayani orang-orang itu dengan 
cara mendorong mereka untuk berserah kepada Tuhan dan 
percaya untuk bisa berbahasa roh. Hal ini telah menyebabkan 
kekacauan yang besar dan saya ingin memberi tahu kepada 
Anda dengan tepat apa yang saya maksud. Maksud saya 
adalah agar orang berdosa maju ke depan dan dilahirkan 
kembali, yaitu untuk dibaptis ke dalam Tubuh Kristus oleh 
Roh Kudus sebab tepatnya itulah yang terjadi pada hari 
Pentakosta ketika gereja diluncurkan. Dengan perkataan lain, 
dilahirkan oleh Roh adalah benar-benar dibaptis dengan Roh 
Kudus. Itu adalah satu dan sama.
 Nah saya menyadari bahwa hal ini akan membingungkan 
untuk beberapa saat di sini, sebab sebagian besar orang tahu 
bahwa saya dahulu ditahbiskan sebagai seorang pengkhotbah 
Baptis dan saya dengan ketetapan hati sudah menyatakan 
bahwa orang Baptis telah melenceng dalam mengatakan 
bahwa Anda menerima Roh Kudus KETIKA Anda percaya, 
sebab itu tidak demikian. Anda menerima Dia “SEJAK Anda 
telah percaya.” Kisah Para Rasul 19:2-6, “Katanya kepada 
mereka: ‘Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, sejak kamu 
menjadi percaya?’ Akan tetapi mereka menjawab dia: ‘Belum, 
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bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh kudus.’ 
Lalu kata Paulus kepada mereka, ‘Kalau begitu dengan 
baptisan manakah kamu telah dibaptis?’ Jawab mereka: 
‘Dengan baptisan Yohanes.’ Lalu kata Paulus: ‘Sesungguhnya 
Yohanes membaptis dengan baptisan pertobatan, dan ia 
berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya 
kepada Dia Yang datang kemudian dari padanya, yaitu 
kepada Kristus Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, 
mereka memberi diri mereka dibaptis dalam Nama Tuhan 
Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas 
mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah 
mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat.” 
Demikianlah hal itu. Paulus bertanya, “Sudahkah kamu 
menerima Roh Kudus SEJAK, BUKAN KETIKA kamu 
percaya.” Dan di situ ada perbedaan yang besar, sebab 
SETELAH kita percaya barulah kita menerima. Efesus 1:13 
adalah pengulangan kata yang tepat mengenai apa yang 
terjadi di Efesus menurut Kisah Para Rasul 19, “Di dalam Dia 
kamu juga percaya — SETELAH kamu mendengar Firman 
kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu — di dalam Dia juga 
SETELAH kamu percaya (bukan ketika kamu percaya), kamu 
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu.” 
Nah inilah maksud saya. Terlalu banyak orang modern kita 
dan bahkan orang fundamentalis kita (demikian disebutnya) 
percaya kepada keselamatan yang terjadi pada saat tertentu 
yang khusus, yang dalam banyak kasus disebut “membuat 
keputusan,” dan hal itu disebut menerima Kristus atau 
dilahirkan kembali. Nah menerima Kristus adalah menerima 
Roh-Nya. Menerima Roh-Nya adalah dilahirkan kembali. 
Menerima Roh-Nya adalah dibaptis dengan Roh Kudus. 
Amin. Orang-orang ini percaya. Itu mengagumkan. Tetapi 
mereka berhenti sampai di sana. Anda menerima Roh Kudus 
SETELAH Anda percaya. Itu sudah selalu demikian caranya 
dan selalu akan demikian. Kata petunjuk yang pertama 
kepada orang-orang itu diucapkan oleh Petrus pada hari 
Pentakosta dan ia berkata, “Bertobatlah, dan hendaklah 
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Nama 
Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan 
menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, 
dan bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, 
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Yehovah Tuhan kita.”
 Petunjuk-petunjuk ini datang sebagai jawaban langsung 
dari Petrus sehubungan dengan apa yang benar-benar terjadi 
pada hari Pentakosta. Apa yang terjadi adalah Tuhan sesuai 
dengan kitab Yoel sedang mencurahkan Roh Kudus yang 
telah dijanjikan ke atas semua manusia. Ia tidak dicurahkan 
sebelum saat itu ataupun diberikan sebelum saat itu. Inilah 
saat itu. Tetapi mulai dari sekarang INI akan datang melalui 
pertobatan, dibaptis di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, dan 
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kemudian Tuhan berkewajiban untuk memenuhi orang-orang 
yang datang. Petrus, atau salah seorang dari para rasul 
tidak pernah berkata, “Kamu harus dilahirkan kembali, dan 
kemudian dipenuhi dengan Roh.”

 Bahwa ini adalah pola pengalaman yang berhubungan 
dengan menerima Roh Kudus, perhatikan dengan teliti pada 
kejadian berikutnya ketika Roh itu turun ke atas sekelompok 
orang. Kisah Para Rasul 8:5-17, “Dan Filipus pergi ke suatu 
kota di Samaria dan memberitakan Kristus kepada orang-orang 
di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus 
dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua 
dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. 
Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah 
roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga 
orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka 
sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Tetapi ada seorang 
yang bernama Simon, yang sejak dahulu telah melakukan sihir 
di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak 
seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, 
besar kecil, mengikuti dia dan berkata, ‘Orang ini adalah kuasa 
Tuhan yang besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah 
lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi 
ketika mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan 
Injil tentang kerajaan Tuhan dan tentang Nama Yesus 
Kristus, mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki 
maupun perempuan. Kemudian Simon sendiri juga menjadi 
percaya, dan sesudah ia dibaptis, ia senantiasa bersama-sama 
dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda 
dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di 
Yerusalem mendengar, bahwa tanah Samaria telah menerima 
Firman Tuhan, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 
Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa bagi mereka, supaya 
orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus 
belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena 
mereka hanya dibaptis dalam Nama Tuhan Yesus. Kemudian 
keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka 
menerima Roh Kudus.” Menurut ayat 12, dikatakan bahwa 
MEREKA PERCAYA KEPADA FIRMAN. Lalu mereka dibaptis 
dalam Nama Tuhan Yesus. Tetapi menurut ayat 16, walaupun 
mereka telah melakukan semua itu, mereka MASIH BELUM 
MENERIMA ROH KUDUS. Hanya SETELAH percaya dan 
dibaptis dengan benar barulah mereka menerima Roh Kudus. 
Itulah pola yang tepat sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Petrus dalam Kisah Para Rasul 2:38-39.

 Satu ayat Kitab Suci lagi yang memberikan terang 
yang indah tentang hal ini ditemukan dalam Galatia 
3:13-14, “‘Terkutuklah orang yang digantung pada kayu 
salib!’ Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam 
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Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, 
sehingga (supaya) oleh iman kita menerima Roh yang telah 
dijanjikan itu.” Nah sama sekali tidak dapat dikatakan 
bahwa “berkat Abraham” adalah kelahiran baru, dan “Roh 
yang telah dijanjikan” adalah Baptisan Roh Kudus, sebagai 
dua peristiwa yang terpisah. Sebab ayat Kitab Suci itu 
berbunyi seperti ini: “Yesus mati di kayu salib, dan melalui 
kematian dan kebangkitan itu, berkat Abraham sampai 
kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, meninggalkan bangsa 
Yahudi. Hal ini terjadi supaya Roh itu tersedia bagi orang 
bukan Yahudi.”
 Memahami apa yang baru saja saya katakan adalah 
untuk menjelaskan mengapa para peneliti tidak pernah 
mendapati Paulus berkata kapan saja, “Hendaklah kamu 
dilahirkan kembali dan KEMUDIAN hendaklah kamu 
dipenuhi Roh.” Mereka telah menyimpulkan bahwa itu ada 
di sana, dan mereka telah menaruh pengertian mereka sendiri 
untuk membuatnya berbunyi seperti itu, TETAPI KITAB 
SUCI TIDAK MENGATAKAN ITU. Yesus pun tidak pernah 
mengatakan itu. Lihatlah dalam Yohanes 7:37-39, dan bacalah 
itu sekarang dengan pengertian. “Dan pada hari terakhir, 
yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: 
‘Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum! 
Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh 
Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran 
air hidup.’ (Yang dimaksudkan-Nya ialah ROH Yang akan 
diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya; sebab Roh 
Kudus belum diberikan, karena Yesus belum dimuliakan.)” 
Nah di sini dikatakan dengan jelas dan tegas bahwa orang 
percaya ketika ia minum dengan cara datang kepada 
Yesus dalam iman akan memiliki aliran-aliran air hidup 
yang mengalir ke luar dari dirinya. Dan itu menempatkan 
pengalaman ini pada Pentakosta. Sekarang sambil tetap 
mengingat hal ini kita akan membaca Yohanes 4:10 dan 14, 
“Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan Siapakah 
Dia yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum! Niscaya 
engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan 
kepadamu air hidup.” “Tetapi barangsiapa minum air 
yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk 
selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan 
kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang 
terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.” 
Air hidup yang sama ini disebut lagi, tetapi kali ini itu tidak 
disebut aliran; melainkan disebut mata air. Di situlah orang 
membuat kesalahan mereka. Karena itu disebut mata air dan 
aliran, mereka mengira bahwa di satu tempat itu adalah hidup 
kekal yang diberikan oleh Roh dan di tempat yang berikutnya 
di mana itu disebut aliran (mengandung arti dinamika yang 
besar) maka itu pasti Roh yang sekarang diberikan sebagai 
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karunia kuasa. Bukan demikian. Itu adalah satu dan sama. Itu 
adalah Roh yang memberikan hidup dan kuasa, dan itu datang 
pada hari Pentakosta.

 Apa yang menyebabkan kesalahpahaman ini? Jawabannya 
adalah, “PENGALAMAN.” Kita sudah pergi dengan 
pengalaman dan bukan dengan Firman. Buanglah pengalaman 
sebagai tali pengukur Anda. Hanya ada satu tali pengukur 
ketegaklurusan, hanya ada satu tongkat pengukur, dan itu 
adalah FIRMAN. Sekarang perhatikan dengan saksama dan 
pahami ini. Petrus berkata, “Bertobatlah dan hendaklah 
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Nama 
Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan 
menerima karunia Roh Kudus.” Paulus berkata, “Sudahkah 
kamu menerima Roh Kudus, SEJAK kamu menjadi percaya?” 
Di sinilah letaknya seluruh masalah kita itu. Orang-orang 
bertobat dari dosa mereka, mereka dibaptis di dalam air, 
TETAPI MEREKA TIDAK BERJALAN TERUS DAN 
MENERIMA ROH KUDUS. ANDA PERCAYA SAMPAI 
MENERIMA ROH ITU. Percaya kepada Yesus adalah langkah 
di arah yang benar yang menuju kepada Roh Kudus. Tetapi 
orang-orang berhenti di sana. Mereka pergi sampai sejauh 
air dan kemudian berhenti. Mereka percaya, dan kemudian 
berhenti. Alkitab tidak mengatakan bahwa Anda menerima 
KETIKA Anda percaya. Alkitab berkata, “Sudahkah kamu 
menerima Roh Kudus SEJAK kamu menjadi percaya?” 
Terjemahan yang tepat dan secara harfiah adalah: “Apakah 
kamu, setelah percaya dahulu, menerima Roh Kudus?” 
Orang-orang itu percaya dan kemudian berhenti. Anda 
tidak menerima Roh Kudus ketika Anda percaya KEPADA 
Dia, setelah bertobat. Anda berjalanlah terus dan terima 
Roh Kudus. Apakah Anda memahaminya? Itulah yang salah 
dengan orang fundamentalis kita. Mereka tidak mempunyai 
kuasa sebab mereka tidak pergi sampai Pentakosta.

 Mereka seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan 
tidak pergi sampai Tanah Perjanjian. Nah bangsa Israel 
yang meninggalkan Mesir itu berjumlah kira-kira dua juta 
orang. Mereka semua berjalan bersama, semua menyaksikan 
mujizat-mujizat yang sama dari Tuhan, semua makan manna 
yang sama dan minum air dari bukit batu yang telah dipukul, 
semua mengikuti tiang awan yang sama pada siang hari 
dan mengikuti tiang api yang sama pada malam hari tetapi 
HANYA DUA ORANG yang mencapai Tanah Perjanjian itu. 
HANYA DUA ORANG YANG BENAR-BENAR ORANG 
PERCAYA ATAU ORANG PERCAYA SEJATI. Itu benar 
sebab Firman mengatakan kepada kita bahwa yang lainnya 
mati karena ketidakpercayaan; dan mereka tidak dapat masuk 
oleh karena ketidakpercayaan. (Ibrani 3:19). Lalu karena 
hal itu adalah demikian, dan hanya DUA ORANG YANG 
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MASUK, maka berarti mereka yang lainnya bukanlah orang 
percaya sejati. Apa yang membuat perbedaan itu? Dua orang 
itu tetap tinggal dengan Firman. Ketika kesepuluh pengintai 
itu menjadi takut di Kadesh-Barnea, Yosua dan Kaleb tidak 
gentar sebab mereka percaya kepada Firman dan berkata: 
“Kita lebih dari mampu untuk menduduki negeri itu.” Mereka 
tahu bahwa mereka mampu karena Tuhan telah berkata, “Aku 
telah memberikan negeri itu kepadamu.” Setelah semua orang 
Israel itu menyaksikan kuasa dan kebaikan dan pembebasan 
Tuhan, mereka tidak masuk ke dalam perhentian yang 
merupakan kiasan dari Roh Kudus. Jadi sekarang juga Anda 
dapat melihat bahwa sangat sedikit yang akan percaya terus 
sampai menerima Roh Tuhan.

 Baiklah, kita telah sampai sejauh ini. Sekarang saya ingin 
meneruskan lebih jauh lagi, dan ketika saya melakukannya saya 
tahu bahwa saya akan membangkitkan emosi. Tetapi itu adalah 
sesuatu yang bukan tanggung jawab saya. Saya bertanggung 
jawab kepada Tuhan dan kepada Firman-Nya dan kepada umat 
yang kepadanya Tuhan telah mengutus saya. Saya harus setia di 
dalam semua yang Ia berikan kepada saya untuk dikatakan.

 Di dalam Yohanes 6:37 dan 44 dikatakan, “Semua yang 
diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan 
barangsiapa yang datang kepada-Ku, ia sekali-kali tidak 
akan Kubuang.” “Tidak ada seorang pun yang dapat datang 
kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus 
Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman.” Yohanes 
1:12-13, “Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya 
kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang 
percaya dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan 
bukan dari darah atau dari keinginan daging, bukan pula 
oleh keinginan laki-laki, MELAINKAN DARI TUHAN.” 
Efesus 1:4-5, “Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita 
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat 
di hadapan-Nya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari 
semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, 
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.” Sekarang tanpa 
terlalu terlibat di dalam topik kedaulatan Tuhan (sebab topik 
itu saja bisa satu buku) biarlah saya menunjukkan di sini 
bahwa menurut ayat-ayat ini, Yesus Kristus sedang memilih 
mempelai wanita-Nya sendiri sama seperti laki-laki memilih 
mempelai wanitanya sendiri hari ini. Hari ini mempelai wanita 
tidak bisa memutuskan begitu saja bahwa ia akan mengambil 
seorang laki-laki tertentu untuk menjadi suami. Tidak Pak. 
Mempelai laki-lakilah yang memutuskan dan memilih seorang 
wanita tertentu untuk menjadi mempelai wanitanya. (Yohanes 
15:16, “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang 
memilih kamu.”) Nah menurut Firman Tuhan, mempelai 
wanita dipilih sebelum dunia dijadikan. Pemilihan mempelai 
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wanita ini telah direncanakan oleh Dia sendiri. Efesus 1:9. 
Dan dalam Roma 9:11 dikatakan, “Supaya rencana Tuhan 
menurut pemilihan-Nya diteguhkan.” Anda tidak dapat 
membacanya dengan cara lain. Maksud hati, maksud kekal 
Tuhan adalah untuk mengambil seorang mempelai wanita 
menurut pilihan-Nya SENDIRI, dan rencana itu telah ada di 
dalam diri-Nya sendiri, dan karena Ia adalah kekal maka itu 
telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan.
 Sekarang perhatikanlah dengan teliti dan lihatlah ini. 
Sebelum ada satu titik pun partikel meteor; sebelum Tuhan 
adalah Tuhan (Tuhan adalah objek pemujaan dan tidak ada 
seorang pun di sana untuk menyembah Dia, maka pada waktu 
itu Ia hanyalah berpotensi sebagai Tuhan), dan Ia hanya 
dikenal sebagai Roh yang kekal, mempelai wanita itu sudah 
ada di dalam pikiran-Nya. Ya, ia sudah ada di sana. Ia sudah 
ada di dalam pikiran-Nya. Dan bagaimana dengan pikiran 
Tuhan itu? Pikiran itu kekal, bukankah demikian?
 Pikiran Tuhan yang kekal! Biarlah saya bertanya kepada 
Anda, “Apakah pikiran Tuhan itu kekal?” Jika Anda dapat 
memahami hal ini, Anda akan dapat memahami banyak hal. 
Tuhan tidak berubah di dalam hakikat dan perilaku. Kita 
telah mempelajari dan membuktikan hal itu. Tuhan itu tidak 
terbatas dalam kemampuan-Nya maka Ia sebagai Tuhan pasti 
mahatahu. Jika Ia mahatahu, maka saat ini Ia tidak sedang 
belajar, ataupun menerima nasihat bahkan dari diri-Nya 
sendiri, ataupun menambah pengetahuan-Nya kapan saja. 
Seandainya Ia dapat menambah pengetahuan-Nya, maka Ia 
tidak mahatahu. Seandainya demikian, yang terbaik yang 
dapat kita katakan adalah nanti Ia akan menjadi mahatahu. 
Tetapi itu tidak Alkitabiah. Ia ADALAH mahatahu. Ia tidak 
pernah mendapat suatu pemikiran baru tentang apa pun 
karena semua pemikiran-Nya sudah selalu Ia miliki dan akan 
selalu Ia miliki, dan Ia mengetahui akhir dari awal karena Ia 
adalah Tuhan. DENGAN DEMIKIAN PEMIKIRAN TUHAN 
ADALAH KEKAL. PEMIKIRAN ITU NYATA. Pemikiran itu 
bukan hanya seperti seseorang yang mempunyai sebuah cetak 
biru yang telah ia rancang dan yang suatu hari akan diubah 
menjadi wujud dan bentuk, tetapi pemikiran Tuhan itu nyata 
dan kekal, dan merupakan bagian dari Tuhan.
 Lihatlah bagaimana hal ini bekerja. Tuhan selalu memiliki 
pemikiran-Nya tentang Adam. Adam, sebagai pemikiran-Nya, 
masih belum diekspresikan. Mazmur 139:15-16 akan 
memberikan kepada Anda sedikit ide tentang hal ini, 
“Tubuhku tidak tersembunyi bagi-Mu, ketika aku dijadikan di 
tempat yang tersembunyi, dan aku dibentuk di bagian-bagian 
bumi yang paling bawah. Mata-Mu melihat selagi aku bakal 
anak, dan dalam kitab-Mu semua anggota tubuhku tertulis, 
yang akan dibentuk dari hari ke hari, sebelum ada satu pun 
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dari padanya.” Ayat itu, seperti yang telah saya katakan, 
bukan ditulis tentang Adam tetapi itu memberikan ide dan 
pengetahuan kepada Anda bahwa pemikiran itu telah ada di 
dalam pikiran-Nya, dan bahwa pemikiran itu kekal dan harus 
diekspresikan. Jadi ketika Adam dibentuk dari debu tanah 
dan manusia rohaninya diciptakan oleh Tuhan, maka Adam 
menjadi pemikiran Tuhan yang diekspresikan, dan pemikiran 
yang kekal itu sekarang dimanifestasikan.
 Kita dapat menelusuri dari abad ke abad. Kita mendapati 
seorang Musa, seorang Yeremia, seorang Yohanes Pembaptis, 
dan masing-masing dari mereka adalah pemikiran kekal Tuhan 
yang diekspresikan pada masanya. Lalu kita sampai kepada 
Yesus sang LOGOS itu. Ia adalah PEMIKIRAN yang lengkap dan 
sempurna yang diekspresikan dan Ia dikenal sebagai Firman. 
Itulah siapa Dia SAAT INI, dan selamanya AKAN DEMIKIAN.
 Nah dikatakan bahwa “Ia telah memilih kita DI DALAM 
DIA (Yesus) sebelum dunia dijadikan.” Itu berarti kita sudah 
ada di sana BERSAMA DENGAN Dia di dalam pikiran 
dan pemikiran Tuhan sebelum dunia dijadikan. Hal itu 
memberikan sifat KEKAL kepada orang pilihan. Anda tidak 
dapat menyangkal itu.
 Biarlah saya memasukkan sebuah pemikiran di sini. 
Bahkan kelahiran alamiah kita didasarkan pada pilihan. 
Indung telur wanita menghasilkan banyak, banyak sekali 
telur. Tetapi mengapa pada saat yang tertentu sebuah telur 
yang tertentu turun dan bukan telur yang lain? Dan kemudian 
di antara sperma pria, tanpa alasan yang diketahui sel jantan 
tertentu melekatkan diri pada telur itu, sedangkan yang lainnya 
yang sama-sama bisa melekatkan diri atau yang memiliki 
kesempatan yang lebih baik untuk melakukan itu tidak 
melakukannya dan mati. Ada sesuatu yang memiliki kecerdasan 
di balik semuanya itu, kalau tidak apa yang menentukan bayi 
itu laki-laki atau perempuan, rambutnya pirang atau cokelat, 
warna matanya muda atau tua, dan sebagainya. Dengan 
pemikiran itu renungkanlah Yosua dan Kaleb. Tidakkah 
Yesus berkata dalam Yohanes 6:49, “Nenek moyangmu telah 
makan manna di padang gurun dan mereka telah mati”? Para 
orang tua yang mati itu diperlukan sebagai nenek moyang 
dari orang-orang itu yang kepadanya Yesus sedang berbicara. 
Mereka binasa, namun mereka termasuk pilihan Tuhan secara 
alamiah sedangkan Yosua dan Kaleb secara Rohani.
 Tetapi untuk melanjutkan terus. Orang-orang pilihan 
ini bukan saja pemikiran Tuhan yang kekal yang harus 
diekspresikan di dalam tubuh pada masanya mereka, tetapi 
orang-orang pilihan yang sama ini juga disebut dengan nama 
lain. Roma 4:16, “Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, 
supaya merupakan kasih karunia; sehingga janji itu berlaku 
bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka 
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yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang 
hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita 
semua.” Roma 9:7-13, “Dan juga tidak semua yang terhitung 
keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi: ‘Yang 
berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu.’ Artinya: 
bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Tuhan, 
tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang 
benar. Sebab Firman ini mengandung janji: ‘Pada waktu seperti 
inilah Aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang 
anak laki-laki.’ Dan bukan hanya itu saja, tetapi ketika Ribka 
yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa 
leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan 
belum melakukan yang baik atau yang jahat, — supaya rencana 
Tuhan tentang pemilihan-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan 
perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan-Nya — dikatakan 
kepada Ribka: ‘Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang 
muda.’ Seperti ada tertulis: ‘Aku mengasihi Yakub, tetapi Aku 
membenci Esau.” Galatia 3:16, “Adapun kepada Abraham 
diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Ia tidak 
berkata, ‘kepada keturunan-keturunannya’ seolah-olah yang 
dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, ‘dan kepada 
keturunanmu’, yaitu Kristus.” Galatia 3:29, “Dan jikalau 
kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan 
Abraham dan berhak menerima janji Tuhan.” Menurut Roma 
4:16 kita mendapati bahwa Tuhan telah memberikan sebuah 
Janji Yang Pasti bagi SEMUA keturunan Abraham, dan Paulus 
menempatkan dirinya dan semua orang percaya di bawah 
sebutan itu karena ia berkata, “…Abraham; yang adalah 
bapa kita SEMUA.” Lalu ia meneruskan untuk bukan hanya 
menyempitkan definisinya, melainkan untuk melengkapinya 
sebab dalam Galatia 3 ia mengidentifikasikan KETURUNAN 
itu (tunggal) dengan Yesus, dan memperhitungkan anak-anak 
“keturunan itu” sebagai anak-anak perjanjian, dan janji 
yang berhubungan dengan “pilihan,” atau “pemilihan oleh 
Tuhan.” Dan itulah tepatnya apa yang sedang kita bicarakan. 
Mereka ini yang adalah Keturunan Rajani adalah orang 
pilihan Tuhan; yang telah ditentukan, telah dikenal dari 
semula oleh Tuhan, dan sudah ada di dalam pikiran Tuhan 
dan pemikiran-Nya. Dengan bahasa yang sangat sederhana 
Mempelai Wanita Kristus Yang Sejati ada di dalam pikiran 
Tuhan kekal selamanya, walaupun tidak diekspresikan 
sampai masing-masing dari mereka muncul pada masa yang 
ditentukan, dan diputuskan. Ketika tiap-tiap anggota itu 
muncul maka ia DIEKSPRESIKAN dan mengambil tempatnya 
di dalam tubuh. Dengan demikian mempelai wanita ini secara 
harfiah adalah MEMPELAI WANITA BENIH FIRMAN 
YANG DIUCAPKAN. Dan meskipun sebutannya bersifat 
feminin tetapi ia juga disebut “tubuh Kristus.” Sangat jelas 
bahwa ia memang seharusnya disebut begitu sebab ia telah 
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ditentukan dari semula di dalam Dia, berasal dari sumber 
yang sama, kekal bersama dengan Dia, dan yang sekarang 
sedang memanifestasikan Tuhan di dalam sebuah tubuh 
yang anggotanya banyak, sedangkan dahulu Tuhan hanya 
dimanifestasikan di dalam SATU ANGGOTA, yaitu Tuhan kita 
Yesus Kristus.
 Nah kemudian, di sini kita sampai kepada sebuah 
kesimpulan. Sebagaimana Logos (Tuhan) yang kekal itu 
dimanifestasikan di dalam Anak, dan di dalam Yesus 
berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Ketuhanan, 
dan Pribadi Yang Kekal itu adalah Bapa yang menyatakan 
diri dalam rupa manusia, dan dengan demikian memperoleh 
sebutan sebagai Anak, begitu pula dengan kita, yang kekal 
di dalam pemikiran-Nya pada gilirannya kita menjadi Benih 
Firman Yang Diucapkan yang anggotanya banyak, yang 
dinyatakan dalam rupa manusia, dan pemikiran yang kekal 
itu yang sekarang dinyatakan dalam rupa manusia adalah 
anak-anak Tuhan, memang demikianlah kita disebut. KITA 
TIDAK MENJADI BENIH MELALUI KELAHIRAN BARU, 
KITA MEMANG ADALAH BENIH DAN OLEH KARENA 
ITU DILAHIRKAN KEMBALI SEBAB HANYA ORANG 
PILIHAN YANG DAPAT DILAHIRKAN KEMBALI. Karena 
dahulu kita ADALAH BENIH, itulah alasannya mengapa kita 
dapat dihidupkan. Di dalam yang BUKAN-BENIH tidak ada 
apa-apa yang dapat dihidupkan.
 Ingatlah ini baik-baik. Sekarang ambillah langkah 
berikutnya. Menebus artinya membeli kembali. Itu 
mengembalikan kepada pemilik semula. Tuhan, melalui 
kematian-Nya, darah yang ditumpahkan itu MEMBELI 
KEMBALI UMAT KEPUNYAAN-NYA. Ia membeli kembali 
Mempelai Wanita Benih Firman Yang Diucapkan itu. 
“Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku (Firman) dan 
mereka mengikut Aku.” Sejak dahulu Anda selalu adalah 
sebuah domba. Anda tidak pernah menjadi babi atau anjing 
yang kemudian berubah menjadi domba. Itu tidak mungkin, 
sebab setiap jenis kehidupan menghasilkan jenis kehidupan 
yang sama dan tidak ada perubahan spesies. Karena dahulu 
kita berada di dalam pemikiran Tuhan dan kemudian 
diekspresikan di dalam rupa manusia, maka harus tiba 
saatnya ketika kita akan mendengar suara-Nya (Firman), dan 
dengan mendengar suara itu kita menjadi sadar akan Bapa 
kita yang memanggil kita, dan mengenali bahwa kita adalah 
anak-anak Tuhan. Kita mendengar suara-Nya dan kita berseru 
seperti anak yang boros itu “Selamatkanlah aku, oh, Bapaku. 
Aku kembali kepada-Mu.”
 Seorang anak Tuhan bisa memakan waktu yang lama 
sebelum ia menyadari bahwa ia adalah seorang anak. Pada 
kenyataannya banyak orang Kristen sejati yang seperti 
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dalam kisah tentang anak rajawali yang ditetaskan di bawah 
eraman seekor ayam betina. Anda tahu bahwa rajawali adalah 
sebuah kiasan bagi orang percaya sejati. Baiklah, seorang 
peternak mengambil sebutir telur dari sarang rajawali dan 
ia menaruhnya di bawah eraman seekor induk ayam. Ketika 
tiba waktunya menetaslah semua telur yang dierami induk 
ayam itu. Anak-anak ayam itu akur sekali dengan induknya 
tetapi anak rajawali itu tidak dapat memahami suara kotek 
dan kegiatan mengais-ngais di atas tumpukan kotoran hewan 
untuk mencari makanan. Ia berhasil mencari makan tetapi 
ia sangat bingung dengan semuanya itu. Tetapi pada suatu 
hari, dari tempat yang tinggi di angkasa induk rajawali yang 
telah menelurkan telur itu melihat anak rajawali itu berada 
di tanah. Dan dengan kecepatan yang luar biasa ia menukik 
ke bawah dan memekik dengan suara yang sekeras-kerasnya 
supaya anak rajawali itu terbang ke atas untuk menemui dia. 
Ia belum pernah mendengar pekikan seekor rajawali, tetapi 
ketika ia mendengar pekikan yang pertama itu ada sesuatu di 
dalam dirinya bergelora dan ia ingin sekali meluncur ke sana. 
Tetapi ia tidak berani mencobanya. Induk itu memekik lagi 
agar ia membumbung di dalam angin dan mengikuti dia. Anak 
rajawali itu menjawab dengan pekikan bahwa ia takut. Sekali 
lagi induk itu memanggil, sambil memekik agar ia mencoba. 
Dengan mengepak-ngepakkan sayapnya ia melontarkan 
dirinya ke angkasa, dan menjawab pekikan induknya, ia pergi 
membumbung ke langit biru. Anda lihat bahwa ia selalu adalah 
seekor rajawali. Untuk beberapa waktu lamanya ia bertingkah 
laku seperti ayam tetapi ia tidak bisa puas. Tetapi ketika ia 
mendengar panggilan rajawali yang besar itu ia kembali ke 
tempatnya sendiri. Dan sekali seorang anak Tuhan yang sejati 
mendengar seruan Roh itu melalui Firman, maka ia juga, akan 
menyadari siapa dia dan akan berlari kepada sang Rajawali 
Nabi Yang Agung itu dan diam bersama-sama dengan Dia 
untuk selama-lamanya duduk di sorga di dalam Kristus Yesus.
 SEKARANG DATANGLAH BATU PENUTUP KITA 
YANG BERKEMENANGAN dengan Baptisan Roh Kudus. 
Galatia 4:4-7, “Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan 
mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan 
dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus 
mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita 
diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka 
Tuhan telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang 
berseru: ‘ya Abba, ya Bapa!’ Jadi engkau bukan lagi seorang 
hamba, melainkan seorang anak; jikalau engkau anak, maka 
engkau juga adalah seorang ahli waris Tuhan melalui Kristus.” 
Begitulah. Yesus Kristus datang, mati di atas kayu salib, dan 
menyelesaikan karya Penebusan (memulihkan kepada pemilik 
yang semula dengan cara membeli, atau membayar harganya) 
dan dengan demikian MENEMPATKAN KITA SEBAGAI 
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ANAK. Ia tidak menjadikan kita anak, sebab dari semula kita 
sudah menjadi anak-Nya, tetapi Ia menempatkan kita sebagai 
anak; sebab selama kita berada di dalam dunia ini, di dalam 
daging, kita tidak dapat diakui sebagai anak-Nya. Kita ditawan 
oleh iblis. Tetapi meskipun demikian, kita adalah anak. Dan 
dengarlah ini: DAN KARENA KAMU ADALAH ANAK, 
MAKA TUHAN TELAH MENYURUH ROH ANAK-NYA KE 
DALAM HATIMU YANG DENGANNYA KAMU BERSERU, 
BAPA, BAPA.” Kepada siapakah Roh itu dicurahkan pada hari 
Pentakosta? Anak. Di Korintus? Kepada Anak ketika mereka 
MENDENGARKAN FIRMAN.
 Apakah Baptisan Roh Kudus itu? Itu adalah Roh Yang 
Membaptis Anda ke dalam tubuh Kristus. Itu adalah kelahiran 
baru. Itu adalah Roh Tuhan masuk dan memenuhi Anda 
setelah Anda bertobat, (telah mendengarkan Firman-Nya) 
dan telah dibaptis dalam air sebagai sebuah jawaban dari hati 
nurani yang baik kepada Tuhan.
 Apa yang baru saja kami kemukakan itu akan menjadi 
jauh lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang jika 
semua orang percaya kepada ajaran Ketuhanan yang esa. 
Sebab tidak ada tiga pribadi di dalam Ketuhanan itu tetapi 
hanya SATU. Demikianlah kita TIDAK dilahirkan kembali 
oleh Roh Kehidupan Yesus yang masuk, dan kemudian setelah 
itu Roh Kudus masuk untuk memberi kuasa kepada kita. 
Jika itu benar, mengapa kita menghina Bapa dengan tidak 
memberikan kepada-Nya bagian di dalam keselamatan kita 
yang lengkap, sebab jika keselamatan itu berasal dari Tuhan 
dan Tuhannya ada tiga, maka IA (Bapa) pasti mempunyai 
sesuatu juga yang dilakukan-Nya. Tetapi tentulah itu dapat 
dilihat dengan jelas bahwa Yesus membuat hal ini sangat jelas 
yaitu bahwa Dialah dan Dia sendirilah Yang adalah Tuhan, 
dan Dialah dan Dia sendirilah Yang masuk ke dalam diri 
orang percaya. Yohanes 14:16 mengatakan bahwa Bapa akan 
mengutus Penghibur yang lain. Tetapi ayat 17 mengatakan 
bahwa Ia (Yesus) menyertai mereka dan akan diam DI 
DALAM mereka. Di dalam ayat 18 Ia mengatakan bahwa Ia 
akan datang kembali kepada mereka. Di dalam ayat 23 di 
dalam pembicaraan dengan murid-murid Ia berkata, “Kami 
(Bapa dan Anak) akan datang kepadanya.” Demikianlah itu 
adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus semuanya masuk pada saat 
yang sama sebab Ketuhanan itu terdiri atas SATU PRIBADI. 
Kedatangan itu terjadi pada hari Pentakosta. Tidak ada dua 
kedatangan Roh, hanya satu. Masalahnya ialah orang tidak 
mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, dan mereka hanya 
percaya kepada Yesus untuk pengampunan dosa tetapi tidak 
pernah maju terus untuk menerima Roh itu.
 Sebelum saya menutup topik ini, saya tahu ada sebuah 
pertanyaan di dalam pikiran Anda. Anda ingin mengetahui 
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apakah saya percaya pada doktrin pra-eksistensi. Saya tidak 
percaya pada doktrin Mormon itu tentang pra-eksistensi jiwa 
sama seperti saya tidak percaya pada reinkarnasi ataupun 
transmigrasi jiwa. Berhati-hatilah di sini dan lihatlah ini. Ini 
bukan orangnya yang berasal dari Tuhan yang ditentukan 
secara kekal, INI ADALAH FIRMAN, ATAU BENIH. Itulah 
dia. Jauh di belakang sana, terlalu jauh bagi pikiran manusia 
untuk memahami, Tuhan Yang Kekal dengan pemikiran 
yang kekal, berpikir dan memutuskan, “AKU MENGASIHI 
YAKUB, TETAPI AKU MEMBENCI ESAU” (Roma 9:13), 
“DAN ANAK-ANAK ITU BELUM DILAHIRKAN, DAN 
BELUM MELAKUKAN YANG BAIK ATAU YANG JAHAT.” 
Lihatlah, itu adalah PEMIKIRAN, dan kemudian pemikiran 
tersebut diekspresikan, dan Tuhan membeli kembali Yakub, 
karena hanya Yakub yang adalah BENIH. Hanya Yakub saja 
yang memiliki benih itu; itulah sebabnya ia menghargai hak 
kesulungan dan perjanjian Tuhan. Jika Anda adalah benih 
yang sejati, maka Anda akan mendengar Firman itu; Roh itu 
akan membaptis Anda ke dalam tubuh Kristus, memenuhi 
Anda dan memberi kuasa kepada Anda, dan Anda akan 
menerima Firman untuk hari dan zaman Anda. Apakah Anda 
melihat betapa jelasnya bukti yang benar itu ketika Firman 
disingkapkan kepada Anda? Sekali lagi, catatlah, Yesus adalah 
Benih Rajani. Ia hidup di dalam sebuah tubuh manusia. Ketika 
Roh itu memanggil Dia (Pemikiran Yang Dimanifestasikan 
Dalam Firman), Ia pergi ke Yordan dan dibaptis di dalam 
air di sana. Atas ketaatan kepada Firman, Roh Kudus turun 
ke atas-Nya dan suara itu berkata, “Inilah Anak-Ku Yang 
Kukasihi, dengarkanlah Dia.” Suara itu tidak berkata, “Inilah 
Dia yang telah menjadi Anak-Ku,” Yesus SEJAK DAHULU 
ADALAH Anak. Roh Kudus menempatkan Dia sebagai 
Anak itu sebelum mereka semua. Kemudian setelah dipenuhi 
secara demikian (dan pola yang sama tetap berlaku pada hari 
Pentakosta dan selamanya setelah itu), Ia pergi dalam kuasa 
yang didemonstrasikan, menerima wahyu yang sepenuhnya 
akan Tuhan dan dari Tuhan, untuk zaman itu.

 Nah kami sudah mengatakan secara terus-menerus bahwa 
bukti dibaptis dengan Roh Kudus yang sesungguhnya adalah 
orang percaya itu akan menerima Firman bagi zaman di mana 
ia hidup. Biarlah saya menunjukkan kepada Anda dengan 
sangat jelas.

 Ketujuh Zaman itu sebagaimana dikemukakan dalam 
Wahyu pasal 2 dan 3 mengambil seluruh Kepenuhan waktu 
bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, atau seluruh jangka 
waktu di mana di dalamnya Tuhan berurusan dengan 
bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk keselamatan mereka. Di 
dalam setiap zaman, tanpa kecuali, hal yang sama diucapkan 
pada pembukaan dan penutupan pesan bagi setiap zaman. 
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“Tuliskanlah kepada utusan jemaat di (Efesus, Smirna, 
Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodikia); Inilah firman 
Dia…” dan seterusnya, dan seterusnya. “Siapa bertelinga, 
hendaklah ia (tunggal) mendengarkan apa yang dikatakan 
Roh kepada jemaat-jemaat.” Perhatikan di sini bahwa Yesus 
(melalui Roh) di dalam SETIAP zaman berbicara Sendiri 
kepada SATU ORANG SAJA sehubungan dengan Firman 
untuk zaman itu. Hanya SATU utusan bagi setiap zaman yang 
menerima apa yang Roh katakan bagi zaman itu, dan SATU 
UTUSAN itu adalah utusan bagi gereja yang benar. Ia berbicara 
untuk Tuhan melalui pewahyuan kepada “jemaat-jemaat,” 
yang benar dan yang palsu. Lalu pesan itu disiarkan kepada 
semua orang. Tetapi meskipun pesan itu disiarkan kepada 
semua orang yang berada di dalam jangkauan pesan tersebut, 
pesan itu diterima secara perorangan oleh sekelompok orang 
tertentu saja yang memenuhi syarat dalam cara tertentu. Setiap 
individu dari kelompok itu adalah seorang yang mempunyai 
kemampuan untuk mendengar apa yang dikatakan Roh melalui 
utusan itu. Mereka yang mendengar tidak menerima wahyu 
pribadi mereka sendiri, ataupun sebuah kelompok menerima 
wahyu mereka secara bersama-sama, TETAPI TIAP-TIAP 
ORANG MENDENGAR DAN MENERIMA APA YANG TELAH 
DITERIMA OLEH UTUSAN ITU DARI TUHAN.

 Nah janganlah heran hal itu demikian, sebab Paulus 
membuat pola ini yang disahkan oleh Tuhan. Hanya Paulus 
sendiri yang memiliki wahyu lengkap bagi zamannya seperti 
yang dibuktikan melalui konfrontasinya dengan rasul-rasul 
yang lain yang mengakui bahwa Paulus adalah Nabi-Utusan 
bagi bangsa bukan Yahudi untuk zaman itu. Dan catatlah 
juga ilustrasi yang betul-betul terjadi di dalam Firman, bahwa 
ketika Paulus ingin pergi ke Asia, Tuhan melarang dia, sebab 
dombanya (anak-anak-Nya) berada di Makedonia dan mereka 
(orang Makedonia) mau mendengarkan apa yang Roh harus 
katakan melalui Paulus, sedangkan orang-orang itu yang ada 
di Asia tidak mau mendengarkan.

 Di dalam setiap zaman kita menemukan pola yang persis 
sama. Itulah sebabnya terang datang melalui seorang utusan 
yang Tuhan berikan di suatu daerah tertentu, dan kemudian 
dari utusan itu tersebarlah terang itu melalui pelayanan 
orang-orang lain yang telah diajarkan dengan benar. Tetapi 
tentu saja mereka semua yang pergi melayani tidak selalu 
memahami betapa perlunya untuk HANYA mengatakan 
apa yang telah dikatakan oleh utusan tersebut. (Ingatlah, 
Paulus memperingatkan orang supaya hanya mengatakan 
apa yang telah ia katakan, 1 Korintus 14:37, “Jika seorang 
menganggap dirinya nabi atau orang yang rohani, ia harus 
sadar, bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah 
PERINTAH-PERINTAH TUHAN.” “Apa? Adakah Firman 
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Tuhan mulai dari kamu? atau hanya kepada kamu sajakah 
firman itu telah datang?”) Mereka menambahkan di sini, atau 
mengurangi di sana, dan dengan segera pesan itu menjadi 
tidak murni lagi, dan kebangunan rohaninya mati. Betapa 
kita harus berhati-hati untuk hanya mendengarkan SATU 
suara, sebab Roh itu hanya memiliki satu suara yaitu suara 
Tuhan. Paulus memperingatkan mereka untuk mengatakan 
apa yang telah ia katakan, bahkan Petrus pun melakukan 
hal yang sama. Ia memperingatkan mereka bahwa BAHKAN 
IA (PAULUS) sendiri tidak dapat mengubah satu kata pun 
dari apa yang telah ia berikan melalui pewahyuan. Oh, 
betapa pentingnya untuk mendengarkan suara Tuhan melalui 
para utusan-Nya, dan kemudian mengatakan apa yang 
telah diberikan kepada mereka untuk disampaikan kepada 
jemaat-jemaat.
 Saya berharap Anda mulai memahaminya sekarang. 
Barangkali Anda dapat mengerti sekarang mengapa 
saya tidak setuju dengan orang fundamentalis dan orang 
Pentakosta. Saya harus mematuhi Firman sebagaimana 
yang disingkapkan oleh Tuhan. Nah saya tidak membahas 
semuanya. Itu bisa memerlukan satu buku tersendiri, tetapi 
dengan pertolongan Tuhan kita akan mendapatkan banyak 
khotbah dan kaset khotbah dan pesan tentang semua hal 
ini untuk menolong Anda untuk mengerti dan mencocokkan 
semua ayat Kitab Suci.
 “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat di setiap zaman.” Di 
dalam setiap zaman seruannya sama. Dengarkanlah apa 
yang dikatakan Roh. Jika Anda adalah seorang Kristen, 
Anda akan kembali kepada apa yang sedang diajarkan 
oleh Roh, yaitu, Firman zaman ini. Setiap utusan bagi 
setiap zaman akan mengkhotbahkan Firman itu. Setiap 
kebangunan rohani yang segar dan benar akan terjadi 
karena orang-orang telah kembali kepada Firman bagi 
zaman mereka. Seruan setiap zaman adalah teguran, 
“Kamu telah meninggalkan Firman Tuhan. Bertobatlah, 
dan kembalilah kepada Firman.” Dari kitab yang pertama 
di dalam Alkitab (Kejadian) sampai kitab yang terakhir 
(Wahyu) hanya ada satu alasan mengapa Tuhan merasa 
tidak senang — yaitu meninggalkan Firman; dan hanya 
ada satu cara memperbaiki untuk mendapatkan kembali 
kasih-Nya — yaitu kembali kepada Firman.
 Di dalam Zaman Efesus, dan di dalam zaman ini, dan 
di dalam setiap zaman yang akan kita renungkan, kita 
akan melihat bahwa hal ini benar. Dan di dalam zaman 
yang terakhir ini yang merupakan zaman kita, kita akan 
menemukan kegelapan akan Firman, kemurtadan total yang 
akan berakhir di dalam kesusahan besar.
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 Jika Anda adalah benih yang sejati, jika Anda benar-benar 
dibaptis dengan Roh Kudus maka Anda akan menghargai 
Firman-Nya melebihi segala makanan yang Anda perlukan, 
dan Anda akan rindu untuk hidup dari SETIAP Firman yang 
keluar dari mulut Tuhan.
 Inilah doa saya yang sungguh-sungguh bagi kita semua; 
kiranya kita mendengarkan apa yang Roh sampaikan dari 
Firman bagi kita hari ini.





BAB LIMA

ZAMAN GEREJA PERGAMUS

Wahyu 2:12-17

 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus: 
Inilah Firman Dia, Yang memakai pedang yang tajam dan 
bermata dua:

 Aku tahu segala pekerjaanmu, dan di mana engkau 
diam, yaitu di sana, di tempat takhta Iblis; dan engkau 
berpegang kepada Nama-Ku, dan engkau tidak menyangkal 
iman-Ku, juga tidak pada zaman Antipas, saksi-Ku, yang 
setia kepada-Ku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana 
Iblis diam.

 Tetapi Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap 
engkau: di antaramu ada beberapa orang yang menganut 
ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk 
menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan 
berhala dan berbuat zinah.

 Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang 
kepada ajaran pengikut Nikolaus, yang Aku benci.

 Sebab itu bertobatlah! Jika tidak demikian, Aku akan 
segera datang kepadamu dan Aku akan memerangi mereka 
dengan pedang yang di mulut-Ku ini.

 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, 
kepadanya akan Kuberi makan dari manna yang tersembunyi; 
dan Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di 
dalamnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapa 
pun selain oleh yang menerimanya.”

PERGAMUS

 Pergamum (nama kuno) terletak di wilayah Mysia, di 
sebuah daerah yang dialiri oleh tiga sungai, salah satu sungai 
itu terhubung ke laut. Ia digambarkan sebagai kota yang paling 
termasyhur di Asia. Ia adalah sebuah kota budaya dengan 
sebuah perpustakaan terbaik kedua setelah perpustakaan yang 
ada di Alexandria. Meskipun demikian itu adalah sebuah kota 
yang penuh dengan dosa, yang telah diserahkan kepada ritual 
penyembahan Asklepios yang cabul, yang mereka sembah 
dalam bentuk seekor ular yang hidup yang dikandangkan 
dan diberi makan di dalam kuil. Di dalam kota yang indah 
ini dengan hutan-hutan kecil yang diirigasi, tempat-tempat 
berjalan kaki dan taman-taman umum tinggallah sekelompok 
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kecil orang percaya yang berdedikasi yang tidak tertipu oleh 
keindahan lahiriah yang tipis, dan mereka sangat membenci 
penyembahan Iblis yang memenuhi tempat itu.

ZAMAN

 Zaman Pergamus berlangsung selama kira-kira tiga ratus 
tahun, dari tahun 312 sampai tahun 606 M.

UTUSAN

 Dengan menggunakan cara kita yang diberikan oleh Tuhan 
untuk memilih utusan bagi tiap-tiap zaman, kami memilih 
satu orang yang pelayanannya paling mendekati utusan yang 
pertama itu, Paulus, maka tanpa ragu-ragu kami menyatakan 
bahwa utusan bagi zaman Pergamus ialah Martin. Martin 
dilahirkan pada tahun 315 di Hungaria. Tetapi, semasa 
hidupnya ia bekerja di Prancis di mana ia berjerih payah di 
Tours dan sekitarnya sebagai seorang penilik jemaat. Ia 
meninggal pada tahun 399. Orang kudus yang besar ini adalah 
paman dari seorang Kristen lain yang mengagumkan, yaitu St. 
Patrick dari Irlandia.
 Martin berpaling kepada Kristus ketika ia sedang meniti 
karir sebagai seorang tentara profesional. Pada waktu ia masih 
dalam profesi inilah banyak mujizat yang luar biasa terjadi. 
Sejarah mencatat bahwa ada seorang pengemis yang terbaring 
sakit di jalan di dalam kota di mana Martin ditempatkan. 
Udara di musim dingin itu terlalu dingin bagi si pengemis 
sebab pakaian yang dipakainya sangat kurang. Tidak ada 
orang yang memperhatikan keperluannya sampai ketika Martin 
lewat di sana. Karena melihat keadaan orang miskin itu yang 
menyedihkan, tetapi karena ia tidak memiliki pakaian lebih, 
maka ia membuka mantel luarnya, memotongnya menjadi 
dua bagian dengan pedangnya, dan menyelimuti orang yang 
kedinginan itu dengan mantel tersebut. Ia menolong orang itu 
sebisanya dia dan meneruskan perjalanannya. Malam itu Tuhan 
Yesus menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan. 
Yesus berdiri di sana, seperti seorang pengemis, yang diselimuti 
dengan separuh dari mantel Martin itu. Ia berbicara kepadanya 
dan berkata, “Martin, walaupun ia hanya seorang yang baru 
belajar agama tetapi ia telah menyelimuti Aku dengan pakaian 
ini.” Sejak saat itu Martin berusaha untuk melayani Tuhan 
dengan segenap hatinya. Kehidupannya menjadi serangkaian 
mujizat yang menyatakan kuasa Tuhan.
 Setelah meninggalkan ketentaraan dan menjadi seorang 
pemimpin gereja, ia mengambil sikap yang sangat militan 
terhadap penyembahan berhala. Ia membabat hutan-hutan 
keramat, menghancurkan patung-patung dan merobohkan 
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mezbah-mezbah. Ketika dikonfrontasi oleh para penyembah 
berhala atas perbuatan-perbuatannya ia menantang mereka 
dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Elia 
terhadap nabi-nabi Baal itu. Ia memberi dirinya diikat 
pada sisi bawah sebatang pohon sehingga apabila pohon itu 
ditebang pohon itu akan meremukkan dia jika Tuhan tidak 
campur tangan dan membalikkan pohon itu ketika jatuh. 
Para penyembah berhala yang licik itu mengikat dia pada 
sebatang pohon yang tumbuh di pinggir bukit, mereka yakin 
bahwa tarikan gravitasi alamiah akan membuat pohon itu 
tumbang ke arah yang akan meremukkan dia. Tepat ketika 
pohon itu mulai tumbang, Tuhan mengayunkan pohon itu 
untuk berbalik arah dan ke atas, bertentangan dengan seluruh 
hukum alam. Beberapa dari para penyembah berhala yang 
berlarian itu remuk ketika pohon itu jatuh menindih mereka.

 Sejarawan mengakui bahwa sedikitnya dalam tiga 
kesempatan ia membangkitkan orang mati melalui iman 
dalam Nama Yesus. Suatu kali ia berdoa bagi seorang bayi 
yang sudah meninggal. Seperti Elisa, ia meniarap di atas 
bayi itu dan berdoa. Bayi itu hidup dan sehat kembali. Pada 
kesempatan lain dalam suatu masa penganiayaan yang besar 
ia dipanggil untuk menolong membebaskan seorang saudara 
yang sedang dibawa untuk dibunuh. Ketika ia tiba orang yang 
malang itu sudah mati. Mereka telah menggantung dia pada 
sebatang pohon. Tubuhnya sudah tidak bernyawa dan biji 
matanya sudah keluar dari kelopak matanya. Tetapi Martin 
menurunkan dia, dan setelah ia berdoa orang itu dikembalikan 
kepada hidup dan keluarganya yang bersukacita.

 Martin tidak pernah takut kepada musuh tanpa peduli siapa 
itu. Demikianlah ia pergi untuk menghadap sendiri seorang 
kaisar yang jahat yang bertanggung jawab atas kematian 
banyak orang kudus yang telah dipenuhi Roh. Kaisar itu tidak 
mengizinkan dia untuk bertemu dengannya, maka Martin pergi 
menemui seorang teman dari kaisar itu, seorang yang bernama 
Damasus, seorang uskup yang kejam dari Roma. Tetapi uskup 
itu, sebagai seorang Kristen yang namanya saja dari pokok 
anggur palsu itu tidak mau menengahi. Martin kembali ke 
istana, tetapi sekarang pintu-pintu gerbangnya sudah dikunci 
dan mereka tidak mengizinkan dia masuk. Ia bersujud di 
hadapan Tuhan dan berdoa supaya ia bisa masuk ke dalam 
istana. Ia mendengar suara yang menyuruh dia bangun. Ketika 
ia berdiri, ia melihat pintu-pintu gerbang itu terbuka sendiri. 
Ia memasuki pelataran istana. Tetapi penguasa yang angkuh 
itu tidak mau memalingkan kepala dan berbicara kepadanya. 
Martin berdoa lagi. Tiba-tiba api menyala secara spontan dari 
kursi takhta itu dan kaisar yang tidak senang itu cepat-cepat 
meninggalkan kursinya. Sungguh Tuhan merendahkan orang 
yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati.
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 Begitu besar semangatnya dalam melayani Tuhan sehingga 
iblis sangat terganggu. Musuh-musuh kebenaran menyewa 
para pembunuh untuk membunuh Martin. Mereka mendatangi 
rumahnya dengan diam-diam dan pada saat mereka hendak 
membunuh dia, ia berdiri tegak dan menjulurkan lehernya 
ke pedang itu. Sementara mereka melompat maju, tiba-tiba 
kuasa Tuhan melempar mereka kembali ke sudut ruangan. 
Mereka begitu dikuasai oleh ketakutan dalam suasana yang 
kudus dan menakutkan itu sehingga mereka merangkak 
di atas tangan dan lutut mereka dan minta ampun karena 
mencoba untuk membunuh dia.
 Sudah terlalu sering terjadi apabila orang-orang 
dipakai oleh Tuhan secara nyata sekali maka mereka 
menjadi sombong. Tetapi tidak demikian dengan Martin. Ia 
tetap hamba Tuhan yang rendah hati. Suatu malam ketika 
ia sedang mempersiapkan diri untuk memasuki mimbar, 
seorang pengemis datang ke ruang belajarnya dan meminta 
pakaian. Martin meminta pengemis itu untuk menemui kepala 
diakennya. Tetapi diaken yang congkak itu menyuruh dia 
pergi. Maka pengemis itu kembali menemui Martin. Martin 
bangkit berdiri dan memberikan jubahnya sendiri yang 
bagus kepada pengemis itu, dan menyuruh diaken itu untuk 
mengambil baginya jubah lain yang kurang baik. Malam itu 
ketika Martin memberitakan Firman, jemaat Tuhan melihat 
cahaya yang putih dan lembut mengelilinginya.
 Sungguh ia adalah seorang pria yang agung, utusan 
sejati bagi zaman itu. Tidak pernah menginginkan apa pun 
kecuali menyenangkan hati Tuhan, ia menjalani kehidupan 
yang sangat mengabdi. Ia tidak pernah bisa dibujuk untuk 
berkhotbah sebelum ia berdoa terlebih dahulu dan berada 
dalam suasana rohani untuk mengetahui dan menyampaikan 
seluruh nasihat Tuhan oleh Roh Kudus yang dikirim dari 
sorga. Sering kali ia membiarkan jemaat untuk menunggu 
sementara ia berdoa untuk memperoleh keyakinan yang pasti.
 Hanya mengetahui tentang Martin dan pelayanannya 
yang hebat mungkin dapat membuat orang berpikir bahwa 
penganiayaan terhadap orang kudus sudah mereda. Tidak 
demikian. Mereka masih terus dibinasakan oleh iblis melalui 
orang jahat. Mereka dibakar di tiang kayu. Mereka dipaku 
pada batang kayu dengan muka menghadap ke bawah dan 
anjing-anjing liar dilepaskan untuk menyerang mereka, 
supaya anjing-anjing itu mencabik-cabik daging dan isi perut 
mereka, dan meninggalkan para korban untuk mati dalam 
keadaan yang sangat tersiksa. Bayi-bayi dikoyakkan dari 
perut ibu-ibu yang sedang hamil dan dilemparkan ke babi. 
Payudara para wanita dipotong, dan mereka dipaksa untuk 
berdiri tegak sementara tiap denyut jantungnya mencucurkan 
darah ke luar sampai akhirnya mereka mati terkulai. Dan 
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tragedi itu menjadi lebih menyedihkan untuk dipikirkan 
apabila orang menyadari bahwa itu bukan semata-mata 
perbuatan para penyembah berhala, tetapi sering kali itu 
dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen 
yang merasa bahwa mereka berbuat jasa kepada Tuhan 
dalam membasmi para prajurit salib yang setia yang berdiri 
bagi Firman dan ketaatan kepada Roh Kudus. Yohanes 
16:2, “Mereka akan mengeluarkan kamu dari rumah-rumah 
ibadat, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang 
membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti 
kepada Tuhan.” Matius 24:9, “Pada waktu itu kamu akan 
diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan 
dibenci semua bangsa oleh karena Nama-Ku.”
 Dengan tanda dan keajaiban, oleh kuasa Roh, Martin 
benar-benar terbukti sebagai utusan untuk zaman itu. Ia bukan 
hanya dikaruniakan sebuah pelayanan yang besar, tetapi ia 
sendiri setia selama-lamanya kepada Firman Tuhan. Ia melawan 
organisasi. Ia menentang dosa yang dilakukan oleh orang kelas 
atas. Ia membela kebenaran dengan perkataan dan perbuatan 
dan menjalani kehidupan Kristen yang penuh kemenangan.
 Seorang penulis riwayat hidup menulis tentang Martin 
seperti ini. “Tidak ada orang yang pernah melihat dia marah, 
atau kesal, atau berduka, atau tertawa. Ia selalu seorang yang 
sama dan satu itu, dan tampak seperti sesuatu yang tidak 
fana, wajahnya memancarkan sukacita sorgawi. Di bibirnya 
tidak pernah ada sesuatu kecuali Kristus, di dalam hatinya 
tidak pernah ada sesuatu kecuali kesalehan, damai dan belas 
kasihan. Ia sering menangis karena dosa bahkan dosa mereka 
yang memfitnah dia, yang menyerang dia dengan bibir yang 
seperti ular dan lidah yang beracun ketika ia diam dan tidak 
hadir. Banyak yang membenci dia karena kebajikan-kebajikan 
yang tidak dimiliki dan tidak dapat ditiru oleh mereka; dan 
celakalah! penyerang dia yang paling jahat adalah para uskup.”

SALAM

 Wahyu 2:12b, “Inilah Firman Dia, Yang memakai pedang 
yang tajam dan bermata dua.”
 Pesan bagi zaman gereja yang ketiga ini akan segera 
datang. Adegan ketiga dari drama yang sedang dipaparkan 
tentang “Yesus Kristus di tengah-tengah gereja-Nya” ini akan 
segera disingkapkan. Dengan suara yang seperti sangkakala, 
Roh memperkenalkan Dia Yang Tiada Bandingnya, “Dia, 
Yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua!” 
Betapa berbedanya kehadiran ini dengan ketika Pilatus 
memperkenalkan Anak Domba Tuhan, yang mengenakan 
jubah ungu untuk diolok-olok, dipukul dan dimahkotai 
dengan duri, sambil berkata, “Inilah Rajamu!” Sekarang, 
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dengan mengenakan jubah kerajaan dan dimahkotai dengan 
kemuliaan berdirilah Tuhan yang telah bangkit itu, “Kristus, 
kekuatan Tuhan.”
 Di dalam kata-kata ini, “Dia, Yang memakai pedang 
yang tajam dan bermata dua” terdapat satu wahyu lain 
tentang Ketuhanan. Di Zaman Efesus, Anda ingat, Ia 
dinyatakan sebagai Tuhan Yang Tak Berubah. Di Zaman 
Smirna kita melihat Dia sebagai SATU-SATUNYA TUHAN 
YANG BENAR dan selain Dia tidak ada yang lain. Sekarang 
di Zaman Pergamus ini ada sebuah wahyu yang lebih 
lanjut mengenai Ketuhanan-Nya, yang dinyatakan oleh 
hubungan-Nya dengan pedang yang bermata dua, yaitu 
Firman Tuhan. Ibrani 4:12, “Sebab Firman Tuhan hidup dan 
kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua mana 
pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan 
roh, sendi-sendi dan sumsum; Ia sanggup membedakan 
pertimbangan dan pikiran hati kita.” Efesus 6:17, “Dan 
terimalah pedang Roh, yaitu Firman Tuhan.” Wahyu 19:13 dan 
15a, “Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah 
dan Nama-Nya ialah Firman Tuhan.” “Dan dari mulut-Nya 
keluarlah sebilah pedang tajam yang bermata dua.” Yohanes 
1:1-3, “Pada mulanya adalah Firman; dan Firman itu 
bersama-sama dengan Tuhan, dan Firman itu adalah Tuhan. 
Ia (Firman) pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. 
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada 
suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.” 
1 Yohanes 5:7, “Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di 
dalam Sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya 
adalah SATU.”
 Sekarang kita dapat melihat hubungan-Nya dengan 
Firman. IA ADALAH FIRMAN. Itulah Siapa Dia. FIRMAN 
DALAM NAMA-NYA.
 Di dalam Yohanes 1:1 di mana dikatakan, “Pada mulanya 
adalah Firman,” akar dari kata yang kita terjemahkan 
menjadi “Firman” adalah “Logos” yang artinya “pikiran atau 
konsep.” Kata itu mempunyai dua arti yaitu “pikiran” dan 
“ucapan.” Nah sebuah “pikiran yang diekspresikan” adalah 
sebuah “firman,” atau “perkataan.” Bukankah itu indah dan 
mengagumkan? Yohanes mengatakan bahwa konsep Tuhan 
itu diekspresikan di dalam Yesus. Dan Paulus mengatakan 
hal yang sama dalam Ibrani 1:1-3, “Tuhan, Yang pada zaman 
dahulu berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara 
kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, 
pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan 
dengan perantaraan Anak-Nya, (Logos), Yang telah Ia tetapkan 
sebagai Yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia 
Tuhan telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya 
kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang 
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segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. 
Dan setelah Ia sendiri selesai membersihkan dosa-dosa kita, 
Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang 
Tinggi.” Tuhan diwujudkan di dalam pribadi Yesus Kristus. 
Yesus adalah Gambar Wujud Tuhan. Juga di dalam Yohanes 
1:14, “Dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di 
antara kita.” Zat Tuhan sendiri telah menjadi manusia dan 
diam di antara kita. Tuhan-Roh yang agung Yang tidak dapat 
dihampiri oleh manusia, Yang tidak pernah dilihat ataupun 
dapat dilihat oleh manusia sekarang berkemah di dalam daging 
dan tinggal di antara manusia, mengekspresikan kepenuhan 
Tuhan kepada manusia. Yohanes 1:18, “Tidak seorang pun yang 
pernah melihat Tuhan; tetapi Anak tunggal Tuhan, Yang ada di 
pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.” Tuhan, Yang 
dalam beberapa kesempatan menyatakan hadirat-Nya melalui 
awan atau tiang api yang menimbulkan rasa takut di dalam 
hati manusia; Tuhan ini, Yang isi hati-Nya hanya dinyatakan 
dengan pewahyuan firman melalui para nabi, sekarang 
menjadi Imanuel (Tuhan beserta kita) yang mendeklarasikan 
diri-Nya sendiri. Kata “mendeklarasikan,” diambil dari bahasa 
Yunani yang sering kita terjemahkan sebagai eksegesis, yang 
berarti menguraikan dengan panjang lebar dan menjelaskan. 
Itulah yang dilakukan oleh Yesus, FIRMAN Yang Hidup itu. 
Ia membawa Tuhan kepada kita, sebab Ia adalah Tuhan. Ia 
menyatakan Tuhan kepada kita dengan kejelasan yang begitu 
sempurna sehingga Yohanes dapat berkata tentang Dia dalam 
1 Yohanes 1:1-3, “Apa Yang telah ada sejak semula, Yang 
telah kami dengar,” (Logos artinya ucapan), “Yang telah kami 
lihat dengan mata kami, Yang telah kami saksikan dan yang 
telah kami raba dengan tangan kami, tentang Firman Hidup. 
(Sebab Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya 
dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu 
tentang Hidup Kekal, Yang ada bersama-sama dengan Bapa 
dan Yang telah dinyatakan kepada kami.) Apa Yang telah kami 
lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada 
kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan 
kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan 
Bapa dan dengan Anak-Nya, Yesus Kristus.” Pada saat Tuhan 
benar-benar dinyatakan, Ia dimanifestasikan di dalam daging. 
“Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa.”
 Sekarang kembali ke Ibrani 1:1-3 di mana kita sudah 
mencatat bahwa Yesus adalah gambar wujud Tuhan. Ia 
adalah Tuhan yang mengekspresikan diri-Nya sendiri di 
dalam manusia kepada manusia. Tetapi ada satu hal lagi yang 
perlu dicatat dalam ayat-ayat ini, khususnya ayat 1 dan 2, 
“Tuhan, Yang pada zaman dahulu berulang kali dan dalam 
pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan 
perantaraan nabi-nabi, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara 
kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya.” Saya ingin Anda 
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memperhatikan di sini, pada catatan pinggir dari Alkitab Anda, 
Anda akan melihat sebuah koreksi. Kata “dengan perantaraan” 
bukanlah terjemahan yang benar. Seharusnya “DI DALAM.” 
Bukan, “dengan perantaraan.” Sekarang bacaannya menjadi 
benar, “Tuhan pada zaman dahulu berbicara kepada nenek 
moyang kita DI DALAM nabi-nabi dengan Firman.” 1 Samuel 
3:21b, “Sebab Tuhan menyatakan diri-Nya sendiri di Silo 
kepada Samuel dengan Firman Tuhan.” Hal itu mengeluarkan 
1 Yohanes 5:7 dengan sempurna, “Roh dan Firman adalah 
SATU.” Yesus menyatakan Bapa. Firman menyatakan Bapa. 
Yesus adalah Firman Yang Hidup. Terpujilah Tuhan, hari ini Ia 
masih tetap Firman Yang Hidup itu.

 Ketika Yesus berada di bumi Ia berkata, “Tidak 
percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di 
dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku 
katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di 
dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan 
itu.” Yohanes 14:10. Di sinilah itu dikemukakan dengan 
sangat jelas bahwa manifestasi Tuhan yang sempurna di 
dalam Anak adalah dengan cara Roh yang diam di dalam Dia 
bermanifestasi dalam Firman dan perbuatan. Itulah tepatnya 
apa yang kami ajarkan selama ini. Ketika mempelai wanita 
akan kembali menjadi mempelai wanita Firman, maka ia 
akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan oleh 
Yesus. Firman adalah Tuhan. Roh adalah Tuhan. Ketiganya 
adalah SATU. Yang satu tidak dapat bekerja secara terpisah 
dari yang lain. Jika seseorang benar-benar memiliki Roh 
Tuhan, maka ia akan memiliki Firman Tuhan. Begitulah 
halnya dengan para nabi. Mereka memiliki Roh Tuhan yang 
diam di dalam mereka dan Firman datang kepada mereka. 
Begitulah halnya dengan Yesus. Di dalam Dia adalah Roh 
yang tidak terbatas dan Firman datang kepada-Nya. (“Yesus 
mulai melakukan dan MENGAJAR.” “Ajaran-Ku tidak 
berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Bapa Yang telah 
mengutus Aku.” Kisah Para Rasul 1:1; Yohanes 7:16.)

 Sekarang ingatlah, Yohanes Pembaptis adalah 
kedua-duanya yaitu nabi dan utusan bagi zamannya. Ia 
telah dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. 
Ketika ia sedang membaptis di Yordan, Firman Tuhan (Yesus) 
datang kepadanya. Firman selalu datang kepada orang yang 
benar-benar dipenuhi Roh. Itulah bukti dipenuhi dengan Roh 
Kudus. Itulah yang akan menjadi bukti kata Yesus. Ia berkata, 
“Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan 
kepadamu seorang Penghibur yang lain, supaya Ia menyertai 
kamu selama-lamanya; yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat 
menerima Dia.” Sekarang kita mengetahui apa Kebenaran 
itu. “Firman-Mu adalah Kebenaran,” Yohanes 17:17b. Juga 
di dalam Yohanes 8:43, “Apakah sebabnya kamu tidak 
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mengerti perkataan-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap 
Firman-Ku.” Apakah Anda memperhatikan Yesus berkata 
bahwa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus? Nah, dalam 
ayat ini yang baru saja saya baca, mereka juga tidak dapat 
menerima Firman. Mengapa? Karena Roh dan Firman adalah 
satu, dan jika Anda memiliki Roh Kudus seperti para nabi, maka 
Firman akan datang kepada Anda. Anda akan menerimanya. 
Di dalam Yohanes 14:26, “Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, 
Yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan MENGAJARKAN segala sesuatu kepadamu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan 
kepadamu.” Di sini kita mendapati lagi bahwa Firman datang 
karena Roh Tuhan. Juga dalam Yohanes 16:13, “Tetapi apabila Ia 
datang, yaitu Roh Kebenaran (Firman), Ia akan memimpin kamu 
ke dalam seluruh kebenaran.” (“Firman-Mu adalah kebenaran.”) 
“Dan Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi 
segala sesuatu yang didengar-Nya (Firman Tuhan), itulah 
yang akan dikatakan-Nya (Firman) dan Ia akan menunjukkan 
kepadamu hal-hal yang akan datang.” (Roh membawa Firman 
Nubuat). Saya ingin Anda memperhatikan dengan teliti bahwa 
Yesus tidak mengatakan bahwa bukti dibaptis dengan Roh 
Kudus adalah berbahasa roh, menafsirkan, bernubuat, ataupun 
bersorak dan menari. Ia mengatakan bahwa buktinya adalah 
Anda akan berada di dalam KEBENARAN; Anda akan berada 
di dalam Firman Tuhan bagi zaman Anda. Bukti itu harus 
berkaitan dengan menerima Firman itu.

 Di dalam 1 Korintus 14:37, “Jika seorang menganggap 
dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus 
sadar bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah perintah 
Tuhan.” Sekarang lihatlah itu. Bukti bahwa Roh itu tinggal di 
dalam seseorang adalah mengakui dan MENGIKUTI apa yang 
nabi Tuhan berikan bagi zamannya ketika ia menertibkan 
gereja. Paulus harus berbicara kepada mereka yang mengklaim 
wahyu yang lain, (ayat 36) “Apa? Adakah Firman Tuhan datang 
dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah Firman itu telah 
datang?” Bukti dari orang percaya Kristen yang dipenuhi Roh 
bukanlah menghasilkan kebenaran (Firman), tetapi menerima 
kebenaran (Firman), dan memercayai dan menaatinya.

 Sudahkah Anda memperhatikan dalam Wahyu 22:17, 
“Roh dan pengantin perempuan itu berkata: ‘Marilah!’ 
Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia 
berkata: ‘Marilah!’”? Lihatlah, pengantin perempuan itu 
mengucapkan Kata yang sama seperti yang diucapkan 
oleh Roh. Ia adalah seorang mempelai wanita Firman yang 
membuktikan bahwa ia memiliki Roh itu. Di dalam setiap 
zaman gereja kita mendengar kata-kata ini, “Siapa bertelinga, 
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 
jemaat-jemaat.” Roh memberikan Firman. Jika Anda memiliki 
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Roh itu maka Anda akan mendengarkan Firman bagi zaman 
Anda, sebagaimana orang-orang Kristen sejati itu menerima 
Firman bagi zaman mereka.
 Apakah Anda mengerti pemikiran yang terakhir 
itu? Saya ulangi, setiap zaman gereja berakhir dengan 
nasihat yang sama. “Siapa bertelinga, hendaklah ia (satu 
individu) mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 
jemaat-jemaat.” Roh memberikan Firman. Ia memiliki 
kebenaran bagi tiap-tiap zaman. Tiap-tiap zaman memiliki 
orang-orang pilihannya sendiri, dan kelompok orang pilihan 
itu selalu “mendengarkan firman,” dan menerimanya, itu 
membuktikan bahwa mereka memiliki Benih itu di dalam diri 
mereka. Yohanes 8:47, “Barangsiapa berasal dari Tuhan, ia 
mendengarkan Firman Tuhan; itulah sebabnya kamu tidak 
mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Tuhan.” 
Mereka menolak Firman (Yesus) dan Firman-Nya bagi 
zaman mereka, tetapi benih yang sejati menerima Firman 
karena mereka berasal dari Tuhan. “Dan SEMUA anak-Mu 
akan diajar oleh Tuhan (Roh Kudus),” Yesaya 54:13. Yesus 
mengatakan hal yang sama dalam Yohanes 6:45. Menjadi 
SATU DENGAN FIRMAN membuktikan apakah Anda berasal 
dari Tuhan dan dipenuhi-Roh. Tidak ada kriteria yang lain.
 Tetapi bagaimana dengan bahasa roh dan tafsiran 
dan karunia-karunia lainnya? Semuanya itu adalah 
manifestasi-manifestasi. Itulah yang diajarkan oleh 
Firman. Bacalah itu dalam 1 Korintus 12:7, “Tetapi kepada 
tiap-tiap orang dikaruniakan MANIFESTASI Roh untuk 
kepentingan bersama.” Kemudian Paulus menyebutkan 
manifestasi-manifestasi itu.
 Sekarang timbullah pertanyaan yang sangat baik ini 
yang saya tahu ingin ditanyakan oleh Anda semua. Mengapa 
manifestasi itu bukanlah bukti dibaptis dengan Roh Kudus, 
karena pastilah Anda tidak bisa memanifestasikan Roh 
Kudus kalau Anda tidak benar-benar dipenuhi Roh? Nah 
saya ingin dapat mengatakan bahwa itu benar, karena saya 
tidak suka menyakiti perasaan orang ataupun menghina 
ajaran mereka; tetapi saya juga tidak akan bisa menjadi 
hamba Tuhan yang benar jika saya tidak memberitakan 
seluruh maksud Tuhan kepada Anda. Itu benar, bukan? Mari 
kita menengok Bileam sebentar. Ia orang yang beragama, 
ia menyembah Tuhan. Ia mengerti cara yang benar untuk 
mempersembahkan korban dan menghampiri Tuhan, tetapi 
ia bukanlah seorang nabi Benih Sejati sebab ia menerima 
upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat, dan yang paling 
parah adalah ia memimpin umat Tuhan masuk ke dalam 
dosa perzinahan dan penyembahan berhala. Namun siapa 
yang berani menyangkal bahwa Roh Tuhan dimanifestasikan 
melalui dia dalam salah satu nubuat yang paling indah dan 



ZAMAN GEREJA PERGAMUS 179

secara mutlak akurat yang pernah dilihat dunia? Tetapi ia 
tidak pernah memiliki Roh Kudus. Jadi sekarang, menurut 
Anda bagaimana dengan Kayafas, imam besar itu? Alkitab 
berkata bahwa ia menubuatkan bagaimana Tuhan akan 
mati. Kita semua tahu bahwa tidak ada catatan bahwa dia 
adalah seorang yang dipenuhi-Roh dan dipimpin-Roh seperti 
Simeon tua yang terkasih atau orang kudus yang manis itu 
yang bernama Hana. Tetapi ia memiliki manifestasi Roh 
Kudus yang asli. Kita tidak dapat menyangkal hal itu. Jadi di 
manakah itu yang mengatakan bahwa manifestasi Roh adalah 
sebuah bukti? Itu tidak ada di sana. Jika Anda benar-benar 
dipenuhi dengan Roh Tuhan maka Anda akan memiliki bukti 
FIRMAN dalam kehidupan Anda.

 Biarlah saya menunjukkan kepada Anda betapa 
dalamnya saya merasa dan mengerti kebenaran ini melalui 
pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah sebelum 
saya memberitahukannya, saya ingin mengatakan hal ini. 
Banyak di antara Anda sekalian yang percaya bahwa saya 
adalah seorang nabi. Saya tidak mengatakan bahwa saya 
adalah seorang nabi. Anda yang mengatakannya. Tetapi kita 
sama-sama tahu bahwa penglihatan-penglihatan yang Tuhan 
berikan kepada saya TIDAK PERNAH GAGAL. SATU KALI 
PUN TIDAK. Jika ada seseorang yang dapat membuktikan 
bahwa ada satu penglihatan yang pernah gagal, saya ingin 
tahu tentang hal itu. Karena sekarang Anda sudah mengikuti 
saya sampai sejauh ini, inilah cerita saya.

 Bertahun-tahun yang lalu ketika saya pertama kali 
bertemu dengan orang Pentakosta, saya hadir di dalam 
salah satu pertemuan-pertemuan di perkemahan mereka 
di mana ada banyak manifestasi bahasa roh, penafsiran 
bahasa roh, dan nubuat. Khususnya ada dua pengkhotbah 
yang lebih banyak berbicara dalam bahasa roh dibanding 
saudara-saudara yang lain di sana. Saya menikmati 
kebaktian-kebaktian itu sepenuhnya dan benar-benar tertarik 
dengan berbagai manifestasi itu, sebab tampaknya ada sesuatu 
yang nyata pada mereka. Mempelajari semua yang saya bisa 
tentang karunia-karunia itu adalah kerinduan saya yang 
tulus, maka saya memutuskan untuk berbicara dengan kedua 
laki-laki itu mengenai karunia-karunia. Melalui karunia 
Tuhan yang tinggal di dalam diri saya, saya mencari tahu 
roh apa yang ada di dalam laki-laki yang pertama, apakah 
ia benar-benar dari Tuhan atau tidak. Setelah percakapan 
yang singkat dengan saudara yang manis dan rendah hati itu, 
saya tahu bahwa ia adalah seorang Kristen yang kuat dan 
sejati. Ia orang yang sungguh-sungguh. Laki-laki muda yang 
berikutnya sama sekali tidak seperti laki-laki yang pertama. 
Ia bersifat sombong dan congkak, dan sementara saya 
berbicara dengan dia sebuah penglihatan melintas di depan 
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mata saya dan saya melihat bahwa ia telah menikah dengan 
seorang wanita yang berambut pirang tetapi ia sedang hidup 
bersama dengan seorang wanita yang berambut cokelat dan 
mempunyai dua orang anak dengan wanita tersebut. Jika 
pernah ada seorang yang munafik, maka dialah orangnya.

 Sekarang biarlah saya memberi tahu Anda, saya terkejut. 
Bagaimana saya tidak terkejut? Di sini ada dua orang, yang satu 
adalah orang percaya sejati dan yang satu lagi adalah peniru 
yang berdosa. NAMUN KEDUANYA MEMANIFESTASIKAN 
KARUNIA-KARUNIA ROH. Saya sangat terganggu oleh 
kebingungan ini. Saya meninggalkan pertemuan itu untuk 
mencari Tuhan untuk mendapatkan jawabannya. Saya pergi 
sendirian ke sebuah tempat rahasia dan di sana dengan Alkitab 
saya, saya berdoa dan menantikan Tuhan untuk mendapatkan 
jawabannya. Tanpa mengetahui harus membaca bagian Kitab 
Suci yang mana, sambil lalu saya membuka Alkitab saya ke 
suatu tempat dalam kitab Matius. Saya membaca sebentar 
dan kemudian meletakkan Alkitab itu. Dalam sekejap angin 
bertiup ke dalam ruangan itu dan membuka halaman-halaman 
Alkitab itu ke Ibrani, pasal 6. Saya membaca seluruhnya dan 
sangat terkesan dengan ayat-ayat yang aneh itu, Ibrani 6:4-9, 
“Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, dan yang pernah 
mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian 
dalam Roh Kudus, dan yang mengecap Firman yang baik 
dari Tuhan dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun 
jika mereka murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi 
sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan 
lagi Anak Tuhan bagi diri mereka dan menghina-Nya di muka 
umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun 
ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang 
berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat 
dari Tuhan; tetapi tanah yang menghasilkan semak duri dan 
rumput duri, ditolak dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir 
dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang 
kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami 
yakin, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang 
mengandung keselamatan.”

 Saya menutup Alkitab itu, meletakkannya, dan merenung 
sebentar dan berdoa lagi. Saya masih belum mendapatkan 
jawaban. Saya kembali membuka-buka Alkitab itu tetapi 
tidak membaca. Tiba-tiba angin bertiup ke dalam ruangan 
itu lagi, dan sekali lagi halaman-halaman itu terbuka pada 
Ibrani 6 dan tetap di sana ketika anginnya berhenti. Saya 
membaca kata-kata itu lagi, dan setelah saya membaca, lalu 
datanglah Roh Tuhan ke dalam ruangan itu dan saya melihat 
sebuah penglihatan. Di dalam penglihatan itu saya melihat 
seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih yang berjalan 
ke sebidang ladang yang baru dibajak dan menaburkan benih. 
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Itu adalah hari yang cerah, dan penaburan itu dilakukan di 
pagi hari. Tetapi pada larut malam setelah penabur yang 
berbaju putih itu pergi, seorang laki-laki yang berpakaian 
hitam datang dan secara sembunyi-sembunyi menaburkan 
beberapa benih lagi di antara benih-benih yang sudah 
ditabur oleh laki-laki yang berpakaian putih itu. Hari-hari 
berlalu — matahari dan hujan memberkati tanah itu; dan pada 
suatu hari muncullah gandum di situ. Betapa baiknya itu. 
Tetapi sehari kemudian muncullah lalang.
 Gandum dan lalang tumbuh bersama. Keduanya menerima 
makanan yang sama dari tanah yang sama. Keduanya 
menyerap sinar matahari dan hujan yang sama.
 Kemudian pada suatu hari langit berubah warna menjadi 
seperti tembaga, dan semua tumbuh-tumbuhan mulai layu 
dan mati. Saya mendengar gandum itu mengangkat kepalanya 
dan berseru kepada Tuhan untuk memberikan hujan. Lalang 
itu juga mengangkat suaranya dan meminta hujan. Kemudian 
langit menjadi gelap dan turunlah hujan, dan gandum, yang 
sekarang kuat lagi mengangkat suaranya dan berseru dalam 
penyembahan, “Terpujilah Tuhan.” Dan saya menjadi heran 
karena saya mendengar lalang yang segar kembali itu juga 
menengadah ke atas dan berkata, “Haleluya!”
 Barulah saya mengetahui kebenaran dari kebaktian 
di perkemahan itu dan penglihatannya. Perumpamaan 
tentang Penabur dan Benih itu, pasal ke-6 dari kitab 
Ibrani, dan manifestasi karunia-karunia Roh yang nyata 
di dalam kumpulan yang terdiri dari bermacam-macam 
orang — semuanya menjadi jelas sekali. Penabur yang 
berpakaian putih adalah Tuhan. Penabur yang berpakaian 
hitam adalah iblis. Dunia ini adalah ladangnya. Benih-benih 
itu adalah orang-orang, yaitu orang pilihan dan orang yang 
ditolak Tuhan. Keduanya menerima makanan, air, dan 
sinar matahari yang sama. Keduanya berdoa. Keduanya 
menerima pertolongan dari Tuhan, sebab Ia menerbitkan 
matahari dan menurunkan hujan-Nya bagi orang yang baik 
dan yang jahat. Dan meskipun keduanya menerima berkat 
yang indah dan sama dan keduanya mendemonstrasikan 
manifestasi-manifestasi yang ajaib dan sama, TETAP MASIH 
ADA SATU PERBEDAAN BESAR ITU, YAITU KEDUANYA 
BERASAL DARI BENIH YANG BERBEDA.
 Ini juga adalah jawaban bagi Matius 7:21-23, “Bukan setiap 
orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke 
dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak 
Bapa-Ku Yang di dalam sorga. Pada hari itu banyak orang akan 
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat 
demi Nama-Mu, dan mengusir setan demi Nama-Mu, dan 
mengadakan banyak mujizat demi Nama-Mu juga? Pada waktu 
itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: 



182 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, 
kamu sekalian pembuat kejahatan!” Yesus tidak menyangkal 
bahwa mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang 
besar yang hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus melalui 
manusia. Tetapi Ia menyangkal pernah mengenal mereka. 
Orang-orang ini bukan orang-orang yang murtad. Mereka jahat, 
tidak lahir kembali, orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. 
Mereka adalah benih Iblis.
 Dan demikianlah hal itu. Anda TIDAK DAPAT mengklaim 
bahwa manifestasi adalah bukti dilahirkan oleh Roh, 
dipenuhi-Roh. Tidak Pak. Saya mengakui bahwa manifestasi 
yang benar adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang melakukan 
pekerjaan-pekerjaan yang besar, tetapi itu BUKAN bukti 
bahwa seseorang telah dipenuhi-Roh, meskipun orang itu 
mendemonstrasikan banyak dari manifestasi-manifestasi itu.
 Pada hari ini bukti bahwa seseorang telah menerima Roh 
Kudus sama saja seperti dahulu di masa Tuhan kita. Yaitu 
menerima Firman kebenaran bagi zaman di mana Anda hidup. 
Yesus tidak pernah menekankan pentingnya Perbuatan seperti 
Ia menekankan pentingnya Firman. Ia tahu bahwa jika orang 
memiliki FIRMAN maka perbuatannya akan mengikuti. Itu 
adalah Alkitab.
 Nah Yesus tahu bahwa akan ada suatu penyimpangan 
dari Firman yang buruk sekali di Zaman Pergamus yang 
masih dua ratus tahun di muka sejak penglihatan di Patmos. 
Ia tahu bahwa penyimpangan itu akan menyebabkan mereka 
masuk ke dalam Zaman Kegelapan. Ia tahu cara manusia 
mula-mula menjauh dari Tuhan adalah dengan meninggalkan 
Firman terlebih dahulu. Jika Anda meninggalkan Firman 
itu, maka Anda sudah meninggalkan Tuhan. Demikianlah 
Ia memperkenalkan diri-Nya kepada gereja di Pergamus, 
dan sebenarnya kepada semua gereja di segala zaman. 
“Akulah Firman. Jika kamu menghendaki Tuhan ada di 
tengah-tengahmu, maka sambut dan terimalah Firman. 
Jangan pernah membiarkan seseorang atau apa pun 
memisahkan kamu dan Firman itu. Ini yang sedang Kuberikan 
kepadamu (Firman) adalah penyingkapan tentang diri-Ku 
sendiri. AKU ADALAH FIRMAN. Ingatlah itu!”
 Saya bertanya-tanya apakah kita cukup terkesan 
dengan Firman yang ada di tengah-tengah kita. Biarlah 
saya memberikan sebuah pemikiran kepada Anda di sini. 
Bagaimana kita berdoa? Kita berdoa dalam Nama Yesus, 
bukan? Setiap doa harus dalam Nama-Nya atau tidak akan 
ada jawabannya. Namun dalam 1 Yohanes 5:14 kita diberi 
tahu, “Inilah keyakinan kita kepada-Nya, yaitu bahwa 
Ia mendengarkan doa kita, jikalau kita meminta apa pun 
menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu, bahwa Ia 
mendengarkan kita, apa saja yang kita minta, maka kita 
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juga tahu, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang 
telah kita minta kepada-Nya.” Sekarang kita bertanya, 
“Apakah kehendak Tuhan itu?” Hanya ada SATU CARA 
untuk mengetahui kehendak-Nya dan itu adalah melalui 
FIRMAN TUHAN. Ratapan 3:37, “Siapa yang berfirman, dan 
firman itu terjadi, jika Tuhan tidak memerintahkannya?” 
Begitulah. Jika itu tidak ada dalam Firman, Anda tidak bisa 
mendapatkannya. Jadi kita tidak dapat meminta jika itu 
tidak ada dalam Firman, dan kita tidak dapat memohon atau 
meminta jika itu tidak ada dalam Nama-Nya. Begitu lagi. 
YESUS (Nama) adalah FIRMAN (kehendak). Anda tidak dapat 
memisahkan Tuhan dan Firman. Keduanya adalah SATU.
 Jadi sekarang, Firman ini yang Ia tinggalkan pada 
halaman bercetak adalah bagian dari diri-Nya ketika 
Anda menerimanya dengan iman ke dalam kehidupan yang 
dipenuhi-Roh. Ia berkata bahwa Firman-Nya adalah hidup. 
Yohanes 6:63b. Tetapi itulah tepatnya siapa Dia: Yohanes 
14:6, “Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup.” Roma 8:9b, 
“Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukanlah milik 
Kristus.” Begitulah, Ia adalah Roh dan Ia adalah Hidup. 
Itulah tepatnya siapa Firman itu; itulah tepatnya siapa Yesus. 
Ia adalah Firman. Maka ketika seorang yang dilahirkan oleh 
Roh dan dipenuhi-Roh, dengan iman menerima Firman itu ke 
dalam hatinya dan mengucapkan itu dengan bibirnya, wah itu 
sama saja seperti Tuhan yang berbicara. Setiap gunung harus 
beranjak. Iblis tidak dapat bertahan di hadapan orang itu.
 Seandainya gereja, dahulu di sana di zaman gereja ketiga, 
tetap berpegang pada wahyu dari Firman yang hidup di 
tengah-tengah mereka, maka kuasa Tuhan tidak akan menjadi 
pudar seperti yang terjadi di Zaman Kegelapan itu. Dan 
tepat pada hari ini, apabila gereja kembali kepada Firman 
dengan iman, kita dapat mengatakan tanpa keraguan bahwa 
kemuliaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan besar Tuhan akan 
terjadi lagi di tengah-tengah gereja.
 Pada suatu malam ketika saya sedang mencari Tuhan, 
Roh Kudus menyuruh saya untuk mengambil pena saya dan 
menulis. Sementara saya mengambil pena saya untuk menulis, 
Roh-Nya memberi saya sebuah pesan untuk gereja. Saya ingin 
menyampaikannya kepada Anda. Ini ada kaitannya dengan 
Firman dan mempelai wanita.
 Inilah yang hendak saya katakan kepada Anda. 
Hukum perkembangbiakan adalah bahwa setiap spesies 
menghasilkan menurut jenisnya sendiri, menurut Kejadian 
1:11, “Berfirmanlah Tuhan: ‘Hendaklah tanah menumbuhkan 
rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala 
jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah menurut 
jenisnya, yang benihnya ada di dalamnya sendiri, di bumi.’ 
Dan jadilah demikian.” Kehidupan apa pun yang ada di dalam 
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benih itu akan ada di dalam tanaman dan kemudian di dalam 
buah. Hukum yang sama itu juga berlaku bagi gereja pada 
hari ini. Benih apa pun yang memulai gereja akan muncul 
dan akan sama seperti benih yang aslinya karena ia adalah 
benih yang sama. Di hari-hari terakhir ini Gereja Mempelai 
Wanita yang benar (benih Kristus) akan datang ke Batu Utama 
itu, dan ia akan menjadi gereja yang luar biasa, umat yang 
luar biasa, sementara ia mendekati Dia. Mereka yang berada di 
dalam mempelai wanita akan menjadi begitu mirip seperti Dia 
sehingga mereka akan menjadi seperti gambar-Nya. Dengan 
tujuan untuk disatukan dengan Dia. Mereka akan menjadi 
satu. Mereka akan menjadi manifestasi Firman Tuhan yang 
hidup. Denominasi-denominasi (benih yang salah) tidak dapat 
menghasilkan itu. Mereka akan menghasilkan kredo dan 
dogma mereka, yang dicampur dengan Firman. Percampuran 
ini menghasilkan sebuah produk hibrida.

 Putra yang pertama (Adam) adalah benih-Firman 
Tuhan yang diucapkan. Ia diberikan seorang mempelai 
wanita untuk memperanakkan yang seperti Adam. Itulah 
sebabnya mempelai wanita itu diberikan kepadanya, untuk 
memperanakkan yang seperti Adam; untuk memperanakkan 
anak Tuhan yang lainnya. Tetapi mempelai wanita itu jatuh. 
Ia jatuh karena persilangan. Ia menyebabkan Adam mati.

 Putra yang kedua (Yesus), juga adalah Benih-Firman 
Tuhan yang diucapkan dan Ia diberikan seorang mempelai 
wanita sebagaimana halnya Adam. Tetapi sebelum Ia dapat 
menikah dengannya, mempelai wanita itu juga telah jatuh. Ia, 
seperti istrinya Adam, diberikan ujian apakah ia mau percaya 
kepada Firman Tuhan dan hidup, atau meragukan Firman dan 
mati. Ia meragukan Firman. Ia meninggalkan Firman. Ia mati.

 Dari sebuah kelompok kecil benih Firman yang benar, Tuhan 
akan memberikan kepada Kristus seorang mempelai wanita 
yang terkasih. Ia adalah seorang perawan Firman-Nya. Ia adalah 
seorang perawan karena ia tidak mengenal kredo ataupun 
dogma buatan-manusia. Oleh dan melalui anggota-anggota 
mempelai wanita itu akan digenapi semua yang telah dijanjikan 
Tuhan untuk dimanifestasikan di dalam diri perawan itu.

 Firman yang mengandung janji itu datang kepada perawan 
Maria. Tetapi Firman yang mengandung janji itu adalah Dia, 
Dia sendiri, untuk dimanifestasikan. Tuhan dimanifestasikan. 
Ia, Ia sendiri, bertindak pada waktu itu dan menggenapi 
Firman-Nya Sendiri yang mengandung janji di dalam diri 
perawan itu. Seorang malaikatlah yang telah menyampaikan 
pesan itu kepadanya. Tetapi pesan malaikat itu adalah Firman 
Tuhan. Yesaya 9:6. Pada waktu itu Ia menggenapi semua 
yang telah tertulis tentang Dia karena perawan itu menerima 
Firman-Nya bagi dia.
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 Anggota-anggota dari mempelai wanita yang perawan 
itu akan mengasihi Dia, dan mereka akan memiliki 
potensi-potensi-Nya, sebab Ia adalah kepala mereka, dan 
segala kuasa adalah milik-Nya. Mereka tunduk kepada Dia 
seperti anggota-anggota tubuh kita yang tunduk kepada 
kepala kita.
 Perhatikanlah keharmonisan Bapa dan Anak. Yesus tidak 
pernah melakukan apa pun sebelum diperlihatkan terlebih 
dahulu oleh Bapa kepada-Nya. Yohanes 5:19. Sekarang 
keharmonisan ini akan ada di antara Mempelai Laki-Laki 
dan mempelai wanita-Nya. Ia memperlihatkan Firman 
kehidupan-Nya kepada mempelai wanita itu. Mempelai 
wanita itu menerimanya. Ia tidak pernah meragukannya. 
Oleh karena itu, tidak ada apa pun yang dapat melukai dia, 
bahkan maut sekalipun. Sebab jika benih itu ditanam, air akan 
menumbuhkannya lagi. Inilah rahasianya. Firman itu ada di 
dalam mempelai wanita (sebagaimana ia ada di dalam Maria). 
Mempelai wanita itu memiliki pikiran Kristus sebab ia tahu 
apa yang Ia kehendaki dengan Firman itu. Mempelai wanita 
itu melaksanakan perintah Firman dalam Nama-Nya sebab 
ia memiliki “demikianlah firman Tuhan.” Kemudian Firman 
itu dihidupkan oleh Roh dan itu terjadi. Seperti sebuah benih 
yang ditanam dan disirami, ia sampai kepada panen yang 
penuh, menjalankan fungsinya.
 Mereka yang berada di dalam mempelai wanita itu 
hanya melaksanakan kehendak-Nya. Tidak ada seorang pun 
yang dapat membuat mereka melakukan yang lain. Mereka 
memiliki “demikianlah firman Tuhan” atau mereka tetap 
diam. Mereka tahu bahwa Tuhan yang ada di dalam merekalah 
yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, menggenapi 
Firman-Nya sendiri. Dahulu dalam pelayanan-Nya di bumi Ia 
tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan-Nya maka sekarang Ia 
bekerja di dalam dan melalui mempelai wanita itu. Mempelai 
wanita mengetahui itu, sebab dahulu belum waktunya bagi 
Dia untuk melakukan hal-hal tertentu yang harus Ia lakukan 
sekarang. Tetapi sekarang Ia akan menggenapi melalui 
mempelai wanita pekerjaan itu yang dahulu Ia tinggalkan 
untuk zaman yang khusus ini.
 Sekarang marilah kita berdiri seperti Yosua dan 
Kaleb. Tanah perjanjian kita sudah mulai kelihatan 
seperti tanah perjanjian mereka dahulu. Yosua artinya 
“Yehovah-Penyelamat”, dan ia melambangkan pemimpin di 
akhir zaman yang akan datang kepada gereja sama seperti 
Paulus yang datang sebagai pemimpin yang mula-mula. 
Kaleb melambangkan mereka yang tetap setia kepada Yosua. 
Ingatlah, pada mulanya Tuhan menjadikan Israel seperti 
seorang perawan bersama dengan Firman-Nya. Tetapi mereka 
menginginkan sesuatu yang lain. Demikian pula dengan gereja 
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di akhir zaman ini. Perhatikanlah bagaimana Tuhan tidak 
memimpin Israel, atau membiarkan ia memasuki negeri yang 
dijanjikan itu sampai tiba waktunya yang telah Ia tentukan 
sendiri. Nah bangsa itu mungkin telah memberikan tekanan 
kepada Yosua, pemimpin itu, dan berkata, “Tanah itu milik 
kita, ayo pergi dan mengambilnya. Yosua, riwayatmu sudah 
tamat, engkau pasti sudah kehilangan amanatmu, engkau 
sudah tidak memiliki kuasa seperti dahulu. Dahulu engkau 
mendengar dari Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan, dan 
bertindak dengan cepat. Ada sesuatu yang tidak beres dengan 
dirimu.” Tetapi Yosua adalah seorang nabi yang diutus Tuhan 
dan ia mengetahui janji-janji Tuhan, maka ia menantikan 
janji-janji itu. Ia menantikan sebuah keputusan yang jelas 
dari Tuhan, dan ketika tiba saatnya untuk bergerak, Tuhan 
menaruh kepemimpinan penuh di tangan Yosua karena ia setia 
dengan Firman. Tuhan dapat memercayai Yosua tetapi tidak 
kepada yang lain. Jadi itu akan terulang kembali di akhir 
zaman ini. Masalah yang sama, tekanan-tekanan yang sama.
 Ambillah contoh yang kita lihat di dalam diri Musa. Nabi 
besar Tuhan yang diurapi ini mengalami kelahiran yang aneh, 
dilahirkan pada saat yang tepat bagi pembebasan keturunan 
Abraham dari Mesir. Musa tidak pernah berdiam di Mesir 
untuk memperdebatkan Kitab Suci dengan mereka, ataupun 
berargumentasi dengan imam-imam itu. Ia pergi ke padang 
gurun sampai bangsa itu siap untuk menerima dia. Tuhan 
memanggil Musa ke padang gurun. Penantian itu bukan 
karena Musa tetapi karena bangsa itu yang belum siap untuk 
menerima dia. Musa mengira bangsa itu akan mengerti tetapi 
ternyata mereka tidak mengerti.
 Kemudian ada Elia yang kepada siapa Firman Tuhan 
datang. Ketika ia selesai memberitakan kebenaran dan 
kelompok itu di sana yang merupakan pendahulu kelompok 
Izebel Amerika tidak mau menerima Firman itu, Tuhan 
memanggil dia keluar dari ladang penginjilan dan menulahi 
angkatan itu karena menolak nabi dan pesan yang Tuhan 
berikan. Tuhan memanggil dia ke padang gurun dan ia tidak 
mau keluar bahkan untuk menghadap raja sekalipun. Mereka 
yang mencoba membujuk dia untuk berbuat demikian, mati. 
Tetapi Tuhan berbicara kepada nabi-Nya yang setia melalui 
penglihatan. Ia keluar dari tempat persembunyian dan 
membawa kembali Firman itu kepada Israel.
 Kemudian datanglah Yohanes Pembaptis, pendahulu 
Kristus yang setia, nabi besar bagi zamannya. Ia tidak masuk 
ke sekolah ayahnya, ataupun ke sekolah orang Farisi — ia 
tidak masuk ke denominasi mana pun, melainkan pergi ke 
padang gurun karena dipanggil ke sana oleh Tuhan. Di sana ia 
berdiam sampai Tuhan mengutus dia dengan membawa pesan, 
sambil berseru, “Mesias sudah dekat.”
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 Sekarang marilah kita mengambil sebuah peringatan yang 
Alkitabiah di sini. Bukankah di zaman Musa, seorang yang 
dibuktikan benar oleh Tuhan, Korah bangkit dan menentang 
nabi besar itu? Ia berdebat dengan Musa dan mengklaim bahwa 
ia juga mendapat bagian yang sama banyaknya dari Tuhan untuk 
memimpin bangsa itu dan bahwa yang lain juga mendapat bagian 
dalam pewahyuan Ilahi setara dengan Musa. Ia menyangkal 
otoritas Musa. Nah bangsa itu di sana, setelah mereka mendengar 
Firman yang benar dan mengetahui dengan baik fakta bahwa 
seorang nabi yang benar telah dibuktikan oleh Tuhan, saya 
katakan bahwa orang-orang itu tertipu oleh Korah dan 
kedurhakaannya. Korah bukan seorang nabi yang Alkitabiah 
tetapi sejumlah besar rakyat itu bersama dengan para pemimpin 
mereka mengikuti dia. Sungguh seperti penginjil-penginjil 
pada hari ini dengan siasat anak lembu emas mereka seperti 
siasat Korah. Mereka terlihat baik di mata orang-orang 
sebagaimana Korah pada waktu itu. Mereka memiliki darah di 
dahi mereka, minyak di tangan mereka dan bola-bola api di atas 
podium. Mereka memperbolehkan pengkhotbah-pengkhotbah 
wanita, membiarkan para wanita memotong rambut mereka, 
memakai celana panjang dan celana pendek, dan mengabaikan 
Firman Tuhan demi kredo dan dogma mereka sendiri. Hal 
itu menunjukkan benih jenis apa yang ada di dalam diri 
mereka. Tetapi tidak semua dari bangsa itu melawan Musa dan 
meninggalkan Firman Tuhan. Tidak. Orang-orang pilihan tetap 
bersama dengan dia. Hal yang sama sedang terjadi lagi hari ini. 
Banyak orang sedang meninggalkan Firman tetapi ada beberapa 
orang yang tetap tinggal bersama dengan Firman. Tetapi 
ingatlah perumpamaan mengenai gandum dan lalang itu. Lalang 
harus diikat berberkas-berkas untuk dibakar. Gereja-gereja 
murtad ini sedang diikat bersama-sama dengan semakin erat, 
siap untuk api penghakiman Tuhan. Tetapi gandum akan 
dikumpulkan kepada sang Tuan.

 Sekarang saya ingin Anda sangat berhati-hati di sini dan 
melihat hal ini. Tuhan sudah berjanji bahwa pada akhir zaman 
Maleakhi 4 akan digenapi. Hal itu harus terjadi sebab itu adalah 
Firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh yang diucapkan oleh 
nabi Maleakhi. Yesus mengacu kepada Firman itu. Itu adalah 
sebelum Kristus datang kedua kalinya. Sebelum Yesus datang, 
seluruh isi Kitab Suci harus digenapi. Ketika utusan dari kitab 
Maleakhi itu datang maka masa bagi orang-orang bukan Yahudi 
akan berada pada zaman gereja terakhir. Ia akan setia kepada 
Firman. Ia akan mengambil seluruh isi Alkitab mulai dari 
Kejadian sampai Wahyu. Ia akan memulai dari mengenai benih 
ular dan melanjutkan terus sampai kepada utusan di hujan 
akhir. Tetapi ia akan ditolak oleh denominasi-denominasi.

 Ia memang harus ditolak sebab itu adalah sejarah dari 
zaman Ahab yang terulang lagi. Sejarah bangsa Israel di 
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bawah pemerintahan Ahab sedang terjadi di sini di Amerika 
di mana nabi dari kitab Maleakhi itu muncul. Sebagaimana 
Israel dahulu meninggalkan Mesir untuk menyembah dalam 
kebebasan, mengusir penduduk-penduduk asli, mendirikan 
sebuah bangsa dengan pemimpin-pemimpin yang besar seperti 
Daud, dan lain-lain, dan kemudian menempatkan seorang 
Ahab di atas takhta itu dengan seorang Izebel di belakang 
dia untuk mengatur, demikianlah kita juga telah melakukan 
hal yang sama di Amerika. Para nenek moyang kita telah 
pergi menuju tanah ini untuk menyembah dan hidup dalam 
kebebasan. Mereka mendorong mundur penduduk-penduduk 
asli dan menguasai tanah ini. Tokoh-tokoh yang besar 
seperti Washington dan Lincoln dibangkitkan tetapi setelah 
beberapa lama orang-orang lain yang berkualitas sangat 
rendah menggantikan tokoh-tokoh yang layak itu, sehingga 
segera setelah itu seorang Ahab didudukkan di atas kursi 
kepresidenan dengan seorang Izebel di belakangnya untuk 
mengatur dia. Pada waktu seperti inilah utusan dari kitab 
Maleakhi itu harus datang. Kemudian di dalam hujan akhir 
akan terjadi sebuah pertikaian Gunung Karmel. Sekarang 
perhatikanlah hal ini dengan baik untuk dapat melihatnya 
dalam Firman. Yohanes adalah pendahulu yang disebut 
dalam Maleakhi 3. Ia menanam hujan awal dan ditolak 
oleh organisasi-organisasi di zamannya. Yesus datang dan 
mengalami pertikaian Gunung Transfigurasi. Pendahulu 
Kristus yang kedua akan menabur bagi hujan akhir. Yesus 
akan menjadi pertikaian antara denominasi dan kredo, sebab 
Ia akan datang untuk mendukung Firman-Nya dan membawa 
mempelai wanita-Nya dalam pengangkatan. Pertikaian yang 
pertama adalah Gunung Karmel; yang kedua adalah Gunung 
Transfigurasi, dan yang ketiga adalah Gunung Sion.
 Kelakuan yang aneh dari Musa, Elia, dan Yohanes yang 
menarik diri dari orang-orang ke dalam pengasingan membuat 
banyak orang bingung. Mereka tidak menyadari bahwa itu 
disebabkan oleh kenyataan bahwa pesan-pesan mereka telah 
ditolak. Tetapi benihnya sudah ditabur, musim menanam 
sudah lewat. Yang berikutnya adalah penghakiman. Mereka 
sudah menjalankan tugas mereka sebagai sebuah tanda bagi 
orang-orang, maka yang berikutnya adalah penghakiman.
 Saya percaya bahwa menurut Wahyu 13:16 mempelai 
wanita akan harus berhenti berkhotbah sebab binatang itu 
menuntut tanda di tangan atau di dahi jika ingin diberikan 
izin untuk berkhotbah. Denominasi-denominasi akan 
menerima tanda itu, atau dipaksa untuk berhenti berkhotbah. 
Kemudian Anak Domba akan datang bagi mempelai 
wanita-Nya dan menghakimi pelacur besar itu.
 Sekarang ingatlah bahwa Musa dilahirkan untuk 
sebuah pekerjaan tertentu, tetapi ia tidak dapat melakukan 
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pekerjaan itu sebelum ia menerima karunia-karunia yang akan 
memampukan dia untuk melakukan pekerjaan itu. Ia harus 
pergi ke padang gurun dan menunggu di sana; Tuhan sudah 
menentukan waktunya. Harus ada seorang Firaun tertentu di 
atas takhta, dan bangsa itu harus berseru untuk memohon roti 
hidup, sebelum Tuhan dapat mengutus dia kembali. Begitu 
juga bagi zaman kita.
 Tetapi apakah yang kita miliki di zaman kita ini? Banyak 
orang mengadakan tanda-tanda sehingga kita memiliki sebuah 
angkatan pencari tanda yang hanya mengetahui sedikit atau 
sama sekali tidak mengetahui Firman, atau suatu gerakan 
yang sejati dari Roh Tuhan. Jika mereka melihat darah, 
minyak dan api mereka senang; tanpa menghiraukan apa yang 
ada dalam Firman. Mereka akan mendukung tanda apa pun, 
bahkan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi Tuhan sudah 
memperingatkan kita mengenai hal itu. Ia berkata dalam 
Matius 24 bahwa di hari-hari terakhir kedua roh itu akan 
menjadi sangat mirip sehingga hanya orang-orang pilihan 
yang dapat membedakan mereka, sebab hanya mereka yang 
tidak akan tertipu.
 Bagaimana Anda bisa membedakan roh-roh itu? Ujilah 
saja mereka dengan Firman. Jika mereka tidak berbicara 
sesuai dengan Firman itu, maka mereka berasal dari si jahat. 
Sebagaimana si jahat itu telah menipu dua mempelai wanita 
yang pertama, ia akan mencoba untuk menipu mempelai wanita 
di akhir zaman ini, dengan mencoba untuk membuat mempelai 
wanita itu menyilangkan dirinya sendiri melalui kredo-kredo, 
atau dengan terang-terangan berbalik dari Firman kepada 
tanda apa saja yang cocok baginya. Tetapi Tuhan tidak pernah 
menempatkan tanda untuk mendahului Firman. Tanda harus 
mengikuti Firman, seperti ketika Elia menyuruh wanita itu 
untuk membuat lebih dahulu baginya sepotong roti, sesuai 
dengan Firman Tuhan. Setelah wanita itu melakukan apa yang 
dikatakan oleh Firman, tanda yang benar itu datang. Datanglah 
kepada Firman terlebih dahulu dan kemudian lihatlah 
mujizatnya. Benih Firman itu diberi kekuatan oleh Roh.
 Bagaimana bisa seorang utusan yang diutus Tuhan 
hanya percaya kepada sebagian dari Firman dan menyangkal 
sebagiannya lagi? Nabi Tuhan yang benar di akhir zaman ini 
akan memberitakan seluruh Firman. Denominasi-denominasi 
akan membenci dia. Kata-katanya mungkin akan sekeras 
Yohanes Pembaptis yang menyebut mereka ular beludak. Akan 
tetapi orang-orang yang telah ditentukan akan mendengar 
dan siap untuk pengangkatan. Benih Rajani Abraham, dengan 
iman yang seperti iman Abraham akan berpegang pada Firman 
bersama dia, sebab mereka telah ditentukan bersama-sama.
 Utusan akhir-zaman ini akan tampil pada waktu yang sudah 
ditentukan Tuhan. Sekarang adalah akhir zaman sebagaimana 
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kita semua tahu, sebab bangsa Israel sudah berada di tanah 
airnya. Sekarang kapan saja ia akan datang menurut Maleakhi. 
Ketika kita melihat dia, ia akan mengabdi kepada Firman. Ia 
akan diberitahukan (ditunjukkan dalam Firman, Wahyu 10:7), 
dan Tuhan akan membuktikan kebenaran dari pelayanannya. Ia 
akan memberitakan kebenaran seperti yang dilakukan Elia dan 
siap bagi pertikaian Gunung Sion itu.
 Banyak orang akan salah paham terhadap dia karena 
mereka sudah diajarkan tentang Kitab Suci dengan suatu 
cara tertentu yang mereka anggap benar. Ketika ia datang 
untuk menentang hal itu, mereka tidak akan percaya. 
Bahkan beberapa hamba Tuhan yang benar pun akan salah 
paham terhadap utusan ini karena sudah begitu banyak yang 
disebut-sebut sebagai kebenaran Tuhan oleh para penipu.
 Tetapi nabi ini akan datang, dan sebagaimana pendahulu 
kedatangan yang pertama berseru, “Lihatlah Anak Domba 
Tuhan, yang menghapus dosa dunia,” demikian pula tanpa 
keraguan ia akan berseru, “Lihatlah Anak Domba Tuhan, 
yang datang dalam kemuliaan.” Ia akan melakukan itu, sebab 
sama seperti Yohanes adalah utusan pembawa kebenaran bagi 
orang-orang pilihan, demikian pula nabi ini adalah utusan 
terakhir bagi orang-orang pilihan dan mempelai wanita yang 
lahir dari Firman.

KRISTUS MEMUJI JEMAAT

 Wahyu 2:13, “Aku tahu segala pekerjaanmu, dan di 
mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta Iblis; dan 
engkau berpegang teguh kepada Nama-Ku, dan engkau tidak 
menyangkal iman-Ku, juga tidak pada zaman Antipas, saksi-Ku 
yang setia, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana Iblis diam.”
 “Aku tahu segala pekerjaanmu.” Ini adalah kata-kata yang 
sama yang diucapkan kepada ketujuh utusan sehubungan 
dengan umat Tuhan di setiap zaman. Karena kata-kata itu 
diucapkan kepada kedua pokok anggur (yang benar dan yang 
palsu) itu maka perkataan itu akan membawa sukacita dan 
kegembiraan ke dalam hati orang dari kelompok yang satu, 
tetapi perkataan itu seharusnya menimbulkan rasa takut di 
dalam hati orang dari kelompok yang lainnya. Sebab meskipun 
kita diselamatkan oleh kasih karunia, yang terlepas dari 
segala perbuatan, keselamatan yang sejati akan menghasilkan 
pekerjaan, atau perbuatan yang akan menyenangkan Tuhan. 1 
Yohanes 3:7, “Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang 
pun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang BERBUAT 
(mengerjakan) kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah 
benar.” Jika ayat ini memiliki arti sama sekali, maka itu berarti 
PERBUATAN orang menyatakan siapa DIA. Yakobus 3:11, 
“Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari 
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mata air yang sama?” Roma 6:2, “Bukankah kita telah mati bagi 
dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?” 
Matius 12:33-35, “Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, 
maka baik pula buahnya; jikalau suatu pohon kamu katakan 
tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari 
buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, 
bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, 
sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut 
meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang 
baik dari perbendaharaannya yang baik dan orang yang jahat 
mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya 
yang jahat.” Nah jika seseorang dilahirkan dari Firman 
(“Karena telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, 
melainkan dari benih yang tidak fana, oleh Firman Tuhan, yang 
hidup dan yang kekal.” 1 Petrus 1:23), ia akan menghasilkan 
Firman. Buah atau pekerjaan dari kehidupannya akan 
merupakan sebuah hasil dari jenis benih atau kehidupan yang 
ada di dalam dirinya. Maka, pekerjaannya akan sesuai dengan 
Kitab Suci. Oh, sungguh kebenaran ini akan mendakwa Zaman 
Pergamus. Di sana berdirilah Dia Yang Tiada Bandingnya, 
dan di tangan-Nya ada pedang bermata dua yang tajam, yaitu 
Firman Tuhan. Dan Firman itu akan menghakimi kita di akhir 
zaman. Sebenarnya sekarang Firman itu sedang menghakimi, 
sebab Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. 
Ia memisahkan yang duniawi dari yang rohani. Ia menjadikan 
kita surat yang hidup yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua 
orang untuk kemuliaan Tuhan.

 “Aku tahu segala pekerjaanmu.” Jika ada seseorang yang 
merasa takut bahwa mungkin ia tidak menyenangkan Tuhan, 
maka biarlah dia menggenapi Firman. Jika ada seseorang 
yang bertanya-tanya apakah ia akan mendengar kata-kata, 
“Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia,” 
biarlah dia menggenapi Firman Tuhan di dalam hidupnya, dan 
pastilah ia akan mendengar kata-kata pujian itu. Pada waktu 
itu Firman kebenaran adalah ukurannya; sekarang itu juga 
ukurannya. Tidak ada standar yang lain; tidak ada tali pengukur 
ketegaklurusan yang lain. Sebagaimana dunia akan dihakimi 
oleh seorang Yesus Kristus, demikianlah dunia ini akan dihakimi 
oleh Firman. Jika seseorang ingin mengetahui bagaimana 
pekerjaannya, biarlah dia melakukan apa yang disarankan oleh 
Yakobus: “Lihatlah ke dalam cermin Firman Tuhan.”

 “Aku tahu segala pekerjaanmu.” Sementara Ia berdiri 
di sana dengan Firman, memeriksa kehidupan mereka 
menurut cetak biru yang telah Ia bentangkan bagi mereka, 
maka pastilah Ia sangat senang, sebab mereka, seperti yang 
lain yang telah pergi sebelumnya, bertahan terus dalam 
penganiayaan dari orang-orang fasik dan masih tetap melekat 
kepada Tuhan dengan sukacita. Meskipun melayani Tuhan itu 
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kadang-kadang sulit, namun mereka tetap melayani Dia dan 
menyembah Dia dalam Roh dan kebenaran. Tetapi tidaklah 
demikian dengan pokok anggur yang palsu itu. Celaka, mereka 
telah menolak kehidupan yang dibangun di atas dasar Firman 
dan mereka sekarang pergi semakin jauh dari kebenaran. 
Tindakan-tindakan mereka memberi kesaksian betapa 
dalamnya mereka telah tenggelam.

ENGKAU BERPEGANG TEGUH KEPADA NAMA-KU

 “Kepada siapakah kami akan pergi? Engkau saja yang 
memiliki firman hidup yang kekal!” Pada waktu itu Mereka 
berpegang teguh; sekarang mereka juga berpegang teguh, 
tetapi bukan dengan sikap ketakutan yang hanya menerima 
nasib seperti orang-orang yang hidupnya kosong. Mereka 
berpegang teguh dalam kekuatan-Nya, dalam kepastian Roh 
bahwa mereka satu di dalam Dia. Mereka tahu dengan pasti 
bahwa dosa mereka telah diampuni dan mereka mengenakan 
nama “Kristen” sebagai kesaksian untuk itu. Mereka mengenal 
dan mengasihi Nama di atas segala nama itu. Lutut mereka 
bertelut kepada Nama itu. Lidah mereka mengaku kepadanya. 
Segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka lakukan dalam 
Nama Tuhan Yesus. Mereka menyebut Nama itu dan telah 
meninggalkan kejahatan, dan karena mereka telah mengambil 
sikap maka sekarang mereka sudah siap untuk mati bagi 
Nama itu, karena telah diyakinkan untuk memperoleh 
kebangkitan yang lebih baik.

Bawalah Nama Yesus besertamu,
Anak yang susah dan malang;
Itu akan memberikan sukacita dan 

penghiburan bagimu,
Bawalah itu ke mana pun kaupergi.
Nama yang mulia, O sungguh manis!
Harapan di bumi dan sukacita sorga.

 Pada abad kedua saja kata-kata “Bapa, Anak dan Roh 
Kudus” sudah berarti “Trinitas” bagi banyak orang, dan 
pengertian yang bersifat politeisme tentang tiga Tuhan telah 
menjadi sebuah doktrin di dalam gereja palsu itu. Waktunya 
tidak lama sampai akhirnya Nama itu dibuang, sebab 
sesungguhnya hal itu terjadi pada zaman ini, dan gelar-gelar 
dari SATU TUHAN YANG AGUNG itu dipakai untuk 
menggantikan NAMA-NYA, Tuhan Yesus Kristus. Sementara 
banyak orang menjadi murtad dan memeluk trinitas dan 
membaptis dengan memakai gelar-gelar Ketuhanan, Jemaat 
Kecil itu tetap membaptis dalam Nama Yesus Kristus dan 
sangat berpegang pada kebenaran.
 Dengan begitu banyaknya orang yang tidak menghormati 
Tuhan, yang mengubah Dia menjadi tiga tuhan, dan 
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mengganti Nama-Nya yang mulia menjadi gelar-gelar, 
seseorang mungkin akan bertanya-tanya apakah tanda-tanda 
dan keajaiban-keajaiban yang menyertai Nama yang 
agung itu masih hadir di antara umat itu. Sesungguhnya 
tanda-tanda itu dimanifestasikan secara hebat dan ajaib, 
meskipun tentu saja bukan di antara pokok anggur palsu itu. 
Orang-orang yang seperti Martin dipakai dengan hebat dan 
Tuhan memberi kesaksian kepada mereka melalui tanda dan 
keajaiban dan karunia-karunia Roh Kudus. Nama itu masih 
tetap berkuasa sebagaimana yang sudah selalu terjadi dan 
akan tetap terjadi di mana orang-orang kudus menghormati 
Dia melalui Firman dan iman.

ENGKAU TIDAK MENYANGKAL IMAN-KU

 Di dalam Kisah Para Rasul 3:16 ketika Petrus ditanya 
bagaimana mujizat yang hebat itu terjadi kepada orang yang 
lumpuh di Gerbang Indah, ia menjelaskannya begini, “Dan 
Nama-Nya (Yesus) karena iman dalam Nama-Nya (Yesus) 
telah menguatkan orang (yang bekas lumpuh) ini, ya iman 
yang oleh (dari) Dia (Yesus) telah memberi kesembuhan 
yang sempurna kepada dia (laki-laki itu) di depan kamu 
semua.” Lihat, begitulah. Nama Yesus, dan Iman Yesus telah 
mendatangkan mujizat itu. Petrus tidak mengklaim bahwa 
itu adalah imannya sendiri sebagai manusia begitu pula 
ia tidak mengklaim bahwa itu dilakukan dalam namanya 
sendiri. Ia mengatakan bahwa Nama Yesus yang dipakai di 
dalam iman yang berasal dari Yesus telah melakukan karya 
yang besar itu. Iman inilah yang sedang dibicarakan oleh 
Yesus dalam Wahyu 2:13. Itu adalah iman-Nya. Itu bukan 
iman DI DALAM Dia. Tetapi itu adalah iman MILIK-NYA 
yang telah Ia berikan kepada orang-orang percaya. Roma 
12:3, “Menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Tuhan 
kepada tiap-tiap orang” (menurut ayat 1 orang-orang itu 
adalah SAUDARA-SAUDARA) “ukuran iman.” Efesus 2:8, 
“Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman; 
dan itu (Iman) bukan dari dirimu sendiri, tetapi pemberian 
Tuhan.” Dan Alkitab juga mengatakan dalam Yakobus 2:1, 
“Saudara-saudaraku,” (perhatikanlah ia, juga, sedang 
berbicara kepada SAUDARA-SAUDARA), “janganlah 
memiliki iman yang DARI (bukan di dalam) Tuhan kita Yesus 
Kristus dengan memandang muka.”

 Di dalam Zaman Pergamus ini di mana orang-orang 
sedang memanusiakan keselamatan, setelah berpaling dari 
kebenaran bahwa “Keselamatan datang dari Tuhan,” — setelah 
menyampingkan doktrin tentang pemilihan dan membuka 
lebar pintu gereja dan persekutuan mereka bagi siapa saja 
dan semua orang yang mau menganut ajaran mereka (tanpa 
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menghiraukan Firman), di zaman yang merosot dengan cepat 
ini, masih ada sedikit orang yang memiliki ukuran iman itu dari 
Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak hanya memakai iman itu di 
dalam tindakan-tindakan kuasa tetapi juga menentang mereka 
yang berani mengatakan bahwa mereka diselamatkan hanya 
atas dasar menjadi anggota sebuah gereja. Mereka tahu bahwa 
tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar percaya untuk 
menerima hidup kekal dan kebenaran Tuhan tanpa menerima 
seukuran iman yang berasal dari Tuhan Yesus Sendiri. 
Sebagaimana gereja zaman ini dipenuhi oleh orang-orang 
yang percaya secara mental yang mengakui kelahiran melalui 
seorang perawan, penumpahan darah, pergi ke gereja dan 
mengambil bagian dalam perjamuan, dan sama sekali tidak 
dilahirkan kembali, demikian pula di zaman yang ketiga ini 
masalahnya sama. Pada waktu itu iman manusia tidak cukup 
dan sekarang itu juga tidak cukup. Iman dari Anak Tuhan itu 
sendiri perlu masuk ke dalam hati manusia supaya ia dapat 
menerima Tuhan yang mulia ke dalam bait yang tidak dibuat 
oleh tangan manusia.
 Ini adalah sebuah iman yang hidup. “Aku hidup oleh iman 
Anak Tuhan.” Paulus tidak mengatakan bahwa ia hidup oleh 
iman DALAM Anak Tuhan. Itu adalah iman Anak Tuhan yang 
telah memberikan hidup kepadanya dan memelihara dia untuk 
tetap hidup dalam kemenangan Kristen.
 Tidak, mereka tidak menyangkal bahwa keselamatan 
itu bersifat supernatural dari mulai sampai selesai. Mereka 
menjaga agar kebenaran Nama-Nya dan Iman-Nya tetap 
hidup dan mereka diberkati oleh Tuhan dan dianggap layak 
untuk menerima Dia.

ANTIPAS MARTIR-KU YANG SETIA 

 Tidak ada catatan lain dalam Firman ataupun dalam 
sejarah dunia mengenai saudara ini. Tetapi tentu saja itu tidak 
perlu. Bahwa ia telah dikenal dari semula dan dikenal oleh 
Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Melihat kesetiaannya kepada 
Tuhan dicatat dalam Firman yang hidup itu sudah lebih dari 
cukup. Ia adalah seorang Kristen. Ia memiliki Nama Yesus. Ia 
memiliki iman dari Tuhan kita Yesus Kristus dan ia termasuk di 
antara mereka yang hidup menurut iman itu. Ia telah menjawab 
perkataan Yakobus, “Janganlah memiliki iman dari Tuhan 
kita Yesus Kristus dengan memandang muka.” Penuh dengan 
Roh Kudus dan iman seperti Stefanus, ia tidak memandang 
muka siapa pun, ia tidak takut kepada siapa pun; dan ketika 
hukuman mati diumumkan bagi semua orang yang memakai 
Nama itu dan yang berjalan dalam iman Yesus Kristus, ia 
berdiri bersama dengan mereka yang tidak mau mundur. Ya, ia 
mati, tetapi seperti Habel, ia memperoleh kesaksian dari Tuhan 
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(namanya tertulis dalam Firman), dan meskipun telah mati, 
suaranya masih berbicara pada halaman-halaman dari Catatan 
Ilahi Tuhan. Satu lagi martir yang setia dibawa ke dalam 
peristirahatannya. Tetapi pada waktu itu Iblis tidak mendapat 
kemenangan, sama seperti ketika ia membunuh Raja Damai 
ia tidak memperoleh kemenangan, sebab sebagaimana Iblis 
dirampas pada salib itu, demikian pula sekarang darah Antipas 
akan berseru kepada ratusan orang lagi yang mau memikul 
salib mereka dan mengikut Dia.

DI TEMPAT TAKHTA IBLIS

 Alasan bahwa ini merupakan bagian dari pujian Roh 
adalah karena para prajurit salib yang berani ini mengalahkan 
Iblis tepat di tengah-tengah ruang takhtanya sendiri. Mereka 
menang dalam peperangan itu melalui Nama dan Iman Yesus 
tepat di perkemahan para pemimpin kegelapan itu. Sungguh 
suatu pujian yang luar biasa. Seperti prajurit-prajurit Daud 
yang gagah berani yang menyerang perkemahan musuh 
untuk mengambil air pelepas-dahaga bagi Daud, demikianlah 
raksasa-raksasa iman ini menyerang wilayah benteng Iblis 
di bumi ini, dan melalui pemberitaan dan nasihat mereka 
membawa air keselamatan kepada mereka yang hidup di 
bawah bayangan maut.
 Nah kata-kata itu selain mengenai takhta dan kerajaan 
Iblis juga merupakan bagian dari pujian Tuhan bagi 
orang-orang pilihan-Nya, kata-kata itu sebenarnya 
merupakan persiapan untuk mencela kejahatan yang telah 
menduduki kekuasaan tertinggi di dalam gereja.
 PERGAMUS: Takhta dan Tempat Kediaman Iblis. 
Bagi banyak orang, kata-kata itu hanya sekadar gambaran 
dan bukan benar-benar sejarah. Tetapi kata-kata itu 
sungguh-sungguh nyata dan sejarah membuktikannya. 
Pergamus benar-benar adalah takhta dan tempat kediaman 
Iblis. Hal itu terjadinya begini:
 Pada mulanya Pergamus bukanlah tempat di mana Iblis 
(dalam kaitannya dengan urusan manusia) berdiam. Babel 
sudah selalu menjadi markas besarnya dalam kenyataan dan 
secara kiasan. Di kota Babel itulah penyembahan kepada Iblis 
bermula. Kejadian 10:8-10, “Kush memperanakkan Nimrod; 
dialah yang mula-mula sekali menjadi orang yang berkuasa 
di bumi. Ia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa 
di hadapan Tuhan.” “Mula-mula kerajaannya terdiri dari 
Babel, Erekh, Akad, dan Kalneh, semuanya di tanah Sinear.” 
Kejadian 11:1-9, “Adapun seluruh bumi, satu bahasanya 
dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah 
timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu 
menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada 
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yang lain: ‘Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya 
baik-baik.’ Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan 
ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka: ‘Marilah 
kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara 
yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, 
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.’ Lalu turunlah 
Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh 
anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman: ‘Lihatlah, mereka 
ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini 
barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang ini apa 
pun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan 
terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalaukan di sana 
bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa 
masing-masing.’ Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari 
situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 
Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, 
karena di situlah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi 
dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi.”

 Babel adalah nama asli bagi Babilon. Itu berarti 
kekacauan. Kota itu benar-benar dimulai oleh Kush, anak 
dari Ham, tetapi dijadikan sebuah kerajaan yang berkuasa 
dan megah di bawah putranya, yaitu Nimrod, pemburu yang 
gagah perkasa. Nimrod, menurut catatan dari Kejadian pasal 
sebelas dan juga menurut sejarah dunia, ingin melaksanakan 
tiga hal. Ia ingin membangun sebuah bangsa yang kuat, dan 
ia berhasil melakukannya. Ia ingin menyebarkan agamanya 
sendiri, dan ia berhasil melakukannya. Ia ingin memasyhurkan 
namanya, yang juga berhasil dicapainya. Prestasi-prestasinya 
sungguh hebat sehingga kerajaan Babilonia disebut kepala 
yang terbuat dari emas di antara semua pemerintah di dunia. 
Bahwa agamanya menjadi sangat terkenal dapat dibuktikan 
dengan fakta bahwa Kitab Suci menyamakan itu sepenuhnya 
dengan Iblis dalam Yesaya pasal 14 dan dalam Wahyu 
pasal 17-18. Dan melalui sejarah kita dapat membuktikan 
bahwa agama itu menyerbu seluruh dunia dan menjadi 
dasar bagi setiap sistem penyembahan berhala, dan tema 
dongeng-dongeng, meskipun nama-nama dewanya berlainan 
di setiap daerah sesuai dengan bahasa penduduk. Bahwa ia 
dan para pengikutnya menjadi termasyhur itu sudah jelas, 
sebab selama zaman ini masih berlangsung (sampai ketika 
Yesus menyatakan diri-Nya kepada saudara-saudara-Nya) 
maka ia akan disembah dan dihormati, meskipun dengan 
nama yang berbeda dari Nimrod, dan di kuil yang sedikit 
berbeda dengan kuil di mana ia mula-mula dipuja.

 Karena Alkitab tidak mencatat sejarah bangsa-bangsa 
lain secara terperinci, maka kita perlu mencari catatan 
sejarah dunia untuk menemukan jawaban bagi kita 
bagaimana Pergamus bisa menjadi takhta agama Iblis 
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dari Babilon itu. Sumber-sumber informasi yang utama 
akan ada di dalam catatan kebudayaan Mesir dan Yunani. 
Alasannya karena Mesir menerima ilmu pengetahuan dan 
matematikanya dari orang Kasdim dan setelah itu Yunani 
menerimanya dari Mesir. Nah karena para imamlah yang 
bertugas mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan itu, dan 
karena ilmu-ilmu pengetahuan itu dipakai sebagai bagian 
dari agama, maka kita sudah mengetahui kunci tentang 
bagaimana agama Babilon itu memperoleh kekuatannya 
di kedua negara itu. Ini juga merupakan kebenaran bahwa 
jika sebuah bangsa berhasil menaklukkan bangsa lain, maka 
lama-lama agama dari bangsa penakluk itu menjadi agama 
dari bangsa yang ditaklukkan. Sudah diketahui dengan baik 
bahwa orang Yunani memiliki tanda-tanda Zodiak yang sama 
seperti yang dimiliki oleh orang Babilon; dan telah ditemukan 
dalam catatan Mesir kuno bahwa orang Mesir memberikan 
pengetahuan mereka tentang politeisme kepada orang Yunani. 
Demikianlah misteri-misteri Babilon ini menyebar dari 
bangsa ke bangsa yang lainnya sampai itu muncul di Roma, 
di Tiongkok, India, dan bahkan di Amerika Utara dan Selatan 
kita menemukan pemujaan dasar yang sangat sama.
 Sejarah kuno sependapat dengan Alkitab bahwa agama 
Babilon ini dengan sangat pasti bukanlah agama asli dari 
orang-orang permulaan di bumi ini. Itu adalah agama pertama 
yang menjauh dari iman yang asli; tetapi agama itu sendiri 
bukanlah agama yang asli. Para sejarawan seperti Wilkinson 
dan Mallett telah membuktikan secara tuntas melalui 
dokumen-dokumen kuno bahwa dahulu semua manusia di 
bumi percaya kepada SATU TUHAN, tertinggi, kekal, tidak 
kelihatan, Yang dengan Firman dari mulut-Nya mengucapkan 
segala sesuatu menjadi ada, dan bahwa di dalam karakter-Nya 
Ia itu pengasih dan baik serta adil. Tetapi karena Iblis akan 
selalu merusak apa saja yang dapat ia rusak, maka kita 
mendapati bahwa ia sedang merusak pikiran dan hati manusia 
supaya mereka menolak kebenaran. Sebagaimana ia selalu 
berusaha untuk menerima penyembahan seolah-olah ia 
adalah Tuhan dan bukan pelayan dan ciptaan Tuhan, maka 
ia menjauhkan penyembahan dari Tuhan dengan maksud 
supaya ia bisa menarik penyembahan itu kepada dirinya 
sendiri dan dengan begitu ia akan ditinggikan. Ia tentu saja 
telah berhasil mencapai keinginannya untuk menyebarkan 
agamanya ke seluruh dunia. Itu diakui oleh Tuhan dalam 
Kitab Roma, “Sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka 
tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan, sehingga pikiran 
mereka menjadi sia-sia, dan melalui kegelapan hati menerima 
sebuah agama yang rusak, sehingga mereka menyembah 
makhluk ciptaan dan bukan Penciptanya.” Ingatlah, Iblis 
adalah makhluk (Putra Fajar) ciptaan Tuhan. Demikianlah 
kita mendapati bahwa dahulu kebenaran itu disebarkan di 
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antara manusia, dan semua berpegang pada satu kebenaran 
itu, kemudian tibalah saatnya ketika sekelompok besar 
orang berpaling dari Tuhan dan menyebarkan suatu bentuk 
penyembahan iblis ke seluruh dunia. Sejarah membuktikan 
bahwa mereka yang berasal dari suku Sem yang berdiri teguh 
dengan kebenaran yang tidak berubah berhadapan dalam 
perlawanan yang gigih dengan mereka yang berasal dari Ham 
yang berpaling dari kebenaran kepada dusta iblis. Tidak ada 
waktu untuk mendiskusikan hal itu; itu hanya diperkenalkan 
agar Anda boleh melihat bahwa ada dua agama dan hanya 
dua, dan agama yang jahat itu meluas ke seluruh dunia.
 Di Babilon monoteisme berubah menjadi politeisme. Dusta 
iblis dan misteri-misteri iblis bangkit menentang kebenaran 
Tuhan dan misteri-misteri Tuhan di kota itu. Iblis benar-benar 
telah menjadi ilah dari dunia ini dan menuntut penyembahan 
dari mereka yang telah ditipu olehnya, yang menyebabkan 
mereka percaya bahwa ia benar-benar Tuhan.
 Agama politeisme dari si musuh dimulai dengan doktrin 
tritunggal. Sudah lama sekali di zaman kuno ide tentang “satu 
Tuhan dalam tiga pribadi” itu muncul. Sungguh aneh bahwa 
para teolog modern kita tidak melihat hal ini; tetapi ternyata 
telah ditipu oleh Iblis seperti nenek moyang mereka, mereka 
masih percaya kepada tiga pribadi di dalam Ketuhanan. 
Biarlah diperlihatkan kepada kami satu tempat saja dalam 
Kitab Suci di mana ada otoritas bagi ajaran itu. Bukankah 
aneh bahwa sementara keturunan Ham berjalan terus dalam 
penyembahan kepada Iblis yang melibatkan sebuah konsep 
dasar tentang tiga Tuhan tetapi tidak ada satu bekas pun bahwa 
keturunan Sem percaya kepada hal yang seperti itu ataupun 
mengadakan upacara penyembahan yang melibatkan kiasannya 
saja sekalipun? Bukankah aneh bahwa orang Ibrani percaya, 
“Dengarlah, hai orang Israel, Yehovah Tuhanmu adalah SATU 
Tuhan,” jika ada tiga pribadi di dalam Ketuhanan? Abraham, 
seorang keturunan Sem, di dalam Kejadian 18, hanya melihat 
SATU Tuhan bersama dengan dua malaikat.
 Nah bagaimanakah tritunggal itu diekspresikan? Itu 
diekspresikan dengan sebuah segitiga sama sisi sebagaimana 
itu diekspresikan di Roma pada hari ini. Aneh, orang Ibrani 
tidak memiliki konsep seperti itu. Nah siapa yang benar? 
Orang Ibrani atau orang Babilon? Di Asia konsep yang bersifat 
politeisme tentang tiga tuhan di dalam satu ketuhanan itu 
muncul pada sebuah patung dengan tiga kepala di atas satu 
tubuh. Ia diekspresikan sebagai tiga makhluk yang memiliki 
kecerdasan. Di India, mereka menemukan itu di dalam hati 
mereka untuk mengekspresikan dia sebagai satu tuhan dalam 
tiga rupa. Nah itu benar-benar teologi zaman modern yang 
baik. Di Jepang ada sebuah patung Buddha yang besar yang 
berkepala tiga seperti patung yang telah kami jelaskan tadi. 
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Tetapi yang paling menyingkapkan dari semuanya itu adalah 
gambar yang mencoba menjelaskan konsep trinitas mengenai 
Tuhan dalam bentuk tritunggal yang berupa: 1. Kepala dari 
seorang pria tua yang melambangkan Tuhan Bapa. 2. Sebuah 
lingkaran yang menurut misteri-misteri itu menandakan 
“Benih” dan yang kemudian berarti Anak. 3. Sayap dan ekor 
burung (merpati). Itulah doktrin Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 
tiga pribadi di dalam Ketuhanan, sebuah trinitas yang nyata. 
Hal yang sama dapat Anda lihat di Roma. Sekarang biarlah 
saya bertanya sekali lagi, apakah tidak aneh kalau iblis dan 
para penyembahnya benar-benar menerima lebih banyak 
kebenaran yang diwahyukan daripada yang diterima oleh 
bapa orang beriman, (Abraham) dan keturunan-keturunannya? 
Apakah tidak aneh kalau para penyembah Iblis, lebih tahu 
tentang Tuhan daripada anak-anak Tuhan? Nah para teolog 
modern berusaha memberi tahu begitu kepada kita ketika 
mereka berbicara tentang tritunggal. Ingat saja satu hal ini 
mulai dari sekarang: catatan-catatan sejarah ini adalah 
fakta dan ini adalah sebuah kenyataan bahwa — Iblis adalah 
pendusta dan bapa segala dusta, dan kapan saja ia datang 
dengan membawa terang apa pun, itu tetap adalah sebuah 
dusta. Ia adalah pembunuh. Dan ajaran tritunggalnya telah 
membinasakan banyak orang dan masih akan membinasakan 
sampai Yesus datang.
 Menurut sejarah itu tidak makan waktu yang lama 
untuk membuat perubahan pada konsep mengenai Bapa dan 
Anak dan Roh Kudus ini. Iblis membawa mereka menjauhi 
kebenaran selangkah demi selangkah. Konsep tentang 
Keilahian yang sudah berkembang itu sekarang adalah: 1. 
Bapa yang kekal. 2. Roh Tuhan yang berinkarnasi di dalam 
seorang ibu MANUSIA. (Apakah hal itu membuat Anda 
berpikir?) 3. Seorang Anak Ilahi, yaitu buah dari inkarnasi itu, 
(benih perempuan).
 Akan tetapi iblis tidak puas. Ia masih belum mencapai 
penyembahan kepada dirinya, kecuali secara tidak langsung. 
Maka ia membawa orang untuk lebih menjauhi kebenaran. 
Melalui misteri-misterinya ia menyatakan kepada orang-orang 
bahwa karena Tuhan Bapa yang agung dan tak kelihatan itu 
tidak melibatkan diri-Nya dalam urusan manusia, melainkan 
diam saja dalam hubungannya dengan manusia, maka oleh 
karena itu Ia boleh saja disembah dengan diam. Sebetulnya itu 
berarti mengabaikan Dia sedapat mungkin, kalau tidak sama 
sekali. Ajaran ini juga menyebar ke seluruh dunia, dan pada 
hari ini di India Anda dapat melihat bahwa kuil-kuil yang 
didirikan bagi pencipta yang agung, tuhan yang diam, sedikit 
sekali jumlahnya.
 Karena bapa-pencipta tidak perlu disembah, maka wajar 
saja penyembahan itu beralih kepada “Bunda dan Anak” 
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sebagai objek pemujaan. Di Mesir terdapat kombinasi bunda 
dan anak yang sama yang disebut Isis dan Osiris. Di India itu 
adalah Isi dan Iswara. (Perhatikanlah bahkan nama-namanya 
saja mirip). Di Asia itu adalah Kibele dan Dionisos. Di Roma 
dan Yunani itu mengikuti pola yang sama. Dan di Tiongkok. 
Nah, bayangkan betapa terkejutnya beberapa misionaris 
Katolik Roma sewaktu mereka memasuki Tiongkok dan 
menemukan di sana ada Madona dan Anaknya dengan berkas 
cahaya yang memancar dari kepala bayi itu. Patung itu bisa saja 
ditukar dengan salah satu yang terdapat di Vatikan seandainya 
tidak ada perbedaan karakteristik tertentu di wajahnya.

 Sekarang kita perlu menemukan ibu dan anak yang 
mula-mula itu. Ibu-dan-dewi yang mula-mula dari Babilon 
adalah Semiramis yang di negeri-negeri timur disebut Rea. 
Ia menggendong seorang anak laki-laki di lengannya, yang 
meskipun hanya seorang bayi, tetapi dikatakan sebagai seorang 
yang tinggi, kuat, tampan dan sangat memesona kaum wanita. Di 
dalam Yehezkiel 8:14 ia dinamakan Tamus. Di kalangan penulis 
klasik ia dinamakan Bacchus. Bagi orang Babilonia ia adalah 
Ninus. Hal yang menjelaskan fakta bahwa ia digambarkan 
sebagai bayi yang digendong namun dikatakan sebagai pria yang 
kuat dan perkasa adalah kenyataan bahwa ia dikenal sebagai 
“Anak-dan-Suami.” Salah satu dari gelar-gelarnya adalah 
“Suami dari Ibunya”, dan di India di mana mereka berdua 
dikenal sebagai Iswara dan Isi, ia (si suami) digambarkan sebagai 
bayi pada payudara istrinya sendiri.

 Bahwa Ninus ini adalah Nimrod yang disebut dalam 
Alkitab dapat kita teguhkan dengan membandingkan sejarah 
dengan kitab Kejadian. Pompeius berkata, “Ninus, raja Asyur, 
telah mengubah cara hidup zaman dahulu yang sederhana 
dengan keinginan untuk menaklukkan. IA ADALAH ORANG 
PERTAMA YANG MENGADAKAN PERANG DENGAN 
NEGERI-NEGERI TETANGGANYA. Ia menaklukkan semua 
bangsa dari Asyur sampai ke Libia karena orang-orang itu 
tidak mengetahui seni berperang.” Diodorus berkata, “Ninus 
adalah raja yang paling terdahulu dari semua raja Asyur 
yang disebut dalam sejarah. Karena pembawaannya yang 
suka berperang ia melatih banyak anak muda dengan keras 
dalam seni berperang. Ia menundukkan Babilonia di bawah 
kekuasaannya ketika kota Babilon masih belum ada.” 
Demikianlah kita melihat Ninus mulai menjadi orang besar 
di Babilon, membangun Babel dan menaklukkan Asyur, dan 
menjadi rajanya, dan kemudian melanjutkan dengan menelan 
daerah-daerah lain yang luas di mana penduduknya tidak 
terampil dalam berperang dan mereka hidup sederhana seperti 
yang dikatakan oleh Pompeius. Nah dalam kitab Kejadian 
10, ketika berbicara tentang kerajaan Nimrod dikatakan, 
“Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, Akad, 
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dan Kalneh semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia 
pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, dan…Kalah,” 
dan sebagainya. Tetapi para penerjemah itu telah membuat 
satu kekeliruan dalam menerjemahkan kata Asyur sebagai 
sebuah kata benda sebab itu adalah sebuah kata kerja, dan 
dalam bahasa Kasdim itu berarti “menjadikan kuat.” Jadi 
Nimrod itulah, yang setelah dijadikan kuat (ia mengokohkan 
kerajaannya dengan membangun angkatan bersenjata pertama 
di dunia yang dilatih dengan latihan berbaris dan melalui 
penempaan yang keras dalam berburu) pergi melampaui 
Sinear dengan tentaranya yang kuat dan menundukkan 
bangsa-bangsa dan mendirikan kota-kota itu seperti Niniwe, 
yang dinamai menurut namanya, bahkan hari ini bagian 
utama dari reruntuhan kota itu dinamakan Nimrud!

 Karena kita telah mengetahui siapa Ninus itu, sekarang 
kita perlu mengetahui siapa ayahnya. Menurut sejarah 
ayahnya adalah Bel, pendiri Babilon. (Nah perlu dicatat di 
sini bahwa Bel mendirikannya dengan pengertian bahwa 
dialah yang memulai seluruh pergerakan ini, tetapi 
anaknyalah, yaitu Ninus, yang mendirikan itu dan menjadi 
raja pertamanya, dan sebagainya.) Tetapi menurut Kitab Suci, 
ayah dari Nimrod adalah Kush: “Lalu Kush memperanakkan 
Nimrod.” Bukan hanya demikian tetapi kita juga menemukan 
bahwa Ham memperanakkan Kush. Nah, dalam kebudayaan 
Mesir, Bel dinamakan Hermes, dan Hermes artinya “ANAK 
LAKI-LAKI DARI HAM.” Menurut sejarah Hermes adalah 
nabi penyembahan berhala yang besar. Ia adalah penafsir para 
dewa. Nama lain yang diberikan kepadanya adalah Merkurius. 
(Bacalah Kisah Para Rasul 14:11-12.)

 Hyginus mengatakan berikut ini tentang dewa itu yang 
dikenal dengan berbagai nama seperti Bel, Hermes, Merkurius, 
dan sebagainya. “Selama berabad-abad manusia hidup di 
bawah pemerintahan Yove (bukan Yove Romawi, tetapi 
Yehovah orang Ibrani yang mendahului sejarah Romawi) 
tanpa ada kota dan tanpa ada undang-undang, dan semua 
berbicara dalam satu bahasa. Tetapi setelah itu Merkurius 
(Bel, Kush) menafsirkan percakapan manusia (dari sanalah 
seorang penafsir disebut Hermeneutes) orang yang sama itu 
mencerai-beraikan bangsa-bangsa. Ketika itulah perpecahan 
mulai terjadi.” Dari sini kelihatan bahwa Bel atau Kush, ayah 
dari Nimrod, mula-mula adalah biang keladi yang memimpin 
orang-orang menjauhi Tuhan yang benar dan sebagai 
“penafsir para dewa” ia mendorong orang-orang untuk 
menerima bentuk agama yang lain. Ia mendorong mereka 
melanjutkan pembangunan menara itu yang benar-benar 
dibangun oleh anaknya. Dorongan inilah yang mendatangkan 
kekacauan dan perpecahan di antara manusia, sehingga ia 
adalah kedua-duanya yaitu, “penafsir dan pengacau.”
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 Kush, pada waktu itu, adalah bapa dari sistem politeisme 
dan ketika manusia didewakan oleh manusia, ia tentu saja, 
menjadi bapa para dewa. Sekarang Kush dinamakan Bel. 
Dan Bel dalam dongeng-dongeng Romawi disebut Yanus. 
Ia digambarkan sebagai seorang yang memiliki dua muka 
dan ia menggenggam sebuah pentungan yang dengan itu 
ia mengacaukan dan “mencerai-beraikan” orang-orang. 
Ovidius menuliskan bahwa Yanus mengatakan yang berikut 
ini tentang dirinya sendiri, “orang-orang zaman dahulu 
memanggilku Kekacauan.” Maka kita menemukan bahwa 
Kush yang disebut dalam Alkitab, yaitu pemberontak pertama 
yang menentang monoteisme dinamakan Bel, Balus, Hermes, 
Yanus, dan sebagainya, di antara orang-orang zaman dahulu. 
Ia mengaku mendatangkan wahyu-wahyu dan tafsiran-tafsiran 
dari para dewa kepada manusia. Dalam melakukan itu ia 
menyebabkan murka Tuhan untuk mencerai-beraikan manusia, 
mendatangkan perpecahan dan kekacauan.

 Nah sampai di titik ini kita sudah melihat dari mana 
datangnya politeisme atau pemujaan kepada banyak dewa 
itu. Tetapi apakah Anda memperhatikan bahwa kita juga 
menemukan disebutnya seorang yang bernama Kush yang diberi 
gelar “bapa dari para dewa”? Apakah Anda memperhatikan 
di sini tema lama dari dongeng-dongeng kuno itu, bahwa 
dewa-dewa menyamakan diri mereka dengan manusia? Dari 
sanalah datangnya penyembahan kepada nenek moyang. Jadi 
kita bisa menyelidiki sejarah saja untuk mengetahui tentang 
penyembahan kepada nenek moyang. Nah, tadi telah dinyatakan 
bahwa Kush memperkenalkan sebuah penyembahan tiga tuhan 
yaitu bapa, anak dan roh. Tiga tuhan yang semuanya sederajat. 
Tetapi ia tahu tentang benih perempuan yang sedang datang, 
jadi harus ada seorang perempuan dan benihnya masuk ke dalam 
skenario itu. Hal itu digenapi ketika Nimrod mati. Istrinya, yaitu 
Semiramis, mendewakan dia, dan dengan demikian menjadikan 
dirinya sendiri sebagai ibu dari anaknya dan juga ibu dari para 
dewa. (Persis sama seperti gereja Roma yang sudah mendewakan 
Maria. Mereka mengklaim bahwa Maria tidak ada dosa dan 
bahwa ia adalah Ibunya Tuhan). Ia (Semiramis) menamakan 
Nimrod “Zoroaster” yang artinya “benih perempuan yang 
dijanjikan.”

 Tetapi tidak terlalu lama sampai perempuan itu mulai 
lebih menarik perhatian daripada si anak, dan segera setelah 
itu perempuan itulah yang digambarkan sebagai orang yang 
menginjak ular di bawah kakinya. Mereka menyebut dia “ratu 
sorga” dan menjadikan dia ilahi. Betapa persisnya dengan hari 
ini di mana Maria, ibunya Yesus, telah ditinggikan menjadi 
yang tidak dapat mati, dan pada saat ini juga bulan September 
1964 konsili Vatikan sedang berusaha untuk memberikan 
sebuah sifat kepada Maria yang sebenarnya tidak ia miliki, 
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sebab mereka ingin menyebut dia “Maria sang Pengantara,” 
“Maria Bunda dari Semua Orang Percaya,” atau “Bunda 
Gereja.” Jika benar-benar pernah ada penyembahan kepada 
nenek moyang seperti di Babilon dalam sebuah agama, maka 
itu adalah agama dari Gereja Roma.
 Bukan hanya penyembahan kepada leluhur yang bermula 
di Babilon tetapi penyembahan kepada alam juga. Di Babilon 
itulah para dewa disamakan dengan matahari dan bulan, dan 
sebagainya. Objek utama di alam ini adalah matahari yang 
memiliki sifat sebagai pemberi terang dan panas dan yang 
tampak kepada manusia dalam rupa bola api di langit. Maka 
dewa utamanya adalah dewa matahari yang mereka namakan 
Baal. Sering kali matahari digambarkan sebagai sebuah 
lingkaran api dan segera setelah itu tampaklah seekor ular 
di sekeliling lingkaran api itu. Tidak lama kemudian ular itu 
menjadi simbol dari matahari dan oleh sebab itu disembah. 
Dengan demikian keinginan hati Iblis tercapai. Ia disembah 
sebagai Tuhan. Takhtanya telah didirikan. Para budaknya 
tunduk kepadanya. Di sanalah di Pergamus dalam bentuk ular 
yang hidup ia disembah. Pohon Pengetahuan tentang yang 
Baik dan yang Jahat, yang sekarang dilambangkan dalam 
bentuk ular yang hidup bukan hanya telah memperdaya Hawa 
tetapi sebagian besar umat manusia juga.
 Tetapi bagaimana Pergamus menjadi takhta Iblis jika 
Babilon dahulu adalah takhta itu? Sekali lagi jawabannya ada 
dalam sejarah. Ketika Babilon jatuh ke tangan orang Media 
dan Persia, maka imam-raja, Attalus melarikan diri dari kota 
itu dan pergi ke Pergamus bersama dengan para imamnya dan 
segala misterinya yang keramat. Di sanalah ia mendirikan 
kerajaannya di luar kekaisaran Romawi, dan maju dengan 
pesat di bawah pemeliharaan iblis.
 Ini adalah sebuah ringkasan yang sangat pendek mengenai 
sejarah agama Babilon dan kedatangannya ke Pergamus. Tentu 
saja masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan pasti, 
masih banyak lagi, yang dapat dikatakan untuk memberikan 
penerangan kepada kita, tetapi ini tidak dimaksudkan untuk 
menjadi sebuah pelajaran sejarah, melainkan ini dimaksudkan 
untuk menjadi penolong dalam mempelajari Firman.

PENCELAAN

 Wahyu 2:14-15, “Tetapi Aku mempunyai beberapa 
keberatan terhadap engkau: karena di antaramu ada beberapa 
orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat 
kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka 
makan persembahan berhala dan berbuat zinah. Demikian 
juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran 
pengikut Nikolaus, yang Aku benci.”



204 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

 Di Zaman Pergamus ini Tuhan mencela dua ajaran yang 
dibenci-Nya: 1. Ajaran Bileam yang membawa penyembahan 
berhala dan perbuatan berlebih-lebihan yang penuh dengan 
dosa kepada bangsa Israel di Baal-Peor, dan 2. Ajaran pengikut 
Nikolaus, yang hanya berupa perbuatan ketika masih di Zaman 
Efesus. Gabunglah pencelaan ini dengan fakta bahwa Ia telah 
menegaskan bahwa Pergamus adalah takhta Iblis, maka mudah 
dan pantas untuk menyimpulkan bahwa entah bagaimana 
agama Babilon itu telah tercampur dengan Kekristenan.

 Nah ini bukan sekadar asumsi tetapi sebuah fakta sejarah 
yang akan kita buktikan dengan melihat kembali pada sejarah 
sampai kira-kira tahun 36 M dan naik terus sampai ke Konsili 
Nicea pada tahun 325. Ketika orang Kristen (sebagian besar 
orang Yahudi menurut kelahiran) terpencar luas dari Yerusalem 
maka mereka pergi ke mana-mana untuk memberitakan Injil, 
khususnya di rumah-rumah ibadat. Maka dalam jangka waktu 
tiga tahun, atau sekitar tahun 36 M. Injil sudah dibawa ke Roma 
oleh Yunias dan Andronikus, yang menurut Roma 16:7 adalah 
rasul-rasul. Di sana pekerjaan itu berkembang selama beberapa 
tahun sampai pertengkaran yang terus-menerus di antara 
orang Yahudi sendiri menyebabkan Kaisar Claudius mengusir 
mereka dari Roma. Dengan diusirnya orang Yahudi dari kota 
itu maka tulang punggung dari jemaat kecil itu secara praktis 
menjadi patah. Bahkan mungkin para penatuanya adalah orang 
Yahudi dan oleh karena itu mereka juga telah pergi. Jemaat 
itu menjadi tidak terjaga dan karena ketika itu Firman belum 
ditulis sebagai sebuah penuntun maka dengan mudah sekali 
jemaat kecil itu hanyut atau dibanjiri oleh para ahli filsafat 
dan orang-orang kafir di masa itu. Dengan serigala-serigala 
yang buas berkeliaran mencari mangsanya, dan roh antikristus 
dilepaskan, maka kita mengetahui dari sejarah bahwa gereja 
kecil di Roma itu menjadi murtad tidak kepalang tanggung, dan 
mulai memperkenalkan upacara-upacara penyembahan berhala 
dengan sebutan-sebutan Kristen.

 Karena masa pengusiran itu berlangsung selama 13 tahun, 
maka para pendirinya, yaitu Yunias dan Andronikus, tidak 
kembali sampai tahun 54 M. Bayangkan betapa terkejutnya 
mereka ketika menemukan sebuah gereja dengan nama 
Kristen yang secara menyedihkan kafir. Di dalam gereja itu 
terdapat altar-altar di mana di atasnya mereka menempatkan 
kemenyan dan merayakan ritual kafir. Para pemimpin yang 
mendirikan gereja itu tidak dapat didekati, maka bersama 
dengan beberapa orang yang telah berusaha untuk tetap 
setia mereka memulai sebuah gereja yang baru, atau Gereja 
Roma Kedua. Dengan kasih karunia Tuhan bekerja di antara 
mereka dengan tanda dan keajaiban sehingga sebuah gereja 
yang ketiga dimulai. Dan meskipun Gereja Pertama itu 
dicela karena sudah menjadi kafir dan BUKAN Kristen lagi 
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dalam penyembahannya, gereja itu tidak mau melepaskan 
sebutannya tetapi tetap dan MASIH TETAP Gereja Roma yang 
Pertama — yaitu Gereja Katolik Roma.

 Nah sebagian besar dari kita memiliki konsep yang keliru 
bahwa siapa saja dan semua orang yang menyebut dirinya 
Kristen akan menjadi sasaran iblis dan akibatnya menderita 
serangan dari kekejaman pemerintah. Tetapi tidak demikian. 
Gereja pertama itu mulai berkembang dengan baik dan 
jumlahnya sangat bertambah banyak sehingga kaisar-kaisar 
dan para pejabat pemerintah betul-betul memihak gereja 
itu karena alasan-alasan politik. Demikianlah ketika para 
pemimpin dari Gereja Pertama di Roma itu mendapati bahwa 
mereka disukai, maka mereka memakai kesempatan itu untuk 
membuat pemerintah memusuhi orang percaya sejati dan 
menuntut supaya mereka dianiaya jika mereka tidak masuk 
ke dalam kelompok mereka. Salah satu uskup Gereja Roma 
Pertama yang seperti itu adalah Anisetus yang hidup di abad 
kedua dan seangkatan dengan Polikarpus. Ketika Polikarpus 
yang mulia mendengar bahwa Gereja Kristen Roma Pertama 
terlibat dalam upacara-upacara penyembahan berhala 
dan telah merusak kebenaran Injil, ia pergi ke sana untuk 
memohon dengan sangat supaya mereka berbalik. Ia melihat 
mereka bertiarap di hadapan patung-patung yang dinamai 
menurut nama-nama para rasul dan orang kudus. Ia melihat 
mereka menyalakan lilin dan membakar dupa di atas altar itu. 
Ia melihat mereka merayakan Paskah dengan nama Easter, di 
mana mereka mengangkat roti yang berbentuk bundar pipih 
untuk menghormati dewa matahari, dan kemudian mereka 
menuang anggur sebagai korban tuangan untuk menghormati 
para dewa. Tetapi orang kudus yang sudah lanjut usia ini, 
yang sudah mengadakan perjalanan sejauh 1.500 mil tidak 
dapat menghentikan kejatuhan mereka. Dan tepat pada saat 
ia mau pergi Tuhan berbicara melalui dia, “Efraim telah 
menikah dengan berhala-berhalanya, biarkanlah dia,” Hosea 
4:17. Polikarpus tidak pernah kembali lagi ke sana.

 Penerus Anisetus adalah uskup Roma yang jahat yang 
bernama Victor. Ia memperkenalkan bahkan lebih banyak 
perayaan dan upacara penyembahan berhala ke dalam Gereja 
Pertama itu, dan juga pergi ke mana-mana untuk berusaha 
sedapat mungkin membujuk gereja-gereja Kristen yang sejati 
untuk memasukkan ide-ide yang sama. Mereka tidak mau 
melakukan apa yang ia minta maka ia berhasil membujuk 
para pejabat pemerintah untuk menganiaya orang percaya, 
menyeret mereka ke pengadilan, melemparkan mereka ke 
dalam penjara dan bahkan memberikan hukuman mati kepada 
banyak dari mereka. Contoh dari perbuatan-perbuatan 
jahatnya yang seperti itu ditemukan dalam sejarah di mana 
Kaisar Septimius Severus berhasil dibujuk oleh Kallistus 
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(sahabat dari Victor) untuk membunuh 7.000 orang di 
Tesalonika sebab orang-orang percaya yang sejati itu 
merayakan Paskah menurut cara Tuhan Yesus dan bukan 
menurut cara penyembahan kepada Astarte.
 Pokok anggur yang palsu sudah mulai melampiaskan 
amarahnya terhadap Tuhan yang hidup dengan membunuh 
orang-orang pilihan, sama seperti yang dilakukan oleh nenek 
moyangnya, yaitu Kain, yang membunuh Habel.
 Gereja yang sejati terus berusaha untuk membujuk 
Gereja Pertama itu untuk bertobat. Ia tidak mau bertobat. 
Ia bertambah besar dalam jumlah dan pengaruh. Ia memulai 
sebuah kampanye secara terus-menerus untuk menjelekkan 
benih yang sejati. Mereka mengklaim bahwa mereka dan 
hanya merekalah perwakilan yang benar dari Tuhan Yesus 
Kristus, dan membanggakan fakta bahwa mereka adalah 
gereja yang mula-mula di Roma, dan mereka sajalah Gereja 
Pertama itu. Memang benar mereka adalah Gereja Yang 
Pertama, dan SESUNGGUHNYA MEREKA ADALAH 
GEREJA YANG PERTAMA ITU.
 Jadi sebelum zaman gereja yang ketiga ini kita sudah 
memiliki dua gereja yang menyandang nama yang sama 
tetapi dengan perbedaan yang sangat mencolok di antara 
keduanya. Yang satu telah meninggalkan kebenaran, menikahi 
berhala-berhala dan tidak memiliki kehidupan di dalam dirinya. 
Ia telah menyilangkan dirinya dan tanda-tanda kematian, 
(bukan kehidupan), mengikuti di belakangnya. Ia berkuasa 
dengan anggota yang banyak. Ia disenangi oleh dunia. Gereja 
yang satu lagi adalah sebuah kelompok kecil yang teraniaya. 
Tetapi ia mengikuti Firman, dan tanda-tanda mengikuti dia. 
Orang sakit disembuhkan dan orang mati dibangkitkan. Ia hidup 
dengan Kehidupan dan Firman Tuhan. Ia tidak menyayangkan 
nyawanya sendiri, tetapi berpegang kepada Nama-Nya dan 
Iman-Nya bahkan sampai kepada kematian.
 Dan demikianlah penganiayaan yang dahsyat itu dari 
penguasa Roma menimpa orang percaya sejati sampai 
Konstantin muncul dan memberikan kebebasan beragama. 
Rupanya ada dua alasan mengapa kebebasan itu diberikan. 
Pada awalnya berbagai kaisar yang baik tidak mengizinkan 
adanya penganiayaan, tetapi setelah mereka meninggal 
dunia, mereka diteruskan oleh mereka yang membunuh 
orang Kristen. Hal itu sangat tidak masuk akal sehingga pada 
akhirnya hal itu mendapat perhatian umum bahwa orang 
Kristen seharusnya dibiarkan saja. Alasan kedua dan yang 
paling banyak diperhatikan adalah Konstantin menghadapi 
sebuah pertempuran yang sangat berat dalam mengambil alih 
kuasa dari kekaisaran itu. Pada suatu malam dalam sebuah 
mimpi ia melihat sebuah salib putih muncul di hadapannya. 
Ia merasa bahwa ini adalah suatu pertanda baginya bahwa 



ZAMAN GEREJA PERGAMUS 207

jika orang-orang Kristen berdoa bagi kemenangannya, maka 
ia akan memenangkan pertempuran itu. Ia menjanjikan 
kebebasan bagi mereka kalau ia menang. Ia memperoleh 
kemenangan dan kebebasan beragama itu dikabulkan dalam 
maklumat Nantes, tahun 312 M.
 Tetapi kebebasan dari penganiayaan dan kematian itu 
tidaklah semulia ketika itu muncul pertama kali. Sekarang 
Konstantin adalah pelindungnya. Sebagai seorang pelindung 
maka kepentingannya lebih besar dari sebagai seorang 
pengamat, sebab ia memutuskan bahwa gereja memerlukan 
pertolongannya dalam urusan-urusan gereja. Ia sudah melihat 
mereka tidak sepakat dalam berbagai hal, salah satunya 
melibatkan Arius, Uskup dari Alexandria, yang mengajarkan 
kepada para pengikutnya bahwa Yesus bukan benar-benar 
Tuhan melainkan satu pribadi yang lebih rendah, yang 
telah diciptakan oleh Tuhan. Gereja Barat berpegang pada 
pandangan yang berlawanan, percaya bahwa Yesus adalah zat 
dari Tuhan itu sendiri dan sebagaimana yang mereka katakan 
“sederajat dengan Bapa.” Dengan persoalan-persoalan yang 
seperti itu, bersama dengan masuknya upacara penyembahan 
berhala ke dalam penyembahan, maka kaisar itu mengadakan 
Konsili Nicea pada tahun 325 dengan ide bahwa ia akan 
mengumpulkan semua kelompok di mana mereka dapat 
menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka, dan mencapai 
sebuah pengertian bersama, dan semuanya menjadi satu. 
Tidakkah aneh bahwa meskipun hal itu dimulai oleh 
Konstantin namun hal itu tidak mati, tetapi masih sangat hidup 
pada hari ini sebagai “Dewan Gereja-Gereja se-Dunia”? Dan di 
mana dahulu ia gagal untuk benar-benar mencapai ide itu, pada 
zaman ini hal itu akan tercapai melalui gerakan oikumene.
 Nah keterlibatan negara dalam urusan gereja adalah 
suatu hal yang bodoh sebab dunia tidak mengerti kebenaran 
yang terdapat dalam Firman ataupun mengenai cara-cara 
gereja. Ha, keputusan itu sendiri yang dijatuhkan oleh konsili 
itu bahwa Arius salah, dibatalkan oleh kaisar dua tahun 
kemudian dan selama bertahun-tahun doktrin palsu itu 
diselinapkan kepada jemaat dengan penipuan.
 Tetapi bahwa gereja dan negara akan bersatu benar-benar 
telah diketahui dari semula oleh Tuhan. Nama Pergamus itu 
sendiri berarti “menikah sepenuhnya.” Dan sesungguhnya 
negara dan gereja telah menikah; politik dan agama bersatu. 
Hasil dari penyatuan itu tidak pernah berubah yaitu 
hibrida-hibrida yang paling mengerikan yang pernah dilihat 
oleh dunia. Tidak ada kebenaran di dalam mereka, tetapi semua 
cara jahatnya Kain (hibrida yang pertama) ada di dalam mereka.
 Bukan hanya negara dan gereja yang menikah di zaman 
itu, tetapi agama Babilon juga secara resmi telah disatukan 
dengan Gereja Pertama itu. Sekarang Iblis memiliki akses 
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ke Nama Kristus dan ia ditakhtakan seperti Tuhan dalam 
penyembahan. Dengan pertolongan pemerintah pusat maka 
gereja-gereja mewarisi gedung-gedung yang indah yang dihiasi 
dengan altar-altar dari batu marmer putih dan patung-patung 
orang kudus yang sudah meninggal. Dan tepat di zaman itulah 
ketika “binatang” dari Wahyu 13:3 yang kena luka yang 
membahayakan hidupnya: (Kekaisaran Romawi yang kafir) 
hidup kembali dan berkuasa sebagai “Kekaisaran Romawi yang 
Kudus.” Roma sebagai sebuah bangsa materi telah mengalami 
banyak kekurangan dan segera akan mengalami kehabisan 
sepenuhnya; tetapi sekarang hal itu tidak menjadi masalah, 
sebab kekaisaran agamawinya akan menempatkan dia di 
puncak dunia dengan memerintah dari dalam di mana ia dapat 
melakukan hal itu tanpa terlihat dari luar.
 Biarlah saya menunjukkan kebenaran Alkitabiah 
yang tepat mengenai hal ini, sebab saya tidak mau siapa 
pun mengira bahwa saya sedang memberikan wahyu saya 
sendiri — yang tidak terdapat dalam Kitab Suci. Daniel 
2:31-45, “Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, 
yakni sebuah patung yang amat besar! Patung ini tinggi, 
berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan 
tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari 
emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pahanya 
dari tembaga, sedang tungkai bawahnya dari besi, dengan 
kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. 
Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu 
tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, 
tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga 
remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga 
besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya 
menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim 
panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada 
bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa 
patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh 
bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan 
kami katakan kepada tuanku raja: Ya tuanku raja, raja 
segala raja, yang kepadanya oleh Tuhan semesta langit telah 
diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Dan 
yang ke dalam tangannya telah diserahkan-Nya anak-anak 
manusia, di mana pun mereka berada, binatang-binatang di 
padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuat-Nya 
menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala dari 
emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan 
lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku; kemudian 
suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang 
akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada 
suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat 
seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala 
sesuatu; dan seperti besi yang menghancurluluhkan, maka 
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kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurluluhkan 
semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, 
sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari 
besi, itu berarti, bahwa kerajaan itu akan terbagi; memang 
kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang 
tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi 
sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian 
lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi 
keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat 
besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti: mereka akan 
bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan 
satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan 
tanah liat. Dan pada zaman raja-raja ini, Tuhan semesta 
langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa 
sampai selama-lamanya, dan kerajaan itu tidak akan beralih 
lagi kepada bangsa lain: tetapi kerajaan itu akan meremukkan 
segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri 
akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku 
lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu 
terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, 
tanah liat, perak dan emas itu. Tuhan Yang Mahabesar telah 
memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi 
di kemudian hari; mimpi itu adalah benar dan maknanya 
dapat dipercayai.” Di sini disingkapkan sebuah laporan yang 
akurat mengenai sejarah masa depan, yang belum digenapi 
yang dinubuatkan akan terjadi di bumi mulai dari zamannya 
Daniel sampai Yesus datang dan memerintah sebagai Anak 
Daud. Itu dikenal sebagai “Zaman bangsa-bangsa bukan 
Yahudi.” Di dalam kurun waktu itu terdapat empat bagian 
sejarah yang dikenal dengan nama kekaisaran yang berkuasa 
pada tiap-tiap bagian: Babilonia, Media-Persia, Yunani, 
Romawi. Kerajaan yang terbesar dan paling berkuasa adalah 
Babilonia yang dilambangkan sebagai kepala dari emas. Yang 
berikutnya dalam urutan kemegahan adalah Media-Persia 
sebagaimana terbukti dalam sejarah bahwa benar kerajaan 
tersebut kalah megah dan dilambangkan sebagai dada dan 
lengan dari perak. Lalu diikuti oleh zaman Yunani yang 
rajanya adalah seorang yang paling cemerlang dari semua 
pemimpin militer yang pernah dikenal dunia, maka layaklah ia 
dilambangkan sebagai perut dan paha dari tembaga. Kerajaan 
itu kalah megah dibandingkan dengan dua kerajaan yang 
mendahuluinya. Akhirnya datanglah kerajaan yang terakhir 
yaitu Kekaisaran Romawi yang dilambangkan sebagai tungkai 
bawah dan kaki. Tetapi sementara kerajaan-kerajaan yang 
sebelumnya dilambangkan dengan bahan mineral yang murni 
(emas, perak, dan tembaga yang murni) kekaisaran yang 
terakhir ini hanya tungkai bawahnya saja dari besi murni, 
sebab ketika sampai ke kakinya itu adalah campuran antara 
besi dan tanah liat, sedangkan mineral dan tanah liat sama 
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sekali tidak bisa bercampur dan menghasilkan kesenyawaan 
dan kekuatan. Tetapi bukan hanya begitu, namun yang paling 
mengherankan, kekaisaran yang terakhir ini (Romawi) akan 
bertahan dalam “kondisi tercampur”-nya yang aneh sampai 
Yesus datang kembali.
 Kekaisaran Romawi dari besi itu (besi melambangkan 
kuasa dan daya hancur yang besar terhadap lawannya) akan 
terdiri dari dua bagian utama. Dan memang kekaisaran 
itu akan terpecah menjadi dua bagian — Timur dan Barat. 
Keduanya sangat berkuasa, dan meremukkan semua yang ada 
di hadapannya.
 Tetapi sebagaimana kemegahan dan kuasa dari semua 
kekaisaran runtuh, maka kekaisaran itu mulai runtuh juga. 
Demikianlah Roma runtuh. Kekaisaran Romawi yang kafir itu 
bukan lagi besi. Ia sudah roboh. Ia telah terluka sampai mati. 
Sekarang Roma tidak dapat memerintah. Itu sudah berakhir 
semua. Begitulah perkiraan dunia. Tetapi betapa kelirunya 
dunia, sebab kepala itu (Roma) meskipun terluka namun tidak 
terluka sampai mati. (Terjemahan Wuest, Wahyu 13:3, “Dan 
salah satu dari kepala-kepalanya tampak seperti kena luka 
yang mematikan, lehernya sudah terkerat. Dan luka yang 
mematikan itu sembuh. Dan seluruh bumi mengikut Binatang 
Buas itu dengan kekaguman.”)
 Orang-orang memandang Roma. Mereka memandang 
bangsa Italia. Dan ketika mereka memandang, mereka 
tidak menyadari bahwa Roma dengan perbatasannya yang 
ketat di mana paus memiliki sebuah daerah sebagai wilayah 
kekuasaannya sebenarnya adalah sebuah negara di dalam 
negara, dan Roma mempunyai duta-duta besar dan menerima 
duta-duta besar. ROMA KRISTEN PALSU KEPAUSAN 
(ia bahkan disebut sebagai kota yang kekal — betapa 
menghujatnya) SEKARANG LEBIH MAMPU MENGONTROL 
MELALUI AGAMA DIBANDING KETIKA KEKAISARAN 
ROMAWI YANG KAFIR MENGONTROL MELALUI 
KEKUATAN BESI YANG MURNI ITU. Roma mendapat 
semangat hidup yang baru ketika Konstantin menyatukan 
gereja dan negara dan menyokong penyatuan itu dengan 
kekerasan. Roh yang memotivasi Roma kafir adalah roh yang 
sama yang sekarang memotivasi Roma Kristen palsu. Anda 
dapat memahami hal itu demikian karena sekarang Anda 
mengetahui bahwa kekaisaran yang keempat itu tidak pernah 
punah; ia hanya mengubah struktur permukaan luarnya saja.
 Sekali Konsili Nicea mengayunkan kekuatan politik 
Roma kepada gereja, maka tampaknya tidak ada batas 
ke mana Gereja Kristen Pertama itu akan pergi. Nama itu, 
Kristen, yang pada mulanya mendatangkan penganiayaan, 
sekarang menjadi nama para penganiaya. Pada zaman itulah 
Agustinus dari Hippo (354-430) memulai ajaran bahwa gereja 



ZAMAN GEREJA PERGAMUS 211

seharusnya dan HARUS memakai kekerasan jika perlu 
untuk membawa anak-anaknya kembali ke dalam gereja, 
dan bahwa membunuh para bidat dan orang murtad adalah 
sesuai dengan Firman Tuhan. Dalam perdebatannya dengan 
pengikut Donatus ia menulis, “Sesungguhnya memang lebih 
baik untuk membimbing orang untuk menyembah Tuhan 
dengan pengajaran daripada harus dipaksa dengan rasa takut 
akan hukuman atau kesakitan, tetapi itu tidak berarti bahwa 
karena cara yang pertama menghasilkan orang yang lebih 
baik, maka mereka yang tidak mau menyerah kepada hal itu 
boleh diabaikan. Sebab banyak yang sudah menerima manfaat 
(sebagaimana telah kami buktikan dan sedang buktikan setiap 
hari dengan pengalaman yang nyata) melalui terlebih dahulu 
dipaksa dengan ketakutan atau kesakitan, supaya sesudah 
itu mereka bisa dipengaruhi dengan pengajaran, supaya 
sesudah itu mereka bisa menjalankan dengan tindakan apa 
yang telah mereka pelajari melalui perkataan.” “Sementara 
mereka yang dituntun dengan benar melalui kasih adalah 
lebih baik, mereka yang dikoreksi melalui ketakutan tentu 
saja jumlahnya lebih banyak. Sebab siapakah yang mungkin 
dapat mengasihi kita lebih daripada Kristus, Yang telah 
memberikan nyawa-Nya bagi domba-domba-Nya? Tetapi 
setelah memanggil Petrus dan rasul-rasul yang lain dengan 
perkataan-Nya saja, ketika Ia datang untuk memanggil 
Paulus, Ia tidak hanya memaksa dia dengan suara-Nya, tetapi 
malah melemparkan dia ke tanah dengan kuasa-Nya; dan 
supaya Ia dapat membawa dengan paksa seorang yang sedang 
mengamuk di tengah-tengah kegelapan dari ketidakpercayaan, 
kepada menginginkan terang bagi hatinya, pertama-tama 
Ia memukul Paulus dengan kebutaan mata jasmaninya. 
Jadi mengapa Gereja tidak boleh memakai kekerasan untuk 
memaksa anak-anaknya yang hilang untuk kembali? Tuhan 
Sendiri berkata, ‘Pergilah ke semua jalan raya dan lintasan 
dan paksalah orang-orang, yang ada di situ, untuk masuk.’ 
Maka jika kuasa yang telah diterima oleh Gereja melalui 
ketetapan ilahi pada masanya, melalui karakter agamawi dan 
iman para raja, menjadi alat yang dengannya mereka yang 
ditemukan di jalan-jalan raya dan lintasan-lintasan — yaitu di 
dalam sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang memisahkan 
diri — dipaksa masuk, maka janganlah mereka mencari 
kesalahan karena dipaksa masuk.”

 Kehausan akan darah itu bertumbuh dengan cepat. Pokok 
anggur palsu yang ada di Spanyol sekarang memanfaatkan 
Kaisar Maximus untuk bergabung dalam menyerang orang 
percaya sejati yang memiliki Firman dan tanda dan keajaiban 
yang menyertai mereka. Maka beberapa pengikut Priskila 
dibawa ke Treves oleh Uskup Ithacus (385). Ia menuduh 
mereka melakukan sihir dan perbuatan asusila dan banyak 
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yang dihukum mati. Martin dari Tours, dan Ambrosius dari 
Milan memprotes hal itu, dan memohon agar penganiayaan 
itu dihentikan namun permohonannya sia-sia. Ketika 
penganiayaan itu diperpanjang maka kedua uskup ini menolak 
untuk bersekutu dengan uskup Hydatus dan yang lain yang 
seperti dia. Aneh bahwa Sinode di Treves menyetujui semua 
pembunuhan itu.

 Mulai dari saat itu, khususnya sepanjang Zaman 
Kegelapan, kita akan melihat bahwa anak yang lahir dari 
daging menganiaya dan membinasakan anak yang lahir dari 
Roh, walaupun keduanya mengklaim satu Bapa sama seperti 
dalam kasus Ismael dan Ishak. Kegelapan dari kebusukan 
rohani itu akan menjadi semakin dalam dan terang Tuhan 
yang sejati akan memudar sampai ia bersinar dengan begitu 
redupnya karena jumlahnya yang sedikit. Namun janji Tuhan 
akan tetap teguh, “Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, 
dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya.”

 Nah sampai saat ini saya belum membicarakan titik 
dalam sejarah itu yang telah saya janjikan akan dibahas, 
yaitu, percampuran agamanya Nimrod dan agama Kristen. 
Anda akan ingat bahwa Attalus melarikan diri dari Babilon 
ke Pergamus dan mendirikan kerajaannya di luar jangkauan 
Kekaisaran Romawi. Kerajaan itu berkembang selama 
bertahun-tahun itu, dipelihara oleh ilah dunia ini. Sederetan 
raja-raja imam secara berurutan menggantikan Attalus 
sampai pemerintahan Attalus III ketika karena alasan yang 
hanya diketahui oleh kedaulatan Tuhan, ia mewariskan 
kerajaan itu kepada Roma. Kemudian Julius Caesar 
mengambil keduanya yaitu kerajaan secara fisik dan rohani 
sebab ia menjadi Pontiff Maximus [Imam Besar-Terj.] dari 
agama Babilon itu dan oleh karena itu menjadi raja-imam. 
Gelar itu terus berpindah tangan ke kaisar-kaisar yang 
berikutnya sampai masa Maximus III yang menolak gelar 
itu. Menurut Sejarah Steven, pada waktu itulah paus 
mengambil kepemimpinan yang ditolak oleh kaisar itu dan 
pada hari ini masih ada seorang pontiff di dunia ini, dan 
ia benar-benar adalah Pontiff Maximus. Ia memakai tiara 
dan tinggal di Roma. Dan dalam Wahyu 17 Tuhan tidak 
lagi menyebut Pergamus sebagai takhta Iblis dan Ia juga 
tidak mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana Iblis 
berdiam. Tidak, ruang takhta itu bukan lagi di Pergamus, 
tetapi di Babilon RAHASIA. Itu tidak berada di Babilon 
tetapi di Babilon RAHASIA. Itu berada di sebuah kota yang 
terletak di atas tujuh bukit. Kepalanya adalah antikristus 
sebab ia telah merampas kedudukan Kristus Yang adalah 
satu-satunya pengantara dan Yang adalah satu-satunya yang 
dapat mengampuni dosa. Ya, Pontiff Maximus ada bersama 
kita pada hari ini.



ZAMAN GEREJA PERGAMUS 213

AJARAN PENGIKUT NIKOLAUS

 Wahyu 2:15, “Demikian juga ada padamu orang-orang yang 
berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, yang Aku benci.”
 Anda ingat bahwa saya sudah membahas di Zaman Efesus 
bahwa kata, Nikolaus, berasal dari dua kata Yunani: Nikao 
yang artinya mengalahkan, dan Lao yang artinya kaum awam. 
Jadi Nikolaus berarti, “mengalahkan kaum awam.” Nah 
mengapa ini merupakan suatu hal yang begitu mengerikan? 
Hal itu mengerikan karena Tuhan tidak pernah menempatkan 
gereja-Nya ke dalam tangan suatu kepemimpinan yang dipilih 
yang bergerak dengan pemikiran politik. Ia telah menempatkan 
gereja-Nya di dalam pemeliharaan orang-orang yang telah 
ditetapkan oleh Tuhan, yang hidup menurut Firman dan 
dipenuhi Roh yang memimpin umat dengan memberikan 
Firman kepada mereka. Ia tidak memisahkan umat ke dalam 
golongan-golongan supaya kaum awam dipimpin oleh sebuah 
imamat yang kudus. Memang benar bahwa kepemimpinan 
itu harus kudus, tetapi demikian pula seluruh jemaat harus 
kudus. Lebih jauh lagi, tidak ada tempat dalam Firman di mana 
para imam atau para pendeta atau yang semacam itu menjadi 
perantara antara Tuhan dan umat, juga tidak ada tempat di 
mana mereka dipisahkan dalam penyembahan mereka kepada 
Tuhan. Tuhan ingin supaya semua orang mengasihi dan 
melayani Dia bersama-sama. Ajaran Nikolaus menghancurkan 
pandangan-pandangan tersebut dan sebagai gantinya 
memisahkan para pendeta dari jemaat dan menjadikan para 
pemimpin itu sebagai tuan yang berkuasa dan bukan sebagai 
pelayan. Nah ajaran ini sebenarnya dimulai dengan sebuah 
perbuatan di zaman yang pertama. Tampaknya masalahnya 
terletak pada dua kata: “penatua” (para penatua) dan “penilik” 
(para penilik jemaat). Meskipun Kitab Suci menunjukkan 
bahwa ada beberapa penatua di setiap gereja, namun beberapa 
orang (Ignatius termasuk di antara mereka) mulai mengajarkan 
bahwa pengertian dari seorang penilik jemaat adalah seorang 
yang memiliki keunggulan atau otoritas dan kontrol atas para 
penatua. Nah keadaan yang sebenarnya adalah kata “penatua” 
memberi tahu siapa orangnya, sedangkan kata “penilik jemaat” 
memberi tahu apa jabatan dari orang yang sama itu. Penatua 
adalah orangnya. Penilik jemaat adalah jabatan dari orang 
tersebut. “Penatua” selalu dan akan selalu mengacu kepada usia 
lamanya seseorang di dalam Tuhan. Ia adalah seorang penatua, 
bukan karena ia dipilih atau ditetapkan, dan sebagainya, 
tetapi karena ia LEBIH TUA. Ia lebih dewasa, terlatih, bukan 
seorang yang masih baru, dipercaya karena pengalaman dan 
pengalaman Kekristenannya sudah lama terbukti. Tetapi tidak 
demikian, para penilik jemaat itu tidak lagi berpegang pada 
surat-surat Paulus, tetapi mereka memilih untuk merujuk 
kepada tulisan Paulus ketika ia memanggil para penatua dari 
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Efesus ke Miletus dalam Kisah Para Rasul 20. Di dalam ayat 17 
catatan itu menyatakan bahwa, “para penatua” disuruh datang 
dan kemudian dalam ayat 28 mereka disebut para penilik (para 
penilik jemaat). Dan para penilik jemaat itu, (tidak diragukan 
lagi bahwa mereka berpikiran politik dan menginginkan 
kekuasaan) bersikeras bahwa Paulus sudah memberikan arti 
bahwa “para penilik” itu lebih daripada sekadar penatua di 
gereja lokal yang kapasitas jabatannya hanya berlaku di dalam 
gerejanya sendiri. Menurut mereka sekarang seorang penilik 
jemaat adalah seseorang yang memiliki wewenang yang luas di 
atas banyak pemimpin lokal. Pengertian yang seperti itu sama 
sekali tidak Alkitabiah dan juga tidak sesuai dengan sejarah, 
namun demikian seorang yang terkenal seperti Polikarpus 
justru condong kepada organisasi yang seperti itu. Demikianlah, 
sesuatu yang dimulai sebagai sebuah perbuatan di zaman yang 
pertama dibuat menjadi sebuah ajaran dan demikianlah hal 
itu pada hari ini. Para penilik jemaat masih mengklaim kuasa 
untuk mengontrol orang dan memperlakukan mereka semaunya, 
menempatkan mereka di mana saja dalam tugas pelayanan 
menurut kehendak para penilik itu. Hal itu menyangkal 
kepemimpinan Roh Kudus Yang berkata, “Khususkanlah Paulus 
dan Barnabas bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi 
mereka.” Itu anti-Firman dan anti-Kristus. Matius 20:25-28, 
“Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: ‘Kamu tahu, 
bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya 
dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan 
kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian 
di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara 
kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin 
menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi 
hambamu; sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk 
dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan 
nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.’” Matius 23:8-9, 
“Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi; karena hanya Satu 
Rabimu, yaitu Kristus; dan kamu semua adalah saudara. Dan 
janganlah kamu menyebut siapa pun bapa di bumi ini, karena 
hanya Satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga.”
 Untuk memperjelas hal ini, biarlah saya menerangkan 
ajaran Nikolaus dengan cara begini. Anda ingat bahwa dalam 
Wahyu 13:3 dikatakan, “Maka tampaklah kepadaku satu dari 
kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan 
hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu 
sembuh. Dan seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang 
itu.” Sekarang kita tahu bahwa kepala yang terluka itu adalah 
Kekaisaran Romawi yang kafir, kekuatan dunia politik yang 
besar itu. Kepala itu bangkit kembali sebagai “kekaisaran 
rohani Katolik Roma.” Sekarang perhatikanlah hal ini 
dengan cermat. Apakah yang dilakukan oleh Roma kafir yang 
bersifat politik itu yang menjadi dasar keberhasilannya? 
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Ia, “memecah-belah dan menaklukkan.” Itulah benih dari 
Roma — memecah-belah dan menaklukkan. Gigi besinya 
mengoyak dan menelan. Barangsiapa yang dikoyakkan 
dan ditelan olehnya tidak akan bangkit kembali seperti 
ketika ia menghancurkan kota Kartago dan menaburkan 
garam di tanahnya. Benih besi yang sama itu tetap tinggal 
di dalam dirinya sewaktu ia bangkit sebagai gereja palsu, 
dan kebijakannya tetap sama — yaitu memecah-belah dan 
menaklukkan. Itulah ajaran Nikolaus dan Tuhan membencinya.
 Nah ini adalah sebuah fakta sejarah yang terkenal bahwa 
ketika kesalahan itu menyelinap ke dalam gereja, orang 
mulai bersaing untuk menduduki jabatan penilik jemaat 
yang akibatnya kedudukan itu diberikan kepada orang yang 
lebih berpendidikan dan maju secara materi dan berpikiran 
politik. Pengetahuan dan program manusia mulai mengambil 
alih hikmat Ilahi dan tidak lagi dikendalikan oleh Roh Kudus. 
Sungguh itu adalah kejahatan yang tragis, sebab para penilik 
jemaat mulai mempertahankan pendirian bahwa karakter 
Kristiani yang nyata tidak lagi diperlukan sebagai syarat 
untuk melayani Firman ataupun upacara di dalam gereja 
sebab yang penting adalah unsur-unsurnya dan upacaranya. 
Hal itu memberi kesempatan bagi orang jahat (para penyesat) 
untuk mengoyak-ngoyak kawanan itu.
 Dengan ajaran buatan manusia yang meninggikan 
para penilik jemaat ke posisi yang tidak diberikan kepada 
mereka dalam Kitab Suci, maka langkah berikutnya adalah 
pemberian gelar-gelar yang berjenjang yang dibangun menjadi 
sebuah hierarki keagamaan; sebab dengan segera muncullah 
uskup-uskup agung di atas para uskup dan kardinal-kardinal 
di atas para uskup agung dan pada zaman Boniface ketiga sudah 
ada seorang paus yang berada di atas semuanya, seorang Pontiff.
 Karena ajaran pengikut Nikolaus dan percampuran 
Kekristenan dengan paham Babilon maka hasilnya adalah 
seperti yang dilihat oleh Yehezkiel dalam pasal 8:10, “Lalu aku 
masuk dan melihat, sungguh, segala gambar-gambar binatang 
melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala 
berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya.” Wahyu 
18:2, “Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: ‘Sudah 
rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi 
tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua 
roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan 
yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur 
hawa nafsu cabulnya.’”
 Nah ajaran pengikut Nikolaus ini, peraturan ini yang 
ditegakkan di dalam gereja tidak diterima dengan baik oleh 
banyak orang sebab mereka dapat membaca surat atau tulisan 
mengenai Firman yang ditulis oleh beberapa orang saleh. 
Maka apa yang dilakukan oleh gereja itu? Ia mengucilkan para 
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pengajar yang benar itu dan membakar gulungan-gulungan 
kitab itu. Mereka berkata, “Diperlukan suatu pendidikan yang 
khusus untuk membaca dan mengerti Firman. Wah, bahkan 
Petrus pun berkata bahwa banyak hal yang ditulis oleh 
Paulus sulit untuk dimengerti.” Dengan dijauhkannya Firman 
dari umat, maka dengan segera umat hanya mendengarkan 
apa yang dikatakan oleh imam, dan melakukan apa yang ia 
katakan kepada mereka. Mereka menyebut itu Tuhan dan 
Firman-Nya yang kudus. Mereka mengambil alih pikiran 
dan kehidupan umat dan menjadikan mereka sebagai 
pelayan-pelayan dari sebuah imamat yang lalim.
 Sekarang jika Anda ingin mendapat bukti bahwa 
Gereja Katolik menuntut pikiran dan hidup manusia, maka 
dengarkan saja maklumat dari Theodisius II ini.
Maklumat Pertama Theodisius
 Maklumat ini diterbitkan segera setelah ia dibaptis oleh 
Gereja Roma Pertama itu. “Kami tiga kaisar menghendaki 
supaya rakyat kami tetap setia kepada agama yang diajarkan 
oleh Santo Petrus kepada orang-orang Roma, yang sudah 
dipelihara dengan setia oleh tradisi dan yang sekarang dianut 
oleh pontiff, Damasus dari Roma, dan Peter, uskup dari 
Alexandria, seorang yang memiliki kekudusan Rasuli yang 
ditegakkan oleh para Rasul, dan ajaran Injil; marilah kita 
percaya kepada satu Ketuhanan dari Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus, yang keagungannya sama dalam Trinitas Kudus. Kami 
memerintahkan supaya para penganut kepercayaan ini disebut 
orang Kristen Katolik; kami mencap semua pengikut yang 
bodoh dari agama-agama lain dengan sebutan yang buruk 
sebagai para bidat, dan melarang kumpulan-kumpulan mereka 
memakai nama gereja. Di samping hukuman dari pengadilan 
ilahi, mereka juga harus menerima hukuman berat yang 
dianggap pantas oleh pejabat pemegang wewenang kami, yang 
dituntun oleh hikmat sorgawi…”
 Lima belas undang-undang penghukuman yang 
dikeluarkan oleh kaisar ini dalam waktu lima belas tahun telah 
mencabut semua hak kaum Injili untuk menjalankan ibadah 
agama mereka, mengeluarkan mereka dari semua jabatan sipil, 
dan mengancam mereka dengan denda, penyitaan, pembuangan 
dan bahkan dalam beberapa kasus, kematian.
 Apakah Anda tahu? Hari ini kita sedang menuju ke jalan itu.
 Gereja Katolik Roma menyebut dirinya gereja Bunda. Ia 
menyebut dirinya gereja yang pertama atau yang mula-mula. 
Hal itu mutlak benar. Ia adalah Gereja Roma yang Pertama yang 
sudah murtad dan masuk ke dalam dosa. Ia adalah yang pertama 
yang diorganisasikan. Di dalam dirinya terdapat perbuatan dan 
kemudian ajaran pengikut Nikolaus. Tidak ada seorang pun 
yang akan menyangkal bahwa ia adalah seorang ibu. Ia adalah 
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seorang ibu dan telah melahirkan anak-anak perempuan. Nah 
anak perempuan lahir dari wanita. Seorang wanita yang bergaun 
merah tua sedang duduk di atas tujuh bukit di Roma. Ia adalah 
seorang pelacur dan telah melahirkan anak-anak perempuan. 
Anak-anak perempuan itu adalah gereja-gereja Protestan 
yang keluar dari dia dan kemudian masuk kembali ke dalam 
organisasi dan ajaran pengikut Nikolaus. Ibu dari gereja-gereja 
anak perempuan itu disebut pelacur. Yaitu seorang wanita yang 
tidak setia kepada janji pernikahannya. Ia telah dinikahkan 
kepada Tuhan dan kemudian ia pergi berzinah dengan iblis 
dan dalam perzinahan-perzinahannya itu ia telah melahirkan 
anak-anak perempuan yang persis seperti dia. Kombinasi ibu 
dan anak perempuan ini bersifat anti-Firman, anti-Roh dan oleh 
karena itu anti-Kristus. Ya, ANTIKRISTUS.
 Sekarang sebelum saya terlalu jauh membahas hal ini 
saya ingin mengatakan bahwa para uskup yang mula-mula ini 
berpikir bahwa mereka berada di atas Firman. Mereka memberi 
tahu orang bahwa mereka dapat mengampuni dosa-dosa 
mereka atas dasar pengakuan akan dosa-dosa itu. Itu tidak 
benar. Mereka mulai membaptis bayi pada abad kedua. Mereka 
sebenarnya mempraktikkan baptisan kelahiran baru. Tidak 
mengherankan bahwa pada hari ini orang-orang menjadi 
bingung. Jika dahulu saja mereka sudah bingung, padahal 
masih begitu dekat dengan Pentakosta, maka sekarang mereka 
berada dalam kondisi yang paling genting, karena sudah 
kira-kira 2.000 tahun menjauh dari kebenaran yang asli.
 Oh, Gereja Tuhan, hanya ada satu harapan. Kembalilah 
kepada Firman dan tinggal dengannya.

AJARAN BILEAM

 Wahyu 2:14, “Di antaramu ada beberapa orang yang 
menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada 
Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan 
persembahan berhala dan berbuat zinah.”
 Nah, Anda tidak bisa begitu saja memiliki ajaran Nikolaus 
di dalam gereja dan tidak dimasuki ajaran lainnya ini, juga. 
Anda tahu, jika Anda menyingkirkan Firman Tuhan dan 
gerakan Roh sebagai cara penyembahan (“mereka yang 
menyembah Aku harus menyembah Aku dalam Roh dan 
kebenaran”) maka pasti Anda akan memberikan kepada 
jemaat suatu bentuk penyembahan yang lain sebagai 
pengganti, dan penggantian itu berarti ajaran Bileam.
 Jika kita ingin memahami ajaran Bileam itu apa di dalam 
gereja Perjanjian Baru, maka sebaiknya kita kembali dan 
melihat di dalam gereja Perjanjian Lama ajaran Bileam itu 
apa dan menerapkannya ke zaman gereja yang ketiga itu dan 
kemudian membawanya ke masa kini.
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 Kisah itu ditemukan dalam Bilangan pasal 22 sampai 
25. Nah kita tahu bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. 
Mereka adalah orang Pentakosta di zaman mereka. Mereka 
sudah menerima perlindungan di bawah darah, mereka 
semua telah dibaptis di Laut Merah dan mereka keluar 
dari air, sambil bernyanyi dalam Roh dan menari di bawah 
kekuatan Roh Kudus, sementara Miryam, nabiah itu, memukul 
rebananya. Nah, setelah beberapa waktu mereka mengadakan 
perjalanan, sampailah umat Israel ini di Moab. Anda ingat 
siapa Moab itu. Ia adalah anak laki-laki Lot yang dilahirkan 
melalui salah satu anak perempuan Lot sendiri, dan Lot 
adalah seorang keponakan Abraham, jadi Israel dan Moab 
masih ada hubungan keluarga. Saya ingin Anda memahami 
hal itu. Orang Moab mengenal kebenaran, entah mereka hidup 
menurut kebenaran itu atau tidak.

 Maka sampailah orang Israel di perbatasan daerah 
Moab dan mengirimkan para utusan kepada raja Moab 
dengan berkata, “Kita adalah saudara. Izinkanlah kami 
melalui negerimu. Jika orang kami atau ternak kami makan 
atau minum apa pun, maka dengan senang hati kami akan 
membayarnya.” Akan tetapi Raja Balak menjadi sangat 
gusar. Pemimpin dari para pengikut Nikolaus itu tidak akan 
membiarkan gereja lewat bersama dengan tanda-tanda 
dan keajaiban-keajaibannya serta berbagai manifestasi 
Roh Kudus, dengan wajah mereka yang berseri-seri karena 
kemuliaan Tuhan. Hal itu terlalu berisiko, sebab ia mungkin 
bisa kehilangan sebagian rakyatnya. Maka Balak menolak 
untuk membiarkan orang Israel lewat. Sebetulnya, rasa 
takutnya terhadap mereka begitu besar, sehingga ia pergi 
menemui seorang nabi sewaan yang bernama Bileam dan 
meminta kepadanya untuk menjadi pengantara antara dia 
dan Tuhan, serta memohon agar Yang Mahakuasa mengutuk 
Israel, dan membuat mereka tidak berdaya. Dan Bileam, 
yang memang sangat berhasrat untuk mengambil bagian 
dalam urusan politik dan menjadi orang hebat, dengan 
sangat senang hati menyanggupinya. Tetapi karena ia harus 
menghampiri, dan menerima kesempatan untuk menghadap 
dari Tuhan untuk bisa mengutuk bangsa itu, sebab ia tidak 
dapat melakukannya sendiri, maka ia pergi untuk bertanya 
kepada Tuhan apakah ia mendapat izin-Nya untuk pergi. 
Nah bukankah itu sama dengan pengikut Nikolaus yang ada 
bersama dengan kita pada hari ini? Mereka mengutuk setiap 
orang yang tidak mau mengikuti cara mereka.

 Ketika Bileam meminta izin kepada Tuhan untuk pergi, 
Tuhan menolak dia. Wah itu menyakitkan! Tetapi Balak 
bersikeras, menjanjikan upah dan kehormatan yang lebih 
besar lagi kepadanya. Maka Bileam kembali untuk menghadap 
Tuhan. Sebenarnya satu jawaban saja dari Tuhan itu sudah 
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cukup. Tetapi itu tidak cukup bagi Bileam yang keras kepala. 
Ketika Tuhan melihat sikapnya yang bandel, Tuhan menyuruh 
supaya dia bangun dan pergi. Dengan cepat ia menaruh 
pelana ke atas keledainya dan pergi. Seharusnya ia menyadari 
bahwa itu hanyalah kehendak Tuhan yang diizinkan dan ia 
tidak akan bisa mengutuk mereka sekalipun jika ia pergi dua 
puluh kali dan berusaha dua puluh kali. Sungguh seperti 
Bileam orang-orang pada hari ini! Mereka percaya kepada tiga 
Tuhan, dibaptis dalam tiga gelar sebagai pengganti NAMA itu, 
meskipun demikian Tuhan tetap akan mengirimkan Roh ke 
atas mereka seperti yang telah Ia perbuat kepada Bileam, dan 
mereka akan terus percaya bahwa mereka sungguh-sungguh 
benar, dan di sini mereka betul-betul pengikut Bileam yang 
sempurna. Lihatlah, ajaran Bileam itu. Biar bagaimanapun 
jalan terus. Lakukanlah menurut cara Anda sendiri. Mereka 
berkata, “Nah, Tuhan sudah memberkati kami. Ini pasti 
benar.” Saya tahu bahwa Ia telah memberkati Anda. Saya 
tidak menyangkal hal itu. Tetapi itu adalah rute organisasi 
yang sama yang ditempuh oleh Bileam. Itu menentang Firman 
Tuhan. Itu adalah pengajaran palsu.

 Maka Bileam pergi dengan tergesa-gesa di jalan sampai 
seorang malaikat Tuhan berdiri menghalangi dia. Tetapi 
nabi itu (uskup, kardinal, ketua umum, presiden dan penilik 
umum) sangat dibutakan terhadap hal-hal Rohani oleh 
pemikiran tentang kehormatan dan kemuliaan dan uang, 
sehingga ia tidak dapat melihat malaikat itu berdiri dengan 
pedang terhunus. Di sanalah ia berdiri untuk menghalangi 
nabi yang gila itu. Keledai kecil itu melihat malaikat 
tersebut dan menghindar dengan melangkah maju dan 
mundur sampai akhirnya keledai itu menjepit kaki Bileam 
ke dinding batu. Keledai itu berhenti dan tidak mau jalan. 
Ia tidak bisa jalan. Lalu Bileam melompat turun dan mulai 
memukulinya. Lalu keledai itu mulai berbicara kepada 
Bileam. Tuhan membiarkan keledai itu berbicara dengan 
sebuah bahasa. Keledai itu bukan hewan dari persilangan; 
ia adalah benih yang asli. Ia berbicara kepada nabi yang 
dibutakan itu, “Bukankah aku keledaimu, dan bukankah 
aku sudah membawamu dengan setia?” Bileam menjawab, 
“Ya, ya, memang engkau adalah keledaiku dan engkau sudah 
membawaku dengan setia sampai sekarang; dan jika aku tidak 
bisa membuatmu berjalan, maka aku akan membunuhmu…” 
“Wah! Apa-apaan ini, berbicara dengan seekor keledai? Aneh 
itu, aku pikir aku mendengar keledai itu berbicara, lalu aku 
menjawabnya.”

 Tuhan selalu berbicara dengan sebuah bahasa. Ia 
berbicara di pesta Belsyazar dan kemudian di Pentakosta. Ia 
akan melakukannya lagi hari ini. Itu adalah sebuah peringatan 
mengenai penghakiman yang akan segera datang.
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 Lalu malaikat itu diperlihatkan kepada Bileam. Ia memberi 
tahu Bileam bahwa kalau bukan karena keledai itu maka ia 
sudah mati saat itu juga karena mencobai Tuhan. Tetapi setelah 
Bileam berjanji untuk balik, ia diutus dengan peringatan untuk 
hanya mengatakan apa yang Tuhan berikan kepadanya.
 Maka Bileam pergi dan mendirikan tujuh mezbah untuk 
mempersembahkan binatang-binatang korban yang tahir. 
Ia menyembelih seekor domba jantan yang melambangkan 
kedatangan Mesias. Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk 
menghampiri Tuhan. Ia mempunyai mekanisme yang benar; 
tetapi dinamismenya tidak; sama seperti sekarang. Tidakkah 
Anda dapat melihatnya, para pengikut Nikolaus? Di sanalah 
orang Israel berada di bawah sana di lembah itu, sedang 
mempersembahkan korban yang sama, melakukan hal-hal 
yang sama, tetapi hanya satu yang disertai tanda-tanda. 
Hanya satu yang ada Tuhannya di tengah-tengah mereka. 
Bentuk lahiriah tidak akan membawa Anda ke mana-mana. 
Hal itu tidak dapat mengambil alih manifestasi Roh. Itulah 
yang dahulu terjadi di Nicea. Mereka menempatkan ajaran 
Bileam, bukan ajaran Tuhan. Dan mereka tersandung; ya 
mereka jatuh. Mereka menjadi orang mati.
 Setelah mempersembahkan korban itu, Bileam siap untuk 
bernubuat. Tetapi Tuhan mengikat lidahnya dan ia tidak 
dapat mengutuk mereka. Ia memberkati mereka.
 Balak sangat marah, tetapi Bileam tidak dapat berbuat 
apa-apa mengenai nubuat itu. Itu sudah diucapkan oleh 
Roh Kudus. Maka Balak menyuruh Bileam untuk turun 
ke bawah, ke lembah itu, dan mengamati mereka dari 
belakang untuk melihat apakah tidak ada kemungkinan 
untuk mengutuk mereka dengan cara lain. Taktik yang 
dipakai oleh Balak adalah taktik yang sama yang dipakai 
oleh mereka pada hari ini. Denominasi-denominasi yang 
besar memandang rendah kepada kelompok-kelompok 
yang kecil, dan apa saja yang mereka temukan di antara 
mereka yang dapat dijadikan skandal mereka beberkan 
ke luar dan gembar-gemborkan. Jika orang-orang modern 
hidup dalam dosa, tidak ada seorang pun yang mengatakan 
apa-apa tentang hal itu; tetapi coba kalau salah satu dari 
orang-orang pilihan terlibat dalam suatu masalah maka 
setiap surat kabar akan memberitakannya ke seluruh 
negeri. Ya, orang Israel memiliki bagian-bagian belakang 
(duniawi). Memang mereka memiliki sisi yang tidak terpuji; 
tetapi meskipun mereka ada kekurangan, oleh maksud 
Tuhan yang bekerja melalui pilihan, oleh kasih karunia dan 
bukan oleh perbuatan, MEREKA MEMILIKI TIANG AWAN 
PADA SIANG HARI DAN TIANG API PADA MALAM 
HARI, MEREKA MEMILIKI BATU KARANG YANG 
TERPUKUL, ULAR TEMBAGA DAN TANDA-TANDA 
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DAN KEAJAIBAN-KEAJAIBAN. Mereka dibuktikan 
benar — bukan di dalam diri mereka sendiri, melainkan di 
dalam Tuhan.

 Tuhan sama sekali tidak menghormati para pengikut 
Nikolaus itu dengan gelar-gelar Ph.D., LLD., dan DD. 
mereka, dan semua organisasi mereka yang bagus dan 
segala yang terbaik yang dapat dibanggakan oleh manusia; 
tetapi Ia menaruh hormat kepada Israel sebab mereka 
memiliki Firman yang telah dibuktikan benar di antara 
mereka. Tentu saja Israel tidak kelihatan terlalu mentereng, 
karena baru saja keluar dari Mesir dalam pelarian yang 
tergesa-gesa, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah 
umat yang diberkati. Apa yang diketahui oleh Israel selama 
lebih dari 300 tahun hanyalah menggembalakan ternak, 
menjaga ladang dan hidup dalam perbudakan di bawah 
ancaman kematian dari orang Mesir. Tetapi sekarang mereka 
sudah bebas. Mereka adalah umat yang diberkati melalui 
kedaulatan Tuhan. Tentulah Moab memandang rendah 
kepada mereka. Semua bangsa lain juga berbuat demikian. 
Organisasi selalu memandang rendah terhadap yang tidak 
berorganisasi dan akan, dengan bertekad, membawa mereka 
masuk ke dalam organisasi atau membinasakan mereka jika 
mereka tidak mau masuk.

 Sekarang seseorang mungkin akan bertanya kepada saya, 
“Saudara Branham, apa yang membuat Anda berpikir bahwa 
Moab diorganisasikan sedangkan Israel tidak? Dari mana 
Anda mendapatkan ide seperti itu?” Saya mendapatkan ide 
itu tepat di sini di dalam Alkitab. Semuanya dilambangkan 
di sini. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama 
yang berbentuk cerita ditulis sebagai peringatan untuk kita 
supaya kita dapat belajar darinya. Inilah hal itu tepat dalam 
Bilangan 23:9, “Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku 
melihat dia, dan dari bukit-bukit aku memandang dia. Lihat, 
suatu bangsa yang diam TERSENDIRI dan TIDAK MAU 
DIHITUNG DI ANTARA BANGSA-BANGSA.” Begitulah. 
Tuhan memandang ke bawah dari atas puncak gunung-gunung 
batu, bukan dari lembah untuk mencari-cari keburukan 
mereka dan menghukum mereka. Tuhan memandang mereka 
dengan cara yang Ia inginkan untuk melihat mereka — dari 
ketinggian kasih dan rahmat. Mereka tinggal SENDIRIAN dan 
mereka tidak diorganisasikan. Mereka tidak mempunyai raja. 
Mereka memiliki seorang nabi, dan nabi itu memiliki Tuhan 
di dalam dirinya oleh Roh; dan Firman datang kepada nabi 
itu dan Firman itu disampaikan kepada umat. Mereka bukan 
anggota PBB. Mereka bukan anggota Dewan Gereja-Gereja 
se-Dunia, bukan anggota Baptis, Presbiterian, Sidang Jemaat 
Allah ataupun kelompok-kelompok yang lain. Mereka tidak 
perlu menjadi anggota. Mereka bersatu dengan Tuhan. Mereka 
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tidak perlu nasihat dari dewan mana pun — mereka memiliki 
“Demikianlah firman Tuhan” di tengah-tengah mereka. 
Haleluya!
 Nah meskipun pada kenyataannya Bileam mengetahui 
cara yang benar untuk menghampiri Tuhan dan dapat 
menghasilkan sebuah pewahyuan dari Tuhan dengan memakai 
sebuah karunia kuasa yang khusus, meskipun semuanya itu 
demikian, ia masih saja, seorang uskup di dalam kelompok 
yang palsu itu. Sebab apa yang ia lakukan sekarang untuk 
menyenangkan Balak? Ia merumuskan sebuah rencana di 
mana Tuhan akan dipaksa untuk berurusan dengan Israel 
dalam kematian. Sama seperti Iblis yang mengetahui bahwa 
ia dapat memperdaya Hawa (menyebabkan dia jatuh dalam 
dosa kedagingan) sehingga menyebabkan Tuhan menjatuhkan 
hukuman mati terhadap dosa, jadi Bileam tahu bahwa jika 
ia dapat membuat Israel melakukan dosa, maka Tuhan pasti 
akan berurusan dengan mereka dalam kematian. Maka ia 
merencanakan sebuah cara untuk membuat mereka datang 
dan mengambil bagian dalam dosa. Ia mengirimkan undangan 
untuk datang ke perayaan Baal-Peor (mari datanglah dan 
menyembah bersama kami). Nah Israel, tanpa keraguan, 
sudah pernah melihat perayaan-perayaan yang dilakukan 
oleh orang Mesir maka mereka tidak merasa bersalah untuk 
datang dan sekadar melihat-lihat saja dan barangkali makan 
bersama dengan orang-orang itu. (Biar bagaimanapun apa 
salahnya dengan bersekutu? Bukankah, kita seharusnya 
mengasihi mereka, kalau tidak bagaimana kita dapat 
memenangkan mereka?) Bersikap ramah tidak pernah 
menyakiti siapa pun — atau demikianlah pikir mereka. Tetapi 
ketika wanita-wanita Moab yang seksi itu mulai menari 
dan menanggalkan pakaian mereka sambil berputar-putar, 
berjoget dengan lutut megal-megol dan rock and roll, maka 
bangkitlah nafsu di dalam diri orang-orang Israel dan mereka 
terseret ke dalam percabulan, dan Tuhan dalam murka-Nya 
membunuh empat-puluh-dua ribu orang dari mereka.
 Dan itulah yang dilakukan oleh Konstantin dan para 
penerusnya di Nicea dan sesudah Nicea. Mereka mengundang 
umat Tuhan ke konferensi itu. Dan ketika jemaat duduk 
untuk makan, dan bangun untuk bersukaria (mengambil 
bagian dalam ibadah gereja secara lahiriah, tata upacara, dan 
perayaan penyembah berhala yang diberi nama menurut ritual 
Kristen), gereja terjebak; gereja telah berbuat zinah. Dan 
Tuhan berjalan ke luar.
 Ketika seseorang berpaling dari Firman Tuhan dan 
menjadi anggota sebuah gereja sebagai pengganti dari 
menerima Roh Kudus, maka orang tersebut mati. Mati! 
Begitulah keadaan orang itu. Jangan menjadi anggota gereja. 
Jangan masuk organisasi dan mengambil bagian dalam kredo 



ZAMAN GEREJA PERGAMUS 223

dan tradisi atau apa saja yang menggantikan Firman dan Roh, 
kalau Anda melakukan itu Anda mati. Semuanya berakhir. 
Anda mati. Selama-lamanya terpisah dari Tuhan!
 Itulah yang terjadi pada setiap zaman sejak itu. Tuhan 
membebaskan orang. Mereka keluar oleh darah, dikuduskan 
oleh Firman, berjalan melalui air baptisan dan dipenuhi 
dengan Roh; tetapi setelah beberapa lama kemudian kasih 
yang semula itu menjadi dingin dan seseorang mendapat 
ide bahwa mereka harus berorganisasi untuk melindungi 
diri mereka dan membuat sebuah nama bagi diri mereka 
sendiri, dan mereka mengorganisasikan diri mereka kembali 
pada angkatan yang kedua dan adakalanya malah sebelum 
angkatan kedua. Mereka tidak lagi memiliki Roh Tuhan, 
hanya memiliki suatu bentuk penyembahan. Mereka mati. 
Mereka telah menyilangkan diri mereka sendiri dengan 
kredo dan bentuk ibadah secara lahiriah dan tidak ada lagi 
kehidupan di dalam diri mereka.
 Jadi Bileam membuat orang Israel melakukan perzinahan. 
Apakah Anda tahu bahwa perzinahan secara jasmani 
adalah roh yang sama yang ada di dalam agama yang 
diorganisasikan? Saya mengatakan bahwa roh perzinahan 
adalah roh organisasi. Dan semua pezinah akan mendapatkan 
tempat mereka di dalam lautan api. Itulah pandangan Tuhan 
tentang organisasi. Benar Pak, pelacur itu dan anak-anak 
perempuannya akan berada di dalam lautan api.
 Denominasi tidak berasal dari Tuhan. Denominasi tidak 
pernah dan tidak akan pernah berasal dari Tuhan. Itu adalah 
roh yang salah yang memisahkan umat Tuhan ke dalam 
hierarki dan kaum awam; dan maka, itu adalah, roh yang salah 
yang memisahkan orang dari antara orang-orang. Itulah yang 
dilakukan oleh organisasi dan denominasi. Dengan berorganisasi 
mereka memisahkan diri mereka dari Firman Tuhan, dan 
membawa diri mereka masuk ke dalam percabulan rohani.
 Nah perhatikanlah bahwa Konstantin memberikan 
perayaan-perayaan khusus bagi umat itu. Itu adalah 
perayaan-perayaan kafir kuno dengan nama-nama baru 
yang diambil dari gereja, atau dalam beberapa kasus ritual 
Kristen diambil dan disalahgunakan dalam upacara-upacara 
penyembahan berhala. Ia mengambil penyembahan kepada 
dewa matahari dan mengubah itu menjadi penyembahan 
kepada Anak Tuhan. Sebagai pengganti merayakan pada 
tanggal 21 Desember, tanggal yang dahulu mereka pakai 
untuk memperingati perayaan bagi dewa matahari, mereka 
mengubahnya menjadi tanggal 25 Desember dan menamai itu 
hari kelahiran Anak Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Ia lahir 
pada bulan April ketika kehidupan muncul, bukan pada bulan 
Desember. Dan mereka mengambil perayaan bagi Astarte 
dan menyebut itu perayaan Paskah di mana pada hari itu 
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orang Kristen dimaksudkan untuk merayakan kematian dan 
kebangkitan Tuhan. Sebenarnya itu adalah sebuah perayaan 
penyembahan berhala bagi Astarte.

 Mereka menempatkan altar-altar di dalam gereja. 
Mereka memasukkan patung-patung. Mereka memberikan 
kepada jemaat apa yang mereka sebut pengakuan iman 
rasuli, meskipun Anda tidak dapat menemukan itu dalam 
Alkitab. Mereka mengajarkan penyembahan nenek moyang 
kepada jemaat dan dengan demikian menjadikan Gereja 
Katolik Roma sebagai gereja okultisme terbesar di seluruh 
dunia. Setiap burung najis bertengger di dalam kurungan 
itu. Dan Anda mendapati orang-orang Protestan dengan 
organisasi-organisasinya melakukan hal yang sama.

 Mereka makan persembahan berhala. Nah saya tidak 
mengatakan bahwa ini benar-benar berarti bahwa mereka 
memakan secara fisik makanan yang dipersembahkan 
kepada berhala. Meskipun dahulu Sidang Yerusalem sudah 
menyuarakan sikap yang menentang hal yang seperti itu, 
Paulus tidak banyak menekankan hal itu sebab ia berkata 
bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya. Itu hanyalah soal 
hati nurani kecuali kalau hal itu menjadi batu sandungan bagi 
saudara yang lebih lemah maka hal itu tidak diperbolehkan. 
Lagi pula, Wahyu ini berkaitan dengan orang bukan 
Yahudi dan bukan dengan orang Yahudi sebab ini adalah 
gereja-gereja orang bukan Yahudi. Saya melihat hal itu dalam 
terang yang sama seperti saya melihat perkataan Tuhan ini, 
“Jikalau kamu tidak makan daging-Ku dan minum darah-Ku, 
kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu.” “Manusia hidup 
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Firman yang keluar 
dari mulut Tuhan.” Anda dapat melihat bahwa makan dalam 
pengertian rohani sebenarnya berarti mengambil bagian. 
Jadi sewaktu orang-orang itu menundukkan kepala kepada 
patung, menyalakan lilin, memakai hari-hari suci pemuja 
berhala, mengakui dosa-dosa mereka kepada manusia (semua 
itu adalah milik agama iblis), mereka adalah orang-orang 
yang mengambil bagian dengan iblis dan bukan dari Tuhan. 
Mereka berada dalam penyembahan berhala entah mereka 
mengakuinya atau tidak. Mereka bisa mengatakan apa saja 
yang mereka mau bahwa altar-altar itu dan pedupaan itu 
hanyalah untuk mengingatkan mereka akan doa-doa Tuhan 
atau apa saja artinya menurut mereka; dan mereka bisa saja 
mengatakan bahwa ketika mereka berdoa di hadapan patung 
maka itu hanya untuk memberikan penekanan; dan bahwa 
ketika mereka mengaku dosa kepada imam, sebenarnya 
mereka melakukan itu kepada Tuhan di dalam hati mereka, 
dan ketika mereka mengatakan bahwa imam mengampuni 
mereka, itu hanya berarti ia sedang melakukannya dalam 
Nama Tuhan; mereka dapat mengatakan apa saja yang mereka 
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mau tetapi mereka sedang mengambil bagian di dalam agama 
Iblis, dan Babilon yang terkenal itu dan telah menyatukan 
diri mereka kepada berhala-berhala dan telah melakukan 
perzinahan rohani, yang berarti kematian. Mereka mati.
 Jadi gereja dan negara dikawinkan. Gereja bergabung 
dengan berhala. Dengan kekuasaan negara di belakang mereka 
maka mereka merasa bahwa sekarang, “Kerajaan itu telah 
datang dan kehendak Tuhan telah dijalankan di atas muka bumi 
ini.” Tidak heran kalau Gereja Katolik Roma tidak menantikan 
kedatangan kembali Tuhan Yesus. Mereka bukanlah orang 
yang menantikan kerajaan seribu tahun. Mereka telah memiliki 
kerajaan seribu tahun mereka tepat di sini. “Paus sedang 
memerintah sekarang juga dan Tuhan sedang memerintah di 
dalam dia.” Jadi menurut mereka ketika Ia datang, maka itu 
adalah ketika langit dan bumi yang baru dipersiapkan. Tetapi 
mereka keliru. Paus itu adalah pemimpin gereja palsu, dan akan 
ada kerajaan seribu tahun, tetapi ketika itu berlangsung ia tidak 
akan berada di dalamnya. Ia akan berada di tempat lain.

PERINGATAN

 Wahyu 2:16, “Bertobatlah! Jika tidak demikian, Aku akan 
segera datang kepadamu dan Aku akan memerangi mereka 
dengan pedang yang ada di mulut-Ku ini.”

 Apa lagi yang dapat Ia katakan? Dapatkah Tuhan 
mengabaikan dosa mereka yang telah memakai Nama-Nya 
dengan sembarangan? Hanya ada satu cara untuk dapat 
menerima kasih karunia ketika berada dalam dosa, yaitu 
BERTOBAT. Mengakulah bahwa Anda bersalah. Datanglah 
kepada Tuhan untuk menerima pengampunan dan Roh 
Tuhan. Itu adalah perintah dari Tuhan. Tidak taat adalah 
kematian, sebab Ia berkata, “Aku akan memerangi engkau, 
dengan pedang yang ada di mulut-Ku ini.” Binatang itu 
memerangi orang-orang kudus, tetapi Tuhan akan memerangi 
binatang itu. Mereka yang melawan Firman suatu hari akan 
mendapati bahwa Firman memerangi mereka. Mengurangi, 
atau menambahkan Firman Tuhan adalah hal yang serius. 
Bagi mereka yang mengubahnya, dan berbuat sekehendak 
hati mereka terhadapnya, apakah yang akan menjadi 
kesudahan mereka kalau bukan kematian dan kebinasaan? 
Tetapi kasih karunia Tuhan masih berseru, “Bertobatlah.” 
Oh, betapa manisnya membayangkan pertobatan itu. Tidak 
ada apa-apa yang saya bawa di tangan saya, hanya kepada 
salib-Mu saya berpaut. Saya membawa kesedihan saya. Saya 
bertobat sebagaimana adanya saya, dan atas apa yang telah 
saya lakukan. Nah darah itulah, tidak ada yang lain kecuali 
darah Yesus. Apa yang akan dipilih? Pertobatan, atau pedang 
kematian? Itu terserah kepada Anda. 
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UPAH

 Wahyu 2:17, “Barangsiapa bertelinga, hendaklah 
ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 
jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, kepadanya akan 
Kuberi makan dari manna yang tersembunyi; dan Aku akan 
mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di dalamnya 
tertulis sebuah nama yang baru, yang tidak diketahui oleh 
siapa pun, selain oleh yang menerimanya.”

 Setiap pesan bagi setiap zaman menawarkan suatu 
perangsang bagi orang percaya, yang memberi semangat 
kepadanya untuk menjadi pemenang dan dengan demikian 
menerima upah dari Tuhan. Pada zaman ini Roh menjanjikan 
manna yang tersembunyi dan sebuah nama baru yang tertulis 
di dalam sebuah batu putih.

 Nah karena tiap-tiap pesan ini ditujukan kepada 
“malaikat” — (manusia pembawa pesan) maka sebuah 
tanggung jawab yang sangat besar dan sebuah hak istimewa 
yang luar biasa merupakan bagiannya. Kepada orang-orang 
ini Tuhan memberikan janji-janji yang khusus, seperti dalam 
hal kedua belas rasul yang akan duduk di atas dua belas 
takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Maka, 
ingatlah bahwa Paulus telah diberikan sebuah janji yang 
khusus: yaitu untuk membawa orang-orang yang merupakan 
mempelai wanita di zamannya kepada Yesus, 2 Korintus 11:2, 
“Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu Ilahi. 
Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu suami 
untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus.” 
Demikianlah nantinya dengan setiap utusan yang sudah setia 
kepada Firman di masa dan zamannya. Demikianlah nantinya 
di akhir zaman. Itu akan merupakan upah khusus yang sama 
yang diberikan kepada Paulus. Saya rasa sebagian besar 
dari Anda sekalian masih ingat bagaimana saya mengatakan 
bahwa dahulu saya selalu takut untuk mati, kalau-kalau saya 
harus bertemu dengan Tuhan dan Ia tidak berkenan kepada 
saya karena saya sering kali mengecewakan Dia. Nah, pada 
suatu pagi saya sedang merenungkan hal itu ketika saya 
sedang berbaring di tempat tidur dan tiba-tiba saya diangkat 
dalam sebuah penglihatan yang sangat aneh. Saya katakan itu 
aneh sebab saya sudah melihat beribu-ribu penglihatan dan 
tidak pernah satu kali pun saya terlihat meninggalkan tubuh 
saya. Tetapi di sana saya diangkat ke atas; dan saya menoleh 
ke belakang untuk melihat istri saya, dan saya melihat 
tubuh saya terbaring di sana di samping dia. Kemudian saya 
mendapati diri saya berada di tempat yang paling indah yang 
pernah saya lihat. Itu adalah sebuah firdaus. Saya melihat 
berduyun-duyun orang yang paling rupawan dan yang paling 
berbahagia yang pernah saya lihat. Mereka semua tampak 
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begitu muda — kira-kira berumur 18 sampai 21 tahun. Tidak 
ada uban atau kerut atau cacat apa pun di antara mereka. 
Wanita-wanita muda itu semuanya mempunyai rambut yang 
panjangnya sampai ke pinggang mereka, dan pria-pria muda 
itu sangat tampan dan kuat. Oh, betapa mereka menyambut 
saya. Mereka memeluk saya dan memanggil saya saudara 
mereka yang terkasih, dan terus-menerus mengatakan kepada 
saya betapa senangnya mereka melihat saya. Sementara saya 
bertanya-tanya siapakah orang-orang ini, seorang yang berada 
di samping saya berkata. “Mereka adalah orang-orangmu.”
 Saya sangat terkejut dan saya bertanya, “Apakah semua 
orang ini keluarga Branham?”
 Ia berkata, “Bukan, mereka adalah orang-orang yang 
telah bertobat karena pelayananmu.” Kemudian ia menunjuk 
kepada seorang wanita dan berkata, “Lihatlah wanita muda 
itu yang engkau kagumi beberapa saat yang lalu. Ia berumur 
90 tahun ketika engkau memenangkan dia bagi Tuhan.”
 Saya berkata, “Oh wah, dan bayangkan inilah apa yang 
dahulu saya takuti.”
 Pria itu berkata, “Kami sedang beristirahat di sini 
sementara menantikan kedatangan Tuhan.”
 Saya menjawab, “Saya ingin melihat Dia.”
 Ia berkata, “Engkau masih belum bisa melihat Dia; 
tetapi Ia akan segera datang, dan ketika Ia datang Ia akan 
datang kepadamu terlebih dahulu, dan engkau akan dihakimi 
menurut Injil yang telah engkau beritakan, dan kami akan 
menjadi orang-orang di bawah pimpinanmu.”
 Saya berkata, “Maksudmu saya bertanggung jawab atas 
semua orang ini?”
 Ia berkata, “Setiap orang. Engkau telah dilahirkan sebagai 
seorang pemimpin.”
 Saya bertanya kepadanya, “Apakah setiap orang akan 
bertanggung jawab? Bagaimana dengan Orang Kudus Paulus?”
 Ia menjawab saya, “Ia akan bertanggung jawab bagi 
zamannya.”
 “Baiklah,” saya berkata, “Saya telah memberitakan Injil 
yang sama dengan yang diberitakan oleh Paulus.” Dan orang 
banyak itu berseru, “Kami bersandar pada hal itu.”
 Ya, saya dapat melihat bahwa Tuhan akan memberikan upah 
yang khusus kepada para utusan-Nya yang telah melaksanakan 
dengan setia tanggung jawab yang telah Ia berikan kepada 
mereka. Jika mereka telah menerima wahyu Firman bagi 
zamannya dan memberitakan dengan setia di zaman mereka, 
dan mempraktikkan dalam hidup mereka apa yang mereka 
khotbahkan, maka mereka akan menerima upah yang besar.
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 Sekarang dengan pemikiran ini, lihatlah ayat itu 
lagi. “Aku akan memberikan kepadanya manna yang 
tersembunyi.” Kita semua tahu bahwa manna adalah 
makanan malaikat; itulah yang Tuhan turunkan ke atas 
rumput bagi orang Israel pada waktu pengembaraan 
mereka. Itu adalah makanan yang sempurna. Sungguh 
menakjubkan bagaimana kepingan-kepingan makanan 
yang kecil itu sanggup memelihara mereka dalam kesehatan 
yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sakit. Itu saja 
yang mereka perlukan. Ketika tabut itu sudah selesai dibuat 
mereka menaruh sedikit dari manna itu di dalamnya. Lalu 
tabut itu ditaruh di belakang tabir dan hanya imam besar 
yang berani mendekatinya dan kemudian ia harus membawa 
darah korban. Roti dari sorga itu, yang dilambangkan 
dengan manna, pada suatu hari turun dari sorga dan menjadi 
Kehidupan bagi semua orang yang percaya kepada-Nya. Ia 
berkata, “Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah 
turun dari sorga, jikalau seorang makan dari roti ini ia akan 
hidup selama-lamanya.” Ketika Ia pergi Ia meninggalkan 
Firman-Nya bagi kita, “Manusia hidup bukan dari roti saja, 
tetapi dari setiap Firman yang keluar dari mulut Tuhan.”

 Firman-Nya adalah roti. Itulah manna yang sempurna, 
yang mana, jika orang hidup dari roti itu, maka ia tidak 
akan pernah mati. Tetapi tepat setelah kematian bapa-bapa 
itu, kelihatannya tidak ada seorang pun yang mengetahui 
kebenaran yang pasti dan dalam waktu yang singkat manna 
itu tampaknya telah menjadi tersembunyi bagi orang-orang. 
Tetapi dalam setiap zaman Tuhan mulai memberikan kembali 
melalui pewahyuan apa yang tersembunyi itu sampai di zaman 
terakhir ini menurut Wahyu 10:7, seorang nabi akan datang 
dan menyingkapkan semua misteri dan setelah itu Tuhan akan 
datang. Nah dalam setiap zaman, saya katakan, utusan-utusan 
itu menerima kebenaran yang tersembunyi. Tetapi mereka 
tidak menerima kebenaran itu untuk diri mereka sendiri. Tetapi 
itu seperti ketika murid-murid diminta untuk melayani roti 
dan ikan bagi orang banyak; Yesus memberi mereka makanan 
yang telah dipecah-pecahkan, tetapi selanjutnya mereka 
membagi-bagikan itu kepada orang banyak. Tuhan memberikan 
manna-Nya yang tersembunyi kepada pemenang. Tidak bisa 
kepada yang lain. Ia tidak akan membuka harta kekayaan-Nya 
kepada mereka yang menolak apa yang sudah diwahyukan.

 Apa yang selama ini saya katakan bahwa utusan bagi 
tiap-tiap zaman menerima dari Tuhan sebagian dari kebenaran 
Pentakosta yang semula, dikiaskan dalam Perjanjian Lama di 
mana Musa diperintahkan untuk mengambil manna sebanyak 
tiga setengah takar dan menaruhnya ke dalam sebuah buli-buli 
emas yang ada di balik tabir di dalam tempat mahakudus. 
Imam besar dari setiap generasi dapat masuk ke sana dengan 
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membawa korban darah. Lalu ia dapat mengambil sedikit dari 
manna itu (sebab manna itu tidak busuk) yang merupakan 
bagian dari manna yang asli dan memakannya. Nah dalam 
setiap zaman, utusan Tuhan bagi zaman tersebut diberikan 
wahyu Tuhan bagi periode yang khusus itu. Sekali utusan 
itu diterangi oleh kebenaran, maka ia akan menyampaikan 
kebenaran itu kepada umat. Dan mereka yang telinganya 
telah dibukakan oleh Roh akan mendengar kebenaran itu, 
memercayainya, dan hidup menurut kebenaran itu.
 Nah selanjutnya, juga ada pemikiran tentang memakan 
manna di masa depan. Menurut saya itu akan berupa 
penerimaan wahyu Yesus Kristus untuk selama-lamanya di 
dalam zaman yang kekal yang akan datang. Bagaimana lagi 
kita akan dapat mulai mengetahui Keberadaan-Nya yang 
tidak terduga kayanya? Semua yang ingin kita ketahui, semua 
pertanyaan kita yang belum terjawab, semuanya itu akan 
disingkapkan. Kita akan menerimanya dari Kristus Yang 
adalah hidup kita. Oh, kadang-kadang kita berpikir bahwa 
kita telah menerima sedikit pengetahuan tentang Dia dan 
Firman-Nya di sini, dan hal itu sangat menyenangkan, hal 
itu membuat kita bersukacita; tetapi suatu hari nanti ketika 
tubuh kita diubah, maka Firman itu dan Dia akan menjadi apa 
yang tidak pernah kita bayangkan itu mungkin.
 Juga dikatakan di sini bahwa Ia akan memberikan kepada 
pemenang sebuah batu putih dan di dalam (bukan di atas) 
batu itu tertulis sebuah nama yang baru, yang hanya diketahui 
oleh pemiliknya sendiri. Nah konsep mengenai sebuah nama 
yang baru adalah konsep yang sudah dikenal. Abram diubah 
menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi 
Israel, Simon menjadi Petrus, dan Saulus menjadi Paulus. 
Nama-nama itu membawa suatu perubahan, atau diberikan 
karena suatu perubahan. Hanya setelah nama-nama Abram 
dan Sarai diubah oleh Tuhan barulah mereka dijadikan siap 
untuk menerima anak laki-laki yang akan datang itu. Dalam 
hal Yakub, ia harus menang dan kemudian ia dinamakan 
pangeran. Dalam hal Simon dan Saulus, setelah mereka 
menerima Tuhan, nama mereka diubah. Dan pada hari ini 
masing-masing dari kita orang percaya sejati sudah menerima 
perubahan nama. Kita adalah orang Kristen. Itu adalah 
sebuah nama yang umum bagi kita semua. Tetapi suatu hari 
nanti kita akan menerima satu perubahan lagi; kita pasti akan 
menerima sebuah nama yang baru. Bisa saja itu adalah nama 
kita yang sebenarnya dan yang mula-mula tertulis di dalam 
Kitab Kehidupan Anak Domba sejak dunia dijadikan. Tuhan 
mengetahui nama itu, tetapi kita tidak mengetahuinya. Suatu 
hari nanti karena kerelaan-Nya, kita juga akan tahu.
 Sebuah batu putih. Betapa indahnya. Inilah sebuah 
gambaran lain tentang orang kudus menerima upah dari 
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tangan Tuhan atas ujian-ujian yang dialaminya di atas 
bumi. Anda tahu, sesudah Konstantin, gereja yang palsu 
itu dapat merogoh perbendaharaan negara dan dengan itu 
mendirikan bangunan-bangunan indah yang penuh dengan 
patung-patung yang bagus. Patung-patung itu, yang terbuat 
dari batu marmer putih, sebetulnya adalah berhala-berhala 
Romawi yang diganti namanya menjadi orang-orang kudus. 
Gereja-gereja itu dan perabot-perabotnya sungguh luar biasa 
indahnya, bahkan seperti yang dapat dilihat orang pada 
hari ini. Tetapi Tuhan tidak menyertai mereka. Di manakah 
Tuhan? Ia berada bersama dengan orang-orang kudus-Nya di 
suatu rumah yang kecil, atau di dalam sebuah gua, atau di 
suatu daerah pegunungan yang masih liar di mana mereka 
bersembunyi dari anggota-anggota gereja palsu itu. Mereka 
tidak memiliki gedung-gedung yang indah, paduan suara 
yang anggotanya memakai gaun, baju-baju yang indah, dan 
atraksi-atraksi duniawi lainnya. Tetapi sekarang dalam janji 
yang khusus bagi orang-orang percaya sejati di segala zaman 
ini, Tuhan telah mengumumkan bahwa Ia akan memberikan 
kepada mereka upah yang sangat indah dan kekal. Biarlah 
orang-orang kaya memandang rendah kepada yang miskin. 
Biarlah mereka memberikan banyak uang kepada gereja itu 
supaya sebaliknya mungkin gereja itu akan menghormati si 
penderma dengan menempatkan piagam dari marmer atau 
suatu patung untuk menghormati mereka yang dipajang di 
hadapan umum supaya semua orang dapat memuji. Suatu hari 
nanti Tuhan Yang melihat dan mengetahui semua, sekali lagi 
akan memuji janda itu karena telah memberikan semua yang 
ia miliki, meskipun itu hanya dua peser, dan Ia, Ia sendiri, 
akan memberikan upah dengan harta sorgawi.
 Ya, manna yang tersembunyi dan nama baru di dalam 
sebuah batu putih. Betapa baiknya Tuhan kepada kita 
sehingga Ia memberi upah kepada kita dengan begitu 
ajaibnya, dan kita sangat tidak layak. Oh, saya ingin selalu 
siap setiap waktu untuk melakukan kehendak-Nya, dan 
mengumpulkan harta di sorga.



BAB ENAM

ZAMAN GEREJA TIATIRA

Wahyu 2:18-29

 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira: Inilah 
Firman Anak Tuhan, Yang mata-Nya bagaikan nyala api dan 
kaki-Nya bagaikan tembaga:

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

 Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan 
wanita Izebel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan 
menyesatkan hamba-hamba-Ku supaya berbuat zinah, dan 
makan persembahan-persembahan berhala.

 Dan Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, 
tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya.

 Lihatlah, Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang 
orang sakit dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan 
Kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak 
bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.

 Dan anak-anaknya akan Kumatikan dan semua jemaat 
akan mengetahui, bahwa Akulah Dia Yang menguji batin dan 
hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu 
setiap orang menurut perbuatanmu.

 Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, 
yang tidak mengetahui ajaran itu dan yang tidak menyelidiki 
apa yang mereka sebut seluk-beluk Iblis; kepada kamu 
Aku berkata: Aku tidak mau menanggungkan beban lain 
kepadamu.

 Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai Aku 
datang.

 Dan barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku 
sampai kesudahannya, kepadanya akan Kukaruniakan kuasa 
atas bangsa-bangsa:

 Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi; 
mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk: 
sama seperti yang Kuterima dari Bapa-Ku.

 Dan kepadanya akan Kukaruniakan bintang fajar.

 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”
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TIATIRA

 Berdasarkan sejarah, kota Tiatira berada pada urutan 
terendah di antara ketujuh kota penting dalam kitab Wahyu. 
Ia terletak di perbatasan Mysia dan Ionia. Ia dikelilingi 
oleh banyak sungai, tetapi sungai-sungai itu penuh dengan 
lintah. Karakteristiknya yang paling layak dipuji adalah 
secara keuangan kota ini kaya karena adanya badan usaha 
serikat-serikat pekerja dari tukang periuk, penyamak kulit, 
penenun, tukang celup, penjahit pakaian, dan sebagainya. Dari 
kota inilah Lidia, penjual kain ungu itu, berasal. Ia adalah 
orang Eropa pertama yang bertobat dalam pelayanan Paulus.
 Nah alasan mengapa Roh memilih kota ini sebagai kota 
yang memiliki unsur–unsur rohani bagi zaman keempat adalah 
karena agamanya. Agama yang utama di kota Tiatira adalah 
penyembahan kepada Apollo Tyrimnaios yang digabungkan 
dengan kultus penyembahan kaisar. Apollo adalah dewa 
matahari, orang kedua dalam hal kuasa setelah ayahnya, 
yaitu Zeus. Ia dikenal sebagai “penolak bala”; ia mengepalai 
hukum agama dan soal pengampunan (artinya pendamaian, 
melakukan sesuatu sebagai penebus perbuatan salah atau 
kesalahan). Plato berkata tentang dia, “Ia menjelaskan 
kepada orang mengenai tata cara kuil, persembahan korban 
dan pelayanan kepada para dewa, di samping ritual yang 
berhubungan dengan kematian dan kehidupan setelah 
kehidupan ini.” Ia menyampaikan pengetahuannya tentang 
“masa depan” dan mengenai “kehendak bapanya” kepada 
orang-orang melalui nabi-nabinya dan sabda dewa. Di Tiatira 
ritual ini dilaksanakan oleh seorang nabiah yang duduk di 
atas sebuah kursi yang berkaki tiga dan menyampaikan pesan 
dalam keadaan kesurupan.
 Cengkeraman dari agama ini sangat kuat. Kuasanya 
yang menakutkan tidak semata-mata terletak di dalam alam 
gaib, tetapi terletak pada kenyataan bahwa tidak ada orang 
yang bisa menjadi anggota serikat-serikat pekerja itu yang 
menawarkan mata pencaharian kepada masyarakat jika 
mereka bukan anggota kuil penyembah Apollo. Setiap orang 
yang menolak untuk ikut serta di dalam perayaan-perayaan 
penyembahan berhala dan pesta-pesta liar yang amoral 
itu dilarang menjadi anggota serikat-serikat pekerja abad 
pertama itu. Supaya bisa menjadi bagian dari kehidupan sosial 
dan komersial, seseorang harus menjadi seorang penyembah 
berhala yang mempraktikkan keyakinannya.
 Sangat penting untuk dicatat bahwa nama Tiatira itu 
sendiri berarti “Wanita Yang Mendominasi.” Demikianlah 
sebuah kekuatan yang dominan adalah ciri-ciri dari zaman 
ini, sebuah kekuatan yang dengan kejam menyerbu semua, 
menaklukkan semua dan mengendalikan dengan lalim. Nah 
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seorang wanita yang bersifat mendominasi adalah kutukan 
terbesar di dunia ini. Orang yang paling bijaksana yang pernah 
ada di dunia adalah Salomo, dan ia berkata, “Aku tujukan 
perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari 
hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa 
kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku 
menemukan sesuatu yang lebih PAHIT DARIPADA MAUT 
YAITU PEREMPUAN yang hatinya adalah jerat dan jala, dan 
tangannya seperti belenggu. Orang yang dikenan Tuhan akan 
terhindar dari padanya, tetapi ORANG YANG BERDOSA 
ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah: 
Sementara menyatukan satu dengan yang lain untuk mendapat 
kesimpulan, yang masih kucari tetapi tidak kudapati, kudapati 
seorang laki-laki di antara seribu, tetapi tidak kudapati seorang 
perempuan di antara mereka.” Pengkhotbah 7:25-28. Paulus 
berkata, “Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar ataupun 
MEMERINTAH.” Sejak di Taman Eden, wanita terus-menerus 
berusaha dan berhasil menguasai laki-laki, dan hari ini, ini 
adalah dunianya wanita dan dewinya Amerika adalah wanita 
yang telanjang. Sebagaimana patung perempuan yang jatuh 
dari langit (ingatlah lengannya berupa batang-batang besi) 
yang menjadi karakteristik zaman yang pertama atau Zaman 
Efesus, maka kuasanya sudah bertumbuh sampai ia memiliki 
kekuasaan mutlak, kekuasaan itu dirampas melalui wataknya 
yang seperti besi.
 Nah seorang perempuan seharusnya tidak memiliki watak 
yang seperti besi. Ia, menurut Kitab Suci, seharusnya tunduk 
kepada laki-laki. Itulah yang diperintahkan kepadanya. 
Perempuan yang benar-benar perempuan, semua perempuan, 
akan memiliki watak seperti itu. Bukan sebuah keset pintu. 
Tidak ada pria sejati yang menjadikan perempuan sebagai 
keset pintu. Tetapi perempuan akan bersedia berada di 
bawah otoritas dan tidak memerintah laki-laki, sebab 
laki-laki adalah kepala rumah tangga. Jika perempuan 
merusak gambar yang dibuat oleh Tuhan baginya, berarti ia 
telah menyimpang. Laki-laki mana pun yang membiarkan 
perempuan untuk memerintah juga telah merusak gambar itu 
dan ia telah menyimpang. Itulah sebabnya perempuan TIDAK 
BOLEH MEMAKAI PAKAIAN LAKI-LAKI ATAUPUN 
MEMOTONG RAMBUTNYA. Ia tidak pernah boleh memakai 
pakaian laki-laki atau memotong rambutnya. Apabila ia 
melakukan itu maka ia memaksakan diri ke dalam wilayah 
laki-laki dan mengambil otoritas dan menyesatkan dirinya 
sendiri. Dan apabila perempuan menyerbu mimbar yang 
telah DIPERINTAHKAN KEPADANYA BAHWA IA TIDAK 
BOLEH MELAKUKAN ITU, maka ia memperlihatkan roh 
apa yang ada di dalam dirinya. Menjadi seorang perempuan 
yang bersifat mendominasi adalah antikristus dan benih-benih 
Gereja Katolik Roma ada di dalam dia walaupun mungkin 
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ia dengan tegas menyangkal hal itu. Tetapi apabila SAMPAI 
KEPADA FIRMAN, Tuhan adalah benar dan setiap perkataan 
manusia adalah dusta. Amin.

 Marilah kita kembali ke permulaan. Seperti yang 
kita ketahui pada hari ini di dalam penciptaan secara 
fisik yang mula-mula, Tuhan menjadikan segala sesuatu 
berpasang-pasang, yaitu jantan dan betina. Ada dua ekor 
ayam — jantan dan betina. Ada dua ekor lembu, lembu betina 
dan lembu jantan. Dan begitulah seterusnya. Tetapi ketika 
sampai kepada manusia, hanya ada satu. Mereka tidak 
sepasang. Adam dijadikan menurut gambar Tuhan. Ia adalah 
seorang anak Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan ia tidak 
dapat dicobai dan jatuh. Itu tidak mungkin. Maka Tuhan 
mengambil sebuah produk-sampingan dari manusia itu untuk 
menyebabkan kejatuhan. Wanita tidak pernah datang langsung 
dari tangan Tuhan sebagai produk yang asli dari Tuhan. Ia 
dijadikan dari laki-laki. Dan ketika Tuhan menjadikan dia 
dari laki-laki, ia sangat berbeda dengan makhluk-makhluk 
perempuan yang lain yang telah Ia ciptakan. Wanita ini dapat 
diperdaya. Tidak ada perempuan lain dalam penciptaan yang 
dapat melakukan perbuatan yang amoral; tetapi perempuan 
manusia itu bisa dijamah hampir kapan saja. Dan kelemahan 
yang ada di dalam wanita itu memungkinkan Iblis untuk 
memperdaya dia melalui si ular, dan telah menempatkan wanita 
itu pada posisi yang khusus di hadapan Tuhan dan Firman-Nya. 
Di satu sisi wanita adalah kiasan dari semua hal yang cabul, 
jorok dan menjijikkan, dan di sisi lain ia adalah kiasan dari 
semua hal yang bersih dan indah, dan kudus sebagai suatu 
bejana Roh dan berkat Tuhan. Di satu sisi ia disebut sebagai 
pelacur yang mabuk oleh anggur percabulannya. Di sisi lain 
ia disebut Mempelai Wanita Kristus. Di satu sisi ia disebut 
Rahasia Babel, kekejian di hadapan Tuhan; dan di sisi lain ia 
disebut Yerusalem Baru, ibu kita. Di satu sisi ia begitu kotor 
dan jahat dan cabul sehingga ia langsung dilemparkan ke dalam 
lautan api sebagai satu-satunya tempat yang pantas baginya; 
dan di sisi lain ia ditinggikan sampai ke sorga, berbagi takhta 
Tuhan itu sendiri sebagai satu-satunya tempat yang pantas bagi 
seorang ratu seperti itu.

 Dan di zaman Gereja Tiatira ini ia adalah seorang WANITA 
YANG MENDOMINASI. Ia adalah Rahasia Babel. Ia adalah 
pelacur besar itu. Ia adalah Izebel nabiah palsu itu. MENGAPA? 
Sebab perempuan sejati tunduk kepada Tuhan. Kristus adalah 
kepalanya. Ia tidak memiliki perkataan kecuali perkataan-Nya, 
tidak memiliki pendapat kecuali pendapat-Nya, tidak ada 
kepemimpinan kecuali kepemimpinan-Nya. Tetapi bagaimana 
dengan gereja ini? Ia telah membuang Firman, menghancurkan 
Alkitab-Alkitab dan karya-karya tulis orang saleh. Ia telah 
membunuh mereka yang memberitakan kebenaran. Ia telah 
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menguasai raja, pangeran dan bangsa-bangsa — mengendalikan 
angkatan-angkatan bersenjata dan bersikeras bahwa dialah 
tubuh Kristus yang sejati dan para pausnya adalah para wakil 
Kristus. Ia sama sekali telah diperdaya oleh iblis sehingga pada 
gilirannya ia telah menjadi penyesat bagi yang lain. Ia adalah 
mempelai wanita Iblis dan telah melahirkan agama-agama 
anak-haramnya.
 Sepanjang Zaman Kegelapan ia telah mendominasi. 
Selama lebih dari sembilan ratus tahun ia merampas dan 
membinasakan. Ia menghancurkan karya-karya seni, 
menghancurkan ilmu pengetahuan, tidak menghasilkan 
apa-apa kecuali kematian sehingga terang Kebenaran hampir 
hilang semua dan hanya seberkas cahaya terkecil yang tersisa. 
Minyak dan anggur sudah hampir berhenti mengalir; tetapi 
meskipun ia menguasai kerajaan-kerajaan dunia dan menuntut 
supaya semua orang menjadi warga negaranya, ada satu 
kelompok kecil milik Tuhan dan mereka adalah warga negara 
sorga, dan ia tidak dapat menghancurkan mereka. Tuhan 
menjaga kawanan kecil-Nya; mereka tidak bisa dihancurkan. 
Gereja Roma ini sama kafirnya dan jahatnya seperti Ratu 
Atalya yang berusaha membinasakan semua benih rajani dan 
hampir berhasil, tetapi TUHAN TELAH MENJAGA SATU 
BENIH ITU, dan dari dia muncul lebih banyak lagi orang yang 
setia. Jadi Tuhan menjaga kawanan kecil itu selama malam 
yang gelap dan panjang itu dan akhirnya dari kebenaran 
mereka itu bangkitlah seorang Luther.
 Siapa saja yang mengetahui sesuatu mengenai Gereja 
Katolik Roma dan bentuk penyembahannya dapat memberi tahu 
mengapa kota Tiatira ini dipilih oleh Roh untuk menggambarkan 
gereja di Zaman Kegelapan. Itulah dia, tepat di depan mata kita.

ZAMAN

 Di antara semua zaman itu Zaman Tiatira berlangsung 
paling lama, kira-kira selama 900 tahun, dari tahun 606 
sampai tahun 1520.

UTUSAN

 Gereja telah lama terpecah menjadi dua kelompok, Barat 
dan Timur. Sekali-sekali seorang reformator bangkit di salah 
satu atau kedua kelompok itu dan untuk beberapa waktu 
memimpin sebagian dari gereja ke dalam hubungan yang lebih 
dalam dengan Tuhan. Pria yang seperti itu di bagian Barat 
adalah Fransiskus dari Asisi. Sangat berhasil selama satu 
jangka waktu, tetapi akhirnya pekerjaannya dipadamkan oleh 
hierarki di Roma. Peter Waldo dari Lyons, seorang pedagang 
yang meninggalkan kehidupan duniawinya, menjadi sangat giat 
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dalam melayani Tuhan dan menarik banyak orang kepada-Nya; 
tetapi pekerjaannya digagalkan dan ia dikucilkan oleh paus. 
Baik kelompok Barat maupun kelompok Timur tidak memiliki 
seorang laki-laki yang mungkin bisa menjadi utusan bagi zaman 
tersebut ketika diuji di dalam terang Kitab Suci. Meskipun 
demikian, ada dua orang laki-laki di Kepulauan Britania, yang 
pelayanannya di dalam Firman dan perbuatan bisa bertahan 
di dalam ujian kebenaran. Mereka adalah St. Patrick dan St. 
Columba. Dan pilihan mengenai siapa yang menjadi utusan itu 
jatuh pada St. Columba.
 Meskipun utusan bagi zaman Tiatira adalah St. Columba, 
saya ingin membicarakan sedikit mengenai kehidupan 
St. Patrick sebagai sebuah contoh bagi kita dan juga untuk 
menunjukkan kebohongan dari klaim pihak Roma bahwa 
St. Patrick adalah salah seorang dari gereja itu begitu 
pula dengan Joan of Arc. Patrick dilahirkan oleh saudara 
perempuannya St. Martin di kota kecil Bonavern di pinggiran 
sungai Clyde. Suatu hari ketika sedang bermain di tepi pantai 
bersama dua saudara perempuannya, bajak laut mendekati 
dan menculik mereka bertiga. Ke mana kedua saudara 
perempuannya pergi, tidak ada yang tahu, tetapi Patrick 
(yang dahulu bernama Succat) dijual kepada seorang kepala 
suku di Irlandia Utara. Tugasnya adalah memelihara babi. 
Untuk mengerjakan tugas ini ia melatih beberapa anjing. 
Anjing-anjingnya begitu terlatih dengan baik sehingga banyak 
orang dari tempat yang dekat dan jauh datang kepadanya 
untuk membeli anjing-anjing itu. Di dalam kesepiannya 
ia berpaling kepada Tuhan dan diselamatkan. Kemudian 
timbullah keinginan yang mendesak untuk melarikan diri dan 
pulang ke rumah kepada orang tuanya. Ia menyusun sebuah 
rencana yang banyak memanfaatkan kemampuannya sebagai 
seorang pelatih. Ia melatih anjing-anjing itu untuk berbaring 
di atas dia dan menutupi tubuhnya dengan hati-hati dan tidak 
boleh bergerak sebelum diperintahkan. Maka pada suatu 
hari sewaktu tuannya menjual beberapa ekor anjing, Patrick 
memerintahkan anjing-anjing itu, kecuali pemimpin kawanan 
anjing itu, untuk masuk ke dalam perahu. Kemudian ia 
memberikan sebuah tanda rahasia kepada pemimpin kawanan 
anjing itu untuk lari dan menolak untuk naik ke perahu. 
Sementara tuannya dan si pembeli berusaha menangkap 
anjing itu, Patrick masuk ke dalam perahu dan memberi 
tanda kepada anjing-anjing itu untuk menutupi dia. Lalu 
dengan sebuah siulan ia menyuruh pemimpin kawanan anjing 
itu masuk ke dalam perahu dan berbaring di atas tubuhnya. 
Karena Patrick tidak terlihat di mana-mana maka si pembeli 
memasang layar dan bertolak ke laut. Setelah memastikan 
bahwa jaraknya sudah terlalu jauh bagi kapten untuk 
balik lagi, maka Patrick memberikan isyarat lain kepada 
anjing-anjing itu untuk membuat kekacauan. Lalu ia keluar 
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dan memberi tahu kapten itu bahwa jika ia tidak diturunkan 
di pantai dekat rumahnya maka ia akan memerintahkan 
anjing-anjing itu untuk terus membuat kekacauan, dan 
ia akan mengambil alih kapal itu. Tetapi, kapten kapal itu 
adalah seorang Kristen, dan setelah ia mendengar cerita anak 
itu maka dengan senang hati ia menurunkan dia di pantai 
dekat rumahnya. Di sana Patrick pergi ke sekolah Alkitab dan 
kembali ke Irlandia di mana ia memenangkan beribu-ribu jiwa 
bagi Tuhan dengan Firman dan kuasa Tuhan melalui banyak 
tanda dan keajaiban. Tidak pernah satu kali pun ia pergi ke 
Roma ataupun ditugaskan oleh Roma. Yang benar adalah 
ketika akhirnya Roma mendapat tempat berpijak di pulau 
itu dan ketika mereka melihat bahwa waktunya sudah tepat, 
mereka membunuh lebih dari 100.000 orang Kristen yang 
selama bertahun-tahun itu telah bertumbuh dari kelompok 
yang semula yang datang kepada Tuhan di bawah pelayanan 
St. Patrick.
 Kira-kira 60 tahun setelah kematian St. Patrick, Columba 
dilahirkan di Kabupaten Donegal, Irlandia Utara, ke dalam 
keluarga kerajaan Fergus. Ia menjadi seorang cendekiawan 
yang cemerlang dan suci, hafal akan sebagian besar dari Kitab 
Suci. Tuhan memanggil dia dengan suara yang terdengar untuk 
menjadi seorang misionaris. Setelah ia mendengar suara Tuhan, 
tiada apa pun yang dapat menahan dia, dan pelayanannya 
yang ajaib menyebabkan banyak sejarawan menempatkan 
dia hampir sejajar dengan para rasul. Pelayanannya begitu 
hebat dan disertai dengan tanda-tanda supernatural sehingga 
beberapa orang (khususnya para peneliti di Roma) telah 
mengira bahwa laporan-laporan itu dilebih-lebihkan.
 Di dalam salah satu perjalanan misinya, ketika ia 
mendekati sebuah kota bertembok, ia mendapati bahwa 
pintu-pintu gerbang kota itu ditutup baginya. Ia mengangkat 
suaranya dalam doa agar Tuhan turun tangan dan 
memberikan dia jalan masuk kepada orang-orang untuk 
berkhotbah. Tetapi ketika ia berdoa para tukang sihir istana 
mulai mengganggu dia dengan suara yang berisik. Lalu 
Columba mulai menyanyikan sebuah mazmur. Sementara ia 
bernyanyi, Tuhan memperkeras volume suaranya sehingga 
suaranya menenggelamkan teriakan-teriakan para penyembah 
berhala itu. Tiba-tiba pintu-pintu gerbang itu terbuka sendiri. 
Ia masuk ke dalam dan memberitakan Injil, memenangkan 
banyak jiwa bagi Tuhan.
 Pada kesempatan lain ketika ia dikucilkan lagi dari sebuah 
desa, sementara ia berpaling hendak pergi, mendadak anak 
laki-laki dari kepala desa di situ sakit keras, bahkan hampir 
mati. St. Columba cepat-cepat dicari dan dipanggil kembali. 
Setelah ia berdoa dengan iman, anak itu langsung sembuh. 
Lalu desa itu dibuka bagi pemberitaan Injil.
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 Injil yang murni yang diberitakan oleh Columba dan 
teman-teman sekerjanya menyebar ke seluruh Skotlandia, 
membuat Skotlandia berpaling kepada Tuhan. Itu juga 
meluber sampai ke Irlandia dan ke Eropa Utara. Caranya 
menyebarluaskan Injil adalah kira-kira dua belas pria 
di bawah seorang pemimpin masuk ke suatu daerah 
baru dan benar-benar membangun sebuah desa yang 
berpusat-pada-Injil. Dari kedua belas pria ini ada tukang 
kayu, guru, pengkhotbah, dan sebagainya, semuanya sangat 
berpengalaman dalam Firman dan kehidupan yang kudus. 
Permukiman kecil ini dikelilingi tembok. Dengan cepat 
permukiman ini dikelilingi oleh murid-murid dan keluarga 
mereka di dalam rumah mereka sendiri, belajar Firman dan 
mempersiapkan diri untuk pergi ke luar dan melayani Tuhan 
sebagai misionaris, pemimpin, dan pengkhotbah. Para pria 
itu bebas untuk menikah walaupun banyak dari mereka yang 
tidak menikah, supaya dapat melayani Tuhan dengan lebih 
baik. Mereka tetap bebas dari bantuan negara, dan dengan 
demikian bebas dari urusan politik. Daripada menyerang 
agama-agama lain mereka mengajarkan kebenaran sebab 
mereka percaya bahwa kebenaran adalah senjata yang cukup 
ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam pikiran 
Tuhan bagi mereka. Mereka secara mutlak bebas dari Roma.
 St. Columba adalah pendiri dari sebuah sekolah Alkitab 
yang besar di pulau Hy (lepas pantai barat-daya Skotlandia). 
Ketika ia pergi ke sana, pulau itu sangat tandus dan 
berbatu-batu sehingga tidak dapat menghasilkan cukup 
makanan bagi mereka semua. Tetapi Columba menanam 
benih dengan tangannya yang satu sementara ia mengangkat 
tangannya yang satu lagi ke atas dalam doa. Hari ini pulau 
itu adalah salah satu pulau yang paling subur di dunia. Dari 
pulau yang berpusat pada Injil ini muncullah sarjana-sarjana 
yang dikaruniai dengan hikmat dan kuasa Tuhan.
 Ketika saya membaca sejarah tentang hamba Tuhan 
yang besar ini dan pekerjaannya yang mengagumkan, hati 
saya menjadi sedih karena mengetahui bahwa kekuasaan 
paus yang berhawa nafsu untuk mencengkeram semua orang, 
datang dan akhirnya mencemarkan ladang-ladang misi ini dan 
menghancurkan kebenaran yang telah diajarkan oleh Columba.

SALAM

 Wahyu 2:18, “Inilah Firman Anak Tuhan, Yang mata-Nya 
bagaikan nyala api, dan kaki-Nya bagaikan tembaga.”
 Wahyu mengenai Ketuhanan bagi Zaman Tiatira ini 
adalah bahwa Yesus adalah Anak Tuhan. Dahulu di masa 
diri-Nya dinyatakan dalam rupa manusia, Ia dikenal sebagai 
Anak Manusia. Tetapi setelah itu kita tidak lagi mengenal 
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Dia menurut daging. Ia bukan Anak Manusia lagi, Nabi Besar 
itu, Yang di dalam diri-Nya sendiri terkumpul semua nubuat. 
Anak Tunggal itu sudah kembali ke dalam pelukan Bapa. 
Sekarang kita mengenal Dia menurut kuasa kebangkitan itu. 
Ia telah bangkit dan telah mengambil bagi-Nya kuasa-Nya 
yang mahabesar dan melebihi segalanya dan di atas segalanya 
untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya sendiri. 
Ia tidak akan berbagi kemuliaan-Nya dengan yang lain. 
Kepemimpinan-Nya atas gereja tidak akan diserahkan kepada 
manusia mana pun.

 Ia memandang ke bawah kepada Tiatira, dan di sini Ia 
melihat kota itu dan di zaman keempat itu kehormatan yang 
merupakan milik-Nya sendiri, telah diberikan kepada yang 
lain. Mata-Nya menyala-nyala dengan api kemurkaan dan 
penghakiman ketika Ia melihat Apollo dipuja sebagai Anak 
Tuhan, padahal hanya Dia sendiri yang adalah Anak Tunggal 
Bapa. Pasti akan sangat mengerikan penghakiman-Nya atas 
agama di Zaman Tiatira itu di mana di dalamnya para anggota 
gereja sama seperti para penyembah berhala yang menyembah 
anak dewa (yaitu Apollo anak Zeus), meninggikan seorang 
pemimpin manusia untuk disembah, dan itu didukung oleh 
kekuasaan negara. Sebab itulah tepatnya apa yang telah Ia 
lihat. Gereja Katolik Roma, tenggelam sepenuhnya dalam 
penyembahan berhala yang berdasarkan ritual kepada dewa 
matahari (Apollo) telah meninggikan seorang manusia menjadi 
ilah (paus) yang sesungguhnya dengan mengawinkan gereja 
dengan negara. Sebab Thomas Aquinas dan Alverus Pelagius 
merumuskan dan menyatakan bahwa: “Bagi orang yang 
memandang Paus dengan mata rohani, dia itu tampaknya, 
bukan seorang manusia melainkan seorang Tuhan. Otoritasnya 
tidak ada batas. Ia dapat mendeklarasikan benar apa 
saja yang ia kehendaki dan dapat mencabut dari siapa pun 
hak-hak mereka jika itu ia anggap pantas. Untuk meragukan 
kuasa yang universal ini akan berakibat dikeluarkan dari 
keselamatan. Musuh-musuh besar gereja ini adalah para bidat 
yang tidak mau memikul kuk ketaatan sejati.”

 “Ada satu pengantara antara Tuhan dan umat manusia, 
yaitu manusia Kristus Yesus (Anak Tuhan),” 1 Timotius 
2:5. Tetapi paus dari Roma telah mengubah Firman itu. Ia 
menjadikannya: “satu pengantara antara Tuhan dan satu 
manusia (bukan umat manusia).” Jadi sekarang ia menjadi 
pengantara antara sang pengantara dan umat manusia. 
Tetapi tidak ada pengantara yang lain selain Anak Tuhan 
itu. Paus mendeklarasikan bahwa keselamatan adalah 
melalui gereja Roma. Tetapi tidak ada keselamatan kecuali 
melalui Anak Tuhan. Tidak mengherankan bahwa mata itu 
menyala-nyala dalam api penghakiman. Tidak mengherankan 
bahwa kaki itu bagaikan tembaga ketika Ia berdiri siap 
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untuk menginjak-injak kerajaan-kerajaan dunia yang jahat 
ini sampai menjadi tepung dan debu. Syukur kepada Tuhan 
atas kaki yang kuat bagaikan tembaga itu. Kaki itu sudah 
melewati penghakiman bagi kita. Sekarang kaki itu adalah 
fondasi kita sebab apa yang Ia peroleh adalah milik kita. Kita 
diidentifikasikan di dalam Dia, Yesus Anak Tuhan.
 Di zaman inilah kita menyaksikan bangkitnya ajaran 
Muhammad yang menyangkal Anak Tuhan dan menetapkan 
kematian bagi semua orang yang menyebut diri mereka orang 
Kristen.
 Di zaman ini pula gereja palsu itu menentang perintah 
pertama dari Tuhan Yang Mahakuasa dan meluncur dengan 
cepat untuk melanggar perintah kedua sebab gereja itu 
menempatkan pausnya menggantikan Yesus Kristus dan 
mendirikan dan memaksakan penyembahan berhala yang 
sedemikian luasnya sehingga itu berarti kematian bagi mereka 
yang menolak untuk memberikan tempat bagi patung-patung itu 
di dalam gereja. Di bawah kekuasaan Ratu Theodora saja, dari 
tahun 842 sampai 867, lebih dari 100.000 orang kudus dibunuh 
karena mereka menganggap patung-patung itu tidak bernilai.
 Tentulah zaman ini harus bertobat atau kehilangan 
segalanya. Di sana berdirilah Tuhan Yang Mulia, Tuhan Yang 
adalah Tuhan itu sendiri — Firman-Nya dikesampingkan, 
pribadi-Nya ditolak, tetapi tangan manusia dan hati manusia 
tidak dapat melengserkan Dia. Biarlah mereka menyangkal 
Dia, Ia tetap setia. “Janganlah takut, hai kamu kawanan 
kecil; Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. 
Dan ketika Aku datang dengan kaki bagaikan tembaga dan 
mata bagaikan nyala api, Aku akan menuntut pembalasan; 
penghakiman adalah hak-Ku, Aku akan menuntut 
pembalasan,” firman Tuhan.

KATA-KATA PUJIAN

 Wahyu 2:19, “Aku tahu segala pekerjaanmu: baik kasihmu 
maupun pelayananmu, baik imanmu maupun kesabaranmu. 
Aku tahu, bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak 
daripada yang pertama.”
 Di sini kita mendapati lagi kata pengantar yang sama, 
“Aku tahu segala pekerjaanmu.” Anak Tuhan, Ia sendiri, 
berkata, “Percayalah kepada-Ku karena pekerjaan-pekerjaan 
itu sendiri.” Ia memberikan penekanan pada pekerjaan-Nya. 
ketika di bumi ini Pekerjaan yang Ia lakukan itu ditetapkan 
oleh Tuhan untuk menimbulkan iman di dalam Dia. Itu adalah 
bagian yang besar dari pelayanan-Nya. Roh Kudus-Nya di 
dalam rasul Paulus berkata, “Karena kita ini buatan Tuhan, 
yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan 
pekerjaan baik, yang ditetapkan Tuhan sebelumnya supaya 
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kita hidup di dalamnya.” Efesus 2:10. Pekerjaan-pekerjaan 
ini adalah untuk membangkitkan iman di dalam Dia sebab 
pekerjaan itu akan memperlihatkan hubungan itu dengan 
Dia yang digambarkan oleh Paulus sebagai, “yang diciptakan 
dalam Dia.”
 Nah pekerjaan tidak akan pernah menggantikan iman di 
dalam Tuhan bagi keselamatan kita. Tetapi pekerjaan akan 
memperlihatkan iman kita yang telah ditempatkan di dalam 
Dia. Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan Anda, tetapi 
perbuatan baik akan muncul dari kehidupan yang telah 
diselamatkan sebagai buah bagi Tuhan. Saya percaya akan 
pekerjaan baik. Bahkan jika seseorang belum diselamatkan, 
ia seharusnya melakukan perbuatan baik itu dan melakukan 
dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjijikkan di mata Tuhan 
adalah kalau orang-orang melakukan perbuatan jahat dan 
kemudian mengatakan bahwa mereka sedang melakukan 
kehendak Tuhan. Itulah yang sedang dilakukan oleh para 
uskup dan paus dan hierarki di Roma. Mereka membunuh, 
memutilasi, dan melakukan segala macam kejahatan dalam 
Nama Tuhan. Mereka menjalani kehidupan yang sama 
sekali bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Firman. 
Di zaman yang jahat itu orang-orang percaya sejati itu 
bersinar seperti terang di dalam tempat yang gelap karena 
mereka tetap melakukan yang baik; sebab mereka membalas 
kutukan dengan berkat, dan melakukan yang benar untuk 
menghormati Tuhan meskipun banyak yang mati untuk itu.
 Di dalam ayat ini Ia memuji anak-anak-Nya karena 
mereka menjalani kehidupan yang telah diubah. Perbuatan 
mereka memberi kesaksian adanya Roh yang baru di dalam. 
Orang-orang melihat perbuatan mereka yang baik dan 
memuliakan Tuhan. Ya Pak, jika Anda adalah seorang Kristen 
maka Anda akan melakukan apa yang benar. Perbuatan Anda 
akan memperlihatkan bahwa hati Anda benar. Dan itu bukan 
sesuatu yang Anda buat-buat, sebab Anda akan melakukan 
kehendak-Nya sekalipun tidak ada orang yang melihat Anda 
kecuali Tuhan, dan Anda akan melakukan kehendak-Nya 
sekalipun jika itu harus dibayar dengan nyawa Anda.
 “Aku tahu kasihmu, pelayananmu, imanmu, dan 
kesabaranmu.” Anda akan memperhatikan bahwa kasih 
mereka ditempatkan di antara “pekerjaan-pekerjaan” dan 
“pelayanan.” Dan itu adalah tempat yang tepat untuknya, 
karena tanpa kasih maka pekerjaan kita tidak diterima di 
hadapan Tuhan dan begitu pula dengan pelayanan kita. 
Paulus ketika berbicara kepada orang Korintus mengatakan, 
“Tanpa kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan apa saja 
yang aku perbuat tidak ada faedahnya jika tidak dilakukan 
di dalam kasih.” Sekarang Anda dapat melihat di sini bahwa 
orang-orang percaya ini tidak termasuk di dalam golongan 
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pengikut Nikolaus itu yang melakukan pekerjaan sebagai cara 
untuk memperoleh keselamatan atau supaya dikagumi orang. 
Mereka melakukan pekerjaan mereka yang keluar dari kasih 
Tuhan yang telah dicurahkan ke dalam hati mereka oleh Roh 
Kudus. Kasih yang ada di dalam hati mereka itu adalah kasih 
Tuhan bagi umat-Nya. Yesus berkata, “Dengan demikian semua 
orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-KU, yaitu 
bahwa kamu saling mengasihi.” Para penyembah berhala yang 
melihat kehidupan orang Kristen mula-mula berkata, “Lihatlah 
betapa mereka saling mengasihi.” Yohanes berkata, “Setiap 
orang yang mengasihi, lahir dari Tuhan,” 1 Yohanes 4:7.
 Saya ingin memberikan sebuah peringatan di sini. Telah 
dikatakan mengenai akhir zaman bahwa karena bertambahnya 
kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi 
dingin. Di zaman Laodikia, atau zaman terakhir, kasih akan diri 
sendiri, dan cinta akan hal-hal materi akan menggantikan kasih 
sejati dari Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga terhadap kuasa dosa 
di hari-hari terakhir ini. Begitu banyak orang yang mengalami 
banyak kesulitan karena mereka belum menyadari dampak dari 
roh akhir zaman ini. Inilah saatnya untuk mendekat kepada 
Tuhan dan biarlah Ia memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya, 
atau kita akan merasakan dinginnya gereja akhir zaman ini, dan 
menolak kebenaran Tuhan yang merupakan satu-satunya hal 
yang dapat menolong kita.
 Dalam tahun-tahun yang gelap dan mengerikan itu pokok 
anggur yang benar tetap memegang kasih kepada Tuhan dan 
kasih akan saudara-saudara. Tuhan memuji mereka karena 
hal tersebut.
 “Aku tahu pelayananmu.” Yesus berkata, “Barangsiapa 
terbesar di antara semua hendaklah ia menjadi pelayan bagi 
semua.” Seorang pria yang bijaksana memberi komentar 
atas perkataan itu. Inilah yang ia katakan, “Hanya sejarah 
yang akan membuktikan kebenaran dari pepatah itu.” 
Pria itu benar. Semua tokoh besar sejati yang ada dalam 
sejarah adalah pelayan-pelayan. Mereka yang menuntut 
untuk dilayani; mereka yang menindas; mereka yang selalu 
berusaha menjadi kepala, sudah jatuh secara memalukan. 
Bahkan orang kaya pun dikecam oleh Tuhan ketika mereka 
tidak mempergunakan kekayaan mereka dengan benar. 
Tetapi tiliklah ke dalam sejarah dan Anda akan menemukan 
bahwa yang benar-benar tokoh besar adalah mereka yang 
melayani orang lain. Sejarah tidak pernah bisa menyoraki 
mereka yang kepadanya telah banyak dilakukan, tetapi 
sejarah akan memuji selamanya mereka yang telah berbuat 
banyak bagi orang lain. Sekarang mari kita terapkan itu bagi 
diri kita sendiri. Sama seperti Anak Manusia datang bukan 
untuk dilayani, melainkan untuk melayani, maka kita harus 
mengikuti teladan itu. Lihatlah Dia waktu Ia membungkukkan 
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diri-Nya di depan kaki para rasul dan membasuh kaki 
mereka yang letih dan kotor itu. Ia berkata, “Sekarang 
engkau tidak tahu apa yang sedang Kuperbuat, tetapi engkau 
akan mengertinya kelak. Tetapi apa yang kaulihat sedang 
Aku perbuat, engkau pun wajib melakukannya juga.” Ia 
menjadi seorang pelayan supaya Tuhan dapat meninggikan 
Dia ke tempat yang tertinggi. Dan suatu hari nanti dalam 
penghakiman bagi orang-orang kudus kita akan mendengar 
Dia berkata, “Baik sekali perbuatanmu itu, hai HAMBA 
yang baik dan setia, masuklah dan turutlah engkau dalam 
kebahagiaan Tuhan.” Sulit untuk selalu menjadi seorang 
pelayan. Tetapi mereka yang berkorban dan dikorbankan 
bagi orang lain suatu hari nanti akan duduk bersama dengan 
Dia di atas takhta-Nya. Memang sepantasnya mereka semua 
mendapatkannya. “Marilah kita bekerja keras bagi sang 
Tuan, dari terbit sampai terbenamnya matahari, marilah kita 
berbicara tentang kasih dan pemeliharaan-Nya yang ajaib; 
dan ketika semua kehidupan ini berakhir, dan pekerjaan kita 
di bumi telah selesai, dan nama-nama pada daftar nama itu 
dibacakan di sana, aku akan berada di sana.”

 “Aku tahu imanmu.” Sekarang di sini Ia tidak berkata 
seperti yang Ia katakan kepada gereja di Pergamus, “engkau 
berpegang kepada iman-KU.” Sekarang Ia bukan sedang 
berbicara mengenai iman-Nya, tetapi Ia sedang memuji 
mereka atas kesetiaan mereka. Dan sementara Ia melakukan 
itu Ia juga menyebut “kesabaran” mereka. Nah kesetiaan dan 
kesabaran berjalan bersama. Sebenarnya kesabaran adalah 
hasil dari kesetiaan, sebab dikatakan dalam Yakobus 1:3, 
“Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan kesabaran.” Secara 
mutlak tidak ada jalan lain untuk memperoleh kesabaran. 
Itu harus datang melalui ujian terhadap iman kita. Roma 5:3, 
“Kesengsaraan itu menimbulkan kesabaran.” Betapa tingginya 
Tuhan menghargai kerja keras kesabaran kita itu terlihat di 
dalam Yakobus 1:4, “Dan biarkanlah kesabaran itu memperoleh 
buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh 
dan tak kekurangan suatu apa pun.” Kehendak Tuhan bagi 
kita adalah Kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu adalah 
kesabaran — melayani Tuhan dan menantikan Tuhan. Ini adalah 
proses pertumbuhan karakter. Betapa tingginya Tuhan telah 
memuji orang-orang kudus di Zaman Kegelapan itu. Sabar 
seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dengan 
kasih, dengan setia mereka melayani Tuhan. Itu saja yang 
mereka inginkan dalam kehidupan ini, hanya melayani Tuhan 
mereka. Betapa besarnya upah yang akan mereka terima.

 “Aku tahu segala pekerjaanmu; dan pekerjaanmu yang 
terakhir lebih banyak daripada yang pertama.” Hal ini tentu 
saja luar biasa. Ketika kegelapan di zaman itu meningkat; 
sementara daftar nama para martir makin bertambah panjang 
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dari hari ke hari, mereka bekerja lebih keras lagi, mereka 
lebih melayani lagi, dan iman mereka bertambah. Betapa 
tragisnya itu ketika di Zaman Efesus kasih itu berkurang. Dan 
sesungguhnya di zaman-zaman yang lain sama sekali tidak 
dikatakan mengenai pelayanan kasih yang meningkat; tetapi 
di zaman ini, di zaman yang paling gelap dari semua zaman, 
mereka melayani Dia lebih lagi. Sungguh itu adalah sebuah 
pelajaran. Tiada hentinya pelayanan kasih yang mulia ini 
kepada Tuhan, tetapi malah bertambah. Itulah rahasianya. 
Biarlah musuh berusaha untuk menghalangi pelayanan 
kita kepada Tuhan — jawaban kita adalah pelayanan yang 
meningkat. Ketika para penakut menangis karena ketakutan, 
itulah saatnya untuk menyorakkan kemenangan.
 “Aku tahu segala pekerjaanmu, dan pekerjaanmu yang 
terakhir lebih banyak daripada yang pertama.” Nah seperti 
yang telah kami katakan, zaman ini disebut Zaman Kegelapan 
karena zaman itu memang merupakan periode yang paling 
gelap dari seluruh sejarah. Itu adalah zamannya Paus Innocent 
III yang mengklaim bahwa ia adalah “wakil Kristus — penguasa 
tertinggi atas gereja dan dunia,” yang mendirikan INKUISISI 
yang di bawah perintahnya menumpahkan lebih banyak 
darah dibanding masa mana pun kecuali masa Reformasi. Itu 
adalah zaman Pornokrasi, pemerintahan di bawah kekuasaan 
para pelacur. Sagarius III mempunyai seorang gundik dan 
“memenuhi paduan suara kepausan dengan istri-istri gelap 
dan anak-anak haram dan mengubah istana kepausan menjadi 
sarang penyamun.” Anastasius III dicekik sampai mati oleh 
Marozia yang adalah gundiknya Sagarius. Yohanes XI adalah 
anak haram dari Marozia. Yohanes XII adalah cucu dari 
Marozia dan ia “memperkosa para janda dan perawan dan ia 
dibunuh ketika sedang melakukan percabulan oleh suami dari 
wanita itu yang marah sekali.” Itu adalah masa Perpecahan 
Paus sebab ada dua garis kepausan (yang satu memerintah dari 
Avignon dan yang satu lagi dari Roma) yang saling mengutuk 
dan berkelahi satu sama lain. Paus-paus itu bukan hanya 
bersalah dalam perbuatan-perbuatan seks yang amoral (bapak 
dari banyak anak haram, melakukan sodomi, dan sebagainya) 
tetapi mereka juga bersalah dalam menjual jabatan-jabatan 
imam kepada para penawar dengan harga tertinggi.
 Itulah zaman ketika terang bercahaya dengan begitu 
redupnya, tetapi orang percaya yang jumlahnya sedikit itu 
bekerja dengan lebih sungguh-sungguh sementara kegelapan 
semakin bertambah sampai menjelang akhir zaman itu banyak 
orang yang bangkit untuk berusaha mengadakan reformasi. 
Jerih payah mereka begitu sungguh-sungguh sehingga mereka 
mempersiapkan jalan bagi reformasi yang sedang datang. 
Maka seperti yang dikatakan oleh Firman mengenai zaman 
itu, “pekerjaanmu yang terakhir (akhir dari zaman itu) lebih 
banyak daripada yang pertama.”
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 Kata Tiatira, mempunyai bermacam-macam arti di 
antaranya adalah “Pengorbanan Yang Terus-Menerus.” Oleh 
banyak orang ini dipercaya sebagai sebuah nubuat mengenai 
pemakaian Misa yang merupakan persembahan korban 
Kristus secara terus-menerus. Itu adalah sebuah pendapat 
yang bagus sekali, tetapi mungkin itu juga bisa berarti 
pengorbanan yang terus-menerus di dalam kehidupan dan 
jerih payah orang-orang percaya sejati milik Tuhan.
 Pastilah orang-orang kudus Tiatira ini adalah yang 
terbaik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, diciptakan 
untuk pekerjaan baik, memberitakan pujian-Nya, tidak 
mengasihi nyawa mereka sendiri, melainkan dengan senang 
hati menyerahkan seluruh hidup mereka sebagai persembahan 
yang harum bagi Tuhan.

TEGURAN

 Wahyu 2:20, “Tetapi Aku mencela engkau, karena engkau 
membiarkan (menoleransi) wanita Izebel, yang menyebut dirinya 
nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba-Ku supaya 
berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala.”
 Nah dengan ayat ini saya ingin agar Anda turun ke ayat 
23 dan melihat bukti dari sebuah kebenaran yang agung 
yang selalu saya ingatkan kepada Anda. “Dan anak-anaknya 
akan Kumatikan dan semua gereja akan mengetahui, bahwa 
Akulah Dia yang menguji batin dan hati orang.” Saya sudah 
mengatakan dari semula bahwa sebenarnya ada dua kelompok 
gereja, meskipun Roh berbicara kepada keduanya di setiap 
zaman, seakan-akan keduanya adalah satu. Di sini dengan 
jelas dikatakan semua gereja, dan dikatakan juga dengan 
jelas bahwa sebagian dari gereja-gereja itu sangat terbukti 
TIDAK mengetahui bahwa Ia adalah Pribadi Yang menguji 
hati dan batin orang. Ia akan membuktikan kepada mereka 
bahwa itu memang benar. Lalu sekarang, gereja-gereja apa 
yang tidak mengetahui kebenaran tersebut? Tentu saja itu 
adalah kelompok pokok anggur yang palsu, sebab orang-orang 
percaya sejati pasti mengetahui bahwa penghakiman dimulai 
pada rumah Tuhan, dan karena mereka adalah orang yang 
takut akan Tuhan, maka mereka menilai diri mereka sendiri 
supaya mereka tidak dihakimi.
 Nah mengapa Tuhan menyebut gereja-gereja ini sebagai 
gereja-gereja-Nya meskipun mereka adalah pokok anggur 
yang palsu? Sebenarnya mereka adalah orang Kristen. 
Tetapi mereka bukanlah orang Kristen Roh. Mereka adalah 
orang Kristen daging. Mereka memakai Nama itu dengan 
sia-sia. Markus 7:7, “Percuma mereka beribadah kepada-Ku, 
sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah 
manusia.” Tetapi sebenarnya mereka adalah orang Kristen 
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sebab mereka bisa menjadi apa lagi? Seorang pengikut 
Muhammad adalah seorang pengikut Muhammad. Itulah 
agamanya tidak peduli bagaimana ia menjalankan itu dalam 
hidupnya sebab secara teori ia mengakui apa yang diajarkan 
Alquran. Demikian pula seorang Kristen adalah seorang 
Kristen sepanjang ia mengakui kenyataan bahwa Yesus adalah 
Anak Tuhan, yang dilahirkan dari seorang perawan, yang 
disalibkan dan mati dan bangkit kembali, bahwa Ia adalah 
Juruselamat umat manusia, dan sebagainya. (Kenyataannya, 
di Zaman Laodikia akan ada orang-orang yang menyebut 
diri mereka orang Kristen karena mereka mengakui 
sifat-sifat Yesus yang baik, sambil memegang hak mereka 
untuk menyangkal Ketuhanan-Nya. Kelompok Christian 
Scientists telah melakukan hal itu begitu pula banyak orang 
yang mengkhotbahkan sebuah Injil Sosial.) Ia adalah seorang 
Kristen dalam nama saja dan anggota gereja. Tetapi ia bukan 
seorang percaya yang SEJATI atau Rohani. Orang percaya 
yang semacam itu adalah orang yang telah dibaptis ke dalam 
tubuh Kristus dan yang adalah anggota-Nya. Tetapi meskipun 
demikian, itu adalah rencana Tuhan agar lalang tumbuh 
bersama dengan gandum dan tidak dicabut. Itu adalah 
perintah Tuhan. Waktunya bagi mereka untuk diikat dan 
dibakar sedang datang; tetapi belum saatnya.
 Jadi Roh sedang berbicara kepada kelompok yang 
bercampur-baur ini. Di satu sisi Ia sedang memuji, dan di sisi 
lain Ia sedang menegur. Ia telah memberitahukan apa yang benar 
dengan orang percaya sejati. Sekarang Ia memperingatkan apa 
yang harus dilakukan oleh pokok anggur palsu itu jika ia ingin 
berdiri sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan.

WANITA IZEBEL ITU

 Rasul Yakobus menunjukkan kepada kita jalan yang 
ditempuh oleh dosa. Yakobus 1:14-15, “Tetapi tiap-tiap orang 
dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan 
dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, 
ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia 
melahirkan maut.” Nah itu adalah sebuah gambaran mengenai 
apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam zaman-zaman 
gereja. Sebagaimana dosa dimulai bukan dengan apa-apa 
kecuali sebuah perasaan, begitulah kematian gereja dimulai 
dengan perbuatan para pengikut Nikolaus yang sederhana dan 
tidak banyak diperhatikan. Dari perbuatan menjadi sebuah 
ajaran. Dari ajaran ia merangkul kekuasaan negara dan 
memperkenalkan penyembahan berhala. Sekarang di zaman 
ini ia pergi kepada nabiahnya (gurunya) sendiri dan begitulah 
ia berjalan terus sampai ia mendapati dirinya berada di dalam 
lautan api, sebab di situlah tepatnya ia akan berakhir, di 
dalam kematian yang kedua.
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 Nah seluruh seruan Tuhan yang menentang zaman 
keempat ini ditemukan di dalam kecaman-Nya terhadap 
nabiah ini, Izebel. Dan untuk memahami dengan tepat 
mengapa Ia begitu mencela dia, kita harus melihat kepada 
sejarah dia di dalam Alkitab dan apabila kita mengetahui apa 
yang dahulu ia lakukan di sana, maka kita akan mengetahui 
apa yang sedang berlangsung di zaman ini.
 Hal yang pertama dan sangat penting yang kita pelajari 
tentang Izebel adalah bahwa ia BUKAN anak perempuan 
Abraham, dan masuknya dia ke dalam suku-suku Israel 
juga tidak melalui penerimaan secara rohani seperti yang 
terjadi pada Rut, orang Moab itu. Tidak Pak. Perempuan 
ini adalah putri dari Etbaal, Raja Sidon (1 Raja-Raja 16:31), 
seorang imam bagi Astarte. Ia telah mendapatkan takhtanya 
dengan membunuh pendahulunya, yaitu Pheles. Jadi kita 
bisa langsung melihat bahwa ia adalah putri dari seorang 
pembunuh. (Hal ini tentulah mengingatkan kita kepada 
Kain.) Dan cara ia menjadi bagian dari Israel bukan melalui 
jalur-jalur rohani yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi 
penerimaan orang bukan Yahudi; tetapi ia masuk melalui 
PERNIKAHAN dengan Ahab, raja atas sepuluh suku Israel 
itu. Nah penyatuan yang kita lihat ini tidak Rohaniah; 
itu bersifat politik. Dan demikianlah wanita yang sudah 
tenggelam dalam penyembahan berhala ini tidak punya 
keinginan sedikit pun untuk menjadi penyembah Satu-satunya 
Tuhan Yang Benar, tetapi justru ia datang dengan maksud 
yang terang-terangan untuk memalingkan umat Israel dari 
Tuhan. Nah Israel (kesepuluh suku itu) sudah tahu apa artinya 
menyembah anak lembu emas, tetapi pada waktu itu mereka 
masih belum menjual diri habis-habisan kepada penyembahan 
berhala, sebab Tuhan masih disembah dan hukum Taurat 
Musa masih diakui. Tetapi sejak Ahab menikah dengan Izebel, 
penyembahan berhala meningkat secara mematikan. Ketika 
wanita ini menjadi seorang imam di kuil-kuil yang ia dirikan 
bagi Astarte (Venus) dan Baal (dewa matahari) pada saat 
itulah umat Israel tiba pada titik krisis dalam kehidupannya.
 Dengan mengingat hal ini sekarang kita bisa mulai 
memahami apa yang sedang dinyatakan oleh Roh Tuhan di 
Zaman Tiatira ini. Begini.
 Ahab menikahi Izebel dan ia melakukannya sebagai 
sebuah siasat politik untuk memperkuat dan mengamankan 
kerajaannya. Itulah tepatnya apa yang dilakukan oleh gereja 
ketika ia menikah di bawah Konstantin. Mereka berdua menikah 
karena alasan-alasan politik, meskipun mereka menaruh 
suasana rohani di dalamnya. Nah tidak ada seorang pun yang 
dapat meyakinkan saya bahwa Konstantin adalah seorang 
Kristen. Ia adalah seorang penyembah berhala dengan memakai 
apa yang terlihat seperti hiasan-hiasan Kristen. Ia mengecat 
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salib putih pada perisai prajurit-prajuritnya. Ia adalah pendiri 
ordo Kesatria Columbus. Ia menempatkan sebuah salib di atas 
menara gereja St. Sophia dan dengan itu memulai sebuah tradisi.
 Menyatukan semua orang, yaitu penyembah berhala, orang 
Kristen yang namanya saja dan orang Kristen sejati, adalah 
ide dari Konstantin. Dan untuk sementara waktu sepertinya 
ia akan berhasil sebab orang-orang percaya sejati datang 
dengan tujuan untuk melihat apakah mereka dapat membawa 
kembali orang-orang yang sudah menyimpang dari Firman. 
Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat membawa 
orang-orang itu kembali kepada kebenaran, maka mereka 
terpaksa memisahkan diri dari badan politik itu. Lalu ketika 
mereka melakukan hal itu, mereka disebut bidat dan dianiaya.
 Biarlah saya mengatakan di sini bahwa kita juga 
memiliki hal yang sama yang sedang berlangsung sekarang 
ini. Orang-orang semua sedang berkumpul menjadi satu. 
Mereka sedang menulis sebuah Alkitab yang akan cocok bagi 
setiap orang entah itu orang Yahudi, Katolik atau Protestan. 
Mereka memiliki Konsili Nicea mereka sendiri tetapi mereka 
menamakannya Dewan Oikumene. Dan tahukah Anda 
siapa yang diperangi oleh organisasi-organisasi ini? Mereka 
memerangi orang-orang Pentakosta sejati. Maksud saya 
bukan organisasi itu yang disebut Pentakosta. Yang saya 
maksudkan adalah orang-orang yang Pentakosta karena 
mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki tanda-tanda 
dan karunia-karunia di tengah-tengah mereka karena mereka 
berjalan di dalam kebenaran.
 Ketika Ahab menikahi Izebel karena alasan-alasan politik 
berarti ia telah menjual hak kesulungannya. Anda bergabung 
dengan sebuah organisasi berarti Anda menjual hak kesulungan 
Anda, Saudara, entah Anda mau percaya atau tidak. Setiap 
kelompok Protestan yang pernah keluar dan kemudian kembali 
lagi berarti mereka telah menjual hak kesulungan mereka, dan 
ketika Anda menjual hak kesulungan Anda, berarti Anda sama 
seperti Esau — Anda boleh menangis dan bertobat sekehendak 
hati Anda, tetapi itu tidak akan berguna bagi Anda. Hanya ada 
satu hal yang dapat Anda lakukan dan itu adalah, “Keluarlah 
dari padanya, hai umat-Ku, dan berhenti mengambil bagian 
dalam dosa-dosanya!” Sekarang jika Anda tidak menganggap 
saya benar, jawab saja satu pertanyaan ini. Dapatkah seseorang 
yang hidup saat ini memberi tahu saya gereja apa atau gerakan 
apa yang dari Tuhan yang pernah mengalami suatu kebangunan 
rohani dan kembali setelah ia masuk ke dalam organisasi dan 
menjadi sebuah denominasi? Bacalah sejarah Anda. Anda tidak 
dapat menemukan satu pun — bahkan satu pun tidak ada.
 Itu adalah waktu tengah malam bagi umat Israel ketika 
ia bergabung dengan dunia dan meninggalkan yang Rohani 
kepada yang bersifat politik. Itu adalah waktu tengah malam 
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di Nicea ketika gereja melakukan hal yang sama. Sekarang 
Ini adalah waktu tengah malam karena sekarang gereja-gereja 
sedang berkumpul menjadi satu.
 Nah ketika Ahab menikahi Izebel ia mengizinkan 
Izebel mengambil uang negara dan mendirikan dua kuil 
penyembahan yang besar bagi Astarte dan Baal. Kuil yang 
didirikan untuk Baal itu cukup besar bagi seluruh umat Israel 
untuk datang dan menyembah di sana. Dan ketika Konstantin 
dan gereja menikah ia memberikan gedung-gedung kepada 
gereja, dan mendirikan altar-altar dan patung-patung, dan 
mengorganisasikan hierarki yang sudah sedang terbentuk.
 Ketika Izebel memperoleh kekuasaan negara di 
belakangnya maka ia memaksakan agamanya kepada rakyat 
dan membunuh para nabi dan imam Tuhan. Keadaannya 
menjadi begitu buruk sehingga Elia, utusan bagi zamannya, 
mengira bahwa hanya dialah satu-satunya yang masih tersisa; 
tetapi Tuhan masih mempunyai 7.000 orang lagi yang tidak 
pernah sujud menyembah Baal. Dan saat ini juga di luar 
sana di antara denominasi-denominasi Baptis, Methodist, 
Presbiterian, dan sebagainya itu, ada beberapa orang yang 
akan keluar dan kembali kepada Tuhan. Saya ingin supaya 
Anda tahu bahwa saya tidak, sekarang, dan tidak pernah 
menentang orang-orangnya. Denominasilah — sistem 
organisasilah yang saya tentang. Saya harus menentangnya 
sebab Tuhan membencinya.
 Sekarang mari kita berhenti sejenak di sini dan mengulang 
lagi apa yang telah kita kemukakan mengenai penyembahan 
yang ada di Tiatira. Tadi saya mengatakan bahwa mereka 
menyembah Apollo (yang adalah dewa matahari) dan kaisar. 
Nah Apollo ini dinamakan “penolak bala.” Ia mengusir bala dari 
orang-orang. Ia memberkati mereka dan benar-benar menjadi 
dewa yang nyata bagi mereka. Ialah yang seharusnya mengajar 
rakyat. Ia menjelaskan tentang penyembahan, dan ritual-ritual 
di dalam kuil, pelayanan kepada dewa-dewa, tentang 
persembahan korban dan kematian dan kehidupan setelah 
kematian. Caranya ia melakukan hal ini adalah melalui seorang 
nabiah yang duduk dalam keadaan kesurupan di atas sebuah 
kursi yang berkaki tiga. Wah! Apakah Anda memahaminya? Di 
sinilah nabiah itu yang disebut Izebel dan ia sedang mengajar 
orang-orang. Dan ajarannya menyesatkan hamba-hamba 
Tuhan dan menyebabkan mereka melakukan perzinahan. 
Nah perzinahan artinya “penyembahan berhala.” Itulah 
arti rohaninya. Itu adalah sebuah penyatuan yang tidak sah. 
Penyatuan Ahab dan penyatuan Konstantin dua-duanya tidak 
sah. Keduanya melakukan perzinahan rohani. Setiap pezinah 
akan berakhir di dalam lautan api. Tuhan mengatakan demikian.
 Nah kemudian, ajaran Gereja Katolik (gereja adalah 
perempuan, ia adalah seorang perempuan) menyangkal 



250 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

Firman Tuhan. Paus yang sesungguhnya adalah Apollo versi 
modern telah mengajar orang-orang untuk menggabungkan 
diri mereka kepada berhala-berhala. Sekarang Gereja Roma 
sudah menjadi seorang nabiah palsu bagi orang-orang 
karena ia telah mengambil Firman Tuhan dari umat dan 
memberikan ide-idenya sendiri mengenai apa yang menjadi 
dasar bagi pengampunan dosa, apa yang mendatangkan 
berkat-berkat Tuhan; dan para imam itu sudah begitu jauh 
sampai mengatakan dengan pasti bahwa mereka mempunyai 
kuasa bukan hanya di dalam kehidupan tetapi juga di dalam 
kematian. Mereka mengajarkan dengan ide mereka sendiri 
tentang adanya api penyucian, tetapi Anda tidak dapat 
menemukan itu di dalam Firman. Mereka mengajarkan 
bahwa doa dan misa dan uang akan mengeluarkan Anda dari 
api penyucian dan masuk ke dalam sorga. Seluruh sistem 
yang didasarkan atas pengajarannya adalah palsu. Itu tidak 
berdasar pada fondasi yang kuat dari wahyu Tuhan di dalam 
Firman-Nya tetapi berdasar pada pasir yang bergeser dan 
melorot, dari kebohongannya sendiri yang kejam.
 Gereja itu bergerak dari organisasi menjadi denominasi dan 
dari sana ke ajaran palsu. Itu benar. Orang-orang Katolik Roma 
tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalam Firman-Nya. Tidak 
Pak. Jika mereka percaya maka mereka akan harus bertobat 
dan berbalik, tetapi mereka mengatakan bahwa Tuhan ada di 
dalam gereja-Nya. Hal itu akan menjadikan Alkitab sebagai 
sejarah Gereja Katolik. Itu tidak demikian. Lihatlah apa yang 
mereka lakukan terhadap baptisan air saja. Mereka mengambil 
apa yang merupakan Baptisan Kristen dan menjadikan itu 
baptisan penyembah berhala yang menggunakan gelar-gelar. 
Biarlah saya menceritakan kepada Anda tentang sebuah 
pengalaman saya dengan seorang imam Katolik. Seorang gadis 
yang sudah saya baptis pindah menjadi Katolik, maka imam itu 
ingin mewawancarai saya mengenai dia. Ia bertanya baptisan 
macam apa yang sudah ia terima. Saya katakan kepadanya 
bahwa saya telah membaptis dia dengan Baptisan Kristen 
yang merupakan satu-satunya jenis baptisan yang ada setahu 
saya. Saya sudah menguburkan dia ke dalam air dalam Nama 
Tuhan Yesus Kristus. Imam itu mengatakan kepada saya bahwa 
dahulu Gereja Katolik melakukan seperti itu. Langsung saja 
saya bertanya kepadanya kapan Gereja Katolik melakukan 
itu, sebab saya sudah membaca sejarah mereka dan saya 
tidak menemukan apa yang ia katakan. Ia mengatakan bahwa 
itu terdapat di dalam Alkitab, dan bahwa Yesus yang telah 
mengorganisasikan Gereja Katolik. Saya bertanya kepadanya 
apakah ia mengira bahwa Petrus adalah benar-benar paus 
yang pertama. Dengan tegas ia mengatakan bahwa Petrus 
adalah paus yang pertama. Saya bertanya kepadanya apakah 
misa-misa yang dibacakan dalam bahasa Latin adalah untuk 
memastikan bahwa misa-misa itu benar dan tidak akan 
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pernah berubah. Ia berkata bahwa itu benar. Saya katakan 
kepadanya bahwa saya rasa mereka sudah menyimpang 
jauh sekali dari apa yang dahulu pernah mereka miliki pada 
mulanya. Saya memberi tahu dia bahwa kalau Gereja Katolik 
sungguh-sungguh percaya kepada Kitab Kisah Para Rasul, 
maka saya adalah orang Katolik kuno. Ia mengatakan kepada 
saya bahwa Alkitab adalah catatan tentang Gereja Katolik dan 
bahwa Tuhan ada di dalam gereja. Saya tidak setuju dengannya 
sebab Tuhan ada di dalam Firman-Nya. Tuhan adalah benar 
dan semua manusia pembohong. Jika Anda mengurangi atau 
menambahkan kepada Kitab itu, Tuhan telah berjanji bahwa 
Ia akan menambahkan malapetaka-malapetaka kepada mereka 
yang menambahkan dan mengambil bagian mereka dari Kitab 
Kehidupan jika mereka berani menguranginya. Wahyu 22:18,19.
 Biarlah saya tunjukkan bagaimana Gereja Katolik Roma 
percaya bahwa Tuhan ada di dalam gereja itu dan bukan di 
dalam Firman. Berikut ini adalah kutipan dari buku harian Paus 
Yohanes ke-23. “Pengalamanku selama tiga tahun ini sebagai 
Paus, sejak ‘dengan takut dan gemetar’ aku menerima pelayanan 
ini dalam ketaatan yang murni kepada kehendak Tuhan, yang 
disampaikan kepadaku melalui Dewan Kardinal Yang Kudus di 
konklaf, memberikan kesaksian kepada pepatah ini dan adalah 
sebuah alasan yang mengharukan dan tetap bagiku untuk setia 
kepadanya; kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan, di dalam 
segala hal berkenaan dengan yang sekarang, dan ketenangan 
yang sempurna dalam hal yang berkenaan dengan masa depan.” 
Paus ini mengatakan bahwa Tuhan berbicara melalui gereja 
untuk menyatakan kehendak-Nya. Betapa palsunya. Tuhan 
ada di dalam Firman-Nya dan berbicara melalui Firman untuk 
menyatakan kehendak-Nya. Paus itu juga mengatakan bahwa 
ia menaruh kepercayaan yang mutlak kepada perkataan 
manusia dan dengan demikian menaatinya dengan ketenangan. 
Kedengarannya begitu indah tetapi itu begitu salah. Sama 
seperti penyelewengan di Taman Eden.
 Sekarang mari kita menuju ke Wahyu 17 dan melihat 
perempuan ini, gereja itu, yang sedang hidup berdasarkan 
nubuat-nubuat palsu dan bukan Firman Tuhan. Di dalam ayat 
1, Tuhan menyebut dia pelacur besar. Mengapa ia seorang 
pelacur? Karena ia berada di dalam penyembahan berhala. 
Ia telah menjerat orang-orang ke dalam hal yang sama. 
Apakah obat bagi penyembahan berhala? Firman Tuhan. 
Jadi perempuan ini adalah seorang pelacur karena ia telah 
meninggalkan Firman. Di sanalah ia sedang duduk di atas air 
yang banyak, yang artinya orang-orang yang sangat banyak. 
Pastilah ini adalah gereja yang palsu karena gereja Tuhan itu 
kecil — sedikit orang yang mendapatinya.
 Perhatikanlah di mata Tuhan dia itu seperti apa, tidak 
peduli betapa cantiknya dia di pandangan orang dan betapa 
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filosofisnya dia terdengar. Ia mabuk dan kotor di dalam 
perzinahannya. Nah ia sudah mabuk dengan darah para martir. 
Sama seperti Izebel yang membunuh para nabi dan imam 
dan membinasakan umat Tuhan yang tidak mau sujud dan 
menyembah Baal. Dan tepat itulah yang telah diperbuat oleh 
Gereja Katolik. Mereka membunuh orang-orang yang tidak mau 
tunduk kepada kekuasaan paus. Mereka yang menginginkan 
Firman Tuhan dan bukan perkataan manusia dihukum mati, 
biasanya dengan cara-cara yang kejam. Tetapi gereja tersebut 
yang berkecimpung dalam kematian sebenarnya dia sendiri 
sudah mati dan tidak mengetahuinya. Tidak ada kehidupan di 
dalam dia dan tidak ada tanda yang pernah menyertai dia.

KESEMPATAN UNTUK BERTOBAT

 Wahyu 2:21, “Dan Aku telah memberikan dia waktu 
untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya.” 
Apakah Anda tahu bahwa gereja ini sebenarnya lebih jahat 
daripada Ahab? Apakah Anda tahu bahwa Ahab bertobat 
untuk sementara waktu dan berjalan dengan hati-hati 
di hadapan Tuhan? Anda tidak bisa mengatakan begitu 
tentang Gereja Katolik Roma. Tidak Pak. Ia tidak pernah 
bertobat tetapi dengan berkeras kepala membinasakan siapa 
saja dan semua orang yang mencoba menolong dia untuk 
bertobat. Itu adalah sejarah. Nah Tuhan bukan hanya terus 
membangkitkan utusan-utusan bagi setiap zaman tetapi Ia 
juga membangkitkan beberapa orang penolong yang sangat 
baik bagi para utusan itu. Ia memberikan kepada setiap zaman 
beberapa hamba Tuhan yang mengagumkan dan mereka telah 
melakukan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk 
membawa gereja itu kembali kepada Tuhan. Tentu saja Tuhan 
sudah memberikan dia kesempatan dan pertolongan untuk 
bertobat. Apakah ia pernah bertobat dan memperlihatkan 
pertobatannya melalui buah-buahnya? Tidak Pak. Ia tidak 
pernah dan ia tidak akan pernah bertobat. Ia mabuk. Ia sudah 
kehilangan indranya terhadap hal-hal rohani.

 Sekarang jangan bingung dan mulai berpikir bahwa 
Gereja Roma sudah bertobat dari perbuatannya membantai 
orang-orang kudus karena ia sedang berusaha untuk 
menyatukan dirinya dengan orang-orang Protestan dengan 
membuat kredo-kredonya selaras dengan Kredo-kredo 
Protestan. Tidak pernah satu kali pun ia meminta maaf dan 
mengatakan bahwa ia bersalah atas pembunuhan massal yang 
dilakukannya. Dan ia juga tidak akan mau. Dan tidak peduli 
betapa lembut dan betapa manis penampilannya pada saat 
yang khusus ini, ia masih akan bangkit untuk membunuh, 
sebab pembunuhan ada di dalam hatinya yang jahat dan tidak 
mau bertobat.
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HUKUMAN TERHADAP PELACUR ITU DIJATUHKAN

 Wahyu 2:22-23, “Lihatlah, Aku akan melemparkan dia 
ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zinah 
dengan dia akan Kulemparkan ke dalam kesukaran besar, 
jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. 
Dan anak-anaknya akan Kumatikan dan semua jemaat akan 
mengetahui bahwa Akulah Dia Yang menguji batin dan hati 
orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu 
setiap orang menurut perbuatanmu.”

 Apa? Perempuan ini mempunyai anak-anak? Dan ia adalah 
seorang pelacur? Kalau memang ia memperoleh anak-anak 
dari hasil persundalannya maka ia harus dibakar dengan 
api seperti yang telah dikatakan oleh Firman. Itu sungguh 
benar. Itulah kesudahan dia sebab ia akan dibakar dengan 
api. Kesudahan dia adalah lautan api. Tetapi berhentilah dan 
renungkan sebentar tentang anak-anak itu. Seorang wanita 
adalah seseorang yang dari padanya anak-anak itu keluar. 
Nyata sekali bahwa wanita ini memiliki anak-anak yang keluar 
dari dia tetapi mereka melakukan hal yang sama yang telah 
ia lakukan. Tunjukkan kepada saya satu gereja yang pernah 
keluar dari organisasi dan tidak masuk kembali ke dalamnya. 
Tidak ada satu pun. Satu pun tidak. Orang Lutheran pernah 
keluar dan kemudian langsung berorganisasi lagi dan pada hari 
ini mereka akrab sekali dengan gerakan oikumene ini. Orang 
Methodist pernah keluar dan mereka langsung berorganisasi 
kembali. Orang Pentakosta pernah keluar dan mereka langsung 
berorganisasi kembali. Akan ada satu lagi yang lain yang 
akan keluar, dan puji Tuhan mereka tidak akan berorganisasi 
lagi karena mereka mengenal kebenaran. Kelompok itu akan 
menjadi mempelai wanita akhir zaman.

 Nah dikatakan di sini bahwa pelacur ini mempunyai 
anak-anak. Nah siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak 
perempuan, sebab mereka adalah gereja-gereja yang sama 
seperti dia. Nah inilah bagian yang sangat menarik. Izebel 
dan Ahab mempunyai seorang putri. Putri itu menikah 
dengan Yoram putra dari Yosafat dan dalam 2 Raja-Raja 
8:16 dikatakan bahwa, “Yoram hidup menurut kelakuan 
mertuanya.” Ia langsung masuk ke dalam penyembahan 
berhala melalui pernikahan ini. Ia membawa orang-orang 
Yehuda yang takut akan Tuhan dan yang menyembah 
Tuhan ke dalam penyembahan berhala. Itulah tepatnya 
apa yang telah dilakukan oleh semua gereja-gereja anak 
perempuan ini, bahkan seperti yang telah saya tunjukkan 
kepada Anda. Mereka memulai di dalam kebenaran dan 
menikah ke dalam organisasi dan meninggalkan Firman demi 
tradisi, kredo-kredo, dan sebagainya. Sekarang biarlah saya 
menjelaskan ini. Di dalam Ibrani 13:7 dikatakan, “Ingatlah 
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akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan 
Firman Tuhan kepadamu.” Firmanlah yang memerintah kita, 
bukan manusia. Nah seorang laki-laki sebagai seorang suami 
adalah kepala dari wanita. Ia memerintah atas dia. Tetapi 
gereja adalah seorang wanita, juga, dan yang memerintah 
atas dia adalah Firman. Yesus adalah Firman. Jika ia menolak 
Firman dan menerima kepemimpinan yang lain maka ia 
adalah seorang perempuan pezinah. Sekarang Anda sebutkan 
kepada saya satu gereja saja yang tidak meninggalkan Firman 
demi tradisi-tradisi dan kredo-kredo. Mereka semua adalah 
perempuan-perempuan pezinah — sebagaimana ibunya, 
demikianlah anak perempuannya.
 Apakah yang akan menjadi hukuman bagi si pelacur 
dan anak-anaknya ini? Baiklah, itu akan menjadi dua kali 
lipat. Pertama Ia mengatakan, “Aku akan melemparkan dia 
ke atas ranjang.” Menurut bagian terakhir dari ayat 22, itu 
adalah sebuah ranjang kesukaran, atau kesukaran besar. 
Itulah tepatnya apa yang telah dikatakan oleh Yesus dalam 
Matius 25:1-13. Ada sepuluh gadis. Lima yang bijaksana dan 
lima yang bodoh. Lima gadis yang bijaksana itu memiliki 
minyak (Roh Kudus) tetapi yang lima lainnya tidak. Ketika 
terdengar seruan, “Lihatlah, Mempelai Pria datang,” maka 
kelima gadis yang bodoh itu harus berlari untuk mencari 
minyak sementara kelima gadis yang bijaksana itu masuk 
ke dalam perkawinan itu. Kelima gadis yang ada di luar 
itu ditinggalkan ke dalam kesukaran besar. Itulah yang 
akan terjadi kepada semua orang yang tidak naik di dalam 
pengangkatan. Itulah yang akan dialami oleh si pelacur dan 
anak-anak perempuannya. Kedua, dikatakan bahwa Ia akan 
mematikan mereka atau seperti yang dikatakan oleh sebuah 
terjemahan secara harfiah, “Biarlah mereka dimatikan dengan 
kematian.” Ini adalah sebuah perkataan yang aneh. Kita 
mungkin berkata, “Biarlah seseorang dihukum mati dengan 
cara digantung atau dengan kursi listrik atau dengan sesuatu 
cara yang lain.” Tetapi di sini dikatakan, “Biarlah mereka 
dimatikan dengan kematian.” Kematian itu sendiri yang 
menjadi penyebab kematian mereka. Sekarang saya ingin 
Anda melihat hal ini dengan jelas, maka saya akan memakai 
ilustrasi kita lagi mengenai putri Izebel yang masuk ke dalam 
kaum Yehuda melalui pernikahan dan dengan demikian 
membawanya masuk ke dalam penyembahan berhala dan 
menyebabkan Tuhan menyerahkan Yehuda kepada kematian. 
Itulah yang telah dilakukan oleh Bileam, juga. Jadi di sinilah 
Izebel dengan ajaran penyembahan berhalanya. Di sanalah 
Yehuda yang sedang menyembah Tuhan dengan benar dan 
hidup di bawah Firman. Maka Izebel menikahkan putrinya 
kepada Yoram. Pada saat hal itu terjadi, Yoram menyebabkan 
bangsa itu menjadi penyembah berhala. Pada saat pernikahan 
itu terjadi Yehuda mati. Kematian rohani masuk. Pada saat 
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gereja Roma yang pertama berorganisasi, ia mati. Pada saat 
orang-orang Luther berorganisasi, kematian masuk dan 
mereka mati. Orang-orang Pentakosta datang terakhir dan 
mereka berorganisasi. Roh pergi, meskipun mereka tidak 
memercayainya. Tetapi Ia pergi. Pernikahan itu membawa 
kematian. Kemudian datanglah terang tentang Ketuhanan 
melalui kelompok Keesaan. Mereka berorganisasi dan mereka 
juga mati. Kemudian setelah api Tuhan turun di atas sungai 
Ohio pada tahun 1933 sebuah kebangunan rohani kesembuhan 
melanda dunia, tetapi itu tidak pernah datang melalui 
organisasi mana pun. Tuhan keluar dari kelompok-kelompok 
Pentakosta, di luar dari organisasi-organisasi, dan apa 
yang akan Ia lakukan di masa yang akan datang akan 
dilakukan-Nya di luar organisasi, juga. Tuhan tidak dapat 
bekerja melalui yang mati. Ia hanya dapat bekerja melalui 
anggota-anggota yang HIDUP. Anggota-anggota yang hidup 
itu berada di luar Babilon.

 Jadi Anda lihat, “Kematian” atau “Organisasi” datang, 
lalu gereja mati, atau untuk lebih jelasnya kematian menjadi 
penghuni di mana tidak lama sebelumnya hanya KEHIDUPAN 
yang memerintah di dalamnya. Seperti Hawa yang mula-mula 
mendatangkan kematian bagi umat manusia demikian juga 
sekarang organisasi telah mendatangkan kematian, sebab 
organisasi adalah produk dari dua perusak, yaitu ajaran 
Nikolaus dan ajaran Bileam, yang disebarkan oleh nabiah 
Izebel. Nah Hawa seharusnya sudah dibakar bersama-sama 
dengan si ular karena perbuatan mereka yang menjijikkan 
itu. Tetapi Adam ikut campur, dengan cepat-cepat mengambil 
Hawa kepadanya supaya Hawa diselamatkan. Tetapi 
ketika agama Iblis ini telah selesai berjalan sepanjang masa 
dari zaman-zaman itu, tidak akan ada seorang pun yang 
ikut campur, dan ia akan dibakar bersama-sama dengan 
penyesatnya, sebab si pelacur dan anak-anaknya dan si 
antikristus dan Iblis semuanya akan mendapatkan tempat 
mereka di dalam lautan api.

 Di sini saya akan melompat mendahului apa yang ingin saya 
sampaikan dan mungkin sebaiknya saya simpan saja ini untuk 
pesan mengenai zaman terakhir, tetapi tampaknya tepat juga 
untuk menyampaikannya sekarang karena ini jelas berhubungan 
dengan organisasi dan apa yang akan terjadi melaluinya. Dan 
saya ingin memperingatkan Anda. Wahyu 13:1-18, “Dan aku 
berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar 
dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di 
atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada 
kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan binatang yang kulihat 
itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang 
dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan 
kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan kekuasaannya yang 
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besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya 
seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka 
yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia 
heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah 
naga itu yang telah memberikan kekuasaan kepada binatang 
itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata: 
‘Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah 
yang dapat berperang melawan dia?’ Dan kepada binatang 
itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; 
kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya selama 
empat puluh dua bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya 
untuk menghujat Tuhan, menghujat Nama-Nya dan kemah 
kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia 
diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus 
dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan 
kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan 
semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, 
yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia 
dijadikan di dalam Kitab Kehidupan dari Anak Domba, 
yang telah disembelih. Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengar! Barangsiapa ditentukan untuk ditawan, ia akan 
ditawan; barangsiapa ditentukan untuk dibunuh dengan 
pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini 
ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat 
seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua 
sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. 
Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya 
di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua 
penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka 
parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang 
dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan 
mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi 
dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk 
dilakukannya 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. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk 
memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga 
patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, 
sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang 
itu, dibunuh. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua 
orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, 
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan 
tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain 
dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang 
itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat: 
barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan 
binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang 
manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.”
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 Pasal ini memperlihatkan kekuasaan Gereja Katolik Roma 
dan apa yang akan ia lakukan melalui organisasi. Ingatlah 
ini adalah pokok anggur yang palsu. Biarlah ia menyebut 
Nama Tuhan, ia hanya melakukan itu dalam dusta. Kepalanya 
bukanlah Tuhan tetapi Iblis. Pada akhirnya ia akan berakhir 
dengan diidentifikasikan sepenuhnya dengan binatang itu. 
Pelacur yang menunggang binatang yang berwarna merah tua 
itu dengan jelas memperlihatkan bahwa kuasanya adalah ilah 
yang memakai kekerasan (Iblis) dan bukan Tuhan kita, Tuhan 
Yesus Kristus.
 Di dalam ayat 17, diperlihatkan dengan tegas bahwa ia 
akan memperoleh kendali yang mutlak atas perdagangan 
di bumi, sebab tidak ada seorang pun yang dapat membeli 
atau menjual di luar dia. Hal ini dibuktikan dalam Wahyu 
18:9-17 yang memperlihatkan keterlibatannya dengan 
raja-raja, pangeran-pangeran, para pedagang, yang semuanya 
berhubungan dengan Roma dan perniagaannya.
 Di dalam Wahyu 13:14, kita mempelajari bahwa binatang 
itu menyebarkan pengaruhnya melalui patung yang didirikan 
baginya. Patung yang didirikan itu adalah dewan oikumene 
sedunia, di mana di dalamnya semua gereja yang berorganisasi 
akan bersatu dengan Katolik Roma (bahkan sekarang ini 
mereka sedang melakukannya). Ini memang mungkin bahwa 
penyatuan ini akan muncul agar dapat menghentikan 
kekuasaan komunisme. Tetapi karena komunisme seperti 
Nebukadnezar telah dibangkitkan untuk membakar tubuh si 
pelacur itu, maka Roma akan dikalahkan dan dihancurkan. 
Perhatikanlah bahwa ke mana pun gereja Roma pergi, 
komunisme mengikuti. Memang harus begitu. Dan sekarang 
biarlah saya memperingatkan Anda, jangan mengira bahwa 
komunisme adalah satu-satunya musuh Anda. Tidak Pak. 
Gereja Katolik juga, dan bahkan lebih lagi.
 Sekarang marilah kita membaca Wahyu 13:1-4, dan 
bandingkanlah ini dengan Wahyu 12:1-5. Wahyu 13:1-4, “Dan 
aku berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang 
keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; 
di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada 
kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu 
serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang 
dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan 
kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan kekuasaannya yang 
besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya 
seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka 
yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia 
heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah 
naga itu, yang telah memberikan kekuasaan kepada binatang 
itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata: 
‘Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah 
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yang dapat berperang melawan dia?’” Wahyu 12:1-5, “Maka 
tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang perempuan 
berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan 
sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Dan 
ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya 
hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah 
suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah seekor naga merah 
padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan 
di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Dan ekornya menyeret 
sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya 
ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang 
hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah 
perempuan itu melahirkan-Nya. Maka ia melahirkan seorang 
Anak laki-laki, yang akan memerintah semua bangsa dengan 
gada besi; tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari 
kepada Tuhan dan ke takhta-Nya.” Iblis dan agama Iblisnya 
ada di dalam kedua binatang ini. Di dalam Wahyu 14, binatang 
yang kena luka yang membahayakan hidupnya namun hidup 
kembali adalah kekaisaran Romawi yang kafir yang jatuh oleh 
serangan yang hebat dari orang-orang barbar dan oleh karena 
itu ia kehilangan kekuasaan duniawinya. Tetapi ia memperoleh 
kekuasaan itu kembali di dalam Roma kepausan. Apakah 
Anda memahaminya? Bangsa yang memerintah dengan cara 
menghancurkan semua dan yang menjadi kekaisaran yang 
terkuat yang pernah dikenal itu, pada akhirnya terluka sampai 
mati. Kekuasaannya secara fisik sudah lenyap yaitu dalam hal 
menguasai dengan bala tentaranya, dan sebagainya. Tetapi di 
bawah Konstantin ia hidup kembali, sebab Roma kepausan 
telah menyusup ke seluruh dunia, dan kekuasaannya adalah 
mutlak. Ia memakai raja-raja dan pedagang-pedagang dan di 
dalam kekuatan agama dan keuangannya yang mematikan ia 
memerintah sebagai dewi di zaman sekarang ini. Ia juga adalah 
naga itu yang berdiri menunggu hendak menelan anak laki-laki 
itu. Herodes berusaha membunuh Tuhan Yesus namun gagal. 
Kemudian Yesus disalibkan oleh tentara-tentara Romawi, tetapi 
sekarang telah diangkat ke atas takhta itu.

 Sekarang bersama dengan apa yang baru saja saya 
sampaikan, ingatlah penglihatan Daniel. Bagian terakhir dari 
patung itu, kekuasaan dunia yang terakhir ada pada kakinya. 
Yang dari besi dan tanah liat. Lihatlah besi itu adalah 
Kekaisaran Romawi. Tetapi sekarang ia bukan lagi besi yang 
keras. Tanah liat telah dicampurkan di dalamnya. Namun ia 
ada di sana dan menjalankan urusan-urusan dunia baik di 
bangsa-bangsa yang demokratis maupun bangsa-bangsa 
yang lebih lalim. Gereja Roma ada di dalam setiap bangsa. 
Tercampur di dalam semuanya itu.

 Biarlah saya memberikan sesuatu sedikit kepada Anda 
tentang besi dan tanah liat itu. Ingatkah sewaktu Khrushchev 
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memukulkan sepatunya ke atas meja di PBB? Baiklah, di sana 
ada lima negara timur dan lima negara barat. Khrushchev 
berbicara mewakili negara Timur, dan Presiden Eisenhower 
berbicara mewakili negara Barat. Dalam bahasa Rusia, 
Khrushchev artinya tanah liat dan Eisenhower artinya besi. 
Kedua pemimpin utama dunia, kedua ibu jari dari kaki-kaki 
yang terbuat dari besi dan tanah liat itu, berada secara 
berdampingan. Kita berada di akhir dari semuanya itu.
 Di dalam ayat 4, ditanyakan, “Siapakah yang dapat 
berperang melawan binatang itu?” Nah sekarang ada beberapa 
nama yang besar di dunia. Ada beberapa bangsa yang sangat 
berkuasa, tetapi pada saat ini juga Roma sedang mengatur 
irama permainan. Paus sedang duduk di kursi pengemudi. Dan 
kekuasaannya akan meningkat. Tidak ada seorang pun yang 
dapat berperang melawan dia.
 Ayat 6, “Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat.” 
(Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia; tidak 
berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu, secara 
lahiriah mereka menjalankan ibadah tetapi pada hakikatnya 
mereka memungkiri kekuatannya.) Ia menghujat Nama 
Tuhan — mengganti Nama itu dengan gelar-gelar dan menolak 
untuk melakukan yang lain dari itu.
 Ayat 7, “Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan 
orang-orang kudus.” Penganiayaan — kematian bagi orang 
percaya sejati dan semuanya dilakukan dalam Nama Tuhan 
agar Nama Tuhan dihujat, bahkan seperti yang terjadi di Rusia, 
karena apa yang telah dilakukan oleh agama Katolik di sana.
 Ayat 8 “Dan semua orang yang diam di atas bumi” (yang 
namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam Kitab 
Kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih) “akan 
menyembah dia.”
 Syukur kepada Tuhan karena domba tidak akan 
menyembah dia. Setiap orang kecuali orang-orang pilihan 
akan tertipu. Tetapi mereka tidak akan tertipu. Sebab mereka 
mendengarkan suara Gembala dan mereka mengikuti Dia.
 Maka sekarang, lihatlah ini, apa yang sedang kami coba 
perlihatkan kepada Anda. Benih kematian ini yang dimulai di 
zaman gereja yang pertama — benih organisasi ini, akhirnya 
telah tumbuh menjadi pohon yang di dalamnya bersarang 
segala burung yang najis. Walaupun ia mengklaim bahwa 
ia adalah pemberi kehidupan, ia adalah pemberi kematian. 
Buahnya adalah KEMATIAN. Mereka yang mengambil bagian 
di dalam dia mati. Sistem gereja dunia yang berkuasa ini yang 
membodohi dunia dengan mengatakan bahwa di dalam dia 
ada keselamatan jasmani dan rohani, telah menyesatkan dan 
membinasakan banyak orang. Tetapi ia bukan saja perwujudan 
dari kematian, tetapi makhluk bangkai yang busuk ini 
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sendiri akan mendapati dirinya dimatikan dengan kematian 
yaitu lautan api. Oh, kalau saja orang-orang menyadari apa 
kesudahan mereka dengan tetap tinggal di dalam gereja itu. 
“Keluarlah dari padanya, sebab mengapa engkau mau mati?”

PERINGATAN TERAKHIR

 Wahyu 2:23, “Dan anak-anaknya akan Kumatikan 
dan semua jemaat akan mengetahui, bahwa Akulah Dia 
Yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa Aku 
akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut 
perbuatanmu.”
 Tuhan melihat hati. Hal itu tidak pernah berubah. Juga 
tidak akan pernah berubah. Di sini, seperti di sepanjang 
zaman-zaman itu terdapat dua kelompok, keduanya 
memproklamasikan wahyu mereka dari Tuhan dan hubungan 
mereka dengan Tuhan. “Tetapi dasar yang diletakkan 
Tuhan itu teguh dan meterainya ialah: ‘Tuhan mengenal 
siapa kepunyaan-Nya’ 2 Timotius 2:19. “Tuhan menguji 
batin orang.” Kata “menguji” artinya “menelusuri” atau 
“mengikuti dari dekat”. Tuhan menelusuri pikiran (batin) 
kita; Ia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ia 
melihat semua perbuatan kita yang merupakan manifestasi 
yang pasti dari apa yang ada di dalam diri kita. Dari dalam 
hatilah keluar kebenaran atau kejahatan. Alasan-alasan 
kita, maksud-maksud kita — semuanya diketahui oleh Dia 
karena Ia mengawasi setiap tindakan. Dan setiap tindakan, 
setiap perkataan akan dibawa ke dalam penghakiman ketika 
pertanggungjawaban bagi kehidupan kita diberikan. Tidak 
ada rasa takut akan Tuhan pada pokok anggur yang palsu 
itu dan dengan mahal mereka akan membayarnya. Biarlah 
semua orang yang menyebut Nama-Nya, hidup sebagaimana 
layaknya orang kudus. Kita mungkin bisa membodohi orang 
lain tetapi kita tidak akan pernah bisa membodohi Tuhan.

JANJI DI ZAMAN YANG GELAP ITU

 Wahyu 2:24-25, “Tetapi kepada kamu, dan kepada 
orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran 
itu, dan yang tidak mengetahui apa yang mereka sebut 
seluk-beluk Iblis, kepada kamu Aku berkata: Aku tidak 
mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa 
yang ada padamu, peganglah itu sampai Aku datang.” 
Sekarang sebelum kita masuk ke dalam janji itu biarlah 
saya menunjukkan lagi bahwa gereja yang dibicarakan oleh 
Roh di dalam kitab ini terdiri dari dua pokok anggur yang 
ranting-rantingnya saling kait-mengait. “Tetapi Aku berkata 
kepada kamu, dan kepada orang-orang lain di Tiatira, yang 
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tidak mengikuti ajaran itu.” Itulah. Ia sedang berbicara 
kepada kedua kelompok itu. Kelompok yang satu memiliki 
ajaran itu, dan kelompok yang satu lagi tidak. Di sanalah 
mereka berada, tersebar ke segala bangsa dengan ajaran 
masing-masing yang saling bertentangan. Kelompok yang satu 
berasal dari Tuhan, mengenal seluk-beluk-Nya, kelompok 
yang satu lagi berasal dari Iblis, mengenal seluk-beluk Iblis.

 “Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu.” 
Kata untuk beban adalah berat atau tekanan. Tekanan 
di Zaman Kegelapan itu adalah antara bengkok, atau 
dipatahkan. Tunduk atau mati. Itulah lembaga inkuisisi, 
kuasa dari kekaisaran itu yang mendukung penyembahan 
Iblis. Diorganisasikan atau bayar dengan nyawa Anda. Setiap 
zaman ada tekanannya sendiri. Sebagai contoh beban berat di 
zaman terakhir adalah tekanan dari kekayaan, hidup mewah 
dan ketegangan saraf di zaman rumit yang tampaknya tidak 
cocok bagi kita untuk hidup di dalamnya. Zaman keempat ini 
tampaknya memiliki beban yang jelas. Yaitu untuk menentang 
Roma, berdiri bagi Firman bahkan sampai mati.

 “Mereka yang tidak mengetahui seluk-beluk Iblis.” 
Tampaknya ayat ini telah dilewatkan oleh para komentator 
sebab mereka tidak mampu memahami ajaran apa atau 
pengalaman apa yang dimaksud oleh kalimat itu. Sebenarnya 
mudah untuk mengetahui apa dimaksud. Marilah terlebih 
dahulu kita mengetahui apa seluk-beluk Tuhan itu, dan 
lawan dari itu adalah seluk-beluk Iblis. Di dalam Efesus 3:16, 
“Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, 
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam 
batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu 
dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, 
supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat 
memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya 
dan tingginya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, 
yang melampaui pengetahuan, supaya kamu dipenuhi dengan 
seluruh kepenuhan Tuhan.” Nah menurut ayat-ayat ini, ketika 
seseorang mengenal seluk-beluk Tuhan di dalam hidupnya, itu 
adalah pengalaman pribadi yang nyata akan Roh Tuhan yang 
diam di dalam dia, dan pikirannya diterangi oleh hikmat dan 
pengetahuan dari Tuhan melalui Firman. Tetapi seluk-beluk 
Iblis adalah ia akan berusaha untuk menghancurkan hal 
itu. Seperti yang selalu terjadi ia akan berusaha membuat 
sebuah pengganti bagi kenyataan Tuhan itu. Bagaimana 
ia akan melakukannya? Ia akan membuang pengetahuan 
akan kebenaran Tuhan — menghancurkan Firman dengan 
mengemukakan perkataannya sendiri, “Ya, tentulah Tuhan 
telah berfirman?” Kemudian ia akan menggantikan pribadi 
Kristus di dalam roh kita. Ia akan melakukan hal itu, seperti 
ia telah menyebabkan umat Israel melakukan hal yang sama; 
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melalui seorang manusia yang memerintah sebagai raja 
menggantikan Tuhan. Pengalaman lahir-kembali akan ditolak 
dan digantikan dengan keanggotaan gereja. Seluk-beluk Iblis 
itu sudah dimasuki di zaman itu. Dan buah dari seluk-beluk 
Iblis yaitu dusta, pembunuhan dan kejahatan-kejahatan yang 
mengerikan muncul dari situ.

UPAH

 Wahyu 2:26-29, “Dan barangsiapa menang, dan 
melakukan pekerjaan-Ku sampai kesudahannya, kepadanya 
akan Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa; dan ia akan 
memerintah mereka dengan tongkat besi; mereka akan 
diremukkan seperti tembikar tukang periuk — sama seperti 
yang telah Kuterima dari Bapa-Ku. Dan kepadanya akan 
Kukaruniakan bintang fajar. Siapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”

 “Barangsiapa menang dan melakukan pekerjaan-Ku 
sampai kesudahannya.” Jelas sekali dari perkataan Roh itu 
mengenai pekerjaan bahwa Tuhan sedang berusaha agar 
orang kepunyaan-Nya memahami pendapat-Nya mengenai 
pekerjaan yang benar itu. Empat kali Ia menyebut pekerjaan. 
Dan sekarang Ia berkata, bahwa ia yang tetap melakukan 
pekerjaan-Nya dengan setia sampai kesudahannya akan 
diberikan kuasa atas bangsa-bangsa, dan akan menjadi 
seorang pemimpin yang kuat, cakap, dan teguh, yang dapat 
menghadapi situasi apa pun dengan penuh kekuatan, sehingga 
jika perlu musuh yang paling nekat pun akan dihancurkan. 
Demonstrasi pemerintahannya dengan kuasa akan sama 
seperti pemerintahan sang Anak. Hal ini sangat mengagumkan. 
Tetapi mari kita melihat janji ini di dalam terang zaman itu. 
Roma yang kuat dengan dukungan negara, mempekerjakan 
raja-raja dan para tentara dan pembuat undang-undang, 
mematahkan dan menggiling semua yang ada di hadapannya. 
Ia telah membunuh berjuta-juta orang dan masih lapar untuk 
membunuh berjuta-juta orang lagi yang tidak akan tunduk 
kepadanya. Tanpa toleransi ia mengangkat atau menurunkan 
raja-raja kapan saja ia bisa. Ya, campur tangannya benar-benar 
telah menyebabkan bangsa-bangsa jatuh sebab ia telah 
bertekad untuk menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan. 
Pekerjaannya adalah pekerjaan iblis, sebab ia membunuh 
dan berdusta sama seperti yang dilakukan iblis. Tetapi 
akan tiba harinya di mana Tuhan akan berkata, “Bawalah 
musuh-musuh-Ku yang ada di hadapan-Ku ini dan bunuhlah 
mereka.” Pada waktu itulah orang benar akan berada bersama 
dengan Tuhan mereka ketika murka-Nya yang benar akan jatuh 
ke atas para penghujat. Orang benar datang bersama-sama 
dengan Dia di dalam kemuliaan, akan menghancurkan mereka 
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yang merusak bumi dan yang menghancurkan orang-orang 
kudus Tuhan. Itu adalah zaman untuk memberikan pipi yang 
satu lagi, yang sangat menyedihkan; tetapi harinya akan datang 
di mana kebenaran akan menang, dan siapakah yang akan 
tahan berdiri di dalam apinya dan selamat? Hanya orang-orang 
yang telah ditebus Tuhan.
 “Dan kepadanya akan Kukaruniakan bintang fajar.” 
Menurut Wahyu 22:16, dan juga 2 Petrus 1:19, Yesus adalah 
Bintang Fajar. “Aku adalah akar dan keturunan Daud, bintang 
fajar yang gilang-gemilang.” “Sampai fajar menyingsing dan 
bintang fajar terbit bersinar di dalam hatimu.” Oleh karena 
itu, Roh sedang berjanji kepada orang-orang pilihan di Zaman 
Kegelapan itu sehubungan dengan diri-Nya sendiri dan 
kemudian di zaman-zaman yang akan datang.
 Seperti yang telah kami katakan, bahwa Yesus menyatukan 
diri-Nya dengan utusan di setiap zaman. Mereka menerima 
dari-Nya wahyu mengenai Firman bagi tiap-tiap zaman. 
Pewahyuan Firman ini membawa orang-orang pilihan Tuhan ke 
luar dari dunia dan masuk ke dalam penyatuan penuh dengan 
Yesus Kristus. Utusan-utusan ini disebut bintang-bintang 
karena mereka bercahaya dengan cahaya yang diberikan atau 
yang dipantulkan dari sang Anak, yaitu Yesus. Mereka juga 
disebut bintang-bintang karena mereka adalah “pembawa 
terang” di waktu malam. Demikianlah di dalam kegelapan dosa, 
mereka membawa terang Tuhan bagi umat-Nya.
 Itu adalah Zaman Kegelapan. Itu betul-betul gelap 
sebab Firman Tuhan hampir seluruhnya tersembunyi dari 
orang-orang. Pengetahuan tentang Yang Mahatinggi hampir 
lenyap. Kematian telah mengalahkan banyak sekali dari 
orang-orang percaya itu sampai jumlah mereka tinggal sedikit 
sekali. Hal-hal tentang Tuhan berada pada titik yang paling 
rendah sepanjang masa sampai hari ini, dan pada waktu itu 
tampaknya Iblis pasti akan mengalahkan umat Tuhan.
 Jika pernah ada umat yang memerlukan sebuah janji 
yang memeluk suatu negeri yang tidak ada malam, maka itu 
adalah umat di Zaman Kegelapan. Dan itulah sebabnya Roh 
menjanjikan bintang fajar kepada mereka. Ia sedang memberi 
tahu kepada mereka bahwa Bintang Agung itu, yaitu Yesus, 
Yang tinggal di dalam Terang yang tidak dapat didekati oleh 
manusia, di dalam kerajaan yang akan datang akan menerangi 
mereka dengan kehadiran-Nya sendiri secara pribadi. Ia 
tidak akan memakai bintang-bintang (para utusan) lagi untuk 
memberi terang di dalam kegelapan. Yesus, Dia sendiri, yang 
akan berbicara kepada mereka muka dengan muka ketika Ia 
berbagi kerajaan-Nya dengan mereka.
 Bintang fajarlah yang terlihat ketika terang matahari 
mulai bersinar. Ketika Matahari (Yesus) kita, datang, 
utusan-utusan tidak akan diperlukan lagi; Ia sendiri yang 
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akan membawa pesan sukacita-Nya kepada kita; dan 
sementara Ia memerintah kerajaan-Nya, dan kita hidup di 
dalam hadirat-Nya, maka terang Firman itu akan menjadi 
semakin terang pada hari kita yang sempurna itu.
 Apa lagi yang dapat kita inginkan melebihi Yesus sendiri? 
Bukankah Ia adalah segalanya, yaitu Segalanya yang Sempurna?
 Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa 
yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ya, 
Yehovah Tuhan, oleh Roh-Mu, biarlah kami mendengarkan 
kebenaran-Mu.



BAB TUJUH

ZAMAN GEREJA SARDIS

Wahyu 3:1-6

 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis: Inilah 
Firman Dia, Yang memiliki ketujuh Roh Tuhan dan ketujuh 
bintang itu: Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau dikatakan 
hidup, padahal engkau mati!
 Waspadalah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang 
sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu 
Aku dapati sempurna di hadapan Tuhan.
 Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima 
dan mendengarnya; turutilah itu dan bertobatlah! Karena 
jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti 
pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku 
tiba-tiba datang kepadamu.
 Tetapi di Sardis ada beberapa nama yang tidak 
mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku 
dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.
 Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian 
putih; dan Aku tidak akan menghapus namanya dari Kitab 
Kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di 
hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.
 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”

SARDIS

 Sardis adalah ibukota Lydia kuno. Ia berpindah tangan 
dari para penguasa Lydia ke orang Persia dan kemudian 
kepada Alexander Agung. Ia dijarah oleh Antiokhos Agung. 
Setelah itu raja-raja Pergamus melanjutkan kekuasaan di sana 
sampai orang Romawi mengambil alih. Pada zaman Tiberius ia 
dihancurkan oleh banyak gempa bumi dan wabah. Hari ini ia 
merupakan sebuah tumpukan puing dan tidak berpenghuni.
 Kota ini pernah menjadi kota perdagangan yang sangat 
penting. Plinius mengatakan bahwa seni mewarnai wol 
ditemukan di sana. Itu adalah pusat seni mewarnai wol dan 
menenun karpet. Daerah itu memiliki emas dan perak dalam 
jumlah yang besar dan dikatakan bahwa uang logam emas 
yang pertama dicetak di sana. Kota ini juga memiliki sebuah 
pasar budak.
 Agama di kota ini adalah penyembahan yang tidak murni 
kepada dewi Kibele. Puing-puing yang besar dari kuil itu 
mungkin masih terlihat.
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 Anda akan ingat bahwa pada Zaman Pergamus saya 
mengatakan bahwa konsep Babilon mengenai “ibu dan anak” 
yang dikenal sebagai Semiramis dan Ninus menjadi Kibele dan 
Dionisos dari Asia. Atribut-atribut yang disematkan kepada 
kedua orang ini sangat menerangkan apabila kita melihatnya 
secara berdampingan.
 Yang laki-laki adalah dewa matahari; yang perempuan 
adalah dewi bulan.
 Yang laki-laki adalah penguasa langit; yang perempuan 
adalah ratu langit.
 Yang laki-laki adalah penyingkap kebaikan dan 
kebenaran; yang perempuan adalah penyingkap 
kelemahlembutan dan belas kasihan.
 Yang laki-laki adalah pengantara; yang perempuan adalah 
perempuan pengantara.
 Yang laki-laki memegang kunci yang membuka dan 
menutup pintu-pintu gerbang dunia yang tak kelihatan; dan 
yang perempuan memegang kunci yang sama dan mengerjakan 
hal yang sama.
 Yang laki-laki sebagai hakim dari orang yang telah mati; 
yang perempuan sebagai yang berdiri di sampingnya.
 Yang laki-laki dibunuh, dibangkitkan dan naik ke sorga; 
yang perempuan diangkat ke sana secara jasmani oleh sang anak.
 Sekarang di Roma dewa yang sama ini diberikan gelar 
yang merupakan gelar Tuhan kita; ia disebut Anak Tuhan 
sementara yang perempuan disebut bunda Tuhan.
 Nah itulah yang kita temukan di sana dalam kedua zaman 
itu, di mana konsep “ibu dan anak” itu menjadi bagian yang 
begitu besar. Tetapi sekarang perhatikanlah bahwa sama 
seperti dahulu ketika masih di Babilon penyembahan kepada 
sang anak mulai dikalahkan oleh penyembahan kepada sang 
ibu, jadi, ia benar-benar telah mengambil tempat sang anak. 
Kita melihat bahwa pada zaman ini penyembahan berhala di 
Sardis adalah penyembahan kepada wanita itu. Hanya kepada 
Kibele, bukan Kibele dan Dionisos. Sang ibu benar-benar 
telah mengambil tempat sang Anak, ia diberikan nilai-nilai 
Ketuhanan. Untuk memahami dari mana agama pada zaman 
ini berasal, orang hanya perlu membaca berbagai gelar dan 
mengingat semua atribut yang indah yang diberikan kepada 
Maria oleh Gereja Roma.
 Dua hal yang benar-benar memberi kesan yang sangat 
kuat kepada saya ketika saya mempelajari penyembahan 
kepada Kibele ini. Yang pertama adalah kenyataan bahwa 
Kibele mengenakan sebuah kunci seperti Yanus yang 
memberikan kepadanya wewenang yang sama seperti Yanus, 
(kunci ke sorga dan bumi dan rahasia-rahasia) dan kenyataan 
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bahwa para penyembah itu mencambuk dirinya sendiri sampai 
darah menyembur dari tubuh mereka, hal yang sama yang 
dilakukan pada hari ini oleh orang-orang Katolik yang merasa 
bahwa mereka sedang menderita seperti Tuhan.
 Kenyataan bahwa ini adalah zaman di mana pertama 
kali terjadi perpecahan yang sesungguhnya dengan Roma 
kepausan yang sebenarnya sedang berkembang, pasti telah 
menyebabkan nabiah Izebel itu mengukuhkan dan menekankan 
doktrin penyembahan Marianya, dalam perlawanan yang tegas 
terhadap orang Protestan yang sama sekali tidak mengakui 
bagian apa pun bagi Maria di dalam rencana Keselamatan, 
selain bahwa Maria adalah orang yang mendapat kasih Tuhan 
sebagai perawan yang dipilih untuk melahirkan Bayi itu. 
Sementara Luther mewujudkan doktrin pembenaran oleh 
iman mereka berpegang pada perbuatan, sakramen penebusan 
dosa, berbagai macam doa dan cara-cara lain yang tidak 
alkitabiah. Dan sementara orang Kristen yang telah dibebaskan 
memuliakan sang Anak, Katolik Roma meningkatkan 
pendewaan mereka kepada Maria sehingga pada abad kedua 
puluh (bertentangan dengan sebagian besar dari para teolog 
tingkat tinggi Roma) kita menyaksikan Paus Pius benar-benar 
meninggikan Maria kepada pengagungan dalam kebangkitan 
tubuh. Secara mutlak itu adalah doktrin Babilon di mana sang 
anak membawa tubuh jasmani ibunya ke dalam sorga.
 Tidak heran bahwa zaman kelima ini berjalan terus 
dengan zaman-zaman yang lain dan akan terus berjalan 
sampai berakhir di lautan api, di mana si pelacur dan 
anak-anaknya dibunuh dalam kematian kedua. Itulah dia, 
penyembahan kepada Maria, penyembahan kepada Kibele. 
Ngomong-ngomong, tahukah Anda bahwa Kibele adalah 
Astarte di mana Izebel adalah imam wanitanya dan yang 
menyebabkan umat Israel jatuh melalui ritual-ritual cabul 
yang dipimpinnya? Ya, itulah siapa dia di dalam Alkitab.

ZAMAN

 Zaman Sardis atau zaman gereja yang kelima ini 
berlangsung dari tahun 1520 sampai tahun 1750. Zaman ini 
biasanya disebut Zaman Reformasi.

UTUSAN

 Utusan bagi zaman ini adalah utusan yang paling 
dikenal dari segala zaman. Ia adalah Martin Luther. Martin 
Luther adalah seorang cendekiawan yang cemerlang dengan 
pembawaan yang lemah lembut. Ia sedang belajar untuk 
menjadi seorang pengacara ketika sakit yang berkepanjangan 
dan kematian seorang teman dekatnya membuat dia 
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menjadi serius mengenai kondisi rohani dari kehidupannya. 
Ia masuk ke biara Agustinus di Erfurt pada tahun 1505. Di 
sana ia mempelajari ilmu filsafat dan juga Firman Tuhan. 
Ia menjalani kehidupan sakramen penebusan dosa yang 
sangat ketat, tetapi semua tindakan lahiriah itu tidak dapat 
menghilangkan perasaan berdosanya. Ia berkata, “Aku 
menyiksa diriku sendiri sampai hampir mati untuk berdamai 
dengan Tuhan, tetapi aku masih berada di dalam kegelapan 
dan tidak menemukan damai itu.” Lalu vikaris-jenderal dari 
ordonya, yaitu Staupitz, menolong dia untuk memperoleh 
pengertian bahwa keselamatannya harus merupakan 
pengalaman dari sebuah pekerjaan batiniah bukan sebuah 
ritual. Dengan dorongan semangat itu, ia semakin mencari 
Tuhan. Kemudian ia menjadi seorang imam. Sampai pada saat 
itu ia masih belum diselamatkan. Ia menjadi seorang yang giat 
dan serius dalam mempelajari Firman dan karya-karya teologi 
yang agung yang masih ada. Ia banyak dicari sebagai seorang 
pengajar dan pengkhotbah karena pengetahuannya yang 
dalam dan ketulusannya yang luar biasa. Untuk memenuhi 
sebuah janji kepada dirinya sendiri maka ia pergi ke Roma. 
Di sana ia melihat kesia-siaan dari segala perbuatan yang 
dipaksakan oleh gereja untuk mendatangkan keselamatan, 
dan Firman Tuhan benar-benar menyentuh hatinya, “Orang 
benar akan hidup oleh iman.” Dalam perjalanan pulangnya 
kebenaran Injili dari ayat Kitab Suci ini memenuhi pikirannya 
dan ia dibebaskan dari dosa dan dilahirkan ke dalam kerajaan 
Tuhan. Segera setelah itu ia diangkat menjadi Doktor Ilmu 
Ketuhanan dan ditugaskan “untuk mengabdikan seluruh 
kehidupannya untuk mempelajari dan menjelaskan dengan 
tepat dan membela Kitab Suci yang kudus ini.” Tugas itu ia 
laksanakan, dan dengan dampak yang begitu besar sehingga 
hatinya dan hati orang-orang yang berada di sekitarnya 
benar-benar diteguhkan di atas kebenaran Firman. Dan 
dengan segera Firman masuk ke dalam konflik terbuka dengan 
penyalahgunaan segala kredo dan doktrin gereja.

 Maka ketika Leo X menjadi paus, dan John Tetzel datang 
untuk menjual surat pengampunan dosa, Luther tidak 
punya pilihan lain kecuali bangkit melawan pengajaran 
yang anti-Alkitab ini. Pertama, ia mengguntur dari mimbar 
menentang hal itu, dan kemudian ia menulis 95 dalilnya yang 
terkenal yang ia pakukan pada pintu Gereja Castle pada 
tanggal 31 Oktober 1517.

 Dalam waktu yang singkat Jerman berkobar-kobar dan 
reformasi mulai terjadi. Nah ingatlah bahwa Martin Luther 
bukanlah satu-satunya orang yang telah memprotes Gereja 
Katolik Roma. Ia hanyalah salah satu dari banyak orang. 
Orang-orang lain sudah menolak untuk mengakui kuasa para 
paus yang memberikan kepada mereka sendiri kekuasaan 
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duniawi dan rohani, dan malahan di antara para paus itu ada 
pembaruan-pembaruan kecil yang bersifat sementara. Ya, ada 
banyak orang lain yang mengemukakan berbagai persoalan, 
tetapi dalam kaitannya dengan Luther, waktu Tuhan sudah 
matang bagi sebuah gerakan yang pasti yang akan menjadi 
awal dari pemulihan gereja menuju pencurahan Roh Kudus 
pada masa depan yang masih cukup lama.
 Nah Martin Luther, dia sendiri, adalah seorang Kristen 
yang penuh Roh dan peka. Sudah pasti ia adalah seorang 
yang berpegang pada Firman, sebab ia bukan hanya memiliki 
semangat yang sangat kuat untuk mempelajari Firman tetapi 
juga untuk membuat Firman itu tersedia bagi semua orang, agar 
semua orang dapat hidup menurut Firman. Ia menerjemahkan 
kitab Perjanjian Baru dan memberikannya kepada orang-orang. 
Pekerjaan yang penuh dengan susah payah itu dikerjakan 
sendiri, mengoreksi tiap bagian sampai sebanyak dua puluh 
kali. Ia mengumpulkan kepadanya sekelompok ahli bahasa 
Ibrani, di antara mereka adalah orang-orang Yahudi dan 
menerjemahkan kitab Perjanjian Lama.
 Karya Luther yang agung itu masih merupakan karya yang 
menjadi dasar bagi semua pekerjaan Kitab Suci selanjutnya di 
Jerman.
 Ia adalah seorang pengkhotbah dan pengajar Firman yang 
hebat, dan ia bersikeras khususnya pada tahun-tahun pertama 
dari ketenarannya, bahwa Firman adalah satu-satunya patokan. 
Demikianlah ia menentang bahwa perbuatan adalah cara untuk 
memperoleh keselamatan dan baptisan sebagai cara untuk lahir 
baru. Ia mengajarkan pengantaraan Kristus bukan manusia 
sebagaimana konsep yang asli dan Pentakosta. Ia adalah seorang 
yang banyak berdoa dan mengetahui bahwa semakin banyak 
pekerjaan yang harus ia kerjakan, dan semakin ia terdesak oleh 
waktu, semakin banyak waktu yang ia berikan kepada Tuhan 
dalam berdoa untuk memastikan hasil yang memuaskan. Ia 
tahu apa artinya berperang dengan iblis, dan dikatakan bahwa 
pada suatu hari Iblis menampakkan diri kepadanya, dan Luther 
melemparkan tinta kepadanya, sambil mengusir dia pergi. Pada 
waktu yang lain ada dua orang yang fanatik datang kepadanya 
untuk membujuk dia bergabung dengan mereka dalam usaha 
memusnahkan semua imam dan Alkitab. Ia mengetahui roh yang 
ada di dalam mereka dan mengusir mereka.
 Di dalam buku Sejarah Sauer’s, Jilid 3, halaman 406, ada 
catatan mengenai Dr. Martin Luther, dikatakan bahwa ia 
adalah, “seorang nabi, penginjil, orang yang berbahasa roh, 
penafsir, di dalam satu pribadi, dikaruniai dengan semua dari 
kesembilan karunia Roh itu.”
 Apa yang menggetarkan hatinya oleh Roh Kudus, dan 
yang merupakan tunas hijau yang kecil yang menandakan 
bahwa kebenaran sedang kembali kepada gereja seperti pada 
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hari Pentakosta, adalah doktrin pembenaran: keselamatan 
oleh kasih karunia, terlepas dari perbuatan-perbuatan. Saya 
mengakui bahwa Dr. Luther tidak hanya percaya, dan tidak 
hanya berkhotbah, tentang pembenaran, tetapi itu adalah 
tema pokoknya, karena sesungguhnya memang harus begitu 
sebab itu adalah doktrin dasar dari kebenaran Firman. Ia akan 
dikenal untuk selamanya sebagai alat di tangan Tuhan yang 
menghidupkan kembali kebenaran ini. Ia adalah utusan yang 
kelima dan pesannya adalah “ORANG BENAR AKAN HIDUP 
OLEH IMAN.” Tentu saja kita mengakui bahwa ia tahu dan 
mengajarkan bahwa kita harus berjalan dari iman kepada 
iman. Pemahamannya yang menakjubkan tentang kedaulatan, 
pemilihan, penetapan dari semula dan kebenaran-kebenaran 
lain menunjukkan bahwa ia adalah seorang tokoh yang 
besar dalam Firman, tetapi saya katakan lagi, seperti yang 
dikatakan oleh para sejarawan, bahwa Tuhan telah memakai 
dia untuk membawa kepada orang-orang standar Tuhan 
melawan perbuatan — “Orang benar akan hidup oleh iman.”

 Nah seperti yang telah saya katakan, para sejarawan 
menyebut zaman ini, Periode Reformasi. Itu tepat sekali. 
Memang itulah zaman tersebut. Itu harus merupakan periode 
reformasi sebab Martin Luther adalah seorang reformator, 
bukan seorang nabi. Nah saya tahu bahwa buku sejarah itu 
menyebut dia sebagai seorang nabi, tetapi itu tidak berarti 
buku sejarah itu benar, sebab tidak ada catatan tentang 
Martin Luther yang membuat dia memenuhi syarat sebagai 
seorang nabi Tuhan yang sejati dalam arti alkitabiah yang 
luas dari kata tersebut. Ia adalah pengajar yang baik dengan 
beberapa manifestasi Roh dalam hidupnya dan kita memuji 
Tuhan atas hal itu. Maka ia tidak bisa memimpin gereja 
kembali kepada seluruh kebenaran seperti seorang yang 
seperti Rasul Paulus yang adalah rasul dan nabi.

 Nah sejalan dengan waktu kita mendapati suatu 
perubahan besar dalam cara ia menangani urusan-urusan di 
mana ia terlibat di dalamnya. Pada mulanya ia begitu lemah 
lembut, begitu berani, begitu sabar dan senantiasa menantikan 
Tuhan untuk menyelesaikan segala persoalan. Tetapi 
kemudian banyak sekali orang yang mulai datang ke panjinya. 
Tujuan mereka bukan benar-benar rohani. Lebih tepatnya 
mereka memiliki berbagai motivasi politik. Mereka ingin 
mematahkan kuk dari paus. Mereka tidak suka mengirimkan 
uang ke Roma. Orang-orang fanatik bangkit. Dengan segera 
ia terseret ke dalam urusan politik dan keputusan-keputusan 
yang sebetulnya di luar urusan gereja, kecuali kalau gereja 
melalui doa, khotbah dan tindakan dapat menegakkan 
sebuah standar yang diperhatikan. Masalah-masalah politik 
ini menumpuk sehingga ia terpaksa masuk ke dalam posisi 
yang tidak dapat dipertahankan sebagai perantara antara para 
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tuan tanah dan petani. Keputusan-keputusannya sangat keliru 
sehingga terjadilah pemberontakan dan ribuan orang mati 
terbunuh. Ia bermaksud baik, tetapi sekali ia membiarkan 
dirinya terlibat lagi dalam sebuah Injil Negara-dan-Gereja ia 
harus menuai puting beliung.
 Tetapi meskipun begitu, Tuhan telah memakai Martin 
Luther. Janganlah mengatakan bahwa niatnya salah. Biarlah 
hanya dikatakan bahwa penilaiannya salah. Sesungguhnya 
jika orang Lutheran bisa kembali kepada ajarannya dan 
melayani Tuhan seperti saudara yang mulia ini telah melayani 
Dia, maka umat itu pasti akan menjadi penghargaan dan 
pujian bagi Tuhan dan Juruselamat yang agung, Yesus Kristus.

SALAM

 Wahyu 3:1, “Inilah firman Dia, Yang memiliki ketujuh Roh 
Tuhan dan ketujuh bintang itu.”

 Sekali lagi seperti dalam keempat zaman sebelumnya Roh 
sedang menyatakan Tuhan kita yang mulia kepada kita dengan 
mengemukakan atribut-atribut-Nya yang mengagumkan. Kali 
ini sementara Ia berdiri di tengah-tengah gereja, kita melihat 
Dia sebagai Pribadi yang memiliki ketujuh Roh Tuhan dan 
ketujuh bintang. Kita tahu siapa ketujuh bintang itu, tetapi kita 
harus mencari tahu apa yang dimaksud dengan ketujuh Roh itu.

 Ungkapan yang sama ini ditemukan empat kali dalam 
Kitab Wahyu. Wahyu 1:4, “Dari ketujuh Roh Yang ada 
di hadapan takhta-Nya.” Wahyu 3:1, “Inilah firman Dia, 
Yang memiliki ketujuh Roh.” Wahyu 4:5, “Dan dari takhta 
itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu dan suara, 
dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: itulah 
ketujuh Roh Tuhan.” Wahyu 5:6, “Maka aku melihat di 
tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di 
tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba seperti 
telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah 
ketujuh Roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi.”

 Pertama-tama, kita tahu dengan pasti bahwa ayat-ayat ini 
tidak mengajarkan suatu ajaran yang baru dan bertentangan 
dengan Yohanes 4:24a, “Tuhan itu SATU (tunggal) Roh.” 
Tetapi ini seperti 1 Korintus 12:8-11 di mana kita mendapati 
SATU Roh memanifestasikan diri-Nya dalam SEMBILAN 
cara. Dengan demikian kita mengetahui bahwa ketujuh Roh 
Tuhan itu berarti Roh yang satu dan yang sama itu yang 
muncul dalam tujuh cara. Nah dalam Wahyu 4:5 ketujuh Roh 
yang sama itu disebut “obor yang menyala-nyala” di hadapan 
Tuhan. Karena Yohanes selalu hanya memakai simbol-simbol 
Perjanjian Lama dalam kitab Wahyu, maka kita pergi ke 
Perjanjian Lama dan menemukan dari Amsal 20:27 bahwa 
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“roh manusia adalah pelita Tuhan.” Kita mendapati bahwa 
ketujuh Roh ini berkaitan dengan manusia. Di dalam Yohanes 
5:35 Yohanes Pembaptis disebut “terang yang menyala” 
yang sebenarnya harus diterjemahkan sebagai “pelita yang 
menyala.” Kemudian dalam Wahyu 5:6 ketujuh Roh itu 
dikenali sebagai tujuh mata. Di dalam Zakharia 4:10, “Sebab 
siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang 
kecil?, sebab mereka akan bersukaria melihat batu pilihan 
di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan.” 
Nyata sekali bahwa kata “mereka” itu menunjuk kepada 
beberapa laki-laki. Maka kita melihat bahwa ketujuh mata 
Tuhan itu dalam hal ini adalah beberapa laki-laki — tentu 
saja mereka akan merupakan beberapa laki-laki yang diurapi, 
penuh dengan Roh Kudus, sebab pelayanan Tuhan bukan 
di dalam kuasa manusia melainkan dari kuasa Roh Kudus. 
Dengan menyatukan semua penemuan kita yang Alkitabiah 
itu maka nyatalah bahwa ketujuh Roh Tuhan itu menunjuk 
kepada pelayanan yang terus-menerus dari Roh Kudus yang 
sama di dalam kehidupan ketujuh laki-laki yang dengannya 
Tuhan mengidentifikasikan diri-Nya sendiri dengan sangat 
erat. Mereka adalah mata-Nya, dan mereka adalah pelita-Nya. 
Siapa ketujuh laki-laki ini dapat diketahui dengan mudah, 
sebab ungkapan yang berikutnya menyebut mereka ketujuh 
bintang yang telah kita ketahui sebagai ketujuh utusan bagi 
ketujuh zaman itu. Betapa indahnya itu. Lihatlah, bintang 
berfungsi untuk memantulkan terang pada malam hari, 
sebab matahari telah pergi. Demikian pula utusan (yang 
dikiaskan sebagai sebuah bintang) bagi setiap zaman adalah 
untuk memantulkan terang dari sang Anak. Mereka semua 
melakukannya dengan Roh Kudus.
 Paulus adalah utusan yang pertama dan ia berkata 
dalam Galatia 1:8 bahwa jika malaikat, utusan, vikaris, tidak 
peduli siapa pun dia — jika ia memberitakan suatu injil yang 
berbeda dengan Injil yang telah Paulus beritakan, terkutuklah 
dia. Paulus tahu bahwa setelah ia pergi serigala-serigala 
yang ganas akan masuk. Ia tahu bahwa Iblis pun dapat 
menampakkan diri sebagai malaikat terang, apalagi para 
pelayannya. Maka ia memperingatkan bahwa Injil ini akan 
selalu tetap sama. Nah Paulus telah membaptis dalam Nama 
Yesus dan membaptis ulang orang-orang yang belum dibaptis 
selam seperti itu. Ia menertibkan gereja dan mengajarkan 
bagaimana cara yang benar dalam mempergunakan 
karunia-karunia Roh dan menegaskan bahwa karunia-karunia 
itu akan tetap ada di dalam gereja sampai Yesus datang. 
Demikianlah utusan-utusan berikutnya, yaitu keenam utusan 
lainnya, oleh Roh Kudus yang sama, akan menyala-nyala 
dengan api yang sama dan memberikan terang yang sama dari 
Injil Yesus Kristus dan tanda-tanda akan menyertai mereka. 
Apakah Ireneus memenuhi syarat? Ya. Martin? Ya. Columba? 
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Ya. Martin Luther? Tentu saja. Wesley? Ya Pak, ia memiliki 
pelayanan yang besar dan bahkan mendoakan kudanya 
agar sembuh dan kuda itu sembuh. Begitulah. Tujuh zaman 
gereja dan tujuh utusan yang saling menyerupai, dan Paulus 
mengutuk siapa pun yang menyebut dirinya seorang utusan 
tetapi memiliki suatu injil yang berbeda dan hidup di dalam 
suatu terang yang berbeda.
 Nah apakah pernyataan saya yang terakhir itu sesuai 
dengan Firman yang lainnya? Ya. Dikatakan di dalam 
Firman bahwa jika seorang menambahkan sesuatu kepada 
kitab ini atau mengurangkan sesuatu darinya, maka ia akan 
dikenakan malapetaka dan dihakimi untuk dihukum oleh 
Tuhan. Tuhan berkata, “Aku akan menambahkan kepadanya 
malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini atau 
Aku akan mengambil bagiannya dari Kitab Kehidupan.” 
Wahyu 22:18.
 Jadi kita memahami bahwa Ketujuh Roh itu sebenarnya 
menunjuk kepada Satu Roh Tuhan yang melaksanakan 
kehendak dan Firman Tuhan di dalam generasi-generasi yang 
berbeda. Saya ingin mengilustrasikan hal itu dari Firman. Roh 
Tuhan begitu berkuasa atas Elia. Kemudian Roh yang sama 
itu turun ke atas Elisa dengan kuasa yang dua kali lipat. Lalu 
berabad-abad kemudian, Roh yang sama Yang kita sebut Roh 
Elia untuk menggambarkan pelayanan-Nya, datang kembali 
ke atas Yohanes Pembaptis. Suatu hari Roh yang sama itu 
yang dikenali melalui cara pelayanan yang sama akan turun 
ke atas seorang laki-laki bagi zaman gereja bangsa bukan 
Yahudi yang terakhir. Sekali lagi: Kitab Suci berkata bahwa 
Tuhan mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan 
kuasa dan Ia berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan 
semua orang yang dikuasai iblis. Ketika Yesus hendak pergi 
Ia menyuruh murid-murid-Nya untuk menunggu sampai hari 
Pentakosta di mana pada saat itu Roh yang sama yang ada 
pada-Nya akan datang kembali dan turun ke atas mereka 
dan memenuhi mereka. Kemudian tubuh (gereja) “yang 
telah dipanggil ke luar” itu akan menggantikan Dia di muka 
bumi ini, mengambil tempat-Nya. Dan karena Roh yang 
sama yang ada di dalam Dia akan berada di dalam mereka, 
maka mereka pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan 
yang sama. Dan setiap umat yang benar-benar adalah Tubuh 
Yesus Kristus (gereja yang sejati) akan memanifestasikan 
pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang telah dilakukan 
oleh Yesus dan gereja Pentakosta itu sebab Roh yang sama 
akan berada di dalam mereka. Gereja lain yang mana pun 
yang tidak memiliki Roh dan manifestasi-manifestasi itu akan 
harus bertanggung jawab kepada Tuhan.
 Juga dikatakan di sini bahwa ketujuh bintang ini, atau 
ketujuh utusan bagi ketujuh zaman ini ada di tangan-Nya. 
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Ia memegang mereka. Maka Anda bisa langsung tahu bahwa 
jika mereka dipegang di tangan-Nya berarti mereka dikaitkan 
dengan kuasa-Nya. Itulah yang dimaksud dengan tangan itu. 
Itu menandakan kuasa Tuhan! Dan wewenang Tuhan. Tidak 
ada seorang pun dari mereka yang datang dengan kuasa dan 
wewenangnya sendiri. Itulah apa yang dikatakan oleh Paulus. 
Tidak ada orang yang berani. Itu memerlukan wewenang 
Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Injil diberitakan dengan 
wewenang dari Tuhan di dalam kuasa Roh. Para laki-laki ini 
semuanya diberi kuasa oleh Roh Kudus. Mereka semua berdiri 
menghadapi dunia. Mereka mampu melakukan itu. Mereka 
penuh dengan Tuhan. Mereka DIUTUS atau diberi wewenang 
oleh Tuhan BUKAN oleh dirinya sendiri atau orang lain.
 Nah mereka memiliki apa yang tidak dapat dimiliki 
oleh dunia. Yesus berkata bahwa ketika Ia pergi Ia akan 
mengutus Roh-Nya Yang tidak dapat diterima oleh dunia. 
Itu benar. Dunia, atau sistem-sistem dunia tidak dapat 
menerima Dia. Itulah organisasi — itu adalah sistem dunia. 
Tunjukkan kepada saya sebuah gereja sistem dunia yang 
penuh dengan Roh Kudus. Saya ingin melihatnya. Jika Anda 
dapat menunjukkan kepada saya sebuah gereja yang seperti 
itu berarti Anda menemukan suatu kesalahan di dalam 
Firman. Tidak Pak. Tidak ada satu pun dari ketujuh utusan 
ini yang diorganisasikan. Kemungkinannya adalah mereka 
diusir atau mereka keluar karena mereka sudah yakin akan 
dosa organisasi. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa berada 
di dalam organisasi sedangkan organisasilah yang mengambil 
tempat Roh dan denominasilah yang mengambil tempat 
Firman? Ingatlah, “Organisasi” adalah “KEMATIAN.” Itu 
tidak bisa lain. Jika dunia mengambil alih, Roh pergi.
 Ya, jadi Roh itu bukan tujuh Roh tetapi SATU. Ia 
akan selalu sama dan bertindak dengan cara yang sama. 
Dan ketujuh utusan itu akan memiliki Roh yang sama dan 
mengajarkan Firman yang sama dan memiliki kuasa yang 
sama. Dan jika gereja itu adalah gereja yang sejati maka ia 
akan memiliki Roh dan Firman dan tindakan-tindakan 
kuasa yang mereka miliki pada hari Pentakosta. Menurut 
pengalaman ia akan menjadi sebuah gereja Pentakosta; 
dan di sana akan ada bahasa roh, dan penafsiran dan 
nubuat dan kesembuhan-kesembuhan. Tuhan akan berada 
di tengah-tengah gereja itu dan Tuhan akan menyatakan 
diri-Nya di tengah-tengah gereja itu seperti yang selalu Ia 
lakukan. Haleluya! Dan ia TIDAK akan diorganisasikan. 
Jangan lupakan itu.
 Sekarang kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus sedang 
menyatakan diri-Nya sepanjang zaman-zaman itu melalui 
Roh-Nya di dalam para utusan itu. Mereka seperti Musa 
bagi umat Israel. Sebagaimana Musa memiliki wahyu bagi 
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zamannya, demikian pula tiap-tiap utusan itu memiliki wahyu 
dan pelayanan dari Tuhan bagi zamannya. Maka ketika kita 
melihat bahwa para utusan itu berada di tangan-Nya, berarti 
kita melihat Tuhan mengidentifikasikan diri-Nya sendiri dengan 
para laki-laki itu dan memberikan kuasa-Nya kepada mereka. 
Tidaklah cukup bahwa Ia telah menghubungkan diri-Nya 
dengan segenap gereja, yang telah kita lihat ketika Ia berdiri di 
antara ketujuh kaki dian emas. Bahkan tidak cukup juga bahwa 
kita melihat pelayanan lima jawatan yang ada dalam Efesus 
pasal empat (rasul, nabi, pengajar, pemberita Injil, gembala). 
Sebab dalam setiap zaman, gereja selalu menyeleweng, dan itu 
bukan kaum awamnya saja tetapi kaum pendetanya juga — para 
gembala dan domba-dombanya salah. Kemudian Tuhan Sendiri 
hadir sebagai Gembala Agung di dalam pelayanan-pelayanan 
dari ketujuh laki-laki itu untuk menuntun umat-Nya kembali 
kepada kebenaran dan kepada kuasa yang melimpah dari 
kebenaran itu. Tuhan berada di dalam umat-Nya — seluruh 
umat-Nya, sebab jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus 
maka ia bukan milik-Nya. Dan Ia adalah Firman. Maka itu 
akan merupakan Firman yang dikenali di dalam umat. Tetapi 
Ia telah menempatkan sebuah kepemimpinan yang khusus 
di dalam diri para laki-laki itu menurut pilihan-Nya sendiri 
dan menurut keputusan kehendak-Nya. Mereka tampil sekali 
di dalam tiap zaman. Roh yang sama yang berada di dalam 
mereka. Betapa berbedanya hal ini dengan ajaran sesat dari 
Roma itu. Mereka mempunyai seorang laki-laki yang mereka 
pilih sendiri — satu demi satu secara bergantian — tidak ada 
satu pun yang menghasilkan kuasa Tuhan — tidak ada satu pun 
yang tinggal di dalam Firman Tuhan — masing-masing berselisih 
dengan yang sebelumnya dan masing-masing menambahkan 
apa yang ia inginkan seolah-olah ia adalah Tuhan. Tuhan tidak 
berada di dalamnya. Tetapi Ia berada di dalam utusan-Nya 
dan barangsiapa yang mau memiliki kepenuhan Tuhan akan 
mengikuti utusan itu sebagaimana utusan itu adalah seorang 
pengikut Tuhan oleh Firman-Nya.
 “Ia yang memiliki ketujuh Roh Tuhan dan ketujuh 
bintang itu.” Wahyu 3:1. Sebagaimana Tuhan yang sama 
ini mengidentifikasikan diri-Nya dengan manusia dalam 
penjelmaan, maka sekali lagi Ia mengidentifikasikan 
diri-Nya dengan manusia melalui Roh-Nya di dalam 
manusia. “Orang-orang ini adalah milik-Ku,” firman Tuhan. 
Ketujuh utusan yang dipenuhi Roh itu adalah milik Tuhan. 
Mereka mungkin ditolak. Mereka mungkin dipertanyakan. 
Sesungguhnya, bagi pikiran manusia mereka mungkin malah 
tampaknya tidak memenuhi syarat — meskipun demikian, 
mereka adalah utusan bagi zaman mereka. Tuhan memakai 
seorang Abraham (ia pernah berdusta), Tuhan memakai 
seorang Musa (ia pernah memberontak), seorang Yunus 
(ia pernah tidak taat), seorang Simson (ia pernah berdosa), 
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seorang Daud (ia pernah membunuh). Ia juga memakai seorang 
Yosua, dan seorang Yusuf. Dan mereka yang memiliki noda 
besar jauh lebih banyak daripada mereka yang sejarahnya 
tampak sempurna. SEMUANYA ITU DAHULU, DAN 
SEKARANG ADALAH MILIK-NYA. Tidak ada yang berani 
menyangkal hal itu. Ia memakai mereka oleh dan melalui Roh 
Kudus yang Ia taruh di dalam mereka. Kepada Tuan mereka 
sendiri mereka berdiri atau jatuh. Dan di dalam mereka semua 
kehendak Tuhan yang berdaulat terlaksana. Biarlah sejarah di 
luar berusaha menyangkal hal itu, hal itu tetap berdiri teguh. 
Tuhan Yang Kekal masih berjalan di antara kaki dian emas 
dan mengirim para utusan-Nya oleh Roh-Nya dengan Firman 
kepada umat di setiap zaman.

CELAAN

 Wahyu 3:1b, “Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau 
dikatakan hidup, padahal engkau mati!” Wahyu 3:2b, “Sebab 
tidak satu pun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di 
hadapan Tuhan.” Nah di sini, sesungguhnya, ada suatu hal 
yang sangat aneh. Di dalam setiap zaman sampai di titik 
ini Roh selalu memberikan pujian terlebih dahulu kepada 
orang percaya sejati, dan kemudian mencela pokok anggur 
yang palsu. Tetapi dalam periode ini nyata sekali ada sikap 
yang secara sengaja begitu tidak peduli terhadap Tuhan dan 
Firman-Nya, sehingga seluruh pesan bagi zaman kelima ini 
bergema dengan kecaman.
 “Aku tahu segala pekerjaanmu.” Pekerjaan-pekerjaan apa 
yang muncul di hadapan Tuhan dan yang menyebabkan Ia 
tidak berkenan? Baiklah, Anda tahu bahwa tiap-tiap zaman 
bertumpang-tindih ke zaman yang berikutnya, maka kita 
mempunyai kelanjutan dari pekerjaan-pekerjaan pada zaman 
keempat ke dalam zaman kelima. Seperti yang telah Anda 
ketahui dengan baik pekerjaan-pekerjaan itu adalah:
 1. Kepemimpinan Roh Kudus digantikan oleh sebuah 
hierarki manusia.
 2. Firman Tuhan yang murni dan manfaatnya yang 
diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang telah 
diganti dengan kredo, dogma, peraturan gereja, dan 
sebagainya.
 3. Penyembahan dalam Roh dan Karunia-karunia Roh 
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan komunitas 
persekutuan orang-orang kudus yang sejati dikesampingkan 
demi liturgi dan penyembahan berhala yang benar-benar, hari 
raya kafir, dan sebagainya.
 4. Penyembahan kepada Maria mengambil tempat 
yang lebih penting dalam penyembahan Kristen, sampai 
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ia benar-benar telah mendapatkan sebuah tempat 
dalam Ketuhanan dan Sang Anak telah diturunkan dari 
kedudukan-Nya yang tertinggi yang berada di atas segalanya 
menjadi tunduk kepada seorang manusia yang disebut paus, 
yang menyebut dirinya sendiri pengganti Kristus.

 Mereka yang melawan gereja anti-Kristus yang 
mengerikan ini dibinasakan. Mereka yang tetap tinggal 
bersamanya mendapati diri mereka dijadikan pion gereja itu, 
entah mereka adalah petani atau raja. Hidup mereka bukan 
lagi milik mereka, dan hidup mereka juga bukan milik Kristus, 
tetapi tubuh, jiwa, dan roh mereka adalah milik Gereja Roma. 
Mereka berbicara tentang darah Kristus, tetapi mereka 
membeli keselamatan mereka dengan uang, dan membeli 
pengampunan dosa dengan emas atau dengan melakukan 
sakramen penebusan dosa. Orang-orang yang lebih kaya di 
antara mereka mendapati bahwa itu adalah keadaan yang 
menggembirakan ketika Paus Leo X memperbolehkan mereka 
untuk membeli surat pengampunan untuk dosa-dosa yang 
belum dilakukan, sehingga dengan hati nurani yang tenteram 
mereka dapat merencanakan kejahatan mereka yang keji 
dan kemudian melaksanakannya, karena mereka tahu bahwa 
paus telah mengampuni dosa-dosa mereka. Firman Tuhan 
dijauhkan dari mereka, maka siapa yang bisa mengetahui 
kebenaran! Sebab kebenaran hanya datang dari Firman. 
Orang-orang dipenjara di dalam penjara bawah tanah Gereja 
Roma, sambil menunggu kematian, dan setelah kematian 
penghakiman. Tetapi pelacur besar itu, yang mabuk dengan 
darah para martir dan tidak memikirkan penghakiman, 
berjalan terus sambil terhuyung-huyung dengan bengisnya 
untuk membunuh orang dengan kematian rohani dan jasmani.

 Nah menjelang akhir dari zaman keempat yang 
juga berarti awal dari zaman kelima, penyerbuan kota 
Konstantinopel oleh bangsa Turki menyebabkan orang-orang 
terpelajar dari Timur dengan naskah-naskah Yunaninya pergi 
ke Barat. Dengan demikian kemurnian Firman dan pengajaran 
dari orang-orang percaya sejati menjadi tersebar. Dan bukan 
hanya para pengajar itu yang luar biasa pentingnya, tetapi 
penemuannya juga, penemuan yang menjadi dasar dari mesin 
cetak modern kita, yang mempermudah pencetakan buku. 
Dengan demikian kita mendapati bahwa rasa lapar dan 
permintaan yang besar akan Alkitab dapat dijawab. Tuhan 
membangkitkan banyak orang hebat yang mana Luther 
hanyalah salah satu di antara mereka. Calvin dan Zwingli 
adalah dua orang termasyhur lainnya dan di samping mereka 
masih banyak, banyak lagi yang namanya tidak begitu 
terkenal. Bagaimanapun juga, meskipun semuanya ini tidak 
sia-sia, pekerjaan Tuhan yang besar itu sebenarnya terhalang 
oleh orang-orang itu juga. Satu hal sebagai contoh, mereka 
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TIDAK menentang perkawinan antara Gereja dan Negara 
dari Konsili Nicea tetapi justru membantu perkembangan 
penyatuan itu. Pembelaan terhadap Injil oleh negara disambut 
dengan baik meskipun tidak ada Firman untuk hal itu. Dan 
meskipun kita dapat memahami bahwa “amarah manusia 
menjadi pujian bagi Tuhan,” di dalam peristiwa-peristiwa 
seperti ketika Henry kedelapan mendukung reformasi dan 
penolakan otoritas paus, itu sangat berbeda dari kebenaran 
Pentakosta dan perlindungan Tuhan Yang Mahakuasa.
 Meskipun Luther terus-menerus memberi pengajaran 
yang menentang campur tangan pihak luar di dalam urusan 
gereja lokal, ia tidak mampu membersihkan pikiran orang dari 
konsep “Uskup, Uskup agung” dalam pemerintahan gereja. 
Begitulah, gereja mengambil satu langkah ke arah yang benar 
tetapi masih tetap terbelenggu, sehingga dengan cepat sekali 
gereja kembali dipenjarakan di dalam penjara bawah tanah 
yang sama dari mana dahulu ia berusaha melarikan diri.
 Cawan dari segala perbuatan yang keji itu masih belum 
penuh. Bukan hanya Luther yang karena penilaiannya yang 
keliru menyebabkan perang dan karena itu menyebabkan 
kematian banyak orang; tetapi kelompok Zwingli juga 
menganiaya dan memasukkan Dr. Hubmeyer yang saleh ke 
penjara, dan meskipun kelompok itu tidak mengirim dia 
ke tiang hukuman mati, kelompok itu sebenarnya sangat 
bertanggung jawab ketika akhirnya ia mati terbakar. Dan 
apa yang dilakukan Calvin tidak lebih baik dari itu, sebab 
ia menuntut penahanan Servetus yang telah memahami dan 
mengajarkan keesaan Tuhan. Lalu negara mengadili saudara 
itu, dan Calvin terkejut ketika Servetus dibakar di atas tiang.
 Jika pernah ada masa berkobarnya semangat denominasi 
maka itu adalah pada masa yang tragis ini. Perkataan Comenius 
menjelaskan banyak tentang masa itu. Comenius menulis “SATU 
HAL YANG DIPERLUKAN.” Ia membandingkan dunia dengan 
labirin, dan menunjukkan bahwa jalan keluarnya adalah dengan 
meninggalkan apa yang tidak perlu, dan memilih satu hal 
yang diperlukan — yaitu Kristus. Jumlah pengajar yang begitu 
banyak, ia katakan, adalah penyebab begitu banyaknya sekte, 
dengan segera kita akan kehabisan nama untuk sekte-sekte itu. 
Masing-masing gereja menganggap gerejanya sendiri sebagai 
gereja yang benar, atau paling tidak sebagai bagian yang paling 
murni dan paling benar dari gereja, sementara di antara mereka 
sendiri mereka saling menganiaya dengan kebencian yang paling 
pahit. Tidak ada perdamaian yang dapat diharapkan di antara 
mereka; mereka menghadapi permusuhan dengan permusuhan 
yang tidak dapat didamaikan. Dari Alkitab mereka membuat 
segala kredo mereka yang berbeda-beda; itulah benteng 
dan kubu mereka di mana di belakangnya mereka berkubu 
dan melawan semua serangan. Saya tidak akan mengatakan 
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bahwa berbagai pengakuan iman itu sendiri — sebab kita 
dapat mengakui bahwa dalam banyak kasus itu memang 
demikian — adalah buruk. Tetapi, berbagai pengakuan iman 
itu menjadi buruk, ketika berbagai pengakuan iman itu 
mengobarkan api permusuhan; hanya dengan jalan membuang 
semuanya itu barulah pekerjaan penyembuhan luka pada Gereja 
akan mungkin untuk dimulai. “Ke dalam labirin yang berupa 
sekte-sekte dan berbagai pengakuan iman ini seseorang masuk; 
kesenangan untuk berdebat.”…“Apa yang dicapai oleh hal 
itu? Pernahkah sebuah percekcokan yang pintar terselesaikan? 
Tidak pernah. Percekcokan itu hanya bertambah banyak. Iblis 
itu paling licik; ia tidak pernah kalah dalam perdebatan.”…
“Di dalam kebaktian Ilahi, biasanya perkataan manusia lebih 
didengar daripada Firman Tuhan. Masing-masing mengobrol 
sesuka hatinya, atau membuang-buang waktu dengan diskusi 
orang terpelajar dan membantah pandangan orang lain. Tetapi 
mengenai lahir baru dan bagaimana manusia harus diubah agar 
menjadi serupa dengan Kristus untuk mengambil bagian dalam 
Kodrat Ilahi (2 Petrus 1:4), hampir tidak disebut sama sekali. 
Mengenai kuasa dari kunci-kunci itu, Gereja sudah hampir 
kehilangan kuasa untuk mengikat, yang masih ada hanya kuasa 
untuk melepaskan.”…“Sakramen-sakramen, yang diberikan 
sebagai simbol-simbol kesatuan, kasih, dan kehidupan kita di 
dalam Kristus, telah dijadikan alasan untuk konflik yang sengit, 
penyebab untuk saling membenci, titik pusat perpecahan.”…
“Singkatnya, Kekristenan telah menjadi sebuah labirin. 
Kepercayaan itu telah terbagi menjadi beribu-ribu bagian 
yang kecil dan Anda dicap sebagai seorang bidat jika Anda 
tidak menerima salah satu di antaranya.”…“Apa yang dapat 
menolong? Hanya satu hal yang diperlukan, kembalilah kepada 
Kristus, memandang Kristus sebagai satu-satunya Pemimpin, 
dan berjalan mengikuti jejak-Nya, menyingkirkan semua jalan 
lain sampai kita semua mencapai tujuan itu, dan mencapai 
kesatuan iman (Efesus 4:13). Karena Tuan kita yang di sorga 
membangun segala sesuatu di atas dasar Kitab Suci maka 
kita harus meninggalkan semua kekhususan dari pengakuan 
iman kita yang spesial dan puaslah dengan Firman Tuhan 
yang telah disingkapkan yang merupakan milik kita semua. 
Dengan Alkitab di tangan kita, kita seharusnya berseru: Aku 
percaya apa yang telah Tuhan wahyukan di dalam Kitab ini; 
aku akan menaati perintah-perintah-Nya; aku mengharapkan 
apa yang telah Ia janjikan. Orang Kristen, dengarlah! Hanya 
ada satu kehidupan, tetapi Kematian datang kepada kita di 
dalam seribu bentuk. Hanya ada satu Kristus, tetapi ada seribu 
Antikristus.”…“Jadi kamu tahu, Oh umat Kristen, apa itu satu 
hal yang diperlukan. Pilihannya adalah antara kamu berpaling 
kembali kepada Kristus atau kamu pergi menuju kebinasaan 
seperti si Antikristus. Jika kamu bijaksana dan ingin hidup, 
ikutlah Pemimpin Kehidupan itu.
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 “Tetapi kamu, hai orang-orang Kristen, bersukacitalah 
karena kamu akan diangkat.”…“Dengarlah kata-kata dari 
Pemimpin Sorgawimu, ‘Marilah kepada-Ku.’”…“Jawablah 
dengan satu suara, ‘Ya, kami datang.’”

 Nah baru saja saya mengatakan bahwa masa itu 
memberikan pertumbuhan yang luar biasa bagi roh denominasi. 
Jika sikap orang Korintus yang mengatakan “aku dari golongan 
Paulus, aku dari golongan Kefas” pernah diperlihatkan, 
maka itu adalah di masa tersebut. Di sana ada pengikut 
Luther, pengikut Huss, kelompok Zwingli, dan sebagainya. 
Perpecahan Tubuh yang seperti itu sangat disesalkan. Mereka 
hidup di atas sebuah nama tetapi mereka mati. Tentu saja 
mereka mati. Mereka mati pada saat mereka berorganisasi. 
Kelompok-kelompok yang besar itu berorganisasi dan mengikat 
diri mereka dalam perkawinan dengan negara. Itulah yang 
mematikannya. Mereka sudah habis. Itulah para pengikut 
Luther yang dahulu mengkritik Gereja Roma. Mereka tahu 
bahwa penyatuan politik dan rohani itu tidak benar — namun 
Luther (seperti ketika Petrus kehilangan keseimbangan karena 
para pengikut agama Yahudi itu) maju terus dan membuat 
negara menggantikan Tuhan, sebagai pembela iman. Ini 
adalah denominasi pertama yang memiliki reputasi yang 
keluar dari pelacur itu, tetapi setelah Luther meninggal tidak 
lama kemudian denominasi ini memiliki sebuah hierarki 
seperti hierarki yang dahulu ia lawan. Gerakan Tuhan ini, 
sebelum angkatan kedua muncul ia sudah kembali berada 
di bawah sayap induknya. Ia telah kembali dan malah tidak 
mengetahuinya. Mereka telah memakai nama mereka sendiri 
di atas Nama-Nya. Mereka juga, hidup di atas nama mereka 
sendiri. Dan pada hari ini semua denominasi juga melakukan 
hal yang sama. Mereka hidup di atas nama mereka sendiri 
dan bukan nama Tuhan Yesus Kristus. Hal itu dapat dilihat 
dengan mudah sebab setiap gereja dikenal melalui cara 
penyembahannya tetapi tidak ada satu pun yang dikenal 
karena kuasa Tuhan. Itulah cara Anda menguji. Dan saya 
ingin supaya Anda memperhatikan di sini bahwa masa itu 
tidak memiliki tanda dan keajaiban di antara mereka. Mereka 
melepaskan kuasa Tuhan demi kuasa negara. Mereka memeluk 
nama mereka sendiri; mereka membuat nama-nama mereka 
menjadi terkenal. Itu adalah roh lama yang ingin membuat 
setiap orang masuk ke dalam kandangnya. Hari ini orang Baptis 
ingin agar orang Methodist pindah ke gereja Baptis. Orang 
Methodist berusaha membuat orang Presbiterian pindah ke 
Methodist. Dan orang Pentakosta menginginkan mereka semua. 
Masing-masing mengklaim bahwa mereka menawarkan yang 
terbaik dan mengulurkan harapan yang terbesar — semacam 
jalan ke sorga, atau setidaknya, jalan menuju jalan masuk yang 
lebih berkelimpahan. Betapa menyedihkannya semua itu.
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 Roh denominasi ini telah membuat semua denominasi 
menulis buku pedoman mereka dan mengajarkan kredo 
mereka, mendirikan kantor dan pemerintahan gereja mereka 
dan kemudian masing-masing mengklaim bahwa dia, dan 
hanya dia, yang benar-benar berbicara bagi Tuhan sebab 
dialah yang paling memenuhi syarat. Nah apakah itu bukan 
tepat apa yang sedang dilakukan oleh paus dan Gereja Roma! 
Mereka sudah kembali ke sana dengan ibu mereka, pelacur itu, 
dan mereka tidak mengetahuinya.
 Dalam mengakhiri komentar kami mengenai ayat ini, 
“engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati,” saya tidak 
bisa terlalu menegaskan kepada Anda bahwa zaman ini, 
walaupun telah membawa reformasi, tidak dipuji malahan 
ditegur dengan sangat keras oleh Tuhan, karena ZAMAN 
INI TELAH MENABUR BENIH DENOMINASI YANG 
DIORGANISASIKAN KEMBALI KEPADA PELACUR ITU, 
setelah Tuhan membukakan sebuah pintu untuk melarikan diri. 
Ketika gerakan menjauhkan diri dari Gereja Katolik terjadi, itu 
tidak bersifat Rohani sepenuhnya, tetapi lebih bersifat politik. 
Sebagian besar dari orang-orang itu yang menjadi Protestan, 
seperti yang telah saya katakan, adalah karena mereka 
membenci perbudakan dari sistem politik dan keuangan Roma. 
Maka, sebagai pengganti gerakan Rohani yang besar dengan 
ciri-ciri khas dari pengaruh Roh Kudus seperti ketika Tuhan 
memakai cara yang sepenuhnya Rohani untuk melaksanakan 
maksud-Nya pada hari Pentakosta, itu sesungguhnya adalah 
sebuah PEKERJAAN DI MANA AMARAH MANUSIA 
MENJADI PUJIAN BAGI TUHAN, dan hasilnya sejajar dengan 
sejarah Israel ketika ia meninggalkan Mesir dan mengembara 
di padang gurun, tidak mencapai Tanah Kanaan. Meskipun 
demikian banyak yang telah dicapai, misalnya dalam hal kuk 
Roma yang sebagian telah dipatahkan, sekarang orang bisa 
menerima Firman Tuhan dan berserah kepada pengaruh Roh 
tanpa merasa takut sekali seperti sebelumnya. Hal ini membuka 
pintu bagi zaman misi yang besar yang menyusul.
 Izebel dari Tiatira sama sekali tidak mau melepaskan 
cengkeramannya pada orang-orang itu, maka kita melihat 
putrinya yaitu Atalya, mengangkat kepalanya pada Zaman 
Sardis dengan harapan ia akan mampu mencekik benih sejati 
itu dengan rancangan-rancangannya tentang organisasi.

PERINGATAN

 Wahyu 3:2, “Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih 
tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari 
pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Tuhan.”
 Saya ingin agar bisa dikatakan bahwa Zaman Sardis 
adalah sebuah pemulihan dan bukan sebuah reformasi. Saya 
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tidak dapat mengatakan itu. Firman tidak menyebut itu 
sebuah pemulihan, tetapi dengan pasti menyebut itu sebuah 
reformasi. Seandainya itu adalah sebuah pemulihan, maka 
zaman itu telah menjadi zaman Pentakosta lagi. Tetapi itu 
bukan sebuah pemulihan. Yang terbaik yang dapat dikatakan 
tentang zaman itu adalah, “Kuatkanlah apa yang masih 
tinggal, yang sudah hampir mati.” Ada sesuatu yang hilang. 
Wah, ya, tentu saja ada. Zaman tersebut memiliki pembenaran, 
tetapi ia tidak memiliki pengudusan dan Baptisan Roh Kudus. 
Itulah rencana Tuhan yang mula-mula. Itulah yang mereka 
miliki pada hari Pentakosta. Mereka dibenarkan, mereka 
dikuduskan, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa, 
dengarkanlah saya, alasan untuk dibenarkan dan dikuduskan 
adalah supaya pada akhirnya Anda boleh dibaptis dengan 
Roh Kudus. Itulah alasan adanya gereja. Ia adalah bait Tuhan 
yang dipenuhi dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh yang sama 
yang berada di dalam Yesus sewaktu Ia berada di bumi ini, 
yang menyebabkan Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 
besar yang telah Ia lakukan dan Ia datang kembali ke atas 
gereja pada hari Pentakosta supaya mereka juga melakukan 
pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah Ia lakukan. Zaman 
tersebut tidak memiliki pekerjaan-pekerjaan itu. Oh, mereka 
memiliki Firman yang tertulis, (tetapi bukan Firman yang telah 
disingkapkan). Itu adalah masa reformasi. Tetapi janganlah 
takut, hai kamu kawanan kecil, Tuhan berkata, “Aku akan 
memulihkan,” dan reformasi ini akan menjadi awal dari 
pemulihan itu. Ia akan (menurut janji-Nya) membawa gereja 
kembali dari seluk-beluk Iblis pada Zaman Kegelapan kepada 
Seluk-beluk Tuhan seperti yang mereka miliki pada hari 
Pentakosta dan pada tahun-tahun pertama keberadaan gereja.
 Sekarang berhati-hatilah, dan pahami hal ini. Dikatakan 
dalam ayat kedua yang barusan saya baca, “Sebab tidak 
satu pun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan 
Tuhan.” Tahukah Anda sebenarnya apa arti yang dari 
“tidak sempurna”? Itu artinya “tidak terpenuhi.” Zaman ini 
adalah zaman yang tidak terpenuhi. Itu hanyalah awal dari 
perjalanan untuk kembali. Itulah sebabnya saya katakan 
bahwa Alkitab menyebutnya Reformasi — bukan pemulihan. 
Zaman itu telah dimulai dengan doktrin pembenaran yang 
berarti keselamatan seluruhnya berasal dari Tuhan. Oh, 
betapa Luther mengkhotbahkan tentang kedaulatan Tuhan 
dan pemilihan. Ia tahu bahwa semuanya itu adalah karena 
kasih karunia. Ia memisahkan gereja dari pemerintahan 
oleh hierarki gereja. Ia merobohkan berhala-berhala. Ia 
membuang pengakuan dosa kepada imam. Ia mencela paus. 
Itu luar biasa baiknya, ketika ia memulai, tetapi Tuhan telah 
berkata 1.500 tahun sebelumnya, “Luther, engkau akan 
memulai beberapa hal, tetapi zamanmu tidak akan melihat 
semuanya itu terpenuhi, Aku meninggalkan itu untuk nanti.” 
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Haleluya, Tuhan kita berkuasa! Ia mengetahui akhir sejak 
dari permulaan. Ya, Luther adalah utusan-Nya. Kelihatannya 
bukan, kalau kita melihat kesalahan-kesalahannya. Tetapi 
ada seorang laki-laki yang bernama Yunus, ia juga punya 
kesalahan di dalam kehidupannya. Ia adalah seorang nabi, 
walaupun saya dan Anda mungkin tidak mau berkata begitu 
berdasarkan perbuatannya. Tetapi Tuhan mengenal mereka 
yang adalah milik-Nya dan Ia memiliki cara-Nya sendiri 
seperti yang Ia lakukan dengan Yunus. Ia memiliki cara-Nya 
sendiri dengan Luther pada zaman itu, dan Ia akan memiliki 
cara-Nya sendiri sampai kepada kesudahan.
 Nah ini adalah sebuah zaman yang tidak terpenuhi. Ini 
adalah sebuah zaman reformasi. Tetapi begitulah Tuhan 
menginginkannya. Saya ingin mengilustrasikan hal itu kepada 
Anda dengan cara yang saya lakukan kepada seorang saudara 
yang sangat baik dari gereja Lutheran, ia adalah seorang 
presiden dari sebuah seminari yang sangat bagus di daerah 
Barat. Saya telah diundang ke tempatnya untuk makan malam 
bersama dengannya dan untuk berbincang-bincang dengan dia 
mengenai Roh Kudus. Ia bingung tentang banyak hal dan ia 
berkata kepada saya, “Apa yang kami orang Lutheran miliki?”
 Saya katakan, “Yah, kalian memiliki Kristus.”
 Ia berkata, “Kami menginginkan Roh Kudus. Apakah 
menurutmu kami telah memperoleh-Nya?”
 Saya katakan, “Secara potensi, kalian sedang percaya 
menuju Itu.”
 Ia berkata, “Apa yang engkau maksud, ‘secara potensi’? 
Kami lapar akan Tuhan. Kami telah membaca sebuah buku 
mengenai Pentakosta dan karunia-karunia Roh, maka 
beberapa orang di antara kami terbang ke California untuk 
menemui penulis buku itu. Ketika kami sampai di sana 
ia memberi tahu kami bahwa meskipun ia telah menulis 
buku itu, ia tidak memiliki karunia-karunia itu. Sekarang 
setelah kami melihat karunia-karunia itu bekerja di dalam 
pelayananmu kami ingin berbicara denganmu, sebab engkau 
pasti mengetahui sesuatu tentang karunia-karunia itu.”
 Nah seminari milik saudara ini terletak di pinggir 
kota dan dikelilingi oleh tanah pertanian yang luasnya 
berhektar-hektar di mana para mahasiswanya bisa bekerja 
dan dengan demikian dapat membiayai kuliah mereka di 
perguruan tinggi itu. Ia juga memiliki pabrik-pabrik yang 
mendukung pertanian itu untuk memberikan lapangan 
pekerjaan tambahan. Maka dengan memakai ladangnya untuk 
mengilustrasikan maksud saya, saya katakan, “Suatu ketika 
ada seseorang pergi ke ladang miliknya untuk menanam 
gandum. Ia mencabut tunggul-tunggul, membersihkan 
ladangnya dari batu-batu, membajak dan meratakan 
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tanahnya dan kemudian menanam gandumnya. Setiap pagi 
ia memandang melintasi ladang itu; tetapi suatu pagi sebagai 
pengganti tanah yang kering ia melihat banyak sekali tunas 
kecil yang muncul. Ia berkata: ‘Puji Tuhan atas ladang 
gandumku.” Lalu saya bertanya kepadanya, “Apakah orang 
itu telah mendapat gandum?”
 Ia berkata, “Nah, di satu sisi ia memang telah 
mendapatkannya.”
 Saya katakan, “Secara potensi, ya; dan itu adalah kalian 
orang Lutheran pada masa reformasi, mengeluarkan tunas-tunas 
kecilmu, paham? Gandum itu mulai tumbuh. (Setelah ia 
membusuk di dalam tanah selama Zaman Kegelapan). Setelah 
beberapa ruas di sana ada beberapa tangkai besar yang bagus, 
dan suatu hari jumbai yang seperti sutra muncul. Jumbai yang 
seperti sutra itu memandang rendah kepada tunas-tunas kecil 
itu dan berkata, ‘Hai orang-orang Lutheran yang formal kalian 
tidak mempunyai apa-apa. Lihatlah kami, kamilah yang 
melahirkan, para misionaris besar. Zaman kami adalah zaman 
misionaris.’ Zaman jumbai bunga jantan itu adalah Zaman 
Wesley. Mereka adalah misionaris-misionaris yang terbesar dan 
mereka bahkan melebihi kita di zaman kita. Apa yang dilakukan 
oleh zaman itu? Ia menyebar seperti serbuk sari yang ditiup 
angin sepoi-sepoi.
 “Sekarang langkah berikutnya apa? Secara logika kita 
pikir itu benar-benar adalah pembentukan dan penuaian biji 
gandum — siklus yang lengkap. Tetapi tidaklah demikian. 
Masih ada satu tahap lagi. Tahap itu adalah ketika kulit 
jagung atau kulit gandum itu terbentuk untuk membungkus 
bijinya. Dan tepat itulah yang terjadi di dalam siklus Rohani 
ini. Pada peralihan abad kedua puluh, pada permulaan 
Zaman Laodikia, ada keyakinan yang tersebar luas bahwa 
Roh Kudus sedang turun persis seperti ketika Roh Kudus 
turun pada hari Pentakosta. Orang-orang berbahasa roh dan 
mengklaim telah dibaptis dengan Roh Kudus dan buktinya 
adalah berbahasa roh. Tetapi saya sudah sering kali berjalan 
di ladang-ladang gandum, dan di sana di akhir musim 
panas saya pernah memetik bulir-bulir gandum itu dan 
menggosok-gosokkannya di tangan saya untuk mendapatkan 
biji gandum, tetapi saya terkejut karena ternyata di situ 
SAMA SEKALI TIDAK ADA BIJI GANDUM DI DALAM 
KULIT GANDUM ITU, WALAUPUN SESUNGGUHNYA 
ITU BENAR-BENAR TAMPAK SEOLAH-OLAH ADA 
GANDUM DI DALAMNYA. Ini adalah sebuah gambaran 
yang sempurna dari gerakan yang disebut Pentakosta itu. Dan 
bahwa ini adalah sebuah fakta yang terbukti dapat diketahui 
melalui kenyataan bahwa orang-orang ini MEMBENTUK 
ORGANISASI BERDASARKAN SEBUAH AJARAN dan 
kembali mengikat diri mereka sendiri seperti yang dilakukan 



ZAMAN GEREJA SARDIS 285

oleh organisasi sebelum mereka, membuktikan bahwa itu 
bukan biji yang sejati, mereka hanyalah kulit atau tutup 
pelindung bagi biji gandum yang akan datang. Tahap kulit 
gandum ini adalah periode yang berbahaya yang dikatakan 
oleh Yesus dalam Matius 24:24, ‘sekiranya mungkin, akan 
menyesatkan orang-orang pilihan juga.’ Oh, orang merasa 
bahwa kulit ini, yang disebut Zaman Pentakosta itu adalah 
biji gandum yang sesungguhnya. Tetapi terbukti bahwa itu 
hanyalah pembawa yang membawa kehidupan itu masuk ke 
zaman di mana pemulihan yang sesungguhnya datang dan 
Gandum Mempelai Wanita itu dimanifestasikan dalam kuasa 
yang telah dikatakan oleh Yehezkiel 47:2-5, “Lalu diiringnya 
aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya 
aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang 
menghadap ke timur; dan, sungguh, air itu membual dari 
sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan 
memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur seribu 
hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka 
dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur seribu 
hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air 
itu, sekarang sudah sampai di lutut; kemudian ia mengukur 
seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke 
dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi 
ia mengukur seribu hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi 
sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu 
sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai 
yang tidak dapat diseberangi lagi.”

 “Dan caranya hal itu dilakukan adalah melalui kehendak 
dan rencana Tuhan yang sempurna. Orang Lutheran memiliki 
Roh Kudus secara potensi di bawah pembenaran; orang 
Methodist memiliki Roh Kudus secara potensi di bawah 
pengudusan dan hari ini Roh Kudus telah kembali, sebuah 
pemulihan — Roh Kudus ada di sini.”

 “Waspadalah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang 
sudah hampir mati.” Nah makna yang diekspresikan di dalam 
dua kata “waspadalah” dan “kuatkanlah” adalah sebagai 
berikut. Waspada tidak hanya mengandung makna sadar tetapi 
juga siap siaga. Sebaliknya jika tidak waspada secara tidak 
langsung mengandung makna bahaya dan kerugian. Kuatkan 
mengandung arti yang lebih dari sekadar memberi kekuatan, 
itu juga berarti meneguhkan dan menegakkan secara tetap. 
Kedua perintah ini mengacu kepada KEBENARAN yang masih 
tersisa yang sudah siap atau “hampir” mati. Ekspresi dari Roh 
ini datang ke hadapan saya sebagai sebuah ilustrasi. Sekelompok 
budak, yang sama sekali terbelenggu secara fisik dan moral 
bangkit dan meloloskan diri dari para penawan mereka 
(sesungguhnya itulah arti dari kata Sardis: yaitu orang-orang 
yang meloloskan diri). Mereka dikejar dan segala keuntungan 
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mereka yang besar dan mulia telah hilang semuanya. Mereka 
belum ditangkap lagi, tetapi hal yang bisa dikatakan hanyalah 
bahwa mereka telah meloloskan diri — tidak lolos dengan 
bersih seperti beberapa orang menurut Firman. Mereka telah 
kehilangan banyak dari kebebasan mereka. Sekarang Tuhan 
berkata, “Engkau secara potensi sudah kembali di dalam 
tawanan; pastikanlah supaya engkau jangan kembali. Supaya 
tidak kembali, berjaga-jagalah dan selalu waspada mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan penawananmu atau engkau akan 
kehilangan segalanya. Kuatkanlah dirimu sekarang di dalam apa 
yang masih ada padamu sedemikian rupa untuk meneguhkan 
untuk selamanya apa yang engkau miliki dan dengan demikian 
memastikan bahwa kelak tidak akan ada yang hilang. Ini akan 
menjadi kesempatan bagimu untuk memenuhi apa yang belum 
engkau penuhi.” Tetapi apakah mereka maju terus? Tidak Pak. 
Mereka tidak menghiraukan suara dari Roh dan satu zaman 
lagi masuk ke dalam tawanan, dan oleh karena itu Tuhan 
membangkitkan orang-orang lain yang mau melaksanakan 
kehendak-Nya. Tuhan melewatkan denominasi Lutheran 
seperti Ia telah melewatkan semua denominasi lainnya, dan 
mereka tidak akan pernah kembali. Tuhan harus berjalan terus 
dan dalam sebuah zaman yang baru membawa kebenaran 
selanjutnya dan pemulihan yang lebih banyak sedikit.

PENGHAKIMAN

 Wahyu 3:3, “Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah 
menerima dan mendengarnya; turutilah itu dan bertobatlah! 
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang 
seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah 
Aku tiba-tiba datang kepadamu.”

 Saya ingin membacakan ayat ini dari terjemahan lain 
(terjemahan Wuest), “Karena itu, ingatlah, bagaimana engkau 
telah menerima (kebenaran sebagai suatu simpanan yang 
permanen) dan bagaimana engkau telah mendengar (itu) dan 
jagalah (itu), dan bertobatlah segera.” Sangat jelas dari ayat 
ini bahwa Tuhan telah memberikan kebenaran kepada mereka 
sebagai sebuah simpanan yang permanen. Itu telah diterima dan 
itu adalah milik mereka yang tidak dapat dibatalkan. Sekarang 
tinggal dilihat apa yang akan mereka lakukan dengan hal itu, 
apakah mereka akan menghargainya atau tidak. Dan itu benar. 
Mereka telah diberikan kebenaran dasar dari segenap Injil, 
“Orang benar akan hidup oleh iman.” “Keselamatan berasal 
dari Tuhan.” Mereka telah mendengar kebenaran Alkitab yang 
meruntuhkan doktrin-doktrin Roma dan meniadakan semua 
otoritas kepausan. Mereka mengetahui kebenaran bahwa gereja 
tidak menyelamatkan. Mereka mengerti tentang perjamuan 
Tuhan. Mereka telah menerima terang mengenai baptisan air. 
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Mereka telah membuang patung-patung itu. Kebenaran? Wah 
tidak pernah ada zaman yang memiliki lebih banyak orang 
dengan terang yang begitu besar untuk dipancarkan. Mereka 
telah memiliki cukup terang untuk memperbaiki sistem lama 
itu sepenuhnya atau untuk memulai dengan yang baru dan 
membiarkan Tuhan memimpin mereka, baris demi baris dan 
perintah demi perintah. Mereka telah menerima kebenaran. 
Mereka menginginkan itu dan telah mendengar itu. Tetapi 
pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mendengarnya? 
Apakah mereka mendengarnya untuk membangun di atasnya 
atau mereka mendengarnya dengan sikap yang sama seperti 
yang dimiliki oleh banyak orang Yunani — sesuatu yang harus 
didiskusikan dan disusun teorinya? Ternyata Firman kebenaran 
yang kaya itu hanya didengar secara akademik, bukan untuk 
dilakukan dalam praktik, sebab Tuhan menuntut perubahan 
pikiran tentang hal itu. Jika ini adalah Firman Tuhan dan 
memang ini adalah Firman Tuhan, maka itu harus ditaati. 
Gagal menaati akan mendatangkan penghakiman. Apabila para 
penjaga bait suci didapati sedang tertidur, mereka dipukul dan 
pakaian mereka dibakar. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan 
terhadap mereka yang pada zaman ini telah mengendurkan 
kewaspadaan mereka?

 “Aku akan datang seperti pencuri.” Kota Sardis kuno 
terus-menerus diganggu oleh gerombolan penjahat yang 
turun dari perbukitan dan menjarah rakyat. Jadi mereka 
sangat mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Roh tentang 
kedatangan Tuhan seperti pencuri. Hanya kewaspadaan dan 
persiapan yang akan cukup untuk mempersiapkan diri bagi 
kedatangan-Nya. Sekarang kita tahu bahwa ini adalah pesan 
bagi pokok anggur yang palsu, sebab kedatangan Tuhan 
akan sama seperti pada zaman Nuh. Delapan orang yang 
diselamatkan itu mengetahui dengan baik tentang air bah yang 
akan segera datang itu, dan karena mengetahui maka mereka 
siap dan selamat. Tetapi dunia orang-orang fasik itu disapu 
habis. Meskipun tiap hari mereka berhubungan dengan orang 
benar dan mendengar kebenaran, mereka menyampingkan 
itu sampai terlambat. Orang-orang yang sama sekali duniawi 
di zaman kuno itu menggambarkan orang Kristen nominal 
pada hari ini yang hidupnya penuh dengan hal-hal duniawi, 
dan begitu menikmati hal-hal duniawi sehingga mereka tidak 
memiliki keinginan lagi akan hal-hal Rohani, dan sama sekali 
tidak tahu, dan juga tidak bersiap-siap bagi kedatangan-Nya.

KATA-KATA PUJIAN

 Wahyu 3:4, “Tetapi di Sardis ada beberapa nama yang tidak 
mencemarkan pakaiannya; mereka akan berjalan dengan Aku 
dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.”
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 Tentu saja kata “beberapa nama” berarti “beberapa 
orang” seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1:15 
mengenai mereka yang berada di ruang atas, “kira-kira 120 
nama banyaknya.” Tetapi bagi saya itu memiliki arti yang 
jauh lebih dalam dari sekadar menunjuk kepada orang-orang; 
itu mengemukakan kebenaran yang dinyatakan dalam setiap 
zaman yang diucapkan kepada kita oleh Tuhan kita dengan 
banyak penekanan. Itu adalah berikut ini: sistem gereja 
dari zaman-zaman tersebut terdiri dari dua pokok anggur, 
yang benar dan yang palsu. Tuhan di dalam rencana-Nya 
yang teragung telah menempatkan mereka bersama-sama, 
menyebut mereka gereja. Lihatlah di zaman ini bagaimana 
Ia telah menegur mereka dengan berkata, “kepada jemaat 
di”  —  bukan “jemaat-jemaat” di Sardis,  —  tetapi menyatukan 
mereka bersama-sama — “jemaat di”…“Aku tahu segala 
pekerjaanmu”…“engkau mati”…“segala pekerjaanmu tidak 
terpenuhi.” Dan kemudian Ia melanjutkan — “Engkau (jemaat 
ini yang berada di Sardis) memiliki beberapa orang yang benar, 
dan tidak salah seperti yang sebagian besar. Orang-orang ini 
berjalan sambil mengenakan pakaian yang bersih, dan mereka 
layak bagi-Ku.” Nah orang-orang itu yang merupakan orang 
kudus Tuhan yang sejati sedang berjalan “berkenan kepada 
Tuhan dalam segala hal.” Pakaian mereka bersih. Anda tahu 
bahwa pada zaman itu pakaiannya panjang menyapu jalanan 
dan kena debu dan kotoran. Orang-orang ini memperhatikan 
bagaimana mereka berjalan supaya mereka tidak tercemar 
oleh dunia. Mereka berada di dalam Roh dan berjalan di dalam 
Roh. Mereka kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dengan 
demikian mereka sedang menggenapi maksud mereka sebab 
itulah yang dikatakan oleh Efesus 1:4 sebagai maksud Tuhan 
bagi kita, “supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.”
 Nah dari ayat ini yang menunjukkan bahwa orang-orang 
pilihan Tuhan hanyalah “Beberapa Orang,” Anda dapat 
melihat dengan jelas apa yang telah kami ajarkan mengenai 
zaman ini. Kacau. TIDAK TERPENUHI. Terpecah-pecah, dan 
hampir semuanya pada zaman ini ditegur oleh Tuhan. Zaman 
ini lemah dan sakit-sakitan dan hampir mati. Ini bukan 
era yang mulia seperti yang berusaha dikatakan oleh para 
sejarawan Protestan yang berpikiran duniawi. Pandangan 
sepintas pada pohon itu menunjukkan bahwa pohon itu 
mengalami kebusukan dan berpenyakit, tidak berdaun dan 
tidak berbuah kecuali beberapa buah yang rusak bentuknya 
dan berulat yang langsung jatuh ke tanah. Tetapi tunggu 
sebentar! Perhatikanlah dengan lebih teliti. Di sana di puncak 
pohon itu, di dalam terang sinar matahari, terdapat beberapa 
“buah sulung”  —  “Beberapa Nama”  —  sempurna di dalam 
Dia sebab mereka dilahirkan oleh Dia, dipenuhi oleh Dia dan 
sedang berjalan dengan Dia menurut Firman-Nya.
 Syukur kepada Tuhan atas “beberapa orang itu.”
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 “Dan mereka akan berjalan dengan Aku.” Itulah yang 
Tuhan katakan akan Ia berikan kepada mereka karena 
mereka berjalan dengan benar. Itu adalah bagian dari apa 
yang akan mereka terima yang telah Ia sediakan bagi mereka. 
Jika mereka mau berjalan dengan-Nya melewati banyak 
jerih payah dan jerat kehidupan ini dan menjadi sebuah 
kehormatan bagi Dia, maka Ia akan memberi upah kepada 
mereka. Ia tidak lupa akan pelayanan kasih kita. Tuhan akan 
selalu memberikan balasan kepada kita atas segala usaha kita 
untuk menyenangkan Dia.

 Ya, mereka telah berjalan melewati dunia dan tidak 
mengikuti dunia. Mereka tidak membiarkan sistem-sistem 
dunia mengalahkan mereka. Ketika nama-nama yang 
termasyhur di zaman itu telah menyerah kepada bujukan 
negara dan memilih untuk berpikiran politik daripada 
berpikiran Rohani dan berada dalam perjalanan mereka 
kembali ke dalam dunia, beberapa orang ini berdiri tegak 
bagi Firman Tuhan, dan dengan demikian menghormati 
Tuhan. Nah sebagai balasannya Ia akan menghormati mereka. 
Sebab mereka akan berjalan dengan-Nya dalam pakaian 
putih. Mereka telah mengidentifikasikan diri mereka dengan 
Dia di bumi ini maka sekarang Ia akan mengidentifikasikan 
diri-Nya dengan mereka di Yerusalem Baru. Dan betapa 
mengagumkannya pengidentifikasian itu nanti! Hal itu 
membuat saya bersukacita namun hal itu juga membuat saya 
menangis, karena merenungkan kerendahan hati-Nya, sebab 
Anda akan melihat bahwa Ia tidak berpakaian dengan warna 
lain yang berbeda dengan para orang kudus itu, seperti yang 
dilakukan oleh para pemimpin dunia. Tidak, mereka sama 
seperti Dia; Ia sama seperti mereka. Mereka sama seperti 
Dia, sama seperti yang telah dikatakan oleh Yohanes; sebab 
“mereka melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya.”

 “Sebab mereka adalah layak.” Apakah Anda menyadari 
Siapa yang mengatakan ini? Itu adalah Yesus, Pribadi Yang 
Layak itu, Dia sendiri. Inilah satu-satunya Orang Yang 
dianggap layak untuk menerima kitab itu dari tangan Dia 
Yang duduk di atas takhta. Dan sekarang Pribadi Yang 
Layak ini sedang berbicara kepada para orang kudus-Nya, 
“Engkau layak.” Di sini Pribadi ini, satu-satunya Pribadi 
yang memenuhi syarat untuk menghakimi, (dan sesungguhnya 
semua penghakiman telah diserahkan kepada-Nya), dan Ia 
berkata, “Engkau layak.” Kata-kata ini menakjubkan sama 
seperti kata-kata dalam Roma 8:33b, “Tuhan mengatakan 
bahwa Aku adalah benar.” (terjemahan Way.) Di sana di 
dalam terang yang putih dari kebenaran Tuhan, dengarlah 
suara Yesus yang manis ketika Ia berkata, “Orang-orang ini 
adalah milik-Ku. Mereka adalah benar. Mereka adalah layak. 
Mereka akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih.”
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JANJI BAGI PEMENANG

 Wahyu 3:5, “Barangsiapa menang, ia akan dikenakan 
pakaian putih; dan Aku tidak akan menghapus namanya dari 
Kitab Kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di 
hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat kudus-Nya.”

 “Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih.” 
Sebenarnya ini adalah pengulangan dari ayat 4, di mana 
di dalamnya mengacu kepada beberapa orang yang tidak 
mencemarkan pakaiannya. Bertahun-tahun yang lalu kita 
mempunyai sebuah pepatah yang pasti diambil dari ayat 
ini. Yaitu, “Jagalah agar rokmu tetap bersih.” Itu berarti: 
jangan terlibat dalam urusan-urusan yang diragukan; orang 
lain akan terlibat dan Anda mungkin akan tergoda untuk 
ikut terlibat, atau bahkan seseorang mungkin akan mencoba 
untuk melibatkan Anda; tetapi jauhilah semuanya itu dengan 
berjalan menghindarinya. Nah Tuhan akan memberikan upah 
kepada mereka yang mengikuti nasihat ini. Mereka akan 
dikenakan pakaian putih sebagaimana Ia berpakaian putih. 
Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Dia di atas Gunung 
Transfigurasi dan pakaian-Nya putih bersinar seperti terang. 
Begitulah caranya orang-orang kudus akan berpakaian. 
Pakaian mereka akan bercahaya, luar biasa putihnya.

 Anda tahu bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Di 
zaman inilah gereja-gereja akan bersatu. Dan sebagaimana 
mereka mengendalikan politik dunia bahkan pada saat ini juga, 
maka dengan segera mereka akan mengendalikan keuangan 
dunia. Kemudian, jika Anda bukan anggota organisasi 
gereja-gereja sedunia, Anda tidak akan dapat membeli atau 
menjual. Anda akan kehilangan semuanya. Mereka yang tetap 
setia kepada Tuhan dan menjaga agar pakaian mereka tetap 
bersih dari pencemaran peraturan gereja “sistem-dunia” ini 
akan mengalami kehilangan materi. Ada pencobaan besar 
yang akan diberikan kepada mereka untuk menyerah. Banyak 
pengkhotbah akan menyerah dengan alasan bahwa mereka 
akan melayani Tuhan di dalam struktur dari sistem-binatang 
antikristus itu. Mereka akan menyerah kepada sanjungan dan 
bujukan dari hierarki itu. Dan orang-orang akan mengikuti 
para gembala palsu ini ke tempat penyembelihan. Tetapi 
di dalam penghakiman mereka semuanya akan didapati 
telanjang. Mereka tidak akan diberi pakaian putih itu; 
mereka juga tidak akan berjalan dengan-Nya. Anda tidak 
dapat berjalan dengan memakai pakaian yang penuh dengan 
noda-noda dunia, bergandengan tangan di sini dengan iblis, 
dan kemudian berharap untuk bisa bersama dengan Tuhan. 
Inilah saatnya untuk bangun dan mendengarkan suara Tuhan 
yang sedang berseru, “Keluarlah dari padanya (agama yang 
diorganisasikan), hai umat-Ku, supaya kamu jangan mengambil 
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bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut 
ditimpa malapetaka-malapetakanya.” Amin. Tuhan sedang 
berbicara. Jauhilah agama-agama dunia ini seperti Anda 
menjauhi malapetaka. Berhentilah berjalan dengan dunia dan 
bersihkanlah pakaian Anda dengan pertobatan dan darah Anak 
Domba. Tetapi lakukanlah itu sekarang, sebab besok mungkin 
sudah terlambat.

 “Barangsiapa menang…Aku tidak akan menghapus 
namanya dari Kitab Kehidupan.” Sekali lagi kita tiba pada 
satu bagian dari Firman yang sangat sulit. Ayat ini jika dilihat 
secara sepintas bisa dipakai oleh penganut ajaran Armenia 
dan penganut ajaran Calvin untuk dicocokkan dengan 
maksud-maksud mereka. Orang Armenia akan mengatakan 
bahwa ayat ini secara pasti membatalkan Yohanes 6:37-39, 
41-44, “Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang 
kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan 
Kubuang. Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk 
melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak 
Dia Yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Bapa 
Yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang 
telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, 
tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman.” “Maka 
bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia 
telah mengatakan: ‘Akulah roti yang telah turun dari sorga.’ 
Dan kata mereka: ‘Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, Yang 
ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata: Aku 
telah turun dari sorga?’ Maka jawab Yesus kepada mereka: 
‘Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang 
dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa 
Yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir 
zaman.” Ajaran Armenia menjadikan kehendak Bapa, bukan 
sebagai sebuah maksud yang tertinggi, tetapi semata-mata 
hanya sebuah keinginan yang sudah dipuaskan, sementara 
Ia melangkah mundur dan berdiri untuk melihat apa yang 
dilakukan oleh semua orang dengan karunia-karunia-Nya 
yang baik dan mulia, dan bahkan hidup yang kekal.

 Penganut ajaran Calvin tidak memahami hal itu. Mereka 
melihat dalam ayat ini suatu penghiburan yang besar yang 
diberikan kepada para orang kudus yang menderita dan 
terbeban, sehingga tidak peduli bagaimana jahatnya 
masa-masa itu, bagaimana kejamnya penganiayaan itu, 
tetapi karena sang pemenang adalah seorang “yang percaya 
bahwa Yesus adalah Kristus,” maka ia akan mendapati bahwa 
namanya tidak dihapuskan dari kitab itu. Beberapa orang 
juga mengatakan bahwa “Kitab Kehidupan” ini bukanlah 
“Kitab Kehidupan Anak Domba.” Tetapi seperti biasa, apabila 
seseorang memandang sebuah ayat secara dangkal, maka ia 
akan mendapat pengertian yang dangkal.
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 Kemungkinan dihapusnya sebuah nama dari catatan 
Tuhan layak untuk lebih diteliti daripada sekadar pelajaran 
biasa, sebab sampai saat ini sebagian besar dari para peneliti 
hanya menarik kesimpulan bahwa Tuhan mencatat nama 
dari orang-orang yang dilahirkan kembali itu di dalam Kitab 
Kehidupan Anak Domba pada saat kelahiran baru mereka; 
dan jika karena suatu alasan nama itu harus dihapuskan, 
maka tempat pada catatan itu hanya akan menjadi kosong 
seperti sebelum nama itu dicatat di sana. Hal ini seratus 
persen bertentangan dengan apa yang sebenarnya diajarkan 
oleh Firman.

 Pada awal dari pelajaran kita ini, biarlah diketahui 
bahwa TIDAK ADA SATU AYAT PUN dalam Kitab Suci yang 
mengajarkan bahwa Tuhan pada saat ini sedang menyusun 
sebuah daftar nama. Itu semua telah dikerjakan sebelum dunia 
dijadikan, seperti yang akan kami tunjukkan sebentar lagi. 
Selain itu, ini bukan sebuah pertanyaan yang hanya melibatkan 
diri kita dengan dua kelompok orang yang keduanya mendapat 
kesempatan untuk menerima hidup kekal, di mana kelompok 
yang satu menerima hidup kekal dan mendapati bahwa nama 
mereka dicatat, sedangkan kelompok yang satu lagi yang 
menolak tidak mendapati bahwa nama mereka dicatat seperti 
itu. Kami akan benar-benar menunjukkan dengan Kitab Suci 
bahwa banyak orang bahkan yang tidak dilahirkan kembali 
akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Bagaimanapun anehnya 
itu terdengar, itu tentu saja benar. Kami juga akan menunjukkan 
bahwa ada sekelompok orang yang namanya telah ditulis pada 
catatan itu sebelum dunia dijadikan, DALAM KEADAAN APA 
PUN NAMA-NAMA ITU TIDAK DAPAT DIHAPUSKAN; tetapi 
akan ditunjukkan juga bahwa ada sekelompok orang yang lain 
YANG NAMANYA TELAH DITULIS PADA CATATAN ITU 
SEBELUM DUNIA DIJADIKAN AKAN MENDAPATI BAHWA 
NAMA-NAMA MEREKA DIHAPUSKAN.

 Pertama-tama, tidak ada dasar untuk mengklaim bahwa 
“Kitab Kehidupan Anak Domba” tidak sama dengan “Kitab 
Kehidupan.” Kitab Kehidupan bisa disebut Kitab Kehidupan 
Anak Domba, atau Kitab Kehidupan Kristus, atau bahkan 
Kitab-Mu dan Kitab orang-orang yang Hidup. Hanya 
nama-nama yang tercatat di dalamnya. Wahyu 13:8, “Dan 
semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya 
(binatang itu), yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis 
sejak dunia dijadikan di dalam Kitab Kehidupan dari Anak 
Domba yang telah disembelih.” Wahyu 17:8, “Adapun 
binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak 
ada, dan ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju 
kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu 
mereka yang nama-namanya tidak tertulis di dalam Kitab 
Kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran, apabila mereka 
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melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, 
dan akan muncul lagi.” Wahyu 20:12-15, “Dan aku melihat 
orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Tuhan; 
lalu dibukalah semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab 
lain, yaitu Kitab Kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi 
menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis 
di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang 
mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut 
menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan 
mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 
Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke 
dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap 
orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam Kitab 
Kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu.” Anda 
dapat melihat bahwa meskipun ada kitab-kitab lain yang 
disebut, di sana selalu ada rujukan ke SATU kitab yang berisi 
nama-nama itu. Di dalam kitab Wahyu itu disebut “Kitab 
Kehidupan Anak Domba,” atau “Kitab Kehidupan.”
 Nah di manakah kitab ini ditempatkan? Lukas 10:17-24, 
“Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira 
dan berkata: ‘Tuhan, bahkan setan-setan pun takluk kepada 
kami demi Nama-Mu. Lalu kata-Nya kepada mereka: ‘Aku 
melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya 
Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak 
ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan 
musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 
Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu 
takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada 
terdaftar di sorga.’ Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus 
dalam Roh Kudus dan berkata: ‘Aku Bersyukur kepada-Mu, 
Oh Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau 
sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi 
Engkau nyatakan kepada bayi-bayi. Ya Bapa, itulah yang 
berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh 
Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu Siapakah Anak 
selain Bapa, dan Siapakah Bapa selain Anak dan orang yang 
kepadanya Anak itu berkenan menyatakan Dia.’ Sesudah itu 
berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan 
berkata: ‘Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu 
lihat. Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja 
ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, 
dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak 
mendengarnya.’” Pasti Kitab Kehidupan itu ditempatkan 
di sorga, dan akan muncul pada penghakiman Takhta Putih 
yang besar itu. Di dalam ayat-ayat itu Yesus berkata bahwa 
NAMA-NAMA mereka tertulis di sorga. Nama-nama itu tertulis 
di dalam Kitab Kehidupan, sebab di situlah nama-nama itu 
dicatat. Yesus sedang berbicara kepada ketujuh puluh murid 
itu (ayat 17), tetapi Ia juga sedang berbicara kepada kedua 
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belas murid (ayat 23). Murid-murid itu bersukacita karena 
setan-setan takluk kepada mereka demi Nama Yesus. Tanggapan 
Kristus adalah, “Janganlah bersukacita karena roh-roh itu 
takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada 
terdaftar di sorga (Kitab Kehidupan).” Anda perhatikan di 
sini bahwa Yudas termasuk di antara mereka yang mengusir 
setan-setan demi Nama Yesus, tetapi kita tahu bahwa ia adalah 
iblis, anak kebinasaan. Yohanes 6:70-71, “Jawab Yesus kepada 
mereka: ‘Bukankah Aku sendiri yang telah memilih kamu yang 
dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis.’ Yang 
dimaksudkan-Nya ialah Yudas Iskariot, anak Simon; sebab 
dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara 
kedua belas murid itu.” Yohanes 17:12, “Selama Aku bersama 
mereka di dunia ini, Aku memelihara mereka dalam Nama-Mu, 
yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku 
telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka 
yang binasa selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk 
binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.” 
Yohanes 13:10-11,18, “Kata Yesus kepadanya: ‘Barangsiapa 
telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh 
kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah 
bersih, hanya tidak semua.’ Sebab Ia tahu, siapa yang akan 
menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata: ‘Tidak semua kamu 
bersih.’” “Bukan tentang kamu semua Aku berkata. Aku tahu, 
siapa yang telah Kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini: Ia yang 
makan roti dengan-Ku, telah mengangkat tumitnya terhadap 
Aku.” Nah kalau bahasa mempunyai arti sama sekali, maka kita 
harus mengakui bahwa Yudas telah dipilih oleh Yesus (Yohanes 
13:18), tetapi ia tidak bersih, (Yohanes 13:10-11). Yudas juga 
telah diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Yohanes 17:12. (Biarlah 
dicatat di sini bahwa “pemilihan” dan pemberian itu adalah 
persamaan yang tepat seperti dalam ilustrasi tentang Musa 
dan Firaun, Yakub dan Esau, sebab walaupun Esau dan Firaun 
kedua-duanya telah dikenal dari semula, mereka ditetapkan 
dari semula untuk kemurkaan, sedangkan akhir dari pada Musa 
dan Yakub adalah kemuliaan. 1 Petrus 2:8-9a menunjukkan 
kedua-duanya yaitu orang yang ditolak dan orang yang dipilih 
“yaitu bagi mereka yang tersandung pada Firman, karena 
mereka tidak taat: dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih.”) Yudas dahulu termasuk 
di dalam kedua belas murid itu dan benar-benar mengambil 
bagian dengan mereka di dalam pelayanan sebelum hari 
Pentakosta. Kisah Para Rasul 1:16-17, “Hai saudara-saudara, 
haruslah genap nas Kitab Suci ini, yang disampaikan Roh 
Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin 
orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk 
bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan 
ini.” Bagian yang diterima oleh Yudas di antara kedua belas 
murid dan yang kemudian terhilang itu tidak lebih rendah 
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dari pelayanan kesebelas murid yang lainnya, itu juga bukan 
pelayanan asing dari iblis yang diselipkan di antara pelayanan 
murid-murid yang lain. Kisah Para Rasul 1:25, “Supaya ia 
mengambil bagian di dalam pelayanan dan kerasulan ini, 
yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh karena pelanggaran 
ke tempat yang wajar baginya.” Yudas, seorang iblis, telah 
kehilangan sebuah pelayanan Roh Kudus yang diberikan oleh 
Tuhan, dan membunuh dirinya sendiri dan PERGI KE TEMPAT 
YANG WAJAR BAGINYA. Bahkan namanya dahulu tercatat di 
dalam Kitab Kehidupan. Tetapi namanya telah dihapus.

 Sekarang sebelum kita menelusuri pemikiran ini tentang 
Yudas, mari kita kembali ke Perjanjian Lama dan melihat 
peristiwa di mana Tuhan telah melakukan hal yang sama. Di 
dalam Kejadian 35:23-26, anak-anak Yakub berjumlah dua 
belas orang dan nama-nama mereka adalah sebagai berikut: 
Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon; Yusuf dan 
Benyamin; Dan serta Naftali; Gad dan Asyer. Keturunan dari 
kedua belas anak ini menjadi kedua belas suku Israel kecuali 
Yusuf yang tidak memiliki suku yang dinamakan menurut 
namanya, sebab dalam pengaturan Tuhan di sana akan ada 
tiga belas suku, dan kedua anak laki-laki Yusuf diberikan 
kehormatan untuk menjadikan dua belas suku itu menjadi tiga 
belas. Tentu saja, Anda tahu, bahwa hal ini diperlukan karena 
Lewi telah dipisahkan bagi Tuhan untuk tugas sebagai imam. 
Demikianlah ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir dan 
Tuhan memberikan kemah suci itu di padang gurun kepada 
mereka, kita mendapati bahwa suku Lewi melayani dua belas 
suku yang dinamai Ruben, Simeon, Isakhar, Yehuda, Zebulon, 
Benyamin, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Efraim, Manasye. 
Urutan dari nama-nama laskar itu menyebut nama-nama 
mereka begitu dalam Bilangan 10:11-28. Yusuf dan Lewi tidak 
disebut. Tetapi apabila kita melihat dalam Wahyu 7:4-8, di 
mana dikatakan, “seratus empat puluh empat ribu yang telah 
dimeteraikan dari SEMUA suku keturunan Israel,” ayat-ayat 
itu menyebutkan nama-nama mereka begini: Yehuda, Ruben, 
Gad, Asyer, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakhar, Zebulon, 
Yusuf, Benyamin. Kita kembali kepada kedua belas suku itu 
dengan Lewi dan Yusuf disebutkan di antara mereka, tetapi 
Dan serta Efraim tidak ada.

 Sekarang timbul pertanyaannya, mengapa kedua suku itu 
dihapuskan? Jawabannya terdapat dalam Ulangan 29:16-20, 
“Sebab kamu ini tahu, bagaimana kita diam di tanah Mesir 
dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala 
bangsa yang negerinya kamu lalui, dan kamu sudah melihat 
dewa kekejian dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, 
emas dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka. Sebab 
itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, 
kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling 
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meninggalkan Yehovah, Tuhan kita, untuk pergi berbakti 
kepada dewa bangsa-bangsa itu; janganlah di antaramu 
ada akar yang menghasilkan racun dan ipuh. Tetapi apabila 
seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah 
ini, menyangka dirinya tetap diberkati, dengan berkata: Aku 
akan selamat, walaupun aku berlaku degil — dengan demikian 
menggenangi tanah yang kering dengan kemabukan — maka 
Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka 
dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu; 
segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan 
menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya 
dari kolong langit.” Di sinilah diucapkan sumpah serapah 
terhadap penyembahan berhala, atau perzinahan rohani. Suku 
yang berpaling kepada penyembahan berhala namanya akan 
dihapuskan. Dan sejarah mengenai kedua suku yang namanya 
dihapuskan karena penyembahan berhala terdapat dalam 1 
Raja-Raja 12:25-30, “Kemudian Yerobeam membangun Sikhem 
di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, 
lalu membangun Pnuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam 
hatinya: ‘Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga 
Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban 
sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati 
bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, 
raja Yehuda, kemudian mereka akan membunuh aku dan 
akan kembali kepada Rehabeam, raja Yehuda.’ Sesudah 
menimbang-nimbang, maka raja membuat dua anak lembu 
jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka: ‘Sudah cukup 
lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang 
dewa-dewamu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah 
Mesir.’ Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang 
lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang 
berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang 
satu dan ke Dan menyembah patung yang lain.” Hosea 4:17, 
“Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia.”

 Perhatikanlah secara khusus bahwa hukuman atas 
penyembahan berhala adalah nama dari suku itu akan 
dihapuskan “dari kolong langit.” Ulangan 29:20. Tidak 
dikatakan bahwa nama itu dihapuskan “di dalam sorga,” 
tetapi dari kolong langit. Dan itulah tepatnya, sebab sekarang 
bangsa Israel sudah kembali berada di Palestina, dan tidak 
lama lagi Tuhan akan memeteraikan 144.000 orang dari 
mereka. Tetapi dari jumlah itu Dan serta Efraim tidak ada.

 Wahyu 7:4-8, “Dan aku mendengar jumlah mereka yang 
dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang telah 
dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku 
Yehuda dua belas ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben 
dua belas ribu, dari suku Gad dua belas, dari suku Asyer dua 
belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu, dari suku Manasye 
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dua belas ribu, dari suku Simeon dua belas ribu, dari suku 
Lewi dua belas ribu, dari suku Isakhar dua belas ribu, dari 
suku Zebulon dua belas ribu, dari suku Yusuf dua belas ribu, 
dari suku Benyamin dua belas ribu.” (Perhatikan, Dan serta 
Efraim tidak ada). Nah bersama ini, kita melihat Daniel 12:1, 
yang mengacu kepada seratus empat puluh empat ribu orang 
ini yang akan dimeteraikan pada masa meterai keenam dan 
masa Kesusahan Besar atau kesusahan Yakub. “Pada waktu 
itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan 
mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu 
kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak 
ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu 
bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa YANG DIDAPATI 
NAMANYA TERTULIS DALAM KITAB ITU.”
 Meskipun demikian, setelah masa kesusahan ini, (selama 
masa seribu tahun,) seperti yang dilihat oleh Yehezkiel dalam 
pasal 48:1-8, dan 22-29 kita melihat sekali lagi suku-suku 
itu kembali berada dalam urutan Ilahi. Tetapi, mulai dari 
saat Efraim serta Dan bersekutu dengan berhala-berhala, 
mereka mati, dan kedua suku itu tidak diakui lagi. Nah saya 
menyadari bahwa sejak penghancuran Yerusalem, semua 
catatan tentang semua suku itu telah hilang, sehingga tidak 
ada orang yang dapat mengatakan dengan pasti dari suku 
mana ia berasal, TETAPI TUHAN TAHU. Tuhan yang besar 
itu Yang sedang membawa umat Israel kembali ke Palestina 
tahu dengan pasti dari suku mana setiap orang Israel yang 
sejati itu berasal, dan dari seratus empat puluh empat ribu 
orang yang dikumpulkan itu Dan serta Efraim tidak akan ada.
 Inilah suku-suku Israel itu. Yehezkiel 48:1-8 dan 22-29, 
“Inilah nama suku-suku itu: Yang paling utara: dari laut 
terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hazar-Enon, 
sehingga daerah kota Damsyik, yang berdekatan dengan 
Hamat, terletak di sebelah utaranya, dari perbatasan sebelah 
timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. 
Berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah 
timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Asyer. 
Berbatasan dengan wilayah Asyer, dari perbatasan sebelah 
timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian 
Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan 
sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat 
bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari 
perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, 
terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim, 
dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah 
barat, terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah 
Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan 
sebelah barat, terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan 
wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai 
perbatasan sebelah barat,…” dan seterusnya. “Selain itu dari 
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milik orang-orang Lewi dan milik kota itu — yang terletak 
di tengah-tengah kepunyaan pangeran itu — yang diapit oleh 
wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi PANGERAN itu. 
Mengenai suku-suku yang lain: dari perbatasan sebelah timur 
sampai perbatasan sebelah barat, terdapat bagian Benyamin. 
Berbatasan dengan wilayah Benyamin, dari perbatasan 
sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, terdapat 
bagian Simeon. Berbatasan dengan wilayah Simeon, dari 
perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, 
terdapat bagian Isakhar. Berbatasan dengan wilayah Isakhar, 
dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah 
barat, terdapat bagian Zebulon. Berbatasan dengan wilayah 
Zebulon, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan 
sebelah barat, terdapat bagian Gad. Perbatasan wilayah Gad 
di sebelah selatan,…” dan seterusnya.
 Satu ilustrasi lain yang dapat kita ambil adalah kisah 
umat Israel meninggalkan Mesir untuk menuju tanah Kanaan. 
Maksud Tuhan di zaman ini adalah untuk membawa umat 
Israel KELUAR, dan membawa mereka MASUK, supaya 
pada akhirnya mereka akan melayani Dia. Demikianlah 
ketika mereka meninggalkan Mesir mereka SEMUA keluar di 
bawah darah anak domba yang dikorbankan; mereka SEMUA 
berjalan melalui air baptisan di Laut Merah; mereka SEMUA 
menikmati mujizat-mujizat yang besar; mereka SEMUA 
makan manna; mereka SEMUA minum dari bukit batu itu; 
dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan segala berkat dan 
manifestasi lahiriah yang nyata mereka SEMUA mengambil 
bagian di dalamnya dengan cara yang serupa dan sama. 
Tetapi, ketika mereka tiba di Moab, mereka yang bergabung 
di dalam pesta Baal-Peor mati semuanya. Mayat-mayat 
mereka bergelimpangan di padang gurun, sebab di sanalah 
mereka menolak Firman Tuhan dan berpaling dari-Nya. 
Nah itulah apa yang dikatakan oleh Ibrani 6:1-9, dan yang 
telah diperlihatkan dengan baik di dalam Zaman Pergamus. 
Anda tidak bisa berjalan dengan sebagian Firman saja, Anda 
harus mengambil SELURUH Firman. Ada orang-orang yang 
tampaknya hampir seratus persen terlibat dalam hal-hal yang 
dari Tuhan. Mereka seperti Yudas. Tidak ada seorang pun 
kecuali Yesus yang tahu dengan pasti orang macam apa Yudas 
itu. Maka tibalah harinya di mana Yudas melakukan hal yang 
sama yang dilakukan oleh Israel di Baal-Peor. Ia memutuskan 
bahwa ia ingin bergabung dengan kekuatan dari pokok anggur 
yang palsu itu — masuk ke dalam organisasi keuangan dan 
politik dari agama yang anti-Firman dan anti-Kristus, dan 
ia benar-benar melakukan itu. Ia telah dibodohi! Kesebelas 
murid yang lainnya tidak dibodohi. Mereka tidak dapat 
dibodohi, sebab mereka adalah bagian dari orang-orang 
pilihan. Maka ketika Yudas pergi dan mengkhianati Tuhan, 
namanya dihapuskan dari Kitab Kehidupan. (Wahyu 22:19).
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 Sekarang saya yakin Anda telah melihat bahwa mereka yang 
nama-namanya terdapat di dalam Kitab Kehidupan adalah 
bagian dari kelompok agama pada zamannya yang berpusat 
di sekitar Tuhan yang benar dan menyembah Dia, walaupun 
mereka tidak menyembah menurut Kebenaran (Firman). Seperti 
Yudas, mereka tidak berjalan sampai akhir. Lihatlah bagaimana 
Yudas dipilih oleh Tuhan. Ia telah diajar dalam kebenaran. Ia 
menerima pengetahuan tentang rahasia-rahasia. Ia memiliki 
sebuah pelayanan yang berkuasa yang dikaruniakan kepadanya 
dan ia menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dalam 
Nama Yesus. Tetapi ketika pertarungan terakhir tiba, ia 
menjual diri demi emas dan kekuatan politik. Ia tidak sampai ke 
Pentakosta untuk menerima Roh Tuhan. Ia tidak memiliki Roh 
itu. Jangan keliru tentang hal itu, seorang yang benar-benar 
dibaptis dengan Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus dan 
menerima kepenuhan Roh akan berada dalam FIRMAN SAMPAI 
AKHIR. Itulah bukti dibaptis dengan Roh Kudus. Yudas telah 
gagal. Banyak orang yang gagal di situ. Dan apabila mereka 
gagal untuk maju terus dalam Firman itu, maka nama-nama 
mereka dihapuskan dari Kitab Kehidupan.

 Untuk memperjelas hal penghapusan nama dari Kitab 
Kehidupan ini kita harus mengarahkan pemikiran kita ke 
umat Israel pada zaman Musa. Keluaran 32:30-34, “Keesokan 
harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu: ‘Kamu ini telah 
berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap 
Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian 
bagi dosamu itu.’ Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan 
dan berkata: ‘Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, 
sebab mereka telah membuat ilah emas bagi mereka. Tetapi 
sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu — dan 
jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab 
yang telah Kautulis.’ Maka Tuhan berfirman kepada Musa: 
‘Siapa yang berdosa kepada-Ku, nama orang itulah yang akan 
Kuhapuskan dari dalam kitab-Ku. Maka pergilah sekarang, 
tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan 
kepadamu; lihatlah, Malaikat-Ku akan berjalan di depanmu, 
tetapi pada hari pembalasan-Ku itu Aku akan membalaskan 
dosa mereka kepada mereka.’” Itu adalah lebih dari nyata 
bahwa ada nama-nama yang telah, dan yang akan dihapuskan 
dari Kitab Kehidupan sebelum berakhirnya waktu. Di tempat 
yang khusus ini hal itu disebabkan oleh penyembahan berhala, 
sama seperti ketika Dan serta Efraim kehilangan hak mereka 
sebagai suku dari bangsa itu karena menyembah anak lembu 
emas. Semua orang yang menyembah berhala mendapati 
bahwa nama-nama mereka dihapuskan dari Kitab Kehidupan.

 Ketika bangsa Israel menolak kepemimpinan Tuhan di 
dalam tiang api itu, dan berpaling kepada penyembahan 
anak lembu emas, nama-nama mereka dihapuskan dari 
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Kitab Kehidupan. Keluaran 32:33, “Siapa yang berdosa 
kepada-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari 
dalam kitab-Ku.” Jika berpaling kepada berhala seperti itu 
menuntut hukuman yang berupa penghapusan nama dari Kitab 
Kehidupan, maka sudah sangat pasti bahwa penolakan bangsa 
Israel terhadap Yesus Kristus sebagai Mesias akan menuntut 
hukuman yang sama beratnya. Begitulah tepatnya. Di dalam 
Mazmur 69 yang menceritakan penghinaan terhadap Yesus 
dikatakan dalam ayat 21-28, “Bahkan, mereka memberi Aku 
makan racun, dan pada waktu Aku haus, mereka memberi Aku 
minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka 
menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. 
Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka 
tidak melihat; buatlah pinggang mereka goyah senantiasa! 
Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas mereka, dan biarlah 
murka-Mu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah 
perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah 
mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka menganiaya 
Orang Yang Kaupukul, dan mereka menambah kesakitan 
orang-orang yang Kautikam. Tambahkanlah salah kepada 
salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan 
mereka! Biarlah mereka dihapuskan dari Kitab Kehidupan, dan 
janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang 
yang benar!” Ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus 
maka Tuhan benar-benar berpaling dari mereka kepada 
bangsa bukan Yahudi. Kisah Para Rasul 13:46-48, “Lalu 
dengan berani Paulus dan Barnabas berkata: ‘Memang kepada 
kamulah Firman Tuhan harus diberitakan lebih dahulu, tetapi 
kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk 
beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada 
bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sebab inilah yang diperintahkan 
Tuhan kepada kami: Aku telah menentukan engkau menjadi 
terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya engkau 
membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.’ Dan ketika 
orang-orang bukan Yahudi mendengar itu, bergembiralah 
mereka dan memuliakan Firman Tuhan; dan semua orang yang 
ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal, menjadi percaya.”
 Hal ini bukan untuk memberi kesan bahwa tidak akan 
ada lagi nama dari suku-suku Israel yang tertinggal di dalam 
Kitab Kehidupan, sebab banyak dari mereka ini (walaupun 
bukan dalam jumlah yang banyak sekali) melalui prinsip 
pemilihan akan berada di dalam zaman gereja bangsa bukan 
Yahudi dan masuk ke dalam tubuh Yesus Kristus, yang 
menunjukkan bahwa nama-nama mereka sungguh-sungguh 
masih berada di dalam Kitab Kehidupan. Juga, seperti 
yang akan kami tunjukkan, menurut meterai yang kelima 
banyak sekali orang Yahudi yang mati sebagai martir akan 
diberikan jubah putih dan hidup yang kekal oleh Tuhan. 
Selain itu keseratus empat puluh empat ribu orang itu akan 
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dimeteraikan pada saat kedatangan-Nya, yang membuktikan 
bahwa nama mereka juga tidak dihapuskan. Tetapi seperti 
yang dinyatakan dengan sangat akurat dalam Mazmur 69 
bahwa para penolak Kristus yang fasik atau jahat dan para 
pembinasa umat-Nya itulah yang nama-namanya dihapuskan.

 Sebagaimana Israel (umat pilihan Tuhan) sebagian besar 
kehilangan hak mereka di dalam Kitab Kehidupan karena 
menolak Yesus, begitu pula sebagian besar dari gereja 
bangsa-bangsa bukan Yahudi juga akan masuk ke dalam 
hukuman yang berakibat dengan dihapusnya nama mereka 
dari Kitab Kehidupan karena menolak Firman, dan dengan 
demikian masuk ke dalam gerakan oikumene sedunia yang 
merupakan patung yang didirikan bagi binatang itu.

 Ada satu hal lagi yang perlu dimengerti di sini. Pada 
penghakiman Takhta Putih yang besar itu akan ada pemisahan 
orang-orang. Kitab Kehidupan akan dibuka dan sebuah 
kitab yang lain akan dibuka. Matius 25:31-46, “Apabila Anak 
Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 
kudus bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam 
di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan 
dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka 
seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan 
dombanya dari kambing, dan Ia akan menempatkan 
domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di 
sebelah kiri-Nya. Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka 
yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh 
Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu 
sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi 
Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; 
ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 
ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku 
sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu 
mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu menjawab 
Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau 
lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami 
memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau 
sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, 
atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Atau 
bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara 
dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab 
mereka: Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Segala sesuatu 
yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang 
paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Dan Ia 
akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: 
Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, 
enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk 
iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, 
kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak 
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memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak 
memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak 
memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, 
kamu tidak melawat Aku. Lalu mereka pun akan menjawab 
Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, 
atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, 
atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia 
akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang 
dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk 
Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, 
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.”
 Wahyu 20:11-15, “Lalu aku melihat suatu takhta putih 
yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya 
lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri 
di depan Tuhan. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga 
sebuah kitab lain, yaitu Kitab Kehidupan. Dan orang-orang mati 
dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang 
ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan 
orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan 
maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, 
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan 
api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak 
ditemukan namanya tertulis di dalam Kitab Kehidupan itu, ia 
dilemparkan ke dalam lautan api itu.” Baik orang benar maupun 
orang fasik kedua-duanya akan berada di dalam penghakiman 
itu. Alkitab berkata demikian. ORANG-ORANG BENAR INI 
BUKAN MEMPELAI WANITA SEBAB MEMPELAI WANITA 
DUDUK BERSAMA-SAMA DENGAN DIA DI DALAM 
PENGHAKIMAN. 1 Korintus 6:2-3, “Atau tidak tahukah kamu 
bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika 
penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah 
kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak 
berarti? Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi 
malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam 
hidup kita sehari-hari?” Wahyu 3:21, “Barangsiapa menang akan 
Kududukkan bersama-sama dengan Aku di dalam takhta-Ku, 
sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama 
dengan Bapa-Ku di dalam takhta-Nya.” Lihatlah, mempelai 
wanita berada bersama-sama dengan Dia di dalam takhta itu. 
Karena mempelai wanita akan menghakimi dunia maka ia 
harus duduk di dalam penghakiman bersama-sama dengan 
Dia. Itulah tepatnya apa yang telah dilihat oleh Daniel. Daniel 
7:9-10, “Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, 
lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti 
salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; takhta-Nya 
seperti nyala api dengan roda-roda-Nya seperti api yang 
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berkobar-kobar; suatu sungai api timbul dan mengalir dari 
hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa 
kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah 
majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab.” Lihatlah, itu 
adalah pemandangan yang sama, sebab seribu kali beribu-ribu 
yang melayani Dia itu adalah mempelai wanita, sebab siapakah 
yang melayani sang suami kecuali sang istri?
 Sekarang timbul pertanyaan, mengapa orang-orang benar 
ini berada di dalam penghakiman? Tidak ada tempat lain di 
mana mereka bisa muncul, sebab hanya ada dua kebangkitan 
dan karena mereka tidak memenuhi syarat untuk kebangkitan 
yang pertama maka mereka harus muncul pada kebangkitan 
yang kedua yaitu sebuah kebangkitan untuk dihakimi. 
Orang-orang yang memenuhi syarat untuk kebangkitan 
yang pertama (mempelai wanita) tidak dihakimi. Yohanes 
5:24, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa 
mendengar Perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang 
telah mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal” (yaitu, 
orang percaya tersebut telah menjadi penerima hidup yang 
kekal yang ia miliki sebagai miliknya saat ini), “dan tidak 
akan turut dihukum” (sesungguhnya apa yang dikatakan 
adalah, tidak akan dihakimi); “tetapi ia sudah pindah (untuk 
selama-lamanya) dari dalam maut ke dalam hidup.” Tetapi 
perhatikanlah dengan saksama, di dalam pikiran Yesus pasti 
ada satu kelompok lain yang pada kebangkitan tertentu akan 
menerima hidup yang kekal. Mereka akan menerimanya pada 
kebangkitan itu, YANG SEBELUMNYA TIDAK PERNAH 
MENERIMA HIDUP YANG KEKAL SEBAGAI ANGGOTA 
MEMPELAI WANITA. Yohanes 5:28-29, “Janganlah kamu 
heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa SEMUA 
ORANG yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya, 
dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit 
untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat 
jahat akan bangkit untuk dihukum.” Sekarang kita semua 
tahu bahwa Yohanes 5:28-29 BUKANLAH PENGANGKATAN 
sebab pada saat pengangkatan hanya orang yang mati dalam 
Kristus yang akan bangkit dari kubur bersama dengan 
mempelai wanita yang masih hidup yang berada di bumi. 1 
Tesalonika 4:16-17, “Sebab Tuhan Sendiri akan turun dari 
sorga dengan sebuah seruan, dengan suara penghulu malaikat, 
dan dengan sangkakala Tuhan; dan mereka yang mati dalam 
Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang 
hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama 
dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama 
dengan Tuhan.” Tetapi dalam Yohanes 5:28-29 dikatakan 
bahwa SEMUA ORANG akan bangkit dari kuburan. Ini 
adalah kebangkitan yang sama yang dikatakan dalam Wahyu 
20:11-15 di mana ORANG-ORANG YANG TELAH MATI 
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dibawa menghadap Tuhan dan dihakimi menurut perbuatan 
mereka, dan semua orang yang namanya tidak ditemukan di 
dalam Kitab Kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api.

 Sekarang kita menghadapi pertanyaan mengapa mereka 
diberikan hidup yang kekal pada waktu penghakiman sebab 
Surat-surat para rasul tampaknya telah menunjukkan dengan 
tegas bahwa orang harus memiliki Roh Kristus atau binasa. 
Walaupun itu tampaknya demikian, kita tidak boleh tidak 
memercayai perkataan Yesus Yang dengan sangat tegas 
menyatakan bahwa ada sebagian orang yang terdapat di dalam 
Kitab Kehidupan yang akan menerima hidup kekal sebelum 
atau sesudah kebangkitan umum itu. Paulus tidak mengelak 
dari kebenaran ini sebab dengan sangat jelas ia berkata dalam 
Filipi 3:11, “Supaya dengan cara apa pun aku akhirnya beroleh 
kebangkitan dari antara orang mati.” Nah pernyataan ini 
sangat aneh. Kita semua tahu bahwa kita SEMUA akan berada 
di dalam sebuah kebangkitan entah kita mau atau tidak. Semua 
orang akan dibangkitkan. Jadi Paulus tidak bisa mengatakan, 
“Supaya dengan CARA APA PUN aku akhirnya beroleh 
kebangkitan dari antara orang mati.” Kebenaran akan hal ini 
adalah, ia tidak mengatakan dengan maksud itu. Pembacaan 
secara harfiah adalah, “Supaya dengan cara apa pun aku 
akhirnya beroleh ‘kebangkitan keluar’ dari antara orang mati.” 
Itu bukan memperoleh kebangkitan umum atau kebangkitan 
kedua, tetapi memperoleh kebangkitan pertama, yang 
mengenai hal itu dikatakan, “Berbahagia dan Kuduslah ia, yang 
mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian 
yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka 
akan menjadi imam-imam Tuhan dan Kristus, dan mereka akan 
memerintah bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya.” 
Kebangkitan pertama tidak ada kaitannya dengan kematian 
yang kedua. Kematian kedua terjadi pada akhir kerajaan 
seribu tahun ketika SEMUA SISA dari orang-orang yang telah 
mati hidup kembali. Dan pada hari itu akan ada orang yang 
bangkit untuk hidup yang kekal dan mereka yang lain yang 
terperangkap dalam kematian yang kedua. Sekarang kita tidak 
perlu menduga-duga tentang mereka yang diberikan hidup 
dalam kebangkitan yang kedua. Kita diberi tahu bahwa hidup 
itu diberikan kepada mereka atas dasar mereka telah berlaku 
ramah dan baik terhadap “Saudara-saudara” itu. Mereka 
yang dibangkitkan dan dilemparkan ke dalam lautan api akan 
diperlakukan begitu karena perlakuan mereka yang tidak baik 
terhadap “Saudara-saudara” itu. Karena ini adalah Firman 
Tuhan maka kita menerimanya saja. Tidak ada perbantahan di 
sini, hanya sebuah pernyataan sederhana tentang sebuah fakta.

 Untuk lebih memperjelas, perhatikanlah secara khusus 
perkataan dari Matius 25:31-46. Tidak dikatakan bahwa seorang 
gembala benar-benar sedang memisahkan domba dari kambing, 
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tetapi dikatakan SEPERTI seorang gembala yang memisahkan 
domba dari kambing. Mereka bukanlah domba pada waktu 
yang khusus ini (Penghakiman Takhta Putih). Domba sudah 
berada di dalam kandang-Nya, mereka mendengar suara-Nya 
(Firman) dan mereka mengikut Dia. MEREKA TELAH 
MEMILIKI HIDUP YANG KEKAL DAN TIDAK DAPAT 
MASUK KE DALAM PENGHAKIMAN. Tetapi orang-orang 
ini TIDAK memiliki hidup kekal, dan mereka berada di dalam 
penghakiman. Mereka diizinkan untuk MASUK KE DALAM 
hidup yang kekal. Tetapi atas dasar apa mereka masuk ke dalam 
hidup yang kekal? Tentu saja bukan berdasarkan fakta bahwa 
mereka telah memiliki hidup-Nya seperti yang dimiliki oleh 
mempelai wanita, tetapi mereka menerima hidup itu karena 
mereka telah berbuat baik kepada saudara-saudara-Nya. 
Mereka bukan saudara-saudara-Nya: itu akan menjadikan 
mereka orang yang berhak mendapat bagian bersama-sama 
dengan Yesus. Mereka TIDAK berhak menerima apa pun kecuali 
kehidupan. Mereka tidak mendapat bagian di dalam takhta, 
dan sebagainya, dengan Dia. NAMA-NAMA MEREKA TENTU 
TELAH TERCANTUM DI DALAM KITAB KEHIDUPAN DAN 
TIDAK DIHAPUSKAN. Nah karena kasih mereka terhadap 
umat Tuhan maka mereka diakui dan diselamatkan. Tidak 
diragukan bahwa orang-orang ini telah melayani dan menolong 
anak-anak Tuhan. Mungkin seperti Nikodemus dan Gamaliel 
yang membela anak-anak itu pada masa kesukaran.
 Jika hal ini tampaknya bernada “pemulihan,” maka 
perhatikanlah dengan baik sekarang, sebab orang jahat 
TIDAK dipulihkan, tetapi dilemparkan ke dalam lautan api. 
Nama-nama dari banyak orang yang dibinasakan itu dahulu 
tercantum di dalam Kitab Kehidupan juga; tetapi nama-nama 
itu dihapuskan karena mereka gagal untuk menghormati 
umat Tuhan yang merupakan manifestasi Firman yang hidup 
(surat-surat yang hidup) bagi zaman mereka.
 Sekarang biarlah kita benar-benar jelas di sini. Ini 
bukanlah bangsa-bangsa yang dihakimi dan masuk ke dalam 
kerajaan seribu tahun karena mereka telah memberi tempat 
berlindung dan menolong orang Yahudi. Itu sangat jelas 
karena kesimpulan dari ayat-ayat ini. “Dan mereka ini (orang 
jahat) akan masuk ke tempat hukuman selama-lamanya 
(lautan api), tetapi orang benar akan masuk ke dalam hidup 
yang kekal.” Tidak ada catatan mengenai adanya DUA 
penghakiman di mana orang-orang jahat dilemparkan ke 
dalam lautan api. Hanya binatang itu dan nabi palsu itu 
yang dihakimi pada akhir dari kesusahan besar itu. Tidak, 
ini adalah penghakiman Takhta Putih, dan mereka dihakimi 
berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu.
 Pada kebangkitan yang kedualah “jiwa-jiwa yang berada 
di bawah mezbah” itu seperti yang dikatakan dalam meterai 
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kelima (Wahyu 6:9-11) diberikan jubah putih, dan tentu saja 
hidup yang kekal, kalau tidak demikian jubah putih itu tidak 
akan berarti. “Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai 
yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka 
yang telah dibunuh oleh karena Firman Tuhan dan oleh karena 
kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara 
nyaring, katanya: ‘Berapa lamakah lagi, Oh Tuhan yang kudus 
dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan 
darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada 
mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan 
kepada mereka dikatakan, bahwa mereka harus beristirahat 
sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan 
dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti 
mereka.” Sekarang perhatikan secara khusus bahwa tidak ada 
seorang pun dari mereka ini yang berada di bawah mezbah yang 
dibunuh karena kesaksian mereka bagi Yesus. Mereka tidak 
seperti Antipas yang dibunuh karena berpegang teguh kepada 
Nama-Nya. Mereka ini bukan orang-orang yang telah dilahirkan 
kembali, dengan hidup yang kekal sebagai milik mereka. Mereka 
muncul di dalam kebangkitan dan menerima hidup karena 
mereka berdiri di atas Firman. Dan perhatikanlah bagaimana 
mereka ini berseru meminta pembalasan. Mereka tidak bisa 
menjadi material untuk menjadi mempelai wanita. Mempelai 
wanita memberikan pipinya dan berseru, “Ampunilah mereka, 
ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Mereka 
adalah orang-orang Yahudi. Mereka harus orang Yahudi karena 
mereka berada di dalam meterai yang kelima, dan pada meterai 
yang keempat mempelai wanita dari bangsa-bangsa bukan 
Yahudi telah pergi dalam pengangkatan. Jadi orang-orang 
Yahudi ini tidak dilahirkan dari Roh-Nya. Mereka bahkan tidak 
percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi karena mereka 
dibutakan oleh Tuhan demi orang-orang bukan Yahudi, maka 
Tuhan memberi mereka hidup yang kekal atas dasar bahwa 
meskipun mereka tidak bisa datang kepada Dia, namun mereka 
benar-benar setia kepada seluruh Firman yang mereka tahu, dan 
mati demi hal itu sebagaimana orang yang sangat banyak itu 
telah mati di bawah Hitler, Stalin, dan lain-lain, dan masih ada 
lagi yang akan mati.
 Ini adalah kebangkitan yang kedua di mana kelima 
gadis yang bodoh itu muncul. Perhatikanlah bahwa mereka 
adalah perawan. Mereka tidak memiliki Roh Kudus maka 
mereka tidak termasuk mempelai wanita, sedangkan 
kelima gadis yang bijaksana yang memiliki minyak menjadi 
bagian dari mempelai wanita itu. Tetapi orang-orang ini, 
sebagai umat yang mengasihi Tuhan dan terpisah, dan 
berusaha untuk tinggal di dalam Firman, menurut apa yang 
mereka tahu mengenai hal itu, dan menjadi penolong dalam 
pekerjaan Tuhan akan tampil di akhir zaman. Mereka tidak 
akan berada di dalam kerajaan seribu tahun, yang melalui 
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kebenaran-kebenaran ini mulai dapat Anda lihat bahwa 
kerajaan seribu tahun itu jauh lebih penting dan lebih indah 
dari yang pernah kita bayangkan atau percaya.

 Semua orang-orang ini namanya ada di dalam Kitab 
Kehidupan dan nama-nama mereka tetap ada. Tetapi 
nama-nama siapakah yang tidak tetap ada? Mereka yang berasal 
dari gereja-gereja sistem dunia yang memerangi mempelai 
wanita adalah mereka yang namanya akan dihapuskan. Itulah 
yang akan rugi. Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api.

 Sekarang mari kita melangkah lagi, tetapi sebelum kita 
melakukan itu mari kita meninjau kembali pembicaraan kita 
sejauh ini. Pertama-tama, kita tahu dengan sangat pasti bahwa 
maksud Tuhan itu teguh di dalam pemilihan. Itu ditetapkan 
di dalam diri-Nya sendiri. Maksud Tuhan adalah untuk 
menghasilkan sebuah umat yang seperti diri-Nya sendiri yang 
akan menjadi Mempelai Wanita Firman. Mempelai itu telah 
dipilih DI DALAM DIA sebelum dunia dijadikan. Mempelai itu 
telah dikenal dan dikasihi sebelum ia pernah muncul di bumi 
sepanjang zaman-zaman itu. Ia telah ditebus oleh darah-Nya 
dan TIDAK PERNAH bisa masuk ke dalam hukuman. Ia tidak 
akan pernah bisa berada di dalam penghakiman sebab dosa tidak 
dapat diperhitungkan kepadanya. Roma 4:8, “Berbahagialah 
manusia yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.” 
Tetapi sesungguhnya ia akan berada bersama-sama dengan 
Dia di dalam takhta penghakiman-Nya, menghakimi dunia 
dan bahkan malaikat-malaikat. Namanya (tiap-tiap anggota 
mempelai wanita) telah tertulis pada satu bagian dari Kitab 
Kehidupan Anak Domba sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, 
ada satu golongan lagi. Nama-nama mereka juga ada di dalam 
Kitab Kehidupan dan mereka akan tampil dalam kebangkitan 
yang kedua. Orang-orang yang seperti itu adalah kelima gadis 
yang bodoh dan orang-orang benar yang dibicarakan dalam 
Matius 25. Di dalam golongan ini juga termasuk mereka yang 
tidak menyembah binatang itu ataupun terlibat di dalam 
sistem antikristus tetapi mati demi iman mereka walaupun 
mereka tidak termasuk di dalam mempelai wanita, mereka 
tidak dilahirkan kembali. Tetapi mereka akan tampil di dalam 
kebangkitan yang kedua dan masuk ke dalam hidup yang kekal. 
Yang ketiga, terdapat orang-orang Kristen yang pas-pasan 
seperti yang kita lihat di antara umat Israel ketika keluar dari 
tanah Mesir. Orang-orang ini namanya ada di dalam Kitab 
Kehidupan dan perbuatan mereka tertulis di dalam kitab-kitab 
itu. Orang-orang ini karena telah gagal untuk menaati Tuhan 
dan tidak memiliki Roh, walaupun banyak tanda dan keajaiban 
telah terjadi di antara mereka, akan mendapati bahwa nama 
mereka dihapuskan dari Kitab Kehidupan. Di antara kelompok 
ini akan ada orang-orang yang seperti Yudas yang meskipun 
sama sekali tidak memiliki Roh, namun religius, akan memiliki 
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manifestasi di dalam hidup mereka, dan meskipun ada di 
dalam kitab-kitab itu mereka bukan orang pilihan DI DALAM 
DIA. Orang yang seperti Bileam juga akan termasuk di dalam 
kelompok itu. Keempat dan yang terakhir, ialah orang-orang 
yang namanya tidak pernah atau tidak akan pernah tertulis 
pada kitab-kitab itu. Seperti yang terdapat dalam Wahyu 13:8 
dan Wahyu 17:8, “Dan semua orang yang diam di atas bumi 
akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak 
tertulis sejak dunia dijadikan di dalam Kitab Kehidupan dari 
Anak Domba, yang telah disembelih.” “Adapun binatang yang 
telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, dan ia akan 
muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. 
Dan mereka yang diam di bumi ini, yaitu mereka yang namanya 
tidak tertulis di dalam Kitab Kehidupan sejak dunia dijadikan, 
akan heran, apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah 
ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.” Yesus berkata 
bahwa ada sebuah kelompok tertentu yang akan menerima 
seorang yang datang dalam namanya sendiri. Seorang tersebut 
adalah si antikristus. Dan itulah tepatnya apa yang dikatakan 
tentang mereka dalam Wahyu 13:8, dan 17:8. Mereka telah 
ditetapkan oleh Tuhan tetapi bukan kepada pemilihan. Dan 
bersama dengan kelompok ini adalah orang-orang yang seperti 
Firaun. Tentang dia dikatakan, “Untuk maksud yang sama 
itulah Aku membangkitkan engkau.” “Benda-benda kemurkaan 
yang telah disiapkan untuk kebinasaan.” Roma 9:17 dan 22. 
Tidak ada satu pun dari mereka ini yang akan ditempatkan pada 
catatan-catatan kehidupan. Saya tidak mengatakan bahwa 
tidak ada catatan mengenai mereka. Tidak diragukan lagi pasti 
ada suatu catatan mengenai mereka, tetapi BUKAN DI DALAM 
CATATAN KEHIDUPAN. Maksud keberadaan mereka telah 
dijelaskan secara sepintas di bagian lain dari buku ini, tetapi 
kami dapat menambahkan dua ayat Kitab Suci lagi. Amsal 16:4, 
“Tuhan telah membuat orang fasik untuk hari malapetaka.” 
Ayub 21:30, “…orang jahat telah dipersiapkan untuk hari 
kebinasaan? mereka akan ditampilkan pada hari kemurkaan.”
 Karena bagian ini dari Firman adalah sulit untuk 
dipahami oleh pikiran manusia, maka ini harus diterima 
dan dipercaya dengan iman. Sebagian orang akan merasa 
tersinggung dengan apa yang telah saya kemukakan karena 
mereka gagal untuk memahami kedaulatan Tuhan yang 
mengatakan bahwa TUHAN ADALAH TUHAN, dan karena 
Ia adalah Tuhan maka orang tidak dapat mengalahkan 
nasihat-nasihat-Nya ataupun menggagalkan maksud dan 
kehendak-Nya; tetapi Ia, sebagai yang mahakuasa, sedang 
memerintah dalam SEGALA perkara dan sedang melakukan 
apa saja yang dikehendaki-Nya terhadap seluruh ciptaan-Nya 
sebab semuanya diciptakan bagi kesenangan-Nya. Oleh 
sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Paulus, “Jika Tuhan 
mengambil segumpal tanah liat dan membuat dari gumpal 
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yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang 
mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang 
tidak mulia, siapakah yang boleh merasa tersinggung dan 
berseru menentang Dia?” Bahwa Ia berhak untuk melakukan 
hal ini berdasarkan penciptaan saja, kita pun tidak dapat 
menyangkal. Namun Ia melangkah bahkan lebih jauh 
lagi, sebab menurut Roma 14:7-9, kita memiliki bukti yang 
tidak dapat dibantah bahwa Yesus telah membayar harga 
pembelian atas seluruh dunia, dan oleh karena itu Ia dapat 
berbuat sekehendak hati-Nya atas milik kepunyaan-Nya. 
“Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup 
untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati 
untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk 
Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik 
kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk 
itulah Kristus telah mati dan bangkit, dan hidup kembali, 
supaya Ia menjadi Tuhan, BAIK ATAS ORANG-ORANG 
MATI, MAUPUN ORANG-ORANG HIDUP.” (Di sini yang 
dimaksud adalah kepemilikan; BUKAN hubungan.) Hal ini 
dinyatakan juga dalam Yohanes 17:2, “Sama seperti engkau 
telah memberikan kepada-Nya kuasa ATAS SEMUA YANG 
HIDUP, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal 
kepada semua yang telah Engkau berikan kepada-Nya.”
 Nah, jika kita mengatakan bahwa Tuhan itu mahatahu, 
maka kita juga harus menerima bahwa Ia sempurna dalam 
hikmat dan kebenaran. Rencana pemilihan dan penolakan 
ini adalah hikmat Tuhan yang telah dinyatakan dalam segala 
zaman, seperti yang dikatakan dalam Efesus 1:3-11, “Terpujilah 
Yehovah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Yang dalam 
Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat Rohani 
di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita 
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat 
di hadapan-Nya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari 
semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, 
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih 
karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita 
di dalam Dia, Yang dikasihi-Nya. Di dalam Dia kita beroleh 
penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan dosa, menurut 
kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada 
kita dalam segala HIKMAT dan pengertian. Sebab Ia telah 
menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan 
rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula 
telah ditetapkan di dalam Diri-Nya Sendiri: Supaya di dalam 
kegenapan waktu yang dirancang-Nya Ia akan mempersatukan 
di dalam Kristus segala sesuatu, baik yang di sorga maupun 
yang di bumi, di dalam Dia. Karena di dalam Dialah kami 
mendapat bagian yang dijanjikan — kami yang dari semula 
ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud 
Tuhan, Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut 
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keputusan kehendak-Nya.” Jadi jika Tuhan telah merancang 
bahwa akan ada orang-orang yang namanya ditempatkan pada 
satu bagian dari Kitab Kehidupan Anak Domba dan tidak 
dapat dihapus karena itu adalah nama-nama dari mempelai 
wanita-Nya, maka kita harus menerima hal itu. Dan jika 
dikatakan juga bahwa ada orang-orang yang namanya telah 
dicatat di dalam catatan dari Kitab Kehidupan tetapi Tuhan 
tahu dari semula bahwa mereka akan jatuh dan nama-nama 
mereka akan dihapuskan kita harus menerima itu. Dan jika 
ada orang-orang yang namanya TIDAK PERNAH dicatat pada 
sebuah catatan kehidupan, kita juga, harus menerima hal itu. 
Dan jika ada orang-orang yang akan masuk ke dalam hidup 
yang kekal setelah penghakiman Takhta Putih semata-mata 
atas dasar berbuat baik dan ramah dan adil terhadap 
orang-orang pilihan Tuhan yang adalah saudara-saudara-Nya, 
maka kita hanya bisa menerima hal itu. SEBAB SIAPAKAH 
YANG MENGETAHUI PIKIRAN TUHAN SEHINGGA IA 
DAPAT MENASIHATI DIA? Lebih baik mari kita tunduk 
dalam iman kepada Dia Yang adalah Bapa kita dan hidup.
 Untuk memahami topik ini dengan lebih jelas maka 
sekarang akan bijaksana untuk menghampirinya dari sudut 
pandang gereja sepanjang segala zaman. Sampai sekarang kita 
sedang merenungkan dari sudut pandang penghapusan nama 
individu-individu. Sekarang kita ingin mempertimbangkan, 
bukan individunya, tetapi kelompok-kelompok yang 
diwakili di dalam gereja. Untuk melakukan itu kita akan 
mengumpamakan gereja sepanjang segala zaman dengan 
tanaman gandum. Sebutir gandum ditanam supaya sebutir 
gandum itu akan memproduksi ulang dan memperbanyak 
dirinya melalui proses tertentu selama jangka waktu tertentu. 
Biji yang tunggal itu akan mati, tetapi dalam kematian, 
kehidupan yang tadinya berada di dalamnya akan muncul 
menjadi sebuah tanaman yang selanjutnya akan menjadi 
pengangkut atau pembawa kehidupan itu yang akan kembali 
kepada yang semula dalam bentuk yang berlipat ganda. 
Yesus, Benih Rajani yang agung itu mati. Pribadi Yang tiada 
bandingnya itu adalah kehidupan gereja yang berdiri di 
tengah-tengah gereja selama tujuh zaman gereja memberikan 
hidup-Nya bagi gereja (pembawa atau pengangkut itu) 
supaya kehidupan-Nya akan dihasilkan kembali di dalam 
tubuh-tubuh yang seperti Tubuh-Nya di dalam kebangkitan. 
Pada waktu kebangkitan itulah Benih Rajani itu akan melihat 
banyak benih-benih rajani yang seperti diri-Nya sendiri, dan 
bahkan mereka akan menjadi sama seperti Dia, sebab Yohanes 
berkata, “kita akan menjadi sama seperti Dia.” Inilah apa 
yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis ketika ia berkata 
bahwa Yesus akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. 
Itu adalah hari kebangkitan di mana orang-orang yang ditebus 
yang telah dipilih itu masuk ke dalam hidup yang kekal.
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 Jadi sekarang, catatan dari tanaman gandum ini yang 
tujuannya adalah untuk menghasilkan kembali biji yang 
semula dalam bentuk yang telah diperbanyak adalah KITAB 
KEHIDUPAN. Saya ulangi: sejarah atau catatan dari tanaman 
gandum ini adalah Kitab Kehidupan, di mana satu bagian dari 
Kitab Kehidupan tersebut adalah CATATAN HIDUP YANG 
KEKAL. (Satu bagian dari Kitab Kehidupan.) Hal ini terlihat 
secara meyakinkan dengan mengamati tanaman gandum. 
Sebutir benih ditabur. Tidak lama kemudian sebuah tunas 
terlihat. Tetapi itu masih bukan gandum. Lalu itu bertumbuh 
menjadi sebuah tangkai. Itu masih bukan gandum. Kehidupan 
ada di sana, tetapi bukan gandum. Kemudian pada ujung 
tangkai itu adalah sebuah tangkai kecil yang mengeluarkan 
jumbai. Itu masih merupakan tanaman gandum tetapi belum 
menjadi gandum. Lalu tanaman itu diserbuki, dan kita 
melihat kulit benihnya bertambah besar. Itu kelihatan sangat 
mirip dengan gandum tetapi itu masih bukan biji gandum. 
Kemudian terbentuklah gandum di dalam kulit gandum itu. 
Sekarang ia telah kembali kepada yang semula. Sekarang 
gandum yang matang itu dituai.

 Yesus Kristus mati. Ia memberikan hidup-Nya. Hidup itu 
harus kembali kepada gereja dan menghasilkan banyak anak 
laki-laki yang seperti Dia sampai kepada kemuliaan di dalam 
kebangkitan. Tetapi seperti biji gandum yang harus memiliki 
pembawa untuk menghasilkan banyak biji gandum, begitu 
pula harus ada sebuah gereja yang akan menjadi pembawa 
hidup Kristus. Sebagaimana tunas, tangkai, jumbai bunga 
jantan, dan kulit-kulit benih adalah pembawa bagi benih 
tetapi BUKAN benih itu sendiri, demikianlah tubuh gereja 
sepanjang segala zaman telah menjadi pembawa dari BENIH 
yang sejati, meskipun gereja bukanlah Benih itu sendiri. Itulah 
sebabnya kita dapat mengatakan bahwa Kitab Kehidupan 
adalah SELURUH tanaman GANDUM itu.

 Mari kita meninjau hal itu kembali. Di sini adalah benih 
semula itu yang ditanam. Ia menghasilkan sebuah tunas. Itu 
bukan gandum. Ia menghasilkan sebuah tangkai. Itu juga 
bukan gandum. Muncullah kulit-kulit benih di mana di 
dalamnya gandum itu akan terbentuk. Itu bukan gandum. 
Jumbai bunga jantan muncul. LALU SERBUK SARI 
JATUH KE ATAS PUTIK. SEBAGIAN DARI TANAMAN 
ITU DIHIDUPKAN. SESUATU YANG BERASAL DARI 
BENIH YANG SEMULA ITU YANG MUNCUL MELALUI 
BAGIAN-BAGIAN LAIN DARI TANAMAN ITU BERUBAH 
MENJADI BENIH. Mengapa bukan seluruh tanaman itu 
menjadi benih? Sebab itu diciptakan untuk maksud itu. 
Hanya sebagian dari tanaman itu yang bisa kembali menjadi 
benih sebab hanya sebagian dari TANAMAN GANDUM ITU 
ADALAH GANDUM HIDUP YANG KEKAL.
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 Anda memiliki sebuah kiasan yang sempurna mengenai 
hal itu ketika Israel meninggalkan Mesir. Mereka yang 
keluar kira-kira dua juta orang banyaknya. SEMUANYA 
berhasil melepaskan diri melalui darah korban persembahan. 
SEMUANYA dibaptis di Laut Merah; SEMUANYA keluar 
dari air itu sambil menikmati manifestasi dan berkat-berkat 
Roh Kudus; SEMUANYA telah memakan makanan malaikat; 
SEMUANYA telah minum dari batu karang yang mengikuti 
mereka. Tetapi kecuali beberapa orang saja, mereka hanyalah 
para pembawa bagi anak-anak itu yang akan mengikuti 
mereka dan masuk ke dalam tanah Kanaan. TIDAK semua 
orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan mereka 
semua, kecuali minoritas yang kecil sekali, mendapati bahwa 
nama-nama mereka dihapuskan dari Kitab Kehidupan.

 Kita memiliki hal yang sama hari ini di dalam gereja. 
Banyak nama akan dihapuskan dari Kitab Kehidupan. Tidak 
ada nama yang akan dihapuskan dari Kitab Kehidupan 
Yang Kekal sebab itu adalah catatan yang lain meskipun 
itu terdapat di dalam Kitab Kehidupan. INILAH CATATAN 
ITU: TUHAN TELAH MEMBERIKAN HIDUP YANG 
KEKAL KEPADA KITA, DAN HIDUP ITU ADA DI DALAM 
ANAK-NYA. BARANGSIAPA MEMILIKI ANAK, IA 
MEMILIKI HIDUP (KEKAL) DAN BARANGSIAPA TIDAK 
MEMILIKI ANAK, IA TIDAK MEMILIKI HIDUP (KEKAL). 
Dan mereka yang memiliki hidup itu telah berada di dalam 
DIA sebelum dunia dijadikan. MEREKA TELAH DIPILIH 
DI DALAM DIA SEBELUM DUNIA DIJADIKAN. BENIH 
RAJANI YANG AGUNG itu, Yesus Kristus, telah ditanam (Ia 
mati) dan hidup itu yang ada di dalam Dia muncul melalui 
tanaman gandum itu dan sedang menghasilkan kembali 
dirinya di dalam banyak benih gandum yang memiliki hidup 
yang sama di dalam mereka, dan sama seperti benih yang Asli 
sebab oleh Roh mereka adalah benih yang asli.

 Sekarang kita dapat melihat mengapa mempelai wanita 
(ia berada di dalam Dia sama seperti Hawa berada di dalam 
Adam) yang telah ditebus (telah dibeli kembali oleh pemiliknya 
yang semula) tidak akan pernah bisa dihapus “nama-nama 
anggotanya” dari catatan itu. Mempelai wanita adalah bagian 
dari Dia. Mempelai wanita berada di dalam takhta itu. Ia 
tidak akan pernah bisa dihakimi. Setiap orang yang berada di 
dalam mempelai wanita adalah anggota dari Dia dan Ia tidak 
membiarkan satu pun yang terhilang. Tetapi tidak demikian 
dengan “semua orang” yang namanya ada di dalam Kitab 
Kehidupan. Sebab di antara mereka bahkan ada orang-orang 
yang seperti Yudas, dan sebagainya, yang mendapat bagian di 
dalam catatan itu tetapi nama-nama mereka dihapuskan. Kita 
dapat melihat mereka yang datang pada hari-hari terakhir, dan 
setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengagumkan, 
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Yesus akan berkata bahwa Ia tidak pernah mengenal mereka. Itu 
bukan berarti Ia tidak mengetahui mereka. Kemahatahuan-Nya 
tidak memungkinkan hal itu; tetapi mereka tidak dikenal dari 
semula sebagai yang berada di dalam mempelai wanita; dan 
mereka juga tidak dikenal dari semula sebagai yang berada 
di antara orang-orang benar pada kebangkitan yang kedua. 
Mereka tidak menghasilkan buah (karena mereka berada di luar 
Firman — tidak tinggal di dalam-Nya) dan mereka, oleh karena 
itu, dihukum mati. Lalu seperti yang telah kami tunjukkan 
sebelumnya ada orang-orang yang mendukung mempelai wanita 
dan merupakan pertolongan dan penghiburan baginya. Mereka 
mendapati nama-nama mereka tetap ada pada Kitab Kehidupan 
dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Terakhir adalah 
orang-orang yang seperti Firaun yang namanya tidak pernah 
tertulis pada Kitab Kehidupan dan mereka ini juga dilemparkan 
ke dalam lautan api.
 Jadi biji gandum yang menjadi sebuah tanaman untuk 
dituai adalah catatan tentang gereja. Dan sama seperti bukan 
seluruh bagian dari tanaman gandum adalah biji gandum, dan 
sama seperti bukan seluruh bagian dari tanaman itu dipakai 
di dalam penuaian, demikian pula dengan gereja: — bukan 
seluruh bagian dari gereja adalah mempelai wanita, dan juga 
bukan seluruhnya dari gereja diberikan hidup yang kekal, 
tetapi satu BAGIAN darinya dikumpulkan ke dalam lumbung, 
dan satu BAGIAN darinya disimpan supaya itu bisa masuk 
ke dalam hidup yang kekal di dalam kebangkitan yang 
kedua, dan satu BAGIAN darinya yang dianggap sebagai 
kulit gandum dibakar di dalam lautan api. Dan itulah 
tepatnya apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan 
Yesus, sebab Yohanes berkata bahwa gandum akan dibawa 
ke dalam lumbung dan debu jerami itu akan dibakar. Yesus 
berkata, “Ikatlah lalang itu berberkas-berkas, dan kemudian 
kumpulkan gandum itu.” Gerakan oikumene akan mengikat 
gereja-gereja lalang itu bersama-sama, sebab lalang harus 
diikat TERLEBIH DAHULU, dan meskipun kesudahan 
mereka adalah pembakaran, mereka tidak dibakar pada saat 
mereka diikat tetapi disimpan sampai kemudian hari, yaitu 
pada akhir dari kerajaan seribu tahun, atau kebangkitan yang 
kedua. Tetapi setelah lalang itu diikat maka pengangkatan 
dapat terjadi dan itu terjadi pada suatu saat di antara 
pengikatan itu dan penyingkapan diri antikristus. Lalu akan 
tiba harinya ketika SEMUA ORANG berdiri bersama seperti 
yang terlihat dalam kitab Daniel. Sang Raja akan berada di 
sana bersama dengan mempelai wanita-Nya dan di hadapan 
mereka akan ada orang-orang yang sangat banyak yang akan 
dihakimi. Ya. SEMUANYA akan berada di sana. Semua kitab 
itu dibuka. Sebuah penyelesaian terakhir terhadap SEMUA 
dilaksanakan. Penuaian itu benar-benar sudah berakhir. 
Kitab-kitab yang tadinya dibuka sekarang ditutup.
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 Dalam mengakhiri topik ini untuk saat ini, biarlah 
saya mengacu kepada sebuah pernyataan yang dibuat pada 
permulaan di mana saya berkata bahwa tidak ada satu 
pun ayat Kitab Suci yang mengatakan bahwa SEKARANG 
Tuhan sedang menyusun sebuah daftar nama. Sesungguhnya 
itu memang demikian. Tetapi ada sebuah ayat Kitab Suci 
yang menunjuk kepada sebuah penyusunan di masa depan. 
Itu ada dalam Mazmur pasal ke-87. Mazmur ini berbicara 
tentang Tuhan mencatat nama-nama dari mereka semua 
yang dilahirkan di Sion. Itu sama sekali tidak dapat dianggap 
bahwa Tuhan harus menunggu sampai kesudahan dari 
segala zaman atau kesudahan dari periode waktu di mana Ia 
berurusan dengan Sion supaya dapat mengetahui semua yang 
bakal dilahirkan di Sion. Sekali lagi, hal itu akan meniadakan 
kemahatahuan. Tentu saja Ia mengetahui semua yang 
termasuk di dalam bilangan itu. Tetapi apakah itu? Bukankah 
itu hanyalah catatan yang telah diubah di mana Tuhan hanya 
menempatkan di dalam sebuah catatan yang baru nama-nama 
itu yang tetap ada setelah kebangkitan yang kedua dan yang 
berhubungan dengan Sion? Tentu saja, itu benar.

 “Dan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku 
dan para malaikat-Nya.” Pemanggilan nama-nama di dalam 
sorga! “Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka 
aku akan menunggu selama hari-hari yang ditetapkan bagiku, 
sampai tiba giliranku. Engkau akan memanggil, dan aku 
pun akan menjawab Engkau; Engkau akan rindu kepada 
buatan tangan-Mu.” Gembala Agung sedang memanggil 
nama domba-domba-Nya. Suara Tuhan yang berkuasa untuk 
mencipta sedang memanggil mereka keluar dari debu atau 
sedang mengubah atom-atom tubuh mereka meskipun mereka 
belum pernah tertidur. Itu adalah pengangkatan. Itu adalah 
Perjamuan Kawin yang besar itu antara Anak Domba dan 
mempelai wanita-Nya.

 Tetapi pengangkatan bukanlah satu-satunya saat 
pemanggilan nama-nama. Di sana pada kebangkitan 
kedua, pada waktu penghakiman Takhta Putih yang besar 
itu, nama-nama akan diaku di hadapan Bapa dan para 
malaikat-Nya. Nah saya pernah diberi tahu oleh mereka 
yang tahu, bahwa bunyi yang termanis bagi telinga seorang 
manusia adalah bunyi dari nama orang itu sendiri. Betapa 
senangnya orang untuk mendapatkan nama mereka di depan 
umum. Betapa mereka menyukai sambutan yang gembira. 
Tetapi tidak akan pernah ada suara di bumi ini yang semanis 
suara Tuhan jika nama Anda ada di dalam Kitab Kehidupan 
dan tetap ada di sana untuk dinyatakan di hadapan 
malaikat-malaikat kudus. Sungguh itu akan merupakan 
hari yang luar biasa indahnya ketika kita mendengar 
Yesus berkata, “Bapa, mereka telah mengaku Nama-Ku 
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di hadapan manusia selama masa pengembaraan mereka di 
bumi. Sekarang Aku akan mengaku nama-nama mereka di 
hadapan-Mu dan di hadapan semua malaikat sorgawi.”
 “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.” Sekali lagi Roh telah 
berkata. Sekali lagi kita telah meninjau ulang catatan tentang 
apa yang telah dikatakan Roh kepada zaman yang lain. Dan 
kita telah mendapati bahwa catatan itu benar. Satu zaman 
yang lain telah berlalu dan itu digenapi dengan tepat seperti 
yang telah Ia katakan. Sungguh itu adalah penghiburan bagi 
kita yang berharap untuk berada di dalam mempelai wanita 
akhir zaman, sebab hal itu membuat hati kita melompat 
kegirangan bahwa Ia setia dan akan melaksanakan setiap 
janji-Nya. Jika Ia telah setia dan benar kepada mereka 
yang hidup pada Zaman Sardis, maka Ia juga setia kepada 
kita pada zaman ini. Jika mereka oleh kasih karunia dan 
kuasa-Nya akan diterima dan dipuji oleh Dia, maka kita 
juga akan begitu. Oleh karena itu marilah kita pergi, menuju 
kesempurnaan dan bertemu dengan Tuhan di angkasa, dan 
bersama dengan Dia selama-lamanya.





BAB DELAPAN

ZAMAN GEREJA FILADELFIA

Wahyu 3:7-13

 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia: 
Inilah Firman dari Yang Kudus, Yang Benar, Yang memegang 
kunci Daud; apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat 
menutup; dan apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat 
membuka.
 Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah 
membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh 
seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, 
namun engkau menuruti Firman-Ku dan engkau tidak 
menyangkal Nama-Ku.
 Lihatlah, beberapa orang dari jemaah Iblis, yaitu mereka 
yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya 
tidak demikian, melainkan berdusta. Sesungguhnya Aku akan 
menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu 
dan mengetahui, bahwa Aku mengasihi engkau.
 Karena engkau telah menuruti Firman-Ku untuk tekun 
menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari 
hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk 
mencobai mereka yang diam di bumi.
 Lihatlah, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada 
padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
 Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam 
Bait Suci Tuhan-Ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan 
padanya akan Kutuliskan Nama Tuhan-Ku, dan nama kota 
Tuhan-Ku, yaitu Yerusalem Baru, yang turun dari sorga dari 
Tuhan-Ku, dan padanya akan Kutuliskan Nama-Ku yang baru.
 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”

FILADELFIA

 Filadelfia letaknya tujuh puluh lima mil di sebelah 
tenggara kota Sardis. Filadelfia adalah kota terbesar kedua 
di Lydia. Ia dibangun di atas beberapa bukit di daerah 
penanaman anggur yang terkenal. Pada uang logamnya 
ada gambar kepala Bacchus dan gambar Baccante (imam 
wanita dari Bacchus). Penduduk kota ini mencakup orang 
Yahudi, orang Kristen dari keturunan Yahudi, dan mereka 
yang bertobat dari penyembahan berhala. Kota ini sering 
mengalami gempa bumi, namun ini adalah kota yang paling 
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bertahan lama dari ketujuh kota dalam kitab Wahyu itu. 
Sebetulnya kota ini masih ada dengan nama Alasehir dalam 
bahasa Turki, atau Kota Tuhan.
 Gambar pada uang logamnya memberi kesan bahwa dewa 
dari kota tersebut adalah Bacchus. Nah Bacchus itu sama 
dengan Ninus atau Nimrod. Ia adalah “orang yang diratapi”, 
meskipun kebanyakan dari kita menghubungkan dia dengan 
pesta pora dan kemabukan.
 Betapa hal ini menerangi pikiran kita. Di sini ada koin 
dengan dewanya di satu sisi dan imam wanita atau nabiahnya 
di sisi yang lain. Nah lemparlah koin itu. Apakah ada masalah 
gambar apa yang muncul? Tidak Pak, itu tetap koin yang 
sama. Itu adalah agama Romawi mengenai Yesus dan Maria.
 Tetapi kita tidak berpikir tentang Roma saja. Tidak, bukan 
si pelacur besar itu saja yang ada. Tentu saja tidak; sebab ia, 
melalui perzinahannya telah menjadi seorang ibu. Sekarang 
anak-anak perempuannya adalah koin-koin yang cetakannya 
sama. Pada satu sisi dari koin itu mereka telah menggambarkan 
penyembahan kepada Yesus dan pada sisi yang lain mereka 
menempatkan imam wanita atau nabiah mereka juga dan ia 
menulis kredo dan dogma dan ajaran-ajarannya lalu menjual itu 
kepada orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan 
bersikeras bahwa dia dan hanya dia yang memiliki terang sejati.
 Sungguh luar biasa kenyataan bahwa ciri-ciri zaman 
ini digambarkan dengan koin itu. Sebab ibu dan anak-anak 
perempuan itu semuanya berusaha membeli jalan mereka ke 
sorga. Uang dan bukan darah yang dipakai untuk membayar 
harga itu. Uang dan bukan Roh adalah kekuatan yang 
menggerakkan mereka maju. Ilah dunia ini (mamon) telah 
membutakan mata mereka.
 Tetapi transaksi mereka dalam kematian akan segera 
berakhir, sebab ini adalah zaman di mana Roh berseru, 
“Lihatlah, Aku datang segera.” Ya, datanglah segera, Tuhan 
Yesus!

ZAMAN

Zaman Gereja Filadelfia berlangsung dari tahun 1750 sampai 
kira-kira tahun 1906. Zaman ini, karena arti dari nama kota 
itu, telah disebut Zaman Kasih Persaudaraan, sebab Filadelfia 
berarti, “kasih kepada saudara-saudara.”

UTUSAN

Utusan bagi zaman ini tanpa diragukan lagi adalah John 
Wesley. John Wesley dilahirkan di Epworth, pada tanggal 
17 Juni 1703, dan ia adalah salah satu dari sembilan belas 
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anak yang dilahirkan bagi pasangan Samuel dan Susanna 
Wesley. Ayahnya adalah seorang pendeta di Gereja Inggris; 
tetapi perubahan religius dalam pikiran John lebih disebabkan 
oleh kehidupan ibunya yang menjadi teladan daripada teologi 
ayahnya. John adalah seorang cendekiawan yang cemerlang. 
Ketika ia berada di Oxford itulah, ia dan Charles masuk ke 
dalam sebuah kelompok yang dilatih secara rohani untuk 
menyembah atas dasar menjalani dan mengalami kebenaran 
dalam kehidupan daripada menjadikan doktrin sebagai 
standar mereka. Mereka menyusun sebuah buku penuntun 
rohani tentang berbagai perbuatan, seperti memberi kepada 
orang miskin, mengunjungi orang sakit dan orang hukuman. 
Oleh sebab itulah mereka disebut orang Methodist, dan 
sebutan-sebutan lain yang bersifat mengejek. Nah John cukup 
diilhami oleh visinya akan keperluan rohani orang-orang di 
dunia sehingga ia pergi ke Amerika (Georgia) sebagai seorang 
misionaris di antara orang Indian. Dalam perjalanannya ke 
sana ia mendapati bahwa banyak dari para penumpang kapal 
itu adalah orang Moravia. Ia sangat terkesan oleh kelembutan, 
kedamaian, dan keberanian mereka di dalam segala keadaan. 
Jerih payahnya di Georgia gagal walaupun ia telah melakukan 
penyangkalan diri dan kerja keras. Ia pulang ke Inggris 
sambil menangis, “Aku pergi ke Amerika untuk membuat 
orang-orang Indian bertobat, tetapi oh!, siapakah yang akan 
membuat aku bertobat?”
 Kembali berada di London ia bertemu lagi dengan 
orang Moravia. Peter Boehler-lah yang telah menunjukkan 
kepadanya jalan keselamatan. Ia benar-benar dilahirkan 
kembali dan hal itu membuat saudaranya, Charles, sangat 
kecewa dan sudah jelas marah, ia tidak dapat memahami 
bagaimana seorang yang rohani seperti John dapat berkata 
bahwa dahulu ia tidak benar di hadapan Tuhan. Biar 
bagaimanapun, tidak lama setelah itu, Charles, juga, 
diselamatkan oleh kasih karunia.
 Sekarang Wesley mulai memberitakan Injil di 
mimbar-mimbar di kota London ke mana ia mendapat akses 
sebelumnya; tetapi tidak lama setelah itu mereka menolak 
dia. Pada saat itulah teman lamanya, George Whitefield, 
sangat berguna sebab ia mengundang John untuk datang dan 
membantu dia berkhotbah di lapangan-lapangan terbuka di 
mana ribuan orang mendengarkan Firman. Pada awalnya 
Wesley merasa tidak percaya bahwa ia harus berkhotbah di 
tempat terbuka dan bukan di dalam sebuah gedung, tetapi 
ketika ia melihat orang yang berduyun-duyun itu dan melihat 
pekerjaan Injil dalam kuasa Roh maka ia berpaling dengan 
segenap hati kepada khotbah yang seperti itu.
 Dengan segera pekerjaan itu menjadi begitu besar 
sehingga ia mulai mengutus banyak orang awam untuk 
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memberitakan Firman. Hal itu tampak seperti sejajar dengan 
Pentakosta di mana Roh membangkitkan orang-orang dengan 
kuasa untuk berkhotbah dan mengajarkan Firman hampir 
dalam waktu semalam.
 Ada perlawanan yang hebat terhadap pekerjaannya 
tetapi Tuhan menyertai dia. Pekerjaan-pekerjaan Roh 
dimanifestasikan dengan penuh kuasa dan sering kali roh yang 
menyadarkan orang akan dosa mereka ini seperti mencengkeram 
mereka sehingga seluruh kekuatan mereka lenyap dan mereka 
tersungkur ke tanah sambil menangis dengan penyesalan yang 
sangat mendalam atas dosa-dosa mereka.
 Wesley adalah seorang yang luar biasa kuatnya. Ia berkata 
mengenai dirinya sendiri bahwa ia tidak ingat pernah merasa 
tidak bersemangat bahkan untuk seperempat jam saja sejak 
ia dilahirkan. Ia tidur tidak lebih dari enam jam sehari; 
bangun pada waktunya untuk mulai berkhotbah pada pukul 
lima hampir setiap hari dalam pelayanannya; berkhotbah 
sampai empat kali sehari sehingga dalam setahun rata-rata ia 
menyampaikan lebih dari 800 khotbah.
 Ia melakukan perjalanan beribu-ribu mil seperti yang 
dilakukan oleh para penunggang kudanya yang pergi 
berkeliling untuk membawa Injil ke tempat yang dekat dan 
jauh. Wesley benar-benar melakukan perjalanan sejauh 4.500 
mil per tahun dengan menunggang kuda.
 Ia adalah seorang yang percaya akan kuasa Tuhan dan 
ia berdoa bagi orang sakit dengan iman yang besar dan hasil 
yang mengagumkan.
 Banyak dari pertemuan-pertemuannya menyaksikan 
manifestasi karunia-karunia Roh.
 Wesley tidak setuju dengan organisasi. Rekan-rekannya 
memang memiliki sebuah “Perkumpulan Yang Bersatu” yang 
merupakan, “sebuah perkumpulan orang-orang yang memiliki 
tata upacara, dan mencari kuasa melalui kesalehan, bersatu 
untuk berdoa bersama, untuk menerima Firman yang berisi 
nasihat, dan untuk memperhatikan satu sama lain dalam 
kasih, sehingga mereka dapat menolong satu sama lain untuk 
mengerjakan keselamatan mereka.” Satu-satunya syarat bagi 
mereka yang ingin bergabung adalah mereka harus merupakan 
orang, “yang ingin melarikan diri dari murka yang akan datang, 
dan ingin diselamatkan dari dosa-dosa mereka.” Sejalan dengan 
waktu mereka menyusun seperangkat aturan yang ketat yang 
dipakai untuk mendisiplinkan diri demi kebaikan jiwa mereka. 
Wesley mengetahui bahwa setelah kematiannya gerakan itu 
dapat diorganisasikan dan kemudian Roh Tuhan meninggalkan 
mereka kepada tata upacara yang mati. Ia pernah berkata 
bahwa ia tidak takut bahwa nama Methodist akan menghilang 
dari muka bumi tetapi ia takut jangan-jangan Roh itu pergi.
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 Selama hidupnya, ia bisa memperoleh kekayaan yang 
sangat banyak; tetapi ia tidak mau. Pepatah favoritnya 
mengenai uang adalah, “Dapatkan sebanyak-banyaknya yang 
Anda bisa, simpan sebanyak-banyaknya yang Anda bisa, 
dan berikan sebanyak-banyaknya yang Anda bisa.” Betapa 
anehnya bagi Wesley seandainya ia kembali dan melihat 
denominasi yang memakai nama Methodist pada hari ini. 
Mereka kaya — sangat kaya. Tetapi kehidupan dan kuasa yang 
dimiliki John Wesley tidak ada di dalamnya.
 Perlu disebutkan juga bahwa Wesley tidak pernah 
berkeinginan untuk membangun sebuah pekerjaan atas dasar 
denominasi atau sekte. Meskipun dalam kepercayaannya 
ia adalah seorang penganut doktrin Armenian, ia tidak 
mau memisahkan diri dari persaudaraan karena perbedaan 
doktrin. Ia adalah seorang calon yang baik bagi Yakobus: Ia 
mendasarkan hidup kekalnya pada iman dan perbuatan, atau 
menjalani kehidupan itu, daripada sekadar menerima sebuah 
kredo atau pernyataan doktrin.
 John Wesley meninggal pada usia 88 tahun setelah 
melayani Tuhan dalam cara yang berani dibayangkan hanya 
oleh sedikit orang bahwa mereka mungkin bisa.

SALAM

Wahyu 3:7, “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di 
Filadelfia: Inilah Firman dari Yang Kudus, Yang Benar, Yang 
memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, tidak ada yang 
dapat menutup; dan apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat 
membuka.”
 Oh, betapa indahnya kata-kata itu. Suaranya saja 
terdengar begitu mulia. Betapa menggetarkan hati untuk 
membayangkan bahwa semua sifat itu dapat diterapkan pada 
satu pribadi. Siapa yang berani mengatakan hal-hal yang 
seperti itu tentang dirinya sendiri kecuali Yesus Kristus, 
Tuhan Yang Mulia? Saya percaya bahwa kunci untuk 
menafsirkan dengan tepat arti dari tiap-tiap ungkapan itu 
yang memberi gambaran jelas secara menakjubkan dapat 
ditemukan dalam ayat 9, “Lihatlah, beberapa orang dari 
jemaah Iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang 
Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan 
berdusta. Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka 
datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengetahui, 
bahwa Aku mengasihi engkau.” Saya mengatakan bahwa 
ayat ini adalah kuncinya karena ayat ini membicarakan 
orang Yahudi yang selalu menyebut diri mereka anak-anak 
Tuhan untuk mengucilkan setiap orang yang lain. Mereka 
telah menyalibkan dan membunuh Tuhan Yesus Kristus. 
Perbuatan mereka yang keji menyebabkan darah mereka 
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sendiri tertanggung di atas kepala mereka sendiri selama 
berabad-abad. Semua itu terjadi karena mereka menolak 
Yesus sebagai Mesias mereka, Yang sesungguhnya Ia adalah 
Mesias itu. Bagi mereka Ia bukanlah Seorang Yang Akan 
Datang itu, atau Anak Daud; bagi mereka Ia adalah Beelzebul, 
atau seorang yang tidak benar yang layak untuk dibinasakan. 
Tetapi tidaklah demikian. Ia sesungguhnya adalah Imanuel, 
Tuhan yang menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia. 
Sesungguhnya Ia adalah, Mesias. Tentu saja, Ia yang dahulu 
secara persis adalah Ia yang menyatakan diri-Nya sekarang. 
Itulah Dia, YESUS YANG SAMA — Yesus Kristus tetap sama, 
baik kemarin, maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 
Yang Kudus itu yang berdiri di tengah-tengah kaki dian 
adalah Yesus yang sama Yang berjalan di pantai Galilea, Yang 
menyembuhkan orang sakit, Yang membangkitkan orang mati, 
dan Yang walaupun memiliki bukti yang tidak bisa dibantah, 
disalibkan dan dibunuh. Tetapi Ia bangkit kembali, dan duduk 
di sebelah kanan Yang Mahabesar di tempat yang tinggi.
 Dahulu orang Yahudi tidak menyebut Dia kudus. 
Sekarang mereka tidak menyebut Dia kudus. Tetapi Ia 
adalah ORANG KUDUS. Mazmur 16:10, “Sebab Engkau 
tidak meninggalkan jiwa-Ku di dalam neraka; dan tidak 
membiarkan ORANG KUDUS-MU melihat kebinasaan.”
 Mereka mencari kebenaran mereka menurut hukum 
Taurat dan mereka gagal secara menyedihkan, sebab tidak 
seorang pun yang dapat dibenarkan oleh hukum Taurat. Tidak 
seorang pun yang dapat dijadikan kudus oleh hukum Taurat. 
Kekudusan itu berasal dari Tuhan. 1 Korintus 1:30, “Tetapi 
oleh DIA kamu berada dalam Kristus Yesus, Yang oleh Tuhan 
telah menjadi hikmat, dan kebenaran, dan kekudusan, dan 
penebusan bagi kita.” 2 Korintus 5:21b, “Supaya kita menjadi 
kebenaran Tuhan di dalam Dia.” Pilihannya adalah Kristus 
atau binasa, dan mereka binasa sebab mereka menolak Dia.
 Dan orang-orang pada zaman itu, sama seperti 
orang-orang pada hari ini, melakukan kesalahan yang 
sama. Sebagaimana orang Yahudi berlindung dalam bentuk 
penyembahan di rumah ibadat, demikian juga pada Zaman 
Filadelfia ini mereka berlindung di dalam gereja. Bukan 
menjadi anggota gereja yang diperhitungkan. Hidup itu 
tidak ada di dalam gereja. Hidup itu ada di dalam Kristus. 
“Inilah kesaksian itu: Tuhan telah mengaruniakan hidup yang 
kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. 
Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa 
tidak memiliki Anak Tuhan, ia tidak memiliki hidup.” 
Manusia dijadikan kudus oleh Roh. Roh Kekudusan yang 
membangkitkan Yesus dari antara orang mati itulah yang 
tinggal di dalam kita dan menjadikan kita kudus dengan 
kekudusan-Nya.
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 Di sanalah Ia berdiri, ORANG KUDUS itu. Dan kita akan 
berdiri bersama dengan-Nya dan mengenakan kebenaran-Nya, 
kudus dengan kekudusan-Nya.

 Nah zaman ini adalah zaman keenam. Di mata Tuhan, 
waktu ini sedang berakhir. Ia akan segera datang kembali. 
Dengan segera seruan itu akan dikumandangkan ketika Ia 
datang, “Barangsiapa yang cemar, biarlah ia terus cemar; dan 
barangsiapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran; 
barangsiapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan 
dirinya.” Wahyu 22:11b.

 Oh, saya senang sekali bahwa kekudusan saya bukan 
dari diri saya sendiri. Saya senang bahwa saya berada di 
dalam Kristus, dengan semua atribut kebenaran-Nya yang 
mengagumkan diperhitungkan, ya telah diberikan kepada 
saya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya!

 “Inilah Firman dari Yang Benar.” Nah kata “benar” ini, 
adalah sebuah kata yang sangat indah. Kata ini bukan berarti 
benar hanya dalam pengertian bahwa ini adalah lawan dari kata 
salah. Kata ini mengekspresikan Perwujudan Yang Sempurna 
tentang sebuah konsep sebagai lawan dari Perwujudan Yang 
Sebagian. Sebagai contoh kita ingat bahwa Yesus berkata dalam 
Yohanes 6:32, “Bukan Musa yang memberikan kamu roti dari 
sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang 
benar dari sorga.” Yohanes 15:1, “Akulah pokok anggur yang 
benar.” Ibrani 9:24, “Sebab Kristus bukan masuk ke dalam 
tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan 
gambaran saja dari yang sebenarnya; tetapi ke dalam sorga 
sendiri untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan 
kita.” 1 Yohanes 2:8, “Sebab kegelapan sedang lenyap, dan 
terang yang benar sekarang telah bercahaya.”

 Karena kata ini, sesungguhnya, mengekspresikan 
Perwujudan Yang Sempurna sebagai lawan dari Perwujudan 
Yang Sebagian seperti yang diilustrasikan dalam ayat-ayat 
itu, sekarang tidak seperti sebelumnya kita dapat mengerti 
bahwa apa yang dikiaskan berbeda dengan kiasannya, 
dan wujud nyata berbeda dengan bayangannya. Sekarang 
ambillah contoh tentang manna dari sorga. Tuhan 
menurunkan roti malaikat dari sorga bagi Israel. Tetapi roti 
itu tidak memuaskan. Itu hanya baik untuk sehari. Mereka 
yang makan itu akan lapar lagi keesokan harinya. Jika roti 
itu dibiarkan tersisa maka itu menjadi busuk. Tetapi Yesus 
adalah roti yang BENAR yang turun dari sorga, sedangkan 
manna hanyalah sebuah kiasan. Dan jika seseorang makan 
ROTI yang turun dari sorga itu maka ia tidak akan pernah 
lapar lagi. Ia tidak perlu kembali dan makan lagi. Pada saat 
ia makan, ia memiliki hidup yang kekal. Ini sesungguhnya 
adalah KENYATAAN. Tidak perlu bayangan lagi. Tidak perlu 
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keselamatan yang hanya sebagian. Inilah SELURUHNYA. 
Persis sama seperti Yesus yang bukan sebagian dari Tuhan; Ia 
ADALAH Tuhan.
 Tidak ada orang yang dapat menyangkal bahwa Israel 
memiliki terang. Mereka adalah satu-satunya umat sebagai 
sebuah bangsa yang memiliki terang. Mesir berada dalam 
keadaan yang begitu gelap sehingga orang dapat merasakan 
kegelapan itu. Namun di tempat kediaman orang Israel ada 
terang. Tetapi sekarang terang yang benar itu telah datang. 
Terang dunia adalah Yesus. Musa dan para nabi membawa 
terang dengan memakai Kitab Suci yang berhubungan 
dengan Mesias. Demikianlah Israel memiliki terang. Tetapi 
sekarang Penggenapan dari terang itu telah datang, dan 
apa yang dahulu hanyalah Firman yang berpijar sekarang 
telah memancar dalam Kecemerlangan Tuhan yang 
dimanifestasikan di antara umat-Nya. Sebagaimana Tiang 
Api itu memberikan terang pada malam hari, dan itu adalah 
hal yang mengagumkan, sekarang terang dan kehidupan itu 
dinyatakan dalam kepenuhan Ketuhanan secara jasmaniah.
 Dahulu orang Israel biasa membawa lembu betina merah 
dan mengorbankannya di atas mezbah untuk pengampunan 
dosa. Selama setahun dosa-dosa dari orang yang bersalah 
ditutupi. Tetapi penutup itu tidak dapat menghilangkan 
keinginan untuk berdosa. Itu bukan persembahan 
yang sempurna. Itu adalah bayangan sampai yang 
sesungguhnya tiba. Maka setiap tahun orang tersebut akan 
mempersembahkan korban dan setiap tahun datang kembali 
karena ia masih memiliki keinginan yang sama untuk berdosa. 
Nyawa binatang itu membayar harga pendamaian karena 
dosanya, tetapi sebagai darah binatang yang tertumpah dan 
sebagai nyawa binatang yang dipersembahkan maka itu 
tidak dapat kembali kepada orang tersebut. Sekalipun jika 
itu datang kembali, tetap saja itu tidak akan berguna. Tetapi 
ketika Kristus pengganti yang sempurna itu dipersembahkan, 
dan darah-Nya dicurahkan, maka hidup yang ada di dalam 
Kristus datang kembali ke atas orang berdosa yang bertobat 
itu dan karena hidup itu adalah hidup Kristus yang sempurna, 
yang tanpa dosa dan benar, maka orang yang bersalah itu bisa 
pergi dan merdeka, sebab ia tidak memiliki keinginan untuk 
berdosa lagi. Hidup Yesus telah kembali ke atas orang itu. 
Itulah yang dimaksudkan dalam Roma 8:2, “Hukum Roh yang 
memberi hidup di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan 
aku dari hukum dosa dan kematian.”
 Tetapi orang-orang Yahudi di masa Yesus tidak mau 
menerima korban itu. Darah lembu dan kambing tidak 
menyempurnakan apa-apa. Dahulu itu adalah cara yang 
ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi sekarang Kristus telah 
menyatakan diri dalam rupa manusia, dan dengan penumpahan 
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darah-Nya sendiri Ia telah menghapus dosa dan oleh 
persembahan akan diri-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita 
sempurna. Orang Yahudi tidak mau menerima itu. Tetapi 
bagaimana dengan Zaman Filadelfia itu, dan, ya, zaman-zaman 
yang lain, juga? Apakah mereka benar-benar menerima 
kenyataan ini di dalam Kristus? Tidak Pak. Meskipun Luther 
telah menyampaikan kebenaran mengenai pembenaran, Gereja 
Roma dan rekannya di bagian timur, yaitu Gereja Ortodoks, 
tetap berpegang pada perbuatan. Nah perbuatan adalah baik, 
tetapi perbuatan tidak menyelamatkan Anda. Hal itu tidak 
membuat Anda sempurna. Pilihannya adalah Kristus atau 
binasa. Dan bahkan itu bukan Kristus DAN perbuatan. Hanya 
Kristus saja. Zaman keenam ini memulai masa ajaran Armenia 
yang tidak percaya akan Kristus sebagai KENYATAAN itu. 
Ajaran itu tidak menyanyikan “Tidak ada yang lain kecuali 
Darah”, sebab ia menyanyikan “Tidak ada yang lain kecuali 
darah DAN kelakuanku sendiri.” Nah saya percaya dalam 
hal kelakuan yang baik. Jika Anda diselamatkan maka Anda 
akan berkelakuan benar. Kita sudah melampaui hal itu. Tetapi 
biarlah saya memberi tahu Anda sekarang, keselamatan 
BUKAN Yesus PLUS. Tetapi Yesus SAJA. KESELAMATAN 
BERASAL DARI TUHAN. Dari awal sampai akhir semuanya 
adalah TUHAN. Biarlah hidup-Nya tinggal di dalam saya. 
Biarlah darah-Nya yang menyucikan saya. Biarlah Roh-Nya 
yang memenuhi saya. Biarlah Firman-Nya yang ada di 
dalam hati dan mulut saya. Biarlah bilur-bilur-Nya yang 
menyembuhkan saya. Biarlah itu adalah Yesus, dan Yesus Saja. 
Bukan oleh perbuatan-perbuatan baik yang telah saya lakukan. 
Tidak Pak. Kristus adalah hidup saya. Amin.

 Saya rasa saya bisa melanjutkan saja terus-menerus 
tentang kebenaran-kebenaran ini, tetapi saya akan 
memberikan satu pemikiran lagi kepada Anda. Ini mengenai 
lagu pujian yang indah itu yang ditulis oleh A. B. Simpson:

Dahulu itu adalah berkat,
Sekarang itu adalah Tuhan.
Dahulu itu adalah perasaan,
Sekarang itu adalah Firman-Nya.
Dahulu Karunia-Nya yang kuinginkan,
Sekarang sang Pemberi itu sendiri.
Dahulu aku mencari kesembuhan,
Sekarang hanya Dia Saja.

Segala-galanya untuk selamanya,
Yesus akan kunyanyikan.
Segalanya di dalam Yesus,
Dan Yesus segalanya.

 Tidak ada apa-apanya dalam hidup ini, bagaimanapun 
memuaskannya itu, bagaimanapun baik dan indahnya itu, 
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tetapi Anda akan menemukan jumlah total dari seluruh 
kesempurnaan di dalam Kristus. Segala sesuatu memudar 
menjadi tidak berarti di samping-Nya.
 “Yang memegang kunci Daud.” Ungkapan yang indah 
ini mengikuti dan muncul dari ungkapan sebelumnya, “Yang 
benar.” — Kristus, Perwujudan Yang Sempurna, yang berbeda 
dengan Perwujudan Yang Sebagian. Begini. Musa adalah 
seorang nabi Tuhan, tetapi Yesus (yang seperti Musa) adalah 
SANG Nabi Tuhan. Daud (seorang yang berkenan di hati 
Tuhan) adalah raja Israel, tetapi Yesus adalah Daud Yang 
Lebih Agung, Raja segala Raja, Tuan di atas segala Tuan, 
Tuhan yang benar-benar Tuhan sendiri. Nah Daud dilahirkan 
dari suku Yehuda yang dari padanya tidak pernah ada imam 
dilahirkan, meskipun begitu ia memakan roti sajian yang 
disediakan bagi imam-imam. Ia adalah prajurit yang besar 
yang mengalahkan musuh, menegakkan bangsa itu; ia duduk 
di atas takhta sebagai raja. Ia adalah seorang nabi. Ia adalah 
kiasan Kristus yang mengagumkan. Nah dikatakan dalam 
Yesaya 22:22, “Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke 
atas bahunya: maka apabila ia membuka, tidak ada yang 
dapat menutup; apabila ia menutup, tidak ada yang dapat 
membuka.” Roh merujuk kepada ayat Perjanjian Lama ini 
mengenai Tuhan Yesus Kristus dan pelayanan-Nya di dalam 
gereja. Makna dari kunci Daud yang diberikan pada waktu itu 
hanya merupakan sebuah bayangan, yang sekarang digenapi 
di dalam Yesus yang sedang berdiri di tengah-tengah kaki 
dian. Hal itu berhubungan dengan Tuhan kita SETELAH 
kebangkitan-Nya dan bukan perjalanan-Nya di bumi. Tetapi 
apakah arti kunci ini? Jawabannya terletak pada POSISI kunci 
itu. Itu TIDAK berada di tangan-Nya. Itu tidak dikalungkan di 
leher-Nya. Itu tidak ditaruh di tangan orang lain, kalau tidak 
ayat itu tidak dapat mengatakan bahwa HANYA DIA YANG 
DAPAT MEMAKAI KUNCI ITU — SEBAB HANYA DIA YANG 
MEMBUKA DAN MENUTUP, DAN TIDAK ADA ORANG 
yang memiliki hak itu kecuali Yesus Sendiri. Bukankah itu 
benar? Tetapi di manakah kunci itu? KUNCI ITU BERADA DI 
ATAS BAHUNYA. Tetapi apa hubungannya dengan BAHU? 
Bacalah Yesaya 9:6, “Dan pemerintahan akan ada di atas 
bahu-Nya.” Tetapi apakah artinya itu? Jawabannya adalah 
begini. Ungkapan, “pemerintahan akan ada di atas bahu-Nya” 
berasal dari upacara pernikahan di Timur. Ketika mempelai 
wanita diserahkan kepada mempelai pria, maka mempelai 
wanita membuka penutup wajahnya dan menaruhnya di 
atas bahu mempelai pria, yang menandakan bahwa ia bukan 
saja berada di bawah kekuasaan pria itu — bahwa ia telah 
menyerahkan segala haknya kepada pria itu — bahwa pria itu 
adalah kepala — tetapi hal itu juga menandakan bahwa pria 
itu memikul tanggung jawab dan pemeliharaan dan bahwa 
hanya PRIA ITU DAN PRIA ITU SAJA — TIDAK ADA YANG 
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LAIN — TIDAK ADA PRIA YANG LAIN — TIDAK ADA 
KEKUASAAN YANG LAIN — YANG MEMPUNYAI HAK 
DAN TANGGUNG JAWAB APA PUN. Dan itu, Anda yang 
terkasih, adalah KUNCI Daud. Karena Tuhan adalah Penguasa 
Tertinggi, Ia telah mengetahui dari semula dengan tepat melalui 
ketetapan Ilahi siapa yang akan menjadi bagian dari mempelai 
wanita-Nya. Ia memilih mempelai wanita. Bukan mempelai 
wanita yang memilih Dia. Ia yang memanggilnya. Mempelai 
wanita tidak datang atas kehendaknya sendiri. Ia mati bagi 
mempelai wanita. Ia membasuh mempelai wanita itu di dalam 
darah-Nya sendiri. Ia membayar harga itu untuknya. Mempelai 
wanita itu adalah milik-Nya dan milik-Nya saja. Mempelai 
wanita itu diserahkan sepenuhnya kepada Dia dan Ia menerima 
kewajiban itu. Ia adalah kepala dari mempelai wanita, sebab 
Kristus adalah kepala dari gereja-Nya. Sebagaimana Sarah 
memanggil Abraham, Tuan, demikian pula mempelai wanita 
merasa senang bahwa Ia adalah Tuannya. Ia berbicara dan 
mempelai wanita menaatinya sebab itu adalah kesukaannya.

 Tetapi sudahkah manusia memperhatikan kebenaran ini? 
Sudahkah mereka menghargai Pribadi-Nya, satu-satunya 
Yang memiliki otoritas tertinggi yang sepenuhnya atas 
gereja-Nya? Saya katakan, “TIDAK”. Sebab dalam setiap 
zaman, gereja telah diperintah oleh sebuah hierarki — sebuah 
imamat — sebuah suksesi rasuli — yang menutup pintu 
belas kasihan dan kasih karunia terhadap siapa saja yang 
ia kehendaki, dan bukannya menerima kasih dan tanggung 
jawab gereja, ia malah dengan hawa nafsu untuk mencari 
keuntungan telah memangsa gereja dan menghancurkannya. 
Kaum pendeta hidup dalam kemewahan sementara jemaat yang 
miskin makan sekam dari penyalahgunaan. Dan tidak ada satu 
zaman pun yang melakukan hal yang berbeda. Masing-masing 
mengikatkan diri kepada organisasi dan memercayakan 
pemerintahan kepada manusia dan menyerahkan gereja kepada 
pemerintahan itu. Kalau ada orang-orang yang berani bangkit, 
maka mereka akan ditindas secara brutal atau dibuang ke luar. 
Setiap denominasi memiliki roh yang sama. Setiap denominasi 
berani bersumpah bahwa ia memiliki kunci ke pemerintahan 
gereja. Setiap denominasi mengklaim bahwa ia yang membuka 
pintu itu. Tetapi itu tidak benar. Itu adalah Yesus dan Yesus, 
saja. Ia yang menempatkan anggota-anggota di dalam Tubuh 
itu. Ia yang memberikan kepada mereka pelayanan-pelayanan 
mereka. Ia yang menempatkan karunia-karunia untuk 
pelayanan gereja. Ia yang memelihara dan menuntun gereja. 
Gereja adalah satu-satunya milik Dia dan Ia tidak memiliki 
yang lain kecuali dia.

 Betapa berbedanya zaman di mana kita hidup sekarang 
ini dari kenyataan. Dan suatu hari nanti, orang-orang ini 
bahkan yang sekarang ini mengaku bahwa mereka berbicara 
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bagi gereja, akan bangkit dalam gerakan oikumene untuk 
menempatkan seorang antikristus yang hidup sebagai kepala 
dari organisasi mereka yang melengserkan Tuhan dan kita akan 
mendapati Dia (Kristus) berada di luar gereja, sambil berkata, 
“Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada 
orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku 
akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama 
dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.” Wahyu 3:20.
 Tetapi biarlah saya mengatakan ini. Tuhan kita tidak 
dikalahkan. Manusia mengklaim bahwa mereka membuka 
pintu dan menutup pintu itu bagi Tuhan, tetapi mereka adalah 
pendusta. Semua yang telah diberikan Bapa kepada-Nya 
akan datang kepada-Nya, dan barangsiapa yang datang 
kepada-Nya tidak akan dibuang; Ia tidak akan kehilangan 
SATU PUN dari mereka. Yohanes 6:37-39. Dan ketika anggota 
tubuh Kristus yang terakhir dan terpilih itu masuk, maka 
Tuhan kita akan tampil.
 Kunci Daud. Bukankah Daud raja orang Israel — seluruh 
orang Israel? Dan bukankah Yesus adalah Anak Daud menurut 
fakta bahwa Ia akan duduk di atas takhta Daud dalam masa 
seribu tahun itu dan berkuasa dan memerintah atas umat 
kepunyaan-Nya? Tentu saja. Jadi kunci Daud menandakan 
bahwa Yesuslah Yang akan membawa masuk masa seribu tahun 
itu. Ia Yang memegang kunci maut dan kunci neraka akan 
membangkitkan umat kepunyaan-Nya supaya mereka boleh 
berbagi dalam pemerintahan-Nya yang benar di atas muka bumi.
 Betapa mengagumkan bahwa Tuhan kita memiliki semua 
jawaban. Sesungguhnya di dalam Dia semua janji Tuhan 
digenapi. Sesungguhnya dengan berada DI DALAM Dia maka 
kita menjadi orang yang berhak mengambil bagian di dalam 
apa yang telah Ia beli bagi kita.
 Ya, di sanalah Ia berdiri, Tuhan Yang Mulia. Dahulu 
sebagai Bapa, Ia dikelilingi oleh para malaikat, para penghulu 
malaikat, para kerub, dan para serafim, dan seluruh isi 
sorga, berseru, “Kudus, Kudus, Kuduslah, Tuhan semesta 
alam.” Sedemikian kudusnya kekudusan-Nya sehingga tidak 
ada orang yang dapat menghampiri Dia. Tetapi sekarang 
kita melihat Dia di dalam gereja, berbagi kekudusan-Nya 
sendiri dengan kita, sehingga di dalam Dia kita telah menjadi 
kebenaran Tuhan sendiri. Ya, dan di sanalah Ia berdiri, 
“Yesus, Segala Yang Sempurna,” — Bunga Bakung dari 
Lembah, Bintang Fajar Yang Cemerlang, Yang Terindah dari 
Semua, Alfa dan Omega, Akar dan Keturunan Daud, Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus — Semuanya dan di dalam Semuanya. 
Yesaya 9:6, “Sebab seorang Anak telah lahir untuk kita, 
seorang Putra telah diberikan untuk kita; dan pemerintahan 
akan ada di atas bahu-Nya, dan Nama-Nya akan disebut: 
Ajaib, Penasihat, Tuhan Yang Perkasa, Bapa Yang Kekal, Raja 
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Damai.” Di dalam Dia adalah penggenapan yang sempurna. 
Meskipun dahulu kita tidak menghargai Dia, sekarang kita 
mengasihi Dia dengan sukacita yang tidak terkatakan dan 
penuh kemuliaan. Ia berdiri di tengah-tengah gereja, dan 
kita menyanyikan pujian bagi Dia, sebab Ia, Pemenang Yang 
Perkasa adalah kepala atas gereja yaitu mempelai wanita-Nya. 
Ia telah membeli mempelai wanita itu. Ia memiliki dia. 
Mempelai wanita itu adalah milik-Nya dan milik-Nya sendiri 
dan Ia memelihara dia. Ia adalah raja kita dan kita adalah 
kerajaan-Nya, milik-Nya yang kekal.
 Sekarang Anda akan ingat bahwa di awal ayat 7, saya 
telah mengatakan bahwa ayat 9 akan membantu kita untuk 
memahaminya. Saya berharap Anda mengerti apa yang 
saya maksud. Yesus menyatakan diri-Nya sendiri sebagai 
Dia Yang kudus, Yang benar, (atau satu-satunya kenyataan) 
Seorang yang memegang kunci Daud, Seorang yang membuka 
dan menutup. Dan itu tepat sekali. Ungkapan-ungkapan itu 
menggambarkan Dia secara sempurna. Tetapi orang Yahudi 
pada zaman-Nya menolak Dia dan semua keberadaan-Nya. 
Mereka telah menolak Juruselamat mereka dan apa artinya 
Dia bagi mereka. Dan orang Kristen nominal juga telah 
melakukan hal yang sama sekarang. Mereka telah melakukan 
tepat apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi 
telah menyalibkan Dia dan kemudian menyerang orang 
percaya sejati. Orang Kristen nominal telah menyalibkan 
Dia lagi dan menyerang gereja yang sejati untuk 
menghancurkannya. Tetapi Tuhan itu benar, dan Ia, Yang di 
atas segalanya masih akan kembali, dan ketika Ia kembali 
maka Ia akan menunjukkan Siapakah satu-satunya Penguasa 
itu. Dan ketika Ia membuktikan diri-Nya sendiri kepada 
dunia, dan seluruh dunia bertekuk lutut di bawah kaki-Nya, 
maka pada saat itu seluruh dunia juga akan bertekuk lutut di 
bawah kaki orang-orang kudus, hal itu membuktikan bahwa 
orang-orang kudus adalah benar ketika mereka berdiri dengan 
Dia. Terpujilah Tuhan selama-lamanya!

ZAMAN PINTU TERBUKA

 Wahyu 3:8, “Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku 
telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh 
seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, 
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak 
menyangkal Nama-Ku.”
 Ungkapan pertama dari ayat ini, “Aku tahu segala 
pekerjaanmu,” diuraikan pada bagian lain dari ayat itu, 
sebab segala pekerjaan mereka berhubungan dengan “pintu 
yang terbuka,” “kekuatan yang tidak seberapa,” “Firman, 
dan Nama itu.”
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 Untuk memahami betapa kayanya makna yang terkandung 
dalam “lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak 
dapat ditutup oleh seorang pun,” kita harus mengingat sekarang 
apa yang telah dikatakan bahwa tiap-tiap zaman berjalan 
melewati batas zaman itu ke dalam zaman yang berikutnya. Ada 
ketumpangtindihan, suatu peleburan atau pemudaran, bukan 
sebuah akhir yang mendadak atau awal yang terpotong dengan 
jelas. Khususnya zaman ini, ia mengalir masuk ke dalam zaman 
yang berikutnya. Dan zaman ini tidak hanya meluber ke dalam 
zaman terakhir, tetapi zaman yang terakhir itu dalam banyak hal 
adalah kelanjutan dari zaman keenam. Zaman ketujuh (sebuah 
zaman yang sangat singkat) mengumpulkan ke dalam zaman 
itu sendiri, segala kejahatan dari setiap zaman, dan juga segala 
kenyataan Pentakosta, untuk melakukan suatu pekerjaan yang 
cepat. Ketika Zaman Filadelfia hampir selesai, dengan cepat 
masuklah Zaman Laodikia, yang membawa lalang dan gandum 
kepada penuaian, “Ikatlah dahulu lalang itu, untuk dibakar; 
tetapi kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.” Matius 
13:30. Tolonglah, diingat, bahwa Zaman Sardis memulai proses 
reformasi yang masih harus berjalan terus sampai benih yang 
telah ditanam pada hari Pentakosta itu melewati seluruh siklus 
menanam, menyiram, memupuk, dan sebagainya, sampai 
ia kembali ke benih yang semula. Sementara hal ini sedang 
berlangsung, lalang yang telah ditabur juga harus melewati 
siklus hidupnya dan dituai. Itulah tepatnya apa yang kita lihat 
sedang terjadi. Jika Anda dapat membayangkan tentang musim, 
maka Anda bisa mendapatkan sebuah gambaran yang sangat 
baik tentang hal ini. Tanaman yang Anda lihat bertumbuh 
dengan penuh kekuatan di musim panas tiba-tiba tampak layu. 
Anda tidak dapat mengatakan dengan tepat kapan musim panas 
menjadi musim gugur — ia memudar secara perlahan-lahan ke 
dalam musim gugur. Begitulah halnya dengan zaman-zaman itu, 
dan khususnya dua zaman yang terakhir ini.

 Kepada zaman inilah Yesus berkata, “Aku datang 
SEGERA” ayat 11. Hal itu menjadikan zaman terakhir ini 
zaman yang sangat singkat. Laodikia adalah zaman pekerjaan 
yang cepat. Zaman tersebut dipersingkat.

 Sekarang secara khusus kita akan membahas PINTU 
YANG TERBUKA yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. 
Pertama-tama saya ingin membahas tentang pintu terbuka 
yang berarti pekerjaan misi yang hebat pada zaman itu. 
Paulus menyebut sebuah upaya misi yang baru bagi Tuhan, 
sebuah pintu yang terbuka. 2 Korintus 2:12, “Selanjutnya, 
ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, 
dan Tuhan telah membuka pintu bagiku.” Jadi dengan 
membandingkan ayat-ayat Kitab Suci kita dapat melihat 
bahwa pintu yang terbuka ini menandakan penyebaran Injil 
terbesar yang pernah dilihat dunia.
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 Saya ingin Anda melihat sesuatu di sini. Tuhan bekerja 
dalam angka tiga, bukan? Pada zaman ketiga atau Zaman 
Pergamus itulah gereja dikawinkan dengan negara. 
Perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus telah menjadi 
ajaran para pengikut Nikolaus. Zaman itu adalah PINTU 
YANG TERBUKA bagi pokok anggur yang palsu. Sekali ia 
didukung oleh kekuasaan negara maka ia benar-benar menjadi 
sebuah sistem dunia meskipun ia menyandang nama, Kristen. 
Demikianlah ia menyebar dengan cepat sekali. Tetapi sekarang, 
tiga zaman kemudian, setelah perjuangan iman yang panjang 
dan berat, maka datanglah PINTU YANG TERBUKA bagi 
kebenaran. Firman Tuhan sekarang mendapat kesempatannya. 
Tentu saja zaman yang kelima telah mempersiapkan gerakan 
yang besar ini, sebab zaman itu memberikan kepada kita 
penjelajahan daerah baru, perpindahan penduduk ke daerah 
koloni, pencetakan buku-buku, dan sebagainya.

 Itu akan merupakan suatu hal yang ajaib seandainya 
“pintu yang terbuka” itu mengikuti pola Ilahi dari Pentakosta 
yang dinyatakan dalam Ibrani 2:1-4, “Karena itu harus lebih 
teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya 
kita jangan membiarkan hal-hal itu terhilang. Sebab kalau 
firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat 
tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan 
mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan 
luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar 
itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan diteguhkan 
kepada kita oleh mereka yang telah mendengar Dia; Tuhan 
juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan 
keajaiban-keajaiban, dan dengan berbagai-bagai mujizat, 
dan karunia-karunia Roh Kudus, menurut kehendak-Nya.” 
Sekarang Anda tahu bahwa itu adalah polanya sebab 
Yesus, Ia sendiri, yang berkata demikian. Markus 16:15-20, 
“Lalu Ia berkata kepada mereka: ‘Pergilah ke seluruh dunia, 
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya 
dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak 
percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai 
orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan 
demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa 
yang baru, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka 
minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; 
mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan 
orang itu akan sembuh.’ Sesudah Tuhan berbicara demikian 
kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di 
sebelah kanan Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil 
ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan 
Firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin.”

 Ia tidak pernah menyuruh mereka untuk pergi ke 
seluruh dunia dan mendirikan sekolah-sekolah Alkitab; 
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Ia juga tidak menyuruh mereka untuk membagi-bagikan 
bahan bacaan. Nah hal-hal itu baik, tetapi apa yang telah 
diperintahkan Yesus kepada mereka untuk dilakukan 
adalah MEMBERITAKAN INJIL — tetaplah setia kepada 
FIRMAN — dan kemudian tanda-tanda itu akan menyertai. 
Pengenalan yang pertama sekali yang kita dapati mengenai 
bagaimana caranya Kerajaan Tuhan diberitakan adalah 
ketika Ia mengutus kedua belas murid itu. Di dalam Matius 
10:1-8, Ia memberi amanat dan memerintahkan mereka 
dengan cara berikut ini, “Dan setelah Yesus memanggil 
kedua belas murid-Nya, Ia memberi kuasa kepada mereka 
melawan roh-roh jahat, untuk mengusir mereka, dan untuk 
melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah 
nama kedua belas rasul itu: Yang pertama Simon, yang disebut 
Petrus, dan Andreas saudaranya; Yakobus anak Zebedeus, dan 
Yohanes saudaranya; Filipus dan Bartolomeus; Tomas dan 
Matius pemungut cukai; Yakobus anak Alfeus, dan Lebaus, 
yang disebut Tadeus; Simon orang Kanaan, dan Yudas Iskariot 
yang mengkhianati Dia. Kedua belas murid itu diutus oleh 
Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: ‘Janganlah kamu 
menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota 
orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba 
yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah: 
Kerajaan Sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit; 
tahirkanlah orang kusta; bangkitkanlah orang mati; usirlah 
setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, 
karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.” Pelayanan itu 
yang Ia berikan kepada mereka sebenarnya adalah perbuatan 
berbagi dengan mereka dalam pelayanan milik-Nya, sebab 
dikatakan dalam Matius 9:35-38, “Demikianlah Yesus 
berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam 
rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga 
serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara 
orang-orang. Ketika Ia melihat orang banyak itu, tergeraklah 
hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka 
lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. 
Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: ‘Tuaian memang 
banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada 
Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan 
pekerja-pekerja untuk tuaian-Nya itu.’”
 Nah banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa 
pelayanan itu hanya diberikan oleh Tuhan kita Yesus kepada 
para rasul, dan dengan demikian ketika mereka mati, maka 
pelayanan itu berakhir. Hal itu tidak demikian. Di sini dalam 
Lukas 10:1-9, kita menemukan bahwa pada waktu Ia berada 
di bumi Ia telah mulai memberikan pelayanan-pelayanan 
kuasa kepada umat milik-Nya, “Kemudian dari pada itu 
Tuhan juga menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu 
mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota 
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dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya. Maka kata-Nya 
kepada mereka, ‘Tuaian memang banyak, tetapi pekerja 
sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya 
tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk 
tuaian-Nya itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu 
seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah 
membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah 
memberi salam kepada siapa pun selama dalam perjalanan. 
Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih 
dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ 
ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka damai 
sejahteramu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, itu 
akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, 
makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, 
sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah 
berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam 
sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang 
dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit 
yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan 
Tuhan sudah dekat padamu.”
 Siapa yang berani menyangkal pelayanan yang hebat dari 
Filipus? Siapa yang berani menyangkal pelayanan yang hebat 
dari Ireneus, Martin, Columba, Patrick dan yang lain yang 
tidak terhitung banyaknya yang memiliki urapan Tuhan pada 
mereka?
 Ya. Cara Alkitab adalah cara yang benar bagi pintu yang 
terbuka itu. Dan saya ingin menambahkan kesaksian saya 
pada hal itu. Alasan mengapa saya harus melakukannya 
adalah karena saya hanya dapat berbicara dengan kepastian 
mengenai apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya 
sendiri. Jadi jika Anda mau memaafkan sebuah catatan 
pribadi di sini maka saya akan memberi tahu Anda bagaimana 
saya mengetahui dengan pasti bahwa Yesus tetap sama baik 
kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, dan 
bahwa kuasa Tuhan masih tersedia bagi mereka yang mau 
percaya dan menerima.
 Selama perjalanan misi saya ke Afrika Selatan, Tuhan 
sangat memberkati sehingga ketika saya tiba di Durban 
satu-satunya tempat yang dapat menampung orang banyak 
itu adalah tempat pacuan kuda yang sangat besar yang 
merupakan tempat pacuan kuda terbesar kedua di seluruh 
dunia. Kerumunan orang itu berjumlah lebih dari 100.000 
orang. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mereka harus 
menempatkan beberapa pagar untuk memisahkan suku-suku 
yang berbeda. Mereka menempatkan ratusan polisi untuk 
menjaga supaya kerumunan massa itu tetap tenang. Jiwa-jiwa 
yang lapar itu telah datang dari jarak bermil-mil jauhnya. 
Seorang ratu dari Rhodesia datang dengan sebuah kereta yang 
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membawa 27 gerbong yang dipenuhi oleh penduduk asli Afrika. 
Mereka telah berjuang untuk datang, melintasi padang dan 
pegunungan yang bermil-mil jauhnya sambil menggendong 
orang yang dikasihinya yang memerlukan pertolongan. Seluruh 
negeri itu digemparkan oleh perbuatan-perbuatan besar yang 
dimanifestasikan oleh Roh Kudus.
 Pada suatu siang ketika saya mulai melayani, salah seorang 
dari ribuan pengikut Muhammad naik ke atas panggung. 
Ketika wanita itu berdiri di depan saya, ada seorang misionaris 
bagi para pengikut Muhammad yang mulai memohon kepada 
Tuhan dengan suara yang lembut, “Oh, berikanlah jiwa yang 
berharga itu. Oh, berikanlah jiwa yang berharga itu.” Ia sendiri 
telah berada di sana selama bertahun-tahun, dan menurut 
kesaksiannya sendiri, ia telah melihat hanya SATU pengikut 
Muhammad yang datang untuk menerima Yesus Kristus sebagai 
Juruselamat. Mereka aslinya berasal dari orang Media-Persia 
yang hukum-hukumnya tidak berubah. Mereka sangat sulit 
untuk dimenangkan. Tampaknya “sekali menjadi pengikut 
Muhammad selalu menjadi pengikut Muhammad” adalah 
sebuah hukum di antara mereka. Baiklah, ketika wanita itu 
berdiri di hadapan saya, saya mulai berbicara kepadanya dan 
kepada mereka semua yang jumlahnya ribuan itu melalui para 
penerjemah. Saya katakan, “Benarkah bahwa para misionaris 
telah memberi tahu kepada Anda tentang seorang YESUS Yang 
datang untuk menyelamatkan Anda?” Anda seharusnya melihat 
orang-orang itu saling memandang satu sama lain ketika saya 
mengatakan itu. Lalu setelah mereka menjawab bahwa itu 
benar, saya melanjutkan dan berkata, “Tetapi apakah para 
misionaris itu membacakan kepada Anda dari Kitab ini” (saya 
mengangkat Alkitab saya tinggi-tinggi supaya mereka melihat) 
“bahwa Yesus yang sama ini adalah seorang penyembuh yang 
ajaib, dan bahwa Ia akan hidup di dalam umat-Nya sepanjang 
segala zaman sampai Ia datang kembali untuk menerima mereka 
kepada-Nya? Apakah mereka memberi tahu Anda bahwa karena 
Roh yang sama yang dahulu ada di dalam Yesus sekarang ada 
di dalam diri mereka maka mereka akan sanggup melakukan 
perbuatan-perbuatan yang besar sama seperti yang dilakukan 
oleh Yesus? Apakah mereka memberi tahu Anda bahwa Anda 
dapat disembuhkan, sama seperti Anda dapat diselamatkan? 
Berapa banyak dari Anda sekalian yang ingin melihat bahwa 
Yesus yang sama ini turun di antara kita dan melakukan hal-hal 
yang sama yang Ia lakukan ketika Ia berada di bumi ini pada 
waktu yang sudah lama sekali?” Mereka semua menginginkan 
hal itu. Itu adalah satu hal yang pasti mereka setuju.
 Lalu saya melanjutkan, “Jika Yesus melalui Roh-Nya akan 
melakukan apa yang dahulu Ia lakukan ketika Ia berada di 
bumi, maka, apakah Anda mau memercayai Firman-Nya?” 
Dan di situ wanita pengikut Muhammad itu berada di 
hadapan saya. Roh mulai bergerak melalui diri saya.
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 Saya katakan kepada wanita itu, “Sekarang, Anda tahu 
bahwa saya tidak mengenal Anda. Bahkan saya tidak dapat 
berbicara dalam bahasa Anda.” Ia mengakui hal itu. Saya 
berkata, “Tentang menyembuhkan Anda, Anda tahu bahwa 
saya tidak bisa. Tetapi Anda telah mendengar pesan itu siang 
ini dan mengerti maksud saya.” Penerjemahnya, orang India, 
menjawab bagi wanita itu bahwa ia mengerti, sebab ia telah 
membaca Perjanjian Baru.
 Nah para pengikut Muhammad adalah keturunan 
Abraham. Mereka percaya kepada Satu Tuhan. Tetapi mereka 
menolak Yesus sebagai Anak Tuhan dan sebagai gantinya 
mereka menerima Muhammad sebagai nabi-Nya. Mereka 
mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati dan bangkit lagi. 
Mereka diajarkan hal itu oleh imam-imam mereka dan mereka 
percaya itu.
 Saya katakan, “Tetapi Yesus benar-benar telah mati dan 
bangkit kembali. Ia telah mengirimkan Roh-Nya kembali ke 
atas gereja. Roh itu yang dahulu berada di dalam Dia adalah 
Roh yang sama itu yang sekarang berada di dalam gereja 
dan Roh itu dapat dan akan menghasilkan apa yang Yesus 
hasilkan. Ia berkata dalam Yohanes 5:19, ‘Anak tidak dapat 
mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia 
melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan 
Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.’ Maka sekarang, jika 
Yesus berkenan untuk datang dan menyatakan kepada saya 
apa yang menjadi masalah Anda atau untuk apakah Anda 
datang ke sini — jika Ia dapat memberi tahu kepada saya masa 
lalu Anda, maka pastilah Anda bisa percaya untuk hal yang di 
masa depan?”
 Wanita itu berkata melalui penerjemahnya, “Ya, saya bisa 
percaya.”
 Saya katakan, “Baiklah, kiranya Ia melakukannya.”
 Para pengikut Muhammad itu memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh. Mereka semua mencondongkan badannya 
ke depan untuk melihat apa yang akan terjadi.
 Kemudian Roh Kudus berbicara, “Suami Anda adalah 
seorang yang pendek, gemuk, berkumis hitam. Anda 
mempunyai dua orang anak. Anda pergi ke dokter kira-kira 
tiga hari yang lalu dan ia memeriksa Anda. Ada kista pada 
rahim Anda.
 Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata, “Itu 
benar.”
 Saya bertanya kepadanya, “Mengapa Anda datang kepada 
saya, seorang Kristen? Kenapa Anda tidak pergi kepada nabi 
Anda dari para pengikut Muhammad?”
 Ia berkata, “Saya rasa Anda dapat menolong saya.”
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 Saya berkata, “Saya tidak dapat menolong Anda, tetapi 
jika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat Anda, 
maka Ia, Yang berada di sini sekarang, dan mengetahui segala 
sesuatu tentang Anda, Ia akan menolong Anda.”
 Ia berkata, “Saya menerima Yesus sebagai Juruselamat 
saya.” Itu menyembuhkannya. Ia disembuhkan dan kira-kira 
sepuluh ribu pengikut Muhammad datang kepada Kristus 
pada hari itu karena Injil diberitakan dengan Firman dan 
kuasa. Tuhan tidak pernah menyuruh seseorang bekerja 
keras selama tiga puluh tahun dan tidak menuai apa-apa. Ia 
memberikan kepada kita pintu yang terbuka dari Firman dan 
kuasa dan itulah yang seharusnya kita pergunakan. Itulah yang 
menjadikan pelayanan Paulus besar dan efektif. 1 Korintus 2:4, 
“Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan 
dengan kata-kata yang memikat menurut kebijaksanaan 
manusia, tetapi dengan memanifestasikan Roh dan kuasa.”
 Dengarkanlah saya sekarang. Sewaktu dalam perjalanan 
yang sama itulah, ketika saya hendak menaiki pesawat di New 
Salisbury, Rhodesia, saya melihat rombongan yang berjumlah 
empat orang yang memegang paspor Amerika. Saya mendekati 
mereka dan berkata, “Halo, saya melihat kalian memegang 
paspor Amerika. Apakah kalian sedang pergi ke suatu tempat?”
 Pemuda itu menjawab saya, “Tidak, kami semua adalah 
misionaris di sini.”
 “Bagus sekali,” jawab saya. “Apakah Anda bekerja sendiri 
atau Anda bekerja dengan sebuah organisasi?”
 “Kami adalah orang Methodist. Kami berasal dari 
Wilmore, Kentucky,” katanya.
 “Nah, tempat itu hampir seperti di halaman belakang 
saya,” jawab saya.
 “Anda bukan Saudara Branham yang datang dari daerah 
itu, bukan?”
 Saya katakan, “Ya, itu benar.” Itu menyembuhkan dia. 
Ia tidak mau berbicara lagi — dan bagaimana ia dan ketiga 
gadis itu hanya saling memandang satu sama lain. Maka saya 
berkata, “Tunggu sebentar Nak, saya ingin berbicara dengan 
kalian semua mengenai beberapa prinsip, karena mengetahui 
bahwa kita semua adalah orang Kristen dan berada di sini 
untuk suatu tujuan yang besar. Nah kalian mengatakan bahwa 
kalian berempat sudah berada di sini selama dua tahun. 
Dapatkah kalian mengatakan dalam Nama Yesus bahwa 
kalian dapat menunjuk dengan jari kalian kepada satu jiwa 
saja yang kalian tahu telah kalian menangkan bagi Tuhan?” 
Mereka tidak dapat melakukannya.
 “Saya tidak ingin menyakiti perasaan kalian, gadis-gadis,” 
saya katakan, “tetapi kalian seharusnya berada di rumah 



ZAMAN GEREJA FILADELFIA 337

untuk membantu ibu kalian mencuci piring. Kalian tidak ada 
urusan apa pun di ladang penginjilan jika kalian tidak dipenuhi 
dengan Roh Kudus dan memberitakan Injil yang sejati dengan 
memanifestasikan kuasa Roh Kudus. Jika kalian tidak melihat 
hasil-hasil yang Yesus katakan akan kalian lihat, itu adalah 
karena kalian tidak memberitakan Injil yang sejati.”

 Biarlah saya maju selangkah lagi dan menunjukkan 
kepada Anda keadaan di ladang penginjilan bisa bagaimana. 
Saya tidak mengatakan bahwa semuanya begini, tetapi saya 
menyayangkan bahwa terlalu banyak yang seperti ini. Sewaktu 
saya berada dalam perjalanan yang sama dan berkeliling sekitar 
Durban dengan wali kotanya, saya melihat seorang penduduk 
asli dengan sebuah label yang melingkar di lehernya dan ia 
sedang membawa sebuah berhala. Saya bertanya kepada teman 
saya label itu untuk apa, dan ia mengatakan bahwa ketika 
seorang penduduk asli memeluk agama Kristen maka mereka 
menaruh sebuah label padanya. Hal itu tentu saja membuat 
saya terkejut, sebab di sini ada seorang yang menyebut dirinya 
orang Kristen dan sedang membawa berhala itu, maka saya 
bertanya mengapa bisa begitu.

 Ia berkata, “Saya bisa berbicara dalam bahasanya. Mari 
kita pergi ke sana dan berbicara dengan dia.”

 Maka kami pergi ke sana dan wali kota itu bertindak 
sebagai penerjemah saya. Saya bertanya kepada penduduk asli 
itu apakah ia orang Kristen. Ia mengiakan bahwa tentulah 
ia adalah orang Kristen. Lalu saya bertanya mengapa 
ia membawa berhala itu jika ia adalah orang Kristen. Ia 
menjawab bahwa itu adalah sebuah berhala yang telah dibawa 
oleh ayahnya dan ia meninggalkan itu kepadanya. Ketika 
saya memberi tahu dia bahwa orang Kristen seharusnya tidak 
membawa berhala, ia menjawab bahwa berhalanya itu sangat 
berguna bagi ayahnya. Saya ingin tahu bagaimana, dan ia 
berkata bahwa pada suatu hari ayahnya sedang dibuntuti oleh 
seekor singa, maka ia menyalakan api dan berbicara kepada 
berhala itu seperti yang telah diajarkan oleh dukun. Singa itu 
pergi. Saya memberi tahu dia bahwa api itulah yang mengusir 
singa tersebut karena semua binatang liar takut akan api. 
Saya tidak akan pernah melupakan jawaban dia. Ia berkata, 
“Baiklah, begini, seandainya Amoyah (Roh) gagal, maka 
berhala ini tidak akan gagal.”

 (Sebuah laporan yang terperinci mengenai kampanye 
rohani di Afrika itu bisa ditemukan di dalam buku, William 
Branham, Seorang Nabi, Mengunjungi Afrika Selatan.)

 Kira-kira hanya sebesar itulah kekuatan yang dimiliki 
orang-orang Kristen yang banyak itu, sebab Firman tidak 
diberitakan kepada mereka dengan pintu terbuka yang asli 
dari Pentakosta.
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 Sekarang kembali ke pintu misi yang terbuka pada Zaman 
Filadelfia. Zaman itu tidak memiliki pintu terbuka yang penuh 
kuasa yang seharusnya dimiliki. Perhatikanlah dalam ayat 
yang sama Ia menyebut pintu yang terbuka itu. Ia berkata, 
“Kekuatanmu tidak seberapa.” Itu benar. KUASA dari Roh itu 
tidak ada pada zaman itu. Firman telah diberitakan dengan 
baik. Itu memang sanggup untuk membuat jiwa-jiwa sadar 
akan keselamatan. Tetapi kuasa Tuhan yang besar yang 
memperlihatkan perbuatan-perbuatan-Nya yang perkasa, 
yang memperlihatkan tangan-Nya untuk kepentingan umat 
milik-Nya tidak ada, kecuali di antara kelompok-kelompok 
yang terpencar. Namun, puji Tuhan, itu bertumbuh dan telah 
meningkat melebihi apa yang mereka miliki pada zaman 
Reformasi.

 Pada zaman inilah pria yang sering kita sebut sebagai bapak 
misi muncul. William Carey, seorang tukang sepatu di desa, 
yang menggembalakan Gereja Baptis Particular di Moulton, 
Inggris, yang secara dahsyat membangkitkan semangat orang 
dengan mengkhotbahkan tentang, “apakah perintah yang 
diberikan kepada para Rasul untuk mengajar semua bangsa 
bukan merupakan kewajiban bagi semua pelayan Tuhan yang 
berikutnya sampai kepada akhir zaman, karena jangkauan 
dari janji yang menyertainya adalah sama.” Ia ditentang oleh 
para penganut ajaran Calvin yang mengambil pandangan 
ekstrem mengenai doktrin pemilihan, yang percaya bahwa 
semua orang yang akan diselamatkan AKAN diselamatkan 
dan bahwa pekerjaan misi akan bertentangan dengan 
pekerjaan Roh. Tetapi Andrew Fuller membantu Mr. Carey 
dengan khotbah dan pengumpulan dananya. Begitu luar biasa 
dampaknya sehingga sebuah perkumpulan dibentuk untuk 
menyebarkan Injil kepada semua bangsa, pada tahun 1792. 
Perkumpulan ini mengutus Carey yang diberkati Tuhan secara 
istimewa dalam memenangkan jiwa-jiwa di India. Pada tahun 
1795 orang-orang Kristen yang dibangkitkan semangatnya 
membentuk Perkumpulan Misi London yang kita ketahui 
dengan baik telah mengumpulkan jutaan poundsterling, dan 
mengirim ribuan misionaris selama bertahun-tahun untuk 
melaksanakan keinginan Tuhan. Roh Tuhan sedang bergerak 
dan “Domba-domba lain” mungkin adalah seruan dari hati 
orang-orang percaya yang sungguh-sungguh itu.

 “Aku telah membuka pintu bagimu.” Saya ingin 
membahas kata-kata itu lagi. Kali ini, meskipun saya tidak 
akan memisahkannya dari misi, saya akan mengemukakan 
kepada Anda sebuah pemikiran yang masuk jauh ke dalam 
zaman yang terakhir. Seperti yang telah saya katakan, 
zaman ini melebur ke dalam zaman yang terakhir. Pada 
zaman inilah Yesus berkata, “Aku datang segera” (ayat 11), 
dan mengenai zaman yang terakhir Ia akan “menyelesaikan 
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pekerjaan itu, dan mempersingkatnya dalam kebenaran: 
karena sebuah pekerjaan yang singkat akan dilakukan Tuhan 
di atas bumi.” Roma 9:28. Perhatikanlah bagaimana ayat dari 
Wahyu 3:8 ini berbunyi — “pintu yang terbuka, kekuatan 
yang tidak seberapa, Firman, Nama.” Pintu yang terbuka itu 
ada hubungannya dengan ketiga hal tersebut. Nah pintu itu 
menandakan apa? Di dalam Yohanes 10:7, dikatakan, “Maka 
kata Yesus sekali lagi kepada mereka: ‘Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya AKULAH PINTU KE DOMBA-DOMBA ITU.’” 
Itu benar: “AKU” ADALAH pintu ke domba-domba itu. 
Nah ini bukan sekadar ekspresi yang aneh. Itu benar-benar 
kenyataan. Perhatikanlah dalam Yohanes 10 ketika Yesus 
sedang memberikan perumpamaan ini, Ia menyebut diri-Nya 
gembala. Lalu Ia menyebut diri-Nya pintu. Dan sebagai itulah 
seorang gembala bagi domba-domba. Ia benar-benar adalah 
pintu mereka.

 Ketika saya berada di negeri Timur saya melihat hal itu, 
pada waktu malam sang gembala akan mengumpulkan semua 
dombanya. Ia akan memasukkan mereka ke dalam kandang. 
Lalu ia akan menghitung mereka. Setelah ia yakin bahwa 
semuanya sudah berada di dalam kandang, ia akan berbaring 
di pintu kandang yang terbuka itu dan sungguh-sungguh 
menjadi pintu ke kandang itu. Tidak ada yang dapat masuk 
atau keluar kecuali melalui dia. Ia adalah pintu itu. Pada 
keesokan harinya ketika saya pergi berkendaraan bersama 
seorang teman di dalam sebuah mobil jeep, saya melihat 
seorang gembala yang mulai menuntun kawanan ternaknya ke 
dalam kota. Dengan segera semua lalu lintas berhenti supaya 
domba-domba itu bisa lewat. Nah kota-kota di negeri Timur 
tidak seperti kota-kota di sini. Kita menaruh semua barang 
dagangan kita di dalam; tetapi di sana, itu seperti pasar petani 
yang besar dengan semua hasil buminya digelar di trotoar 
agar orang-orang yang lewat bisa melihat dan membeli. Saya 
berpikir, “Wah, di sinilah kekacauan itu terjadi. Tunggulah 
sampai domba-domba itu melihat semua makanan itu di 
luar sana.” Tetapi sementara gembala itu berjalan di muka, 
domba-domba itu hanya mengikuti setiap langkahnya dengan 
tepat. Domba-domba itu melihat makanan yang enak-enak 
itu, tetapi tidak satu domba pun yang menyentuh sesuatu. Oh, 
kalau saja saya mengerti bahasa mereka, saya sendiri akan 
menghentikan arus lalu lintas itu dan berkhotbah kepada 
mereka tentang apa yang baru saja saya lihat.

 Jika Anda adalah domba milik Gembala Yang Agung itu, 
maka Anda akan mengikuti dengan tepat setiap langkah-Nya, 
sama seperti yang dilakukan domba-domba itu. Anda tidak 
akan tergoda untuk berbelok untuk mendapatkan suatu bunga 
yang besar dari sebuah gereja, atau mendengarkan suara dari 
seorang yang bergelar D.D. atau Ph.D. atau LL.D., tetapi Anda 
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akan tetap bersama dengan Gembala itu. Alkitab berkata 
bahwa domba-domba itu mengenal suara-Nya dan mereka 
mengikuti DIA, tetapi suara dari seorang asing hanya akan 
membuat mereka kabur dan berlari kepada Gembala mereka 
yang sejati. Puji Tuhan.
 Tetapi bukan itu saja yang telah saya lihat dan pelajari di 
sana. Suatu hari saya sedang berpikir tentang orang-orang yang 
saya lihat di ladang yang sedang mengangon berbagai macam 
ternak. Yang seorang memelihara beberapa babi, yang lain 
beberapa kambing, yang lain beberapa unta, yang lain beberapa 
bagal, dan sebagainya. Maka saya bertanya kepada seorang 
teman yang tinggal di sana, mereka menyebut orang-orang itu 
apa. “Oh,” ia menjawab, “mereka adalah gembala.”
 Saya tidak bisa menerima hal itu. Saya katakan, “Tentu 
saja Anda tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa mereka 
SEMUA adalah gembala. Gembala hanya menggembalakan 
domba, bukan?”
 “Tidak,” ia berkata, “gembala adalah seorang penjaga 
atau pengangon ternak, jadi siapa pun yang memberi makan 
ternak adalah seorang gembala.”
 Nah, itu mengejutkan saya. Tetapi saya melihat sebuah 
perbedaan antara para penjaga ternak itu dan orang-orang 
yang menggembalakan domba. Ketika malam tiba semua 
yang lain kecuali gembala domba meninggalkan ternaknya 
di ladang dan pulang ke rumah. Gembala domba membawa 
domba-dombanya bersama dengan dia, dan memasukkan 
mereka ke dalam kandang dan kemudian berbaring dan 
menjadi pintu bagi domba-domba itu. Oh, puji Tuhan, 
Gembala kita tidak pernah membiarkan atau meninggalkan 
kita. Ketika malam tiba saya ingin berada di dalam 
kandang-Nya. Saya ingin berada di dalam pemeliharaan-Nya.
 Maka sekarang, kita dapat mengerti bahwa YESUS 
ADALAH PINTU. Ia adalah pintu bagi domba-domba. Dan 
perhatikanlah bahwa itu berbicara tentang PINTU YANG 
SEDANG TERBUKA. Apakah itu kecuali wahyu mengenai 
Dia? Dan Wahyu itu sedang dibuka untuk memberikan 
Kekuatan kepada kita, untuk menerangi Firman dan 
memuliakan Nama-Nya. Di tengah-tengah kedua zaman yang 
terakhir itulah Wahyu mengenai Keilahian Yesus Kristus 
mekar di hadapan kita. Ya, kita tahu bahwa Ia adalah Tuhan. 
Kalau tidak bagaimana mungkin Ia bisa menjadi Juruselamat 
kita? Tetapi wahyu untuk mengetahui bahwa Ia adalah 
SATU-SATUNYA TUHAN, ATAU TUHAN SENDIRI, bahwa 
Ia adalah Alfa dan Omega, bahwa “Yesus ini adalah TUHAN 
DAN KRISTUS” — MENJADIKAN DIA TUHAN YESUS 
KRISTUS, SANG BAPA, SANG ANAK DAN ROH KUDUS, 
SEMUANYA SATU PRIBADI — wahyu itu telah hilang sejak 
zaman-zaman gereja yang pertama, tetapi sekarang kita 
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sedang melihatnya lagi. Wahyu mengenai DAHULU DIA ITU 
SIAPA telah kembali. Sesungguhnya Ketuhanan bukanlah 
seorang Tuhan tiga-pribadi dengan satu kepribadian, sebab 
untuk menjadi satu pribadi diperlukan kepribadian. Jika ada 
SATU kepribadian, maka itu hanya ada satu pribadi. Tetapi 
mereka yang percaya di dalam tiga pribadi mempunyai sebuah 
Ketuhanan yang terdiri atas tiga tuhan, dan mereka telah 
bersalah karena melanggar perintah Tuhan yang pertama.

 Tetapi wahyu mengenai Ketuhanan telah kembali. 
Sekarang gereja yang sejati dapat membangun dalam 
kekuatan lagi. Setelah seluruh waktu itu akhirnya gereja 
mengetahui Siapa Tuhannya. Sekali lagi kita MEMBAPTIS 
DALAM NAMA TUHAN YESUS tepat seperti yang mereka 
lakukan pada hari Pentakosta.

 Biarlah saya memberi tahu Anda mengenai mimpi yang 
Tuhan berikan kepada saya mengenai baptisan tritunggal. 
Ini bukan penglihatan, melainkan sebuah mimpi. Saya 
yakin, Anda tahu, bahwa salah satu dari berkat-berkat dari 
zaman-zaman gereja adalah menerima mimpi oleh Roh Kudus, 
sama saja seperti seseorang dapat menerima penglihatan. Itu 
terjadi kira-kira pada pukul 3 pada hari Sabtu pagi. Saya baru 
saja bangun untuk mengambil air minum bagi Joseph. Ketika 
saya berbaring saya langsung tertidur lagi dan mendapat 
mimpi ini. Saya melihat seorang laki-laki yang saya kira 
adalah ayah saya. Ia adalah seorang laki-laki yang besar, 
kekar dan tegap. Saya juga melihat seorang wanita yang saya 
kira adalah ibu saya, tetapi ia tidak seperti ibu saya, begitu 
pula dengan laki-laki itu ia tidak seperti ayah saya. Laki-laki 
ini sangat kasar terhadap istrinya. Ia memegang sebuah 
pentungan besar yang bersudut tiga. Anda tahu jika Anda 
mengambil sebatang kayu gelondong dan meletakkannya 
dalam posisi berdiri pada ujungnya dan membelahnya 
dengan kapak, maka itu akan menghasilkan potongan kayu 
bakar bersudut tiga yang seperti baji. Bentuknya seperti itu. 
Laki-laki itu akan mengambil pentungan ini lalu memukul 
wanita itu dengannya, dan memukul dia sampai jatuh. 
Sementara ia tergeletak di lantai sambil menangis, laki-laki 
itu berjalan berkeliling dengan membusungkan dadanya dan 
wajahnya terlihat begitu angkuh dan penuh kesombongan 
sehingga tampaknya ia merasa bangga dan puas dalam 
memukuli seorang wanita kecil yang malang. Setiap kali 
wanita itu mencoba untuk bangun, laki-laki itu akan memukul 
dia. Saya tidak suka dengan apa yang sedang dilakukan 
laki-laki itu, tetapi ketika saya mempertimbangkan untuk 
menghentikan perbuatannya, saya berpikir, “Saya tidak 
dapat menghadapi laki-laki itu — ia terlalu besar. Selain 
itu saya mengira ia adalah ayah saya.” Tetapi di dalam hati 
saya tahu bahwa ia bukan ayah saya, dan saya tahu bahwa 
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tidak ada orang yang berhak untuk memperlakukan seorang 
wanita seperti itu. Saya mendatangi dan merenggut kerah 
bajunya dan membalikkan dia dan berkata, “Engkau tidak 
berhak untuk memukul dia.” Dan ketika saya mengatakan itu 
otot-otot saya membesar dan saya kelihatan seperti seorang 
raksasa. Laki-laki itu melihatnya dan kemudian ia menjadi 
takut kepada saya. Saya berkata, “Jika engkau memukul dia 
lagi maka engkau akan berurusan denganku.” Ia ragu-ragu 
untuk memukul dia lagi, dan kemudian mimpi itu lenyap.

 Saya segera terbangun setelah mimpi itu. Saya pikir, aneh 
sekali mimpi itu. Saya bertanya-tanya mengapa saya telah 
bermimpi tentang wanita itu, ketika secara tiba-tiba Ia datang 
di sana, dan Tuhan menyatakan hadirat-Nya kepada saya dan 
tafsiran mimpi itu diberikan oleh-Nya. (Nah Anda sekalian 
tahu bahwa saya bukan saja telah menafsirkan mimpi-mimpi 
Anda dengan tepat; tetapi dalam banyak, banyak kali, 
saya telah memberitahukan kepada Anda apa mimpi Anda 
sehingga Anda tidak perlu memberi tahu saya.) Wanita itu 
menggambarkan gereja di dunia pada hari ini. Saya dilahirkan 
tepat di dalam kekacauan ini — kekacauan di mana gereja 
berada di dalamnya. Ia dimaksudkan untuk menjadi semacam 
seorang ibu (ia adalah ibu dari para pelacur). Suaminya adalah 
denominasi-denominasi yang memerintah dia. Pentungan yang 
bersudut tiga itu adalah baptisan tritunggal kepada sebuah 
trinitas yang merupakan baptisan yang salah. Setiap kali 
wanita itu hendak bangun (yang berarti jemaat mulai menerima 
kebenaran) laki-laki itu akan memukul wanita itu sampai jatuh 
lagi dengan ajaran palsu itu. Laki-laki itu begitu besar sehingga 
mula-mula saya merasa takut kepadanya, tetapi ketika saya 
datang menghadapi dia, saya mendapati bahwa saya memiliki 
otot-otot yang besar dan kuat. Otot-otot yang besar dan kuat 
itu adalah OTOT-OTOT IMAN. Makna dari mimpi itu adalah, 
“karena Tuhan menyertai saya, dan Ia dapat memberi kepada 
saya kekuatan yang seperti itu, maka biarlah saya berdiri bagi 
wanita itu untuk menentang kuasa denominasi di dunia dan 
membuat dia berhenti memukuli gereja.”

 Nah saya bukan sedang mencoba untuk menegakkan sebuah 
ajaran berdasarkan sebuah mimpi. Saya juga bukan sedang 
mencoba untuk membuktikan kebenaran ajaran apa pun yang 
saya pegang dengan sebuah mimpi. Keesaan dari Ketuhanan 
telah dinyatakan dari Kejadian 1:1 terus sampai Wahyu 22:21. 
Tetapi orang-orang telah dibutakan oleh sebuah dogma 
tritunggal yang tidak alkitabiah, dan dogma itu diterima secara 
sangat universal sehingga untuk dapat memahami “Pribadi 
Satu-Tuhan” adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. 
Jika orang tidak dapat memahami KEBENARAN tentang 
Ketuhanan, tetapi melawannya; maka mereka tidak akan 
dapat memahami kebenaran yang lainnya, sebab WAHYU ITU 



ZAMAN GEREJA FILADELFIA 343

ADALAH YESUS KRISTUS DI DALAM GEREJA-NYA DAN 
SEGALA PEKERJAAN-NYA DI TENGAH-TENGAH GEREJA 
SELAMA KETUJUH ZAMAN ITU. Apakah Anda mengerti hal 
itu? Nah saya yakin Anda mengerti.
 “Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti 
Firman-Ku dan engkau tidak menyangkal Nama-Ku.” Nah 
kami telah mengatakan bagaimana kekuatan itu sedang 
kembali. Memang demikian. Kekuasaan lembaga inkuisisi 
telah menurun. Orang-orang telah meninggalkan tanah air 
mereka dan menuntut kebebasan untuk menyembah. Kuk 
dari hierarki itu sedang dipatahkan. Pemerintah menyadari 
bahwa adalah lebih baik untuk tidak membela satu golongan 
melawan golongan yang lain. Sebenarnya, orang-orang 
yang bermaksud baik tetapi disesatkan bersedia untuk 
berperang demi mempertahankan hak-hak keagamaan 
mereka. Mungkin hal yang terbesar dalam memperlihatkan 
kekuatan agama pada zaman itu adalah, fakta bahwa 
meskipun Prancis jatuh dalam revolusi, kebangunan rohani 
Wesley yang besar menjauhkan revolusi dari Inggris Raya 
dan menyelamatkannya untuk menjadi sebuah alat di tangan 
Tuhan selama bertahun-tahun yang mulia.
 Pemberitaan Firman tidak pernah lebih hebat dari 
itu sebelumnya. Sementara Iblis membangkitkan banyak 
gerombolan pemikir bebas, sementara para pendiri 
ajaran komunis bangkit, sementara para teolog liberal 
membentangkan barang-barang dagangannya yang kotor, 
Tuhan membangkitkan prajurit-prajurit iman yang perkasa, 
dan karya-karya terbesar dari bahan bacaan Kristen dan 
pengajaran dan khotbah berasal dari masa itu. Belum pernah 
ada yang dapat menyamai para pengkhotbah dan pengajar 
yang ada pada zaman itu dan tidak akan pernah ada yang 
dapat menyamai mereka. Spurgeon, Parker, McClaren, 
Edward, Bunyan, Meuller, Brainard, Barnes, Bishop, semua 
berasal dari masa itu. Mereka berkhotbah, mengajar dan 
menulis Firman. Mereka memuliakan Nama-Nya.

PENGHAKIMAN BAGI ORANG YAHUDI PALSU

 Wahyu 3:9. “Lihatlah, beberapa orang dari jemaah Iblis, 
yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi 
yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. 
Sesungguhnya Aku akan menyuruh mereka datang dan 
tersungkur di depan kakimu dan mengetahui, bahwa Aku 
mengasihi engkau.”
 Sekarang kita dapat langsung melihat bahwa persoalan 
mengenai orang Yahudi palsu atau orang-orang tidak percaya 
itu telah ada pada zaman kedua. Orang-orang itu yang menyebut 
diri mereka Yahudi tetapi sebenarnya bukan Yahudi muncul 
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tepat setelah pencurahan pertama pada zaman yang pertama, 
dan sekarang mereka muncul lagi pada zaman kedua setelah 
reformasi. Hal itu bukan kebetulan. Sesungguhnya, itu bukan 
kebetulan. Itu adalah sebuah prinsip Iblis. Prinsip itu adalah 
mengorganisasikan dan mengklaim keaslian dan oleh karena 
itu menjadi berhak untuk menerima hak-hak khusus dan segala 
keistimewaan. Biarlah saya menunjukkan kepada Anda. Dahulu 
pada Zaman Smirna orang-orang itu berdusta dan mengatakan 
bahwa mereka benar-benar orang Yahudi (atau orang percaya) 
padahal dengan jelas mereka bukan. Mereka adalah jemaah 
Iblis. Mereka adalah kumpulan orang yang diorganisasikan 
oleh Iblis, sebab pada zaman itulah kita melihat permulaan 
dari orang-orang dalam pelayanan mengambil kepemimpinan 
yang tidak dibenarkan di atas saudara-saudara mereka yang 
melayani. (Uskup-uskup ditempatkan di wilayah-wilayah, di 
atas para penatua). Hal berikutnya yang kita lihat adalah pada 
zaman ketiga dengan jelas ada sebuah tempat yang disebut 
“takhta Iblis.” Zaman itu memberi kepada kita perkawinan 
antara gereja dan negara. Dengan kekuatan negara di 
belakangnya maka gereja secara fisik menjadi benar-benar 
tidak terkalahkan. Tetapi meskipun ada kekuatan negara, 
Tuhan telah mematahkan cengkeraman itu dan reformasi telah 
membawa terang yang besar. Tetapi apa yang terjadi? Pengikut 
Luther berorganisasi dan bergabung dengan negara dan sekali 
lagi kita melihat jemaah Iblis terwujud pada zaman keenam ini. 
Nah tentu saja kelompok jemaah ini tidak akan mengatakan 
bahwa mereka berasal dari Iblis. Tidak Pak. Mereka berkata 
bahwa mereka berasal dari Tuhan. Tetapi mereka berdusta. 
Sebab orang Yahudi sejati (sebagai itulah mereka mengklaim 
diri mereka) ialah orang yang hatinya berjiwa Yahudi — di 
dalam Roh. Kalau begitu jika mereka adalah orang Yahudi palsu 
maka itu berarti mereka seperti yang dikatakan oleh Yudas 19, 
“TIDAK memiliki Roh Kudus.” Semua anak Tuhan dilahirkan 
dari Roh. Tetapi orang-orang itu tidak mempunyai Roh dan 
oleh karena itu mereka BUKAN anak Tuhan, tidak peduli 
betapa sengitnya mereka memprotes dan sejauh apa pun mereka 
berusaha untuk membuktikan bahwa mereka adalah anak 
Tuhan. Mereka MATI. Mereka adalah anak dari organisasi, dan 
tidak ada buah-buah kebenaran. Mereka dibangun di atas kredo, 
dogma dan ajaran-ajaran mereka sendiri, dan kebenaran tidak 
ada di dalam mereka sebab mereka telah mengikuti kemauan 
mereka sendiri melebihi Firman Tuhan.
 Biarlah saya menunjukkan kepada Anda apa yang dari 
semula saya berusaha ajarkan mengenai dua pokok anggur 
yang berasal dari dua roh yang berbeda. Kali ini ambillah 
contoh dari Yesus dan Yudas. Yesus adalah Anak Tuhan. Yudas 
adalah anak kebinasaan. Tuhan masuk ke dalam Yesus. Iblis 
masuk ke dalam Yudas. Yesus memiliki pelayanan Roh Kudus 
yang sepenuhnya, sebab, “Bagaimana Tuhan mengurapi Yesus 
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dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang 
berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan 
semua orang yang dikuasai iblis; sebab Tuhan menyertai Dia.” 
Kisah Para Rasul 10:38. Dikatakan “Sebab dahulu ia (Yudas) 
termasuk bilangan kami dan mengambil BAGIAN di dalam 
pelayanan ini.” Kisah Para Rasul 1:17. Matius 10:1, “Dan 
setelah Ia memanggil kedua belas murid-Nya, Ia memberi 
kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk 
melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.”
 Roh itu yang ada di dalam Yudas berjalan bersama 
dalam pelayanan Yesus. Lalu dua-duanya pergi ke salib. 
Yesus digantung pada kayu salib, dengan rela memberikan 
Hidup-Nya bagi orang-orang berdosa dan menyerahkan 
Roh-Nya kepada Tuhan. Roh-Nya pergi kepada Tuhan dan 
kemudian dicurahkan ke dalam jemaat pada hari Pentakosta. 
Tetapi Yudas menggantung diri sendiri dan rohnya kembali 
kepada Iblis, tetapi setelah Pentakosta roh yang sama yang 
sebelumnya ada di dalam Yudas kembali lagi kepada 
pokok anggur yang palsu, yang bertumbuh bersama dengan 
pokok anggur yang benar. Tetapi perhatikanlah, roh Yudas 
tidak pernah sampai ke Pentakosta. Itu tidak pernah pergi 
untuk menerima Roh Kudus. Itu tidak bisa. Tetapi apa yang 
dikejar oleh roh Yudas itu? Roh itu mengejar kantong yang 
berisi emas. Betapa roh itu mencintai uang. Roh itu masih 
mencintai uang. Jika roh itu pergi ke sana-sini dalam Nama 
Yesus sambil melakukan hal-hal yang besar dan mengadakan 
banyak pertemuan yang besar, roh itu masih mencari uang dan 
membangun lebih banyak gedung, dan pendidikan dan segala 
sesuatu dengan konsep yang bersifat materi. Perhatikan saja 
roh itu yang ada pada mereka dan janganlah tertipu. Yudas 
pergi ke sana-sini melayani sebagai salah seorang dari kedua 
belas murid itu dan ia melakukan mujizat-mujizat, juga. 
Tetapi ia TIDAK mempunyai Roh Tuhan sebagai miliknya. 
Ia memiliki sebuah pelayanan. Ia tidak pernah sampai ke 
Pentakosta sebab ia bukan benih yang benar. Ia bukan anak 
Tuhan yang sejati. Tidak Pak. Dan begitulah keadaannya saat 
ini di dalam jemaah Iblis. Jangan tertipu. Anda tidak akan 
tertipu jika Anda termasuk orang pilihan. Yesus berkata 
bahwa Anda tidak akan tertipu.
 Ya, orang-orang ini mengatakan bahwa mereka adalah 
orang Kristen tetapi mereka bukan.
 “Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur 
di depan kakimu dan mengetahui, bahwa Aku mengasihi 
engkau.” 1 Korintus 6:2, “Tidak tahukah kamu, bahwa 
orang-orang kudus akan menghakimi dunia?” Bukan hanya 
akan ada dua belas rasul di atas dua belas takhta yang 
menghakimi kedua belas suku Israel, tetapi orang-orang 
kudus, juga, akan menghakimi dunia. Yaitu ketika 



346 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

orang-orang ini yang mengklaim bahwa mereka milik Tuhan 
dan mengklaim bahwa Tuhan mengasihi mereka akan 
mengetahui dengan tepat siapa anak Tuhan dan siapa yang 
dikasihi oleh sang Anak. Ya, hari itu sedang datang ketika 
hal itu akan dinyatakan. Orang-orang ini yang sekarang 
sedang memerintah dunia dalam batas tertentu, dan yang pada 
zaman terakhir akan mendirikan sebuah patung bagi binatang 
itu yang melaluinya mereka akan benar-benar memerintah 
dunia, suatu hari nanti mereka akan direndahkan ketika 
Yesus datang bersama dengan orang-orang kudus-Nya untuk 
menghakimi dunia dalam kebenaran. Tepat itulah apa yang 
kita lihat dalam Matius 25 ketika “Semua” orang yang tidak 
termasuk dalam kebangkitan pertama akan berdiri di hadapan 
Sang Hakim dan mempelai wanita-Nya.

KATA-KATA PUJIAN DAN JANJI

 Wahyu 3:10, “Karena engkau telah menuruti Firman-Ku 
untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi 
engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh 
dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.”

 Apakah yang Ia maksud dengan “firman untuk tekun 
menantikan Aku”? Ibrani 6:13-15, “Sebab ketika Tuhan 
memberikan janji-Nya kepada Abraham, Ia bersumpah 
demi diri-Nya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih 
tinggi dari pada-Nya, kata-Nya: ‘Sesungguhnya Aku akan 
memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat 
engkau sangat banyak.’ Abraham menanti dengan sabar 
dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan 
kepadanya.” Anda lihatlah bahwa Roh sedang berbicara 
tentang Firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk 
menantikan penggenapan Firman itu diperlukan kesabaran 
seperti yang terjadi dalam kasus Abraham. Abraham bertahan 
seolah-olah seperti melihat Dia Yang tidak kelihatan itu. Ia 
bersabar dan akhirnya Firman itu digenapi. Begitulah cara 
Tuhan melatih kesabaran kepada umat-Nya. Mengapa, jika 
Ia menggenapi Firman-Nya dengan manifestasi-manifestasi 
secara fisik pada saat itu juga ketika Anda berdoa, maka 
Anda tidak akan pernah belajar untuk bersabar, tetapi 
malah akan menjadi lebih tidak sabar dengan kehidupan ini. 
Biarlah saya menunjukkan kebenaran ini kepada Anda yang 
dinyatakan dengan lebih jelas lagi. Ibrani 11:17, “Karena 
iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan 
Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu (Firman Tuhan), rela 
mempersembahkan anaknya yang tunggal.” Demikianlah: 
Abraham dicobai SETELAH ia menerima Firman yang 
mengandung Janji itu. Sebagian besar orang mengira bahwa 
ketika kita berdoa dalam Nama Yesus atas janji-janji Tuhan 
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yang baik, maka di sana tidak bisa ada pencobaan. Tetapi di 
sini dikatakan bahwa Abraham dicobai setelah ia menerima 
janji itu. Hal itu benar sekali menurut Pemazmur ketika ia 
berbicara tentang Yusuf, 105:19, “Sampai saat firman-Nya 
sudah genap: Firman Tuhan menguji dia.” Tuhan memberikan 
kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ia 
telah berjanji untuk menggenapinya. Ia akan menggenapinya. 
Tetapi dari saat kita berdoa sampai saat kita menerima 
jawabannya kita harus belajar untuk menerima kesabaran 
ke dalam jiwa kita, sebab hanya dengan tetap bersabar 
kita memiliki hidup. Kiranya Tuhan menolong kita untuk 
mempelajari pelajaran ini sebagaimana yang kita ketahui 
orang-orang pada zaman keenam ini telah belajar bersabar. 
Kita membaca sejarah tentang kehidupan orang-orang Kristen 
yang hebat itu; kita melihat betapa berbedanya kehidupan 
mereka dengan kehidupan kita, sebab mereka begitu sabar 
dan tenang, dan pada hari ini kita semua dikalahkan dengan 
terlalu tidak sabar dan tergesa-gesa.

 Ia meneruskan dengan berkata kepada mereka, “Karena 
engkau menuruti Firman-Ku dan hidup menurut Firman 
itu, dan oleh karenanya menjadi sabar, maka Aku pun 
akan melindungi engkau dari hari pencobaan, yang akan 
datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang 
diam di bumi.” Nah sekali lagi di sini kita melihat keadaan 
tumpang-tindih dari kedua zaman itu; sebab janji ini 
berhubungan dengan akhir dari masa bangsa-bangsa bukan 
Yahudi yang mencapai puncaknya dalam Kesusahan Besar.

 “Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari 
pencobaan, yang akan datang atas seluruh dunia untuk 
mencobai mereka yang diam di bumi.” Ayat ini bukanlah 
sebuah pernyataan bahwa gereja yang sejati akan masuk 
dan melalui kesusahan besar itu. Jika itu berarti demikian 
ayat itu akan mengatakannya. Tetapi dikatakan, “Aku pun 
akan melindungi engkau dari hari pencobaan.” Pencobaan 
ini persis seperti pencobaan di Eden. Itu akan merupakan 
sebuah tawaran yang sangat memikat yang diberikan dalam 
perlawanan langsung terhadap Firman yang diperintahkan 
Tuhan, namun dari sudut pandang pikiran manusia hal itu 
akan tampak benar sekali, begitu mencerahkan dan memberi 
kehidupan sehingga dunia akan tertipu. Hanya orang 
pilihan saja yang tidak akan tertipu. Pencobaan itu akan 
datang seperti berikut ini. Gerakan oikumene yang telah 
dimulai berdasarkan apa yang tampaknya seperti prinsip 
yang sangat indah dan suci (menggenapi doa Kristus supaya 
kita semua bisa menjadi satu) secara politik menjadi sangat 
kuat, sehingga ia memberi tekanan pada pemerintah untuk 
membuat semua bergabung dengan dia secara langsung atau 
dengan menganut prinsip-prinsip yang dijadikan hukum, 
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sehingga tidak ada umat yang akan diakui sebagai gereja 
yang sesungguhnya kalau ia tidak berada di bawah perintah 
langsung atau tidak langsung dari kekuasaan dewan ini. 
Kelompok-kelompok kecil akan kehilangan dasar hukum, 
hak-hak istimewa, dan sebagainya, sampai mereka akan 
kehilangan semua hak kebendaan dan hak rohani bersama 
dengan jemaatnya. Sebagai contoh, sekarang ini juga jika 
asosiasi pendeta setempat tidak menyetujui, di banyak 
kota jika bukan di sebagian besar dari kota-kota, orang 
tidak bisa menyewa gedung untuk kebaktian-kebaktian 
agama. Untuk menjadi pendeta di angkatan bersenjata, 
rumah sakit, dan sebagainya, sekarang sudah hampir harus 
diakui dahulu sebagai kelompok yang bisa diterima oleh 
kelompok-kelompok tritunggal oikumene. Sementara tekanan 
ini semakin meningkat, dan itu akan terus meningkat, maka 
itu akan menjadi lebih sulit untuk dilawan, sebab kalau 
melawan berarti akan kehilangan hak istimewa. Dan banyak 
orang akan tergoda untuk ikut, sebab mereka akan merasa 
bahwa lebih baik mereka melayani Tuhan secara terbuka 
di dalam struktur organisasi ini daripada sama sekali tidak 
melayani Tuhan secara terbuka. Tetapi mereka keliru. 
Percaya kepada dusta Iblis berarti melayani Iblis, sekalipun 
jika Anda ingin menyebut dia Yehovah. Tetapi orang-orang 
pilihan tidak akan tertipu.

 Lagi pula, orang-orang pilihan tidak hanya akan dijaga, 
tetapi sementara gerakan ini menjadi “PATUNG YANG 
DIDIRIKAN BAGI BINATANG ITU,” orang-orang kudus 
akan pergi di dalam pengangkatan. Dan gerakan kecil yang 
tampaknya sangat menyenangkan dan menawan hati ini yang 
berawal dari persekutuan di Efesus akan menjadi monsternya 
Iblis yang mencemarkan dan menyesatkan seluruh dunia. 
Sebab sistem gereja Katolik Roma dan Protestan ketika 
bersatu akan mengontrol seluruh kekayaan sistem dunia 
dan memaksa semua orang di bumi untuk masuk ke dalam 
perangkap agamanya, atau akan membunuh mereka, dengan 
cara tidak memberikan mereka hak untuk membeli dan 
menjual, yaitu cara bagi mereka untuk mencari nafkah. Hal 
itu akan dilaksanakan dengan mudah, sebab anak-anak 
perempuan dari pelacur itu semuanya sudah kembali kepada 
ibunya. Sementara ini, Roma telah menguasai hampir seluruh 
persediaan emas. Orang-orang Yahudi menguasai surat-surat 
obligasi dan semua surat berharga. Pada saat yang tepat, 
pelacur itu akan menghancurkan sistem keuangan yang 
berlaku saat ini dengan menarik semua surat berharga 
itu, dan menuntut emas. Tanpa emas, sistem ini runtuh. 
Orang-orang Yahudi akan terjebak dan masuk ke dalam 
persekutuan itu, dan gereja pelacur itu akan mengambil alih 
seluruh dunia.
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JANJI KEPADA UMAT MILIK-NYA

 Wahyu 3:11-12, “Lihatlah, Aku datang segera. Peganglah 
apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil 
mahkotamu. Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan 
sokoguru di dalam Bait Suci Tuhan-Ku, dan ia tidak akan 
keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan Nama 
Tuhan-Ku, nama kota Tuhan-Ku, yaitu Yerusalem Baru, 
yang turun dari sorga dari Tuhan-Ku, dan padanya akan 
Kutuliskan Nama-Ku yang baru.”
 Kita tidak perlu memberi komentar tentang pemikiran 
bahwa Ia akan datang dengan segera. Kita tahu bahwa Ia 
akan datang dengan segera karena kita berada di akhir dari 
hari-hari terakhir, bukan? Tetapi Ia melanjutkan dengan 
berkata, “Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak 
seorang pun mengambil mahkotamu.”
 Di tengah-tengah masa kesukaran besarlah Yesus datang. 
Dan bersama dengan kedatangan-Nya ada kebangkitan. 
Banyak orang akan keluar dari dalam debu dan bangkit 
bersama dengan mereka yang masih hidup tetapi menantikan 
kedatangan-Nya. Dan orang-orang tersebut akan diberikan 
mahkota. Mengapa? Karena mereka adalah anak-anak Tuhan. 
Mereka adalah raja-raja bersama dengan Dia. Mereka akan 
memerintah bersama dengan Dia. Itulah arti dari mahkota 
itu — memerintah dan mengatur bersama dengan Raja 
Yang Agung itu Sendiri. Itulah janji bagi semua orang yang 
menderita bersama dengan-Nya di sini di bumi — mereka 
semua yang bertahan dengan sabar karena mengetahui bahwa 
Tuhan, Hakim Yang Adil itu akan memberi upah bagi mereka. 
Mereka yang meninggalkan segala-galanya bagi Dia dan 
menyerahkan segala-galanya kepada Dia akan duduk di dalam 
takhta-Nya dan berbagi di dalam kerajaan-Nya yang mulia.
 Oh, kita memiliki firman bagi kita semua pada 
saat ini. Yaitu peganglah — bertekunlah. Jangan 
menyerah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata 
Tuhan — pergunakanlah setiap senjata yang telah Ia berikan 
kepada kita — pergunakanlah setiap karunia yang ada pada 
kita dan pandanglah ke depan dengan sukacita, karena kita 
akan dimahkotai oleh Dia Yang adalah Raja di atas segala 
Raja dan Tuan di atas segala Tuan.
 Nah Ia tidak hanya akan memberikan mahkota, tetapi Ia 
berkata bahwa orang-orang ini yang ada di dalam mempelai 
wanita akan dijadikan sokoguru di dalam bait suci Tuhan. 
Tetapi apakah bait Tuhan itu? Yesus berbicara mengenai 
tubuh-Nya sebagai bait Tuhan. Itu memang benar. Itu adalah 
bait Tuhan. Tetapi sekarang kita adalah tubuh-Nya, jemaat 
yang sejati adalah bait Tuhan melalui Roh Kudus yang berada 
di dalam kita. Sekarang Ia akan menjadikan barangsiapa yang 
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menang sebagai sokoguru di dalam bait itu. Tetapi apakah 
sokoguru itu? Sebuah sokoguru sebenarnya merupakan 
bagian dari fondasi sebab ia menopang seluruh bangunan 
yang ada di atasnya. Puji Tuhan, hal itu menempatkan si 
pemenang bersama dengan para rasul dan para nabi, sebab 
dikatakan dalam Efesus 2:19-22, “Demikianlah kamu bukan 
lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga 
dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga 
Tuhan, yang dibangun di atas fondasi para rasul dan para 
nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam 
Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait 
Tuhan yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu 
juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Tuhan, 
di dalam Roh.” Ya, ayat 22 itu berkata bahwa kita turut 
dibangunkan bersama dengan mereka. Segala sesuatu lewat 
melalui PINTU itu (Yesus) dan merupakan bagian dari tubuh 
atau bait itu. Nah ketika Tuhan menempatkan seseorang di 
dalam bait itu sebagai sokoguru dan menjadikan dia bagian 
dari kelompok fondasi itu, apa yang sedang Ia lakukan? Ia 
sedang memberikan kepadanya wahyu Firman dan wahyu 
mengenai diri-Nya sendiri, sebab itulah tepatnya apa yang 
dahulu dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Matius 16:17. 
Di sanalah ia berada dalam Firman itu. Di sanalah ia berdiri. 
Tidak ada orang yang dapat mengeluarkan dia.

 Renungkanlah kata itu, “menang.” Yohanes mengajukan 
pertanyaan, “Siapakah dia yang menang?” Dan langsung 
dijawab, “Ia yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus.” Ia 
tidak mengatakan bahwa pemenang itu adalah seorang yang 
percaya kepada “SEORANG” Yesus dan kepada “SEORANG” 
Kristus, tetapi yang percaya bahwa Yesus ADALAH 
KRISTUS — SATU pribadi — bukan dua. Ia adalah orang yang 
dibaptis dalam Nama Tuhan Yesus Kristus.

 Di sini Tuhan sedang berbicara mengenai mempelai 
wanita itu. Apakah Anda ingin melihat gambaran lain 
mengenai dia? Itu terdapat dalam Wahyu 7:4-17, “Dan aku 
mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan itu: 
seratus empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan 
dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 
dua belas ribu yang dimeteraikan. Dari suku Ruben dua 
belas ribu yang dimeteraikan. Dari suku Gad dua belas 
ribu yang dimeteraikan. Dari suku Asyer dua belas ribu 
yang dimeteraikan. Dari suku Naftali dua belas ribu 
yang dimeteraikan. Dari suku Manasye dua belas ribu 
yang dimeteraikan. Dari suku Simeon dua belas ribu 
yang dimeteraikan. Dari suku Lewi dua belas ribu yang 
dimeteraikan. Dari suku Isakhar dua belas ribu yang 
dimeteraikan. Dari suku Zebulon dua belas ribu yang 
dimeteraikan. Dari suku Yusuf dua belas ribu yang 
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dimeteraikan. Dari suku Benyamin dua belas ribu yang 
dimeteraikan. Kemudian dari pada itu aku melihat: 
sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak, yang 
tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan 
suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta 
dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan 
memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan 
suara nyaring mereka berseru: ‘Keselamatan bagi Tuhan 
kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!’ 
Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua 
dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan 
takhta itu dan menyembah Tuhan, sambil berkata: ‘Amin! 
Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan 
hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Tuhan kita sampai 
selama-lamanya! Amin!’ Dan seorang dari antara tua-tua 
itu berkata kepadaku: ‘Siapakah mereka yang memakai 
jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?’ Maka 
kataku kepadanya: ‘Tuanku, engkau mengetahuinya.’ Lalu 
ia berkata kepadaku: ‘Mereka ini adalah orang-orang yang 
keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci 
jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak 
Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Tuhan 
dan melayani Dia siang malam di bait suci-Nya. Dan Ia yang 
duduk di atas takhta itu akan tinggal di antara mereka. 
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan 
sinar matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka 
lagi. Sebab Anak Domba Yang di tengah-tengah takhta itu, 
akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka 
ke mata air kehidupan. Dan Tuhan akan menghapus segala 
air mata dari mata mereka.’” Di sini Yesus telah datang. Ia 
telah memeteraikan 144.000 orang itu. Ia mengambil 12.000 
orang dari setiap suku. Tetapi ada kelompok lain yang tidak 
termasuk di dalam 144.000 ini yang terlihat dalam ayat 9-18. 
Siapakah mereka? Orang-orang ini berada di dalam mempelai 
wanita yang diambil dari antara bangsa-bangsa bukan 
Yahudi. Mereka berada di hadapan takhta-Nya siang dan 
malam. Mereka melayani Dia di dalam bait itu. Mereka adalah 
orang-orang yang berada dalam pemeliharaan Tuhan secara 
khusus. Mereka adalah mempelai wanita-Nya.

 Mempelai wanita mengikuti Mempelai Pria di mana pun Ia 
berada. Ia tidak akan pernah ditinggalkan oleh-Nya. Ia tidak 
akan pernah meninggalkan sisi-Nya. Ia akan mendapat bagian 
di dalam takhta itu dengan Dia. Ia akan dimahkotai dengan 
kehormatan dan kemuliaan-Nya.

 “Dan padanya akan Kutuliskan Nama Tuhan-Ku, dan 
nama kota Tuhan-Ku.” Dan siapakah Nama Tuhan? Baiklah, 
Ia adalah Tuhan yang menyertai kita, atau Imanuel, tetapi itu 
bukanlah nama yang diberikan kepada-Nya. “Engkau akan 
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menamakan Dia Yesus.” Yesus berkata, “Aku datang dalam 
Nama Bapa-Ku, dan kamu tidak mau menerima Aku.” Maka 
Nama Tuhan adalah YESUS, sebab dalam Nama itulah 
Ia datang. Ia adalah TUHAN YESUS KRISTUS. Dan nama 
apa yang diterima seorang wanita ketika ia menikah dengan 
seorang pria? Wanita itu menerima nama pria itu. Itu adalah 
Nama-Nya yang akan diberikan kepada mempelai wanita 
ketika Ia mengambil mempelai wanita itu bagi Dia sendiri.
 Wahyu 21:1-4, “Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi 
yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama 
telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku Yohanes 
melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari 
sorga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan 
yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara 
yang nyaring dari takhta itu berkata: ‘Lihatlah, kemah Tuhan 
ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama 
dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Tuhan 
Sendiri akan diam bersama-sama dengan mereka, dan menjadi 
Tuhan mereka. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata 
dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan 
ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab 
segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.” Sungguh luar biasa. 
Semua janji Tuhan yang luar biasa itu digenapi. Semuanya 
akan selesai. Perubahan itu akan diselesaikan. Anak Domba 
dan mempelai wanita-Nya selama-lamanya berada di dalam 
seluruh kesempurnaan Tuhan. Menggambarkan itu? Siapa 
yang sanggup melakukannya? Tidak ada. Pikirkanlah itu? 
Bayangkanlah itu? Bacalah apa yang dikatakan Firman tentang 
hal itu? Ya kita dapat melakukan semua itu, namun kita hanya 
bisa mengetahui bagian yang kecil sekali dari hal itu sampai hal 
itu menjadi kenyataan dalam kebangkitan yang pertama.
 “Dan padanya akan Kutuliskan Nama-Ku yang BARU.” 
Nama-Ku Yang Baru. Ketika SEMUANYA menjadi baru, Ia 
akan memakai Nama yang baru dan Nama itu akan menjadi 
Nama mempelai wanita juga. Apa Nama itu, tidak ada yang 
berani menerka. Itu pasti akan merupakan sebuah wahyu dari 
Roh yang diberikan dengan begitu meyakinkan sehingga tidak 
ada yang akan berani menyangkalnya. Tetapi tanpa keraguan 
Ia akan menunda pewahyuan itu sampai tiba harinya ketika 
Ia berkenan untuk menyatakan Nama itu. Cukuplah untuk 
diketahui bahwa itu akan lebih mengagumkan daripada yang 
pernah bisa kita bayangkan.

PERINGATAN TERAKHIR BAGI ZAMAN ITU

 Wahyu 3:13, “Siapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada 
jemaat-jemaat.” Setiap zaman diakhiri dengan peringatan 
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yang sama itu. Itu adalah ajakan yang terus-menerus 
supaya gereja-gereja mendengarkan suara Tuhan. Pada 
zaman ini ajakan itu malah lebih mendesak dibanding pada 
zaman-zaman sebelumnya, sebab pada zaman ini kedatangan 
Tuhan benar-benar makin dekat. Pertanyaan yang mungkin 
akan timbul adalah, “Jika masih ada satu zaman lagi setelah 
zaman ini, mengapa begitu mendesak?” Jawabannya ada di 
sini. Zaman yang terakhir akan merupakan sebuah zaman 
yang singkat — sebuah pekerjaan penyelesaian yang cepat. 
Dan bukan hanya demikian, tetapi orang harus selalu ingat 
bahwa di mata Tuhan waktu itu berlalu dengan sangat cepat; 
ya, seribu tahun hanyalah satu hari. Dan jika Ia akan datang 
dalam beberapa jam dalam pandangan-Nya mengenai waktu, 
maka tentulah Ia harus memperingatkan kita dengan sangat 
mendesak dan suara-Nya harus terus-menerus diperdengarkan 
ke dalam hati kita agar kita siap untuk kedatangan itu.
 Oh, ada begitu banyak suara di dunia ini — begitu banyak 
masalah dan keperluan yang sedang berseru meminta perhatian; 
tetapi tidak akan pernah ada suara yang begitu penting dan 
yang begitu layak untuk diperhatikan seperti suara dari Roh. 
Maka, “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”





BAB SEMBILAN

ZAMAN GEREJA LAODIKIA

Wahyu 3:14-22

 “Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia: 
Inilah Firman dari Amin, Saksi Yang Setia dan Benar, 
Permulaan dari Ciptaan Tuhan;
 Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan 
tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas!
 Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin 
atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku.
 Karena engkau berkata: Aku kaya, dan aku telah 
memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, 
dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau malang, dan 
menyedihkan, miskin, buta dan telanjang:
 Maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli 
dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar 
engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau 
memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang 
memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya 
engkau dapat melihat.
 Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu 
Bersemangatlah dan bertobatlah!
 Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau 
ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan 
pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan 
bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku.
 Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama 
dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun telah 
menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas 
takhta-Nya.
 Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”

KOTA LAODIKIA

 Laodikia, yang berarti, “hak-hak rakyat” adalah nama 
yang sangat umum dan nama ini telah dipakai sebagai nama 
dari beberapa kota untuk menghormati beberapa wanita 
bangsawan yang memiliki nama tersebut. Kota ini adalah 
salah satu dari kota-kota terpenting secara politis dan paling 
makmur secara ekonomi di Asia Kecil. Properti dalam jumlah 
yang sangat besar diwariskan ke kota ini oleh para warga 
negara yang terkemuka. Ini adalah tempat dari sebuah sekolah 
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kedokteran yang hebat. Masyarakatnya sangat menonjol 
dalam seni dan ilmu pengetahuan. Kota ini sering disebut 
“metropolis” karena itu adalah ibu kota negara bagian bagi 
dua-puluh-lima kota lain. Dewa para penyembah berhala yang 
disembah di sana adalah Zeus. Sebenarnya kota ini dahulu 
dinamakan Diopolis (Kota Zeus) untuk menghormati dewa 
mereka. Di abad keempat sebuah konsili gereja yang penting 
diadakan di sana. Gempa bumi yang sering terjadi di sana 
akhirnya menyebabkan kota ini ditinggalkan sepenuhnya.
 Betapa cocoknya karakter dari zaman terakhir ini untuk 
menggambarkan zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya 
sekarang. Sebagai contoh, mereka menyembah satu dewa, 
Zeus, yang adalah pemimpin dan bapa dari para dewa. Hal 
ini meramalkan dasar pemikiran agama abad kedua-puluh 
“satu Tuhan, bapa dari kita semua” yang memberi alasan 
bagi persaudaraan manusia, bahkan yang sekarang sedang 
menyatukan orang-orang Protestan, Katolik, Yahudi, Hindu, 
dan sebagainya, dengan maksud supaya sebuah penyembahan 
bersama akan meningkatkan kasih, pengertian, dan kepedulian 
kita kepada satu sama lain. Bahkan orang Katolik dan Protestan 
sekarang sedang berusaha, dan benar-benar mendapat 
kemajuan dalam penyatuan ini dengan tujuan yang dinyatakan 
secara terbuka supaya semua yang lain akan mengikuti. 
Sikap yang sama ini terlihat di dalam Organisasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa ketika para pemimpin dunia menolak untuk 
mengakui konsep penyembahan rohani secara individu yang 
mana pun, tetapi mengusulkan penyingkiran semua konsep yang 
tersendiri itu dengan harapan supaya semua agama menjadi 
setingkat, sebab semua ingin mencapai gol yang sama, semua 
mempunyai maksud yang sama dan pada dasarnya semua benar.
 Perhatikan nama itu, Laodikia, “hak-hak rakyat,” atau 
“keadilan rakyat.” Apakah pernah ada zaman yang seperti 
zaman gereja abad kedua-puluh yang telah melihat SEMUA 
bangsa bangkit dan menuntut persamaan, secara sosial 
dan keuangan? Ini adalah zaman komunis di mana semua 
orang seharusnya sama, walaupun itu cuma dalam teori. 
Ini adalah zaman partai-partai politik yang menyebut diri 
mereka Demokrat Kristen, dan Sosialis Kristen, Federasi 
Persemakmuran Kristen, dan sebagainya. Menurut ahli-ahli 
teologi liberal kita, Yesus adalah seorang sosialis dan gereja 
mula-mula di bawah pimpinan Roh mempraktikkan paham 
sosialisme dan karena itu kita seharusnya berbuat seperti itu 
hari ini.
 Ketika orang zaman dahulu menyebut Laodikia sebagai 
metropolis mereka mengantisipasikan pemerintahan sedunia 
yang sekarang sedang kita dirikan. Ketika kita merenungkan 
kota itu sebagai lokasi dari sebuah konsili gereja yang besar, 
kita melihat di sana bayangan yang diberikan terlebih 
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dahulu mengenai gerakan oikumene yang sedang terjadi hari 
ini, di mana di dalamnya kita akan segera melihat semua 
“yang-disebut” orang Kristen berkumpul. Sesungguhnya, 
gereja dan negara, agama dan politik sedang bersatu. Lalang 
sedang diikat. Gandum akan segera siap untuk dibawa masuk 
ke dalam lumbung.
 Laodikia adalah kota gempa bumi, gempa-gempa bumi 
itulah yang akhirnya menghancurkannya. Zaman ini akan 
berakhir dengan cara Tuhan akan mengguncangkan seluruh 
dunia yang telah berzinah dengan pelacur tua itu. Bukan 
hanya sistem dunia ini yang akan hancur, tetapi bumi ini 
juga akan diguncangkan dan kemudian direnovasi untuk 
pemerintahan seribu tahun Kristus.
 Kota itu kaya, karena adanya orang-orang kaya. Kota itu 
penuh dengan budaya. Ilmu pengetahuan melimpah. Betapa 
seperti hari ini. Gereja kaya. Penyembahannya indah dan 
formal, tetapi dingin dan mati. Kebudayaan dan pendidikan 
telah mengambil alih tempat dari Firman yang diberikan oleh 
Roh, dan iman telah digantikan dengan ilmu pengetahuan, 
sehingga manusia menjadi korban dari materialisme.
 Laodikia kuno dalam setiap ciri khasnya dapat ditemukan 
terlahir kembali di Zaman Laodikia abad-kedua-puluh. Dengan 
belas kasihan Tuhan, kiranya mereka yang bertelinga untuk 
mendengar keluar dari padanya agar mereka tidak mengambil 
bagian dari dosa-dosanya dan penghakiman akibat dosa itu.

ZAMAN LAODIKIA

 Zaman Laodikia mulai pada sekitar pergantian 
Abad Ke-20, mungkin 1906. Berapa lama zaman ini akan 
berlangsung? Sebagai seorang hamba Tuhan yang telah 
melihat begitu banyak penglihatan, yang mana TIDAK 
SATU PUN pernah gagal, biarlah saya memprediksikan 
(Saya tidak mengatakan bernubuat, tetapi memprediksikan) 
bahwa zaman ini akan berakhir sekitar tahun 1977. Maaf, 
sebuah catatan pribadi di sini, saya mendasarkan prediksi 
ini pada tujuh penglihatan besar yang datang kepada saya 
secara berurutan pada suatu Minggu pagi di bulan Juni, 
1933. Tuhan Yesus berbicara kepada saya dan mengatakan 
bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, tetapi bahwa sebelum 
Ia datang, tujuh peristiwa besar akan terjadi dahulu. Saya 
mencatat semuanya itu dan pagi itu saya menyampaikan 
wahyu Tuhan itu. Penglihatan pertama adalah Mussolini akan 
menyerbu Etiopia dan bangsa itu akan “jatuh di kakinya.” 
Penglihatan itu tentu saja menyebabkan beberapa reaksi, dan 
beberapa orang marah sekali ketika saya mengatakan itu dan 
tidak mau memercayainya. Tetapi itu terjadi demikian. Ia 
berjalan masuk saja ke sana dengan persenjataan modernnya 
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dan menguasai. Penduduk asli di sana tidak berdaya. Tetapi 
penglihatan itu juga mengatakan bahwa Mussolini akan 
berakhir secara mengerikan dan bangsanya sendiri tiba-tiba 
menentang dia. Hal itu terjadi persis seperti yang telah 
dikatakan.

 Penglihatan berikutnya menubuatkan bahwa seorang 
Austria yang bernama Adolf Hitler akan bangkit sebagai 
diktator atas negara Jerman, dan ia akan menyeret dunia 
ke dalam perang. Penglihatan itu memperlihatkan garis 
Siegfried dan bagaimana pasukan kita akan mengalami 
kesulitan besar untuk menguasainya. Lalu penglihatan itu 
memperlihatkan bahwa Hitler akan berakhir secara misterius.

 Penglihatan yang ketiga adalah di dalam bidang politik 
dunia sebab penglihatan itu memperlihatkan kepada saya 
bahwa akan ada tiga ISME yang besar, Fasisme, Naziisme, 
Komunisme, tetapi kedua isme yang pertama itu akan ditelan 
habis ke dalam isme yang ketiga. Suara itu memperingatkan, 
“AWASI RUSIA, AWASI RUSIA. Perhatikan Raja Negeri 
Utara itu.”

 Penglihatan yang keempat memperlihatkan kemajuan 
dalam ilmu pengetahuan yang akan terjadi setelah perang 
dunia kedua. Itu didahului dengan penglihatan akan 
sebuah mobil plastik yang atapnya berbentuk gelembung, 
yang sedang melaju di jalan raya yang bagus sekali dan 
dikendalikan dengan pengendali jarak jauh sehingga 
orang-orang yang ada di dalam mobil ini kelihatannya duduk 
tanpa roda kemudi dan mereka sedang main suatu permainan 
untuk bersenang-senang.

 Penglihatan yang kelima berhubungan dengan masalah 
moral zaman kita, kebanyakan berpusat sekitar wanita. 
Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa wanita mulai tidak 
pada tempatnya bersamaan dengan pemberian hak untuk 
memberikan suara. Kemudian mereka memotong rambut 
mereka, yang menandakan bahwa mereka tidak lagi berada 
di bawah otoritas laki-laki tetapi menuntut persamaan hak, 
atau dalam banyak kasus, lebih dari persamaan hak. Wanita 
mengadopsi pakaian laki-laki dan masuk ke dalam keadaan 
tidak berpakaian, sampai gambar terakhir yang saya lihat 
adalah seorang wanita telanjang yang cuma ditutupi kain 
kecil yang seperti daun ara. Dengan penglihatan ini saya 
melihat penyimpangan yang mengerikan dan kebejatan moral 
seluruh dunia.

 Kemudian dalam penglihatan yang keenam di Amerika 
muncul seorang wanita yang sangat cantik, tetapi kejam. Ia 
mencengkeram rakyat dalam kuasanya yang mutlak. Saya 
percaya ini adalah kebangkitan dari Gereja Katolik Roma, 
walaupun saya tahu ini mungkin bisa merupakan sebuah 
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penglihatan dari munculnya seorang wanita yang sangat 
berkuasa di Amerika karena suara yang banyak dari kaum 
wanita.
 Penglihatan terakhir dan ketujuh adalah di mana di 
dalamnya saya mendengar sebuah ledakan yang sangat 
dahsyat. Ketika saya berpaling untuk melihat saya tidak 
melihat apa-apa kecuali puing-puing, lubang-lubang bekas 
bom, dan asap di seluruh daratan Amerika.
 Berdasarkan tujuh penglihatan ini, dan 
perubahan-perubahan yang cepat yang telah melanda 
dunia selama lima-puluh tahun terakhir ini, saya 
MEMPREDIKSIKAN (saya tidak bernubuat) bahwa 
penglihatan-penglihatan ini akan digenapi semua sebelum 
atau pada tahun 1977. Dan meskipun banyak orang mungkin 
merasa bahwa ini adalah sebuah pernyataan yang tidak 
bertanggung jawab karena faktanya Yesus berkata bahwa 
“tidak ada seorang pun yang tahu akan hari maupun akan 
saatnya.” Saya tetap mempertahankan prediksi ini setelah 
tiga puluh tahun sebab, Yesus TIDAK mengatakan tidak ada 
seorang pun yang tahu akan tahun, bulan atau minggu di 
mana Kedatangan-Nya akan digenapi. Maka saya ulangi, saya 
dengan tulus percaya dan mempertahankan sebagai seorang 
yang mempelajari Firman secara pribadi, bersama dengan 
inspirasi Ilahi bahwa tahun 1977 seharusnya akan mengakhiri 
sistem dunia dan mengantarkan masa seribu tahun itu.
 Sekarang biarlah saya mengatakan ini. Dapatkah 
seseorang membuktikan bahwa penglihatan-penglihatan itu 
ada yang salah? Tidakkah semua penglihatan itu digenapi? 
Ya, satu persatu telah digenapi, atau sedang dalam proses 
penggenapan sekarang ini juga. Mussolini berhasil menduduki 
Etiopia, kemudian jatuh dan kehilangan semuanya itu. Hitler 
memulai sebuah peperangan yang tidak bisa ia selesaikan 
dan mati secara misterius. Komunisme mengambil alih kedua 
ISME yang lain. Mobil plastik yang berbentuk gelembung 
telah dibuat dan hanya menantikan jaringan jalan raya yang 
lebih baik. Wanita-wanita hampir telanjang, dan bahkan 
sekarang memakai baju renang tanpa penutup dada. Dan 
baru saja tempo hari saya melihat di sebuah majalah pakaian 
yang sama yang saya lihat dalam penglihatan saya (jika Anda 
dapat menyebut itu pakaian). Itu adalah semacam kain plastik 
yang transparan dengan tiga titik yang berwarna gelap yang 
menutupi bagian kecil dari kedua payudara, dan kemudian 
ada bagian yang gelap seperti kain kecil di bawah. Gereja 
Katolik sedang bangkit. Kita pernah memiliki satu presiden 
Katolik dan tidak diragukan akan mendapatkan lagi. Apa 
yang masih tersisa? Tidak ada kecuali Ibrani 12:26, “Waktu 
itu suara-Nya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia 
memberikan janji: ‘Satu kali lagi Aku akan mengguncangkan 
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bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.’” Satu kali lagi 
Tuhan akan mengguncangkan bumi dan bersama dengan itu 
mengguncangkan segala sesuatu yang dapat diguncangkan. 
Lalu Ia akan memperbarui bumi ini. Baru saja bulan Maret 
yang lalu, 1964, gempa bumi pada hari Jumat Agung itu di 
Alaska mengguncang seluruh dunia meskipun itu tidak 
membuat bumi kehilangan keseimbangannya. Tetapi Tuhan 
sedang memperingatkan dengan gempa bumi apa yang akan 
segera Ia lakukan dalam skala yang lebih besar. Ia akan 
meledakkan dan mengguncangkan dunia yang terkutuk karena 
dosa ini, Saudaraku, Saudariku, dan hanya ada satu tempat 
yang dapat bertahan terhadap guncangan itu, itu adalah 
di dalam dekapan Tuhan Yesus. Dan saya ingin meminta 
kepada Anda sementara belas kasihan Tuhan masih tersedia 
bagi Anda, supaya Anda memberikan seluruh hidup Anda, 
sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Yang sebagai Gembala 
yang setia akan menyelamatkan Anda dan memelihara Anda 
dan mempersembahkan Anda tanpa cacat di dalam kemuliaan 
dengan sukacita yang luar biasa.

UTUSAN

 Saya sangat meragukan jika ada zaman yang benar-benar 
mengenal utusan yang telah Tuhan utus kepadanya, kecuali di 
zaman yang pertama di mana Paulus adalah utusannya. Dan 
bahkan di zaman itu banyak orang yang tidak mau mengakui 
dia sebagai apa ia sebenarnya.
 Nah zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya 
ini akan merupakan sebuah zaman yang sangat singkat. 
Peristiwa demi peristiwa akan terjadi dengan sangat cepat. 
Maka utusan bagi Zaman Laodikia ini harus sudah ada di sini 
sekarang, walaupun mungkin kita belum mengenalnya. Tetapi 
pasti akan tiba waktunya di mana ia akan dikenal. Sekarang 
saya dapat membuktikan hal itu karena kita memiliki Kitab 
Suci yang menggambarkan pelayanannya.
 Pertama-tama, utusan itu akan merupakan seorang nabi. 
Ia akan memiliki jabatan seorang nabi. Ia akan memiliki 
pelayanan kenabian. Itu akan didasarkan dengan kokoh 
di atas Firman karena apabila ia bernubuat atau mendapat 
penglihatan, itu akan selalu “sesuai dengan Firman” dan 
akan SELALU terjadi. Ia akan dibuktikan benar sebagai 
seorang nabi karena ketepatannya. Bukti bahwa ia adalah 
seorang nabi ditemukan di dalam Wahyu 10:7, “Tetapi 
pada waktu suara dari malaikat yang ketujuh, ketika ia 
mulai memperdengarkan suaranya, maka akan genaplah 
rahasia Tuhan, seperti yang telah Ia beritakan kepada 
hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi.” Nah orang ini, yang 
di dalam ayat ini disebut seorang “malaikat” di dalam 
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versi King James BUKANLAH seorang makhluk sorgawi. 
Malaikat keenam yang meniup sangkakala, adalah seorang 
makhluk sorgawi, ada di dalam Wahyu 9:13, dan yang 
ketujuh dari urutan yang sama terdapat di dalam Wahyu 
11:15. Yang satu ini yang ada di dalam Wahyu 10:7 adalah 
utusan zaman-ketujuh dan ia adalah seorang laki-laki, dan 
ia akan menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan, dan pesan 
serta pelayanannya akan menyelesaikan rahasia Tuhan 
seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hamba-Nya, 
yaitu para nabi. Tuhan akan memperlakukan utusan yang 
terakhir ini sebagai seorang nabi KARENA IA ADALAH 
SEORANG NABI. Begitu pula Paulus di zaman yang pertama, 
dan zaman yang terakhir memiliki satu, juga. Amos 3:6-7, 
“Adakah sangkakala ditiup di suatu kota, dan orang-orang 
tidak menjadi takut? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota, 
dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Yehovah 
tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasia-Nya kepada 
hamba-hamba-Nya, para nabi.”
 Di dalam periode akhir-zamanlah ketujuh guruh Yesus 
itu memperdengarkan suaranya. Wahyu 10:3-4, “Dan ia 
berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang 
mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu 
memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu 
selesai memperdengarkan suaranya, aku mau menuliskannya, 
tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata 
kepadaku: ‘Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh 
guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya!’” Apa yang 
ada di dalam guruh itu tidak ada seorang pun yang tahu. 
Tetapi kita perlu untuk mengetahui. Dan itu akan memerlukan 
seorang nabi untuk menerima wahyu itu karena Tuhan tidak 
punya cara lain dalam menyampaikan wahyu-wahyu Kitab 
Suci-Nya kalau bukan melalui seorang nabi. Firman selalu 
datang melalui seorang nabi dan akan selalu demikian. Bahwa 
ini adalah hukum Tuhan adalah nyata walaupun hanya 
dengan menyelidiki Kitab Suci secara biasa. Tuhan yang 
tidak berubah dengan cara-cara yang tidak berubah selalu 
mengutus nabi-Nya di setiap zaman di mana umat sudah 
menjauhkan diri dari perintah Ilahi. Dengan para ahli teologi 
dan umat sudah meninggalkan Firman, Tuhan selalu mengutus 
hamba-Nya kepada orang-orang ini (tetapi selain dari para 
ahli teologi itu) untuk mengoreksi ajaran palsu dan memimpin 
umat kembali kepada Tuhan.
 Jadi kita melihat seorang utusan bagi zaman-ketujuh 
datang, dan ia adalah seorang nabi.
 Kita bukan hanya melihat utusan ini datang di sini di 
dalam Wahyu 10:7, tetapi kita juga mendapati bahwa Firman 
berbicara tentang kedatangan Elia sebelum Yesus kembali. 
Di dalam Matius 17:10, “Lalu murid-murid-Nya bertanya 
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kepada-Nya: ‘Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat 
berkata bahwa Elia harus datang dahulu?’” Dan jawab Yesus: 
“Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu.” 
Sebelum kedatangan Tuhan kita, Elia harus datang kembali 
untuk sebuah pekerjaan pemulihan di dalam gereja. Inilah 
yang dikatakan oleh Maleakhi 4:5-6, “Lihatlah, Aku akan 
mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari 
Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat 
hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati 
anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan Aku datang 
memukul bumi sehingga musnah.” Secara mutlak tidak ada 
keraguan bahwa Elia harus kembali sebelum kedatangan 
Yesus. Ia mempunyai sebuah pekerjaan yang khusus untuk 
dilaksanakan. Pekerjaan itu adalah bagian dari Maleakhi 
4:6 yang berkata “ia akan membuat hati anak-anak berbalik 
kepada bapa-bapanya.” Alasan kita mengetahui bahwa ini 
adalah pekerjaan khususnya untuk dilakukan pada waktu 
itu adalah karena ia sudah melaksanakan bagian yang 
mengatakan “ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik 
kepada anak-anaknya,” ketika pelayanan Elia ada di sini 
di dalam diri Yohanes Pembaptis. Lukas 1:17, “Dan ia akan 
berjalan mendahului Tuhan dalam Roh dan kuasa Elia, untuk 
membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, 
dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar; 
untuk menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan.” Di 
dalam pelayanan Yohanes “hati bapa-bapa dibuat berbalik 
kepada anak-anaknya.” Kita mengetahui itu karena Yesus 
berkata demikian. Tetapi tidak dikatakan bahwa hati 
anak-anak dibuat berbalik kepada bapa-bapanya. Itu masih 
akan terjadi. Hati anak-anak di akhir zaman akan dibuat 
berbalik kepada bapa-bapa Pentakosta. Yohanes sudah 
mempersiapkan bapa-bapa itu bagi Yesus, untuk menyambut 
anak-anak itu masuk ke dalam kawanan itu. Sekarang nabi 
ini yang ke atasnya Roh Elia turun akan mempersiapkan 
anak-anak untuk menyambut Yesus kembali.
 Yesus menyebut Yohanes Pembaptis, Elia. Matius 17:12, 
“Tetapi Aku berkata kepadamu: Elia itu sudah datang, tetapi 
orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut 
kehendak mereka.” Alasan Ia menyebut Yohanes sebagai Elia, 
adalah karena Roh yang sama yang ada pada Elia sudah datang 
kembali ke atas Yohanes, bahkan sebagaimana Roh itu telah 
datang kembali ke atas Elisa sesudah pemerintahan Raja Ahab. 
Sekarang sekali lagi Roh itu akan kembali ke atas seorang 
laki-laki lain tepat sebelum Yesus datang. Ia akan merupakan 
seorang nabi. Ia akan dibuktikan sebagai nabi oleh Tuhan. 
Karena Yesus, Dia sendiri, tidak akan berada di sini di dalam 
tubuh manusia untuk membuktikan bahwa dia benar, (seperti 
yang dahulu Ia lakukan bagi Yohanes) maka itu akan dilakukan 
oleh Roh Kudus oleh karena itu pelayanan nabi ini akan disertai 
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dengan manifestasi yang besar dan ajaib. Sebagai seorang 
nabi, setiap wahyu akan dibuktikan benar, sebab setiap wahyu 
akan digenapi. Tindakan-tindakan kuasa yang ajaib akan 
terjadi atas perintah-perintahnya di dalam iman. Kemudian 
pesan yang Tuhan berikan kepadanya di dalam Firman akan 
disampaikan untuk membawa umat kembali kepada kebenaran 
dan kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Sebagian orang akan 
mendengarkan, tetapi mayoritas akan bersikap seperti yang 
sudah diduga dan menolak dia.
 Karena nabi-utusan dari Wahyu 10:7 ini akan sama 
dengan Maleakhi 4:5-6 maka secara sifat ia akan seperti Elia 
dan Yohanes. Keduanya adalah laki-laki yang di luar dari 
sekolah-sekolah agama yang diterima di zaman mereka. 
Keduanya adalah laki-laki padang gurun. Keduanya hanya 
bertindak jika mereka memiliki “Beginilah firman Tuhan,” 
yang langsung dari Tuhan melalui pewahyuan. Keduanya 
menentang aturan-aturan dan pemimpin-pemimpin agama di 
zaman mereka. Tetapi bukan itu saja, keduanya juga menentang 
semua orang yang rusak kelakuannya atau yang hendak merusak 
orang lain. Dan perhatikanlah, keduanya banyak bernubuat 
menentang wanita amoral dan jalan mereka. Elia berseru 
menentang Izebel, dan Yohanes menegur Herodias, istri Filipus.
 Meskipun ia tidak akan populer, ia akan dibuktikan benar 
oleh Tuhan. Sebagaimana Yesus telah membuktikan Yohanes, 
dan Roh Kudus telah membuktikan Yesus, kita dapat menduga 
bahwa laki-laki ini pertama-tama akan dibuktikan oleh Roh 
yang bekerja di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan 
kuasa yang tidak dapat dibantah dan tidak ditemukan di 
tempat lain; dan Yesus Sendiri, pada waktu kembali, akan 
membuktikan dia, sebagaimana Ia telah membuktikan Yohanes. 
Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus akan datang, — dan 
demikian pula laki-laki ini, seperti Yohanes, akan bersaksi 
bahwa Yesus akan datang. Dan kembalinya Kristus akan 
membuktikan bahwa laki-laki ini sungguh-sungguh adalah 
pendahulu kedatangan-Nya yang kedua. Ini adalah bukti yang 
terakhir bahwa sungguh ini adalah nabi dari Maleakhi 4 itu, 
sebab akhir dari periode bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi 
adalah Yesus, Dia sendiri, akan tampil. Pada waktu itu akan 
terlambatlah bagi mereka yang telah menolak dia.
 Supaya lebih memperjelas penyajian kami mengenai 
nabi di akhir zaman ini, marilah kita memperhatikan 
secara khusus bahwa nabi yang dimaksud dalam Matius 
11:12, adalah Yohanes Pembaptis, yang dinubuatkan dalam 
Maleakhi 3:1, “Lihat, Aku akan menyuruh utusan-Ku, supaya 
ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak 
Tuhan Yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Yaitu 
Malaikat Perjanjian Yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, 
Ia akan datang, firman Tuhan Semesta Alam.” Matius 
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11:1-12, “Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua 
belas murid-Nya, pergilah Ia dari sana untuk mengajar 
dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ketika 
Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan 
Kristus, lalu menyuruh dua orang dari murid-muridnya 
bertanya kepada-Nya: ‘Engkaukah yang akan datang itu atau 
haruskah kami menantikan orang lain?’ Yesus menjawab dan 
berkata kepada mereka: ‘Pergilah dan katakanlah kepada 
Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat: orang buta 
melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, 
orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada 
orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah 
orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.’ Setelah 
murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara 
kepada orang banyak itu tentang Yohanes: ‘Untuk melihat 
apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang 
digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk melihat apakah 
kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang 
yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Tetapi 
untuk melihat apakah kamu pergi? Seorang nabi? Benar, dan 
Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi. Karena 
tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku 
mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di 
hadapan-Mu. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di 
antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah 
tampil seorang yang lebih besar dari pada Yohanes Pembaptis, 
namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari 
padanya.’” Ini sudah terjadi. Ini telah terjadi. Ini sudah selesai. 
Tetapi perhatikan sekarang dalam Maleakhi 4:1-6, “Bahwa 
sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, 
maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat 
fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari 
yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak 
ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang 
takut akan Nama-Ku, bagimu akan terbit Surya Kebenaran 
dengan kesembuhan pada sayap-Nya. Kamu akan keluar 
dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 
Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka 
akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, pada hari yang 
Kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada 
Taurat yang telah Kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di 
gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni 
ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya Aku 
akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari 
Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat 
hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati 
anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang 
memukul bumi sehingga musnah.” Lihatlah, segera sesudah 
kedatangan Elia INI, bumi akan dibersihkan dengan api dan 
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orang-orang fasik dibakar sampai menjadi abu. Tentu saja, 
ini TIDAK terjadi di zaman Yohanes (Elia bagi zamannya). 
Roh Tuhan yang menubuatkan kedatangan utusan dalam 
Maleakhi 3:1 (Yohanes) hanyalah mengulangi pernyataan 
nubuat-Nya yang sebelumnya ditulis dalam Yesaya 40:3 yang 
dinubuatkan paling sedikit tiga abad sebelumnya. “Ada suara 
yang berseru-seru di padang gurun: “Persiapkanlah jalan 
untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi 
Tuhan kita!” Nah Yohanes, oleh Roh Kudus, menyuarakan 
kedua-duanya baik Yesaya maupun Maleakhi di dalam Matius 
3:3, “Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya 
ketika ia berkata: ‘ada suara orang yang berseru-seru di 
padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah 
jalan bagi-Nya.’” Jadi kita dapat melihat dengan jelas dari 
ayat-ayat Kitab Suci ini bahwa nabi dalam Maleakhi 3, yang 
adalah Yohanes, BUKAN nabi yang dari Maleakhi 4, meskipun 
sesungguhnya, baik Yohanes maupun nabi di akhir-zaman ini 
memiliki Roh yang sama Yang ada pada Elia.
 Nah utusan dari Maleakhi 4 dan Wahyu 10:7 ini akan 
melakukan dua hal. Satu: Menurut Maleakhi 4 ia akan 
membuat hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapanya. 
Dua: Ia akan menyingkapkan misteri-misteri dari ketujuh 
guruh dalam Wahyu 10 yang adalah wahyu-wahyu yang 
ada di dalam ketujuh meterai itu. Ini akan merupakan 
“misteri-kebenaran” yang disingkapkan secara Ilahi, yang 
benar-benar akan membuat hati anak-anak berbalik kepada 
bapa-bapa Pentakosta. Demikianlah dengan tepat.
 Tetapi pertimbangkan juga hal ini. Nabi-utusan ini di 
dalam sifat dan kelakuannya akan seperti Elia dan Yohanes. 
Orang-orang yang hidup di zaman nabi-utusan ini keadaannya 
akan sama seperti mereka yang hidup di zaman Ahab, dan 
di zaman Yohanes. Dan karena ini “HANYA ANAK-ANAK” 
yang hatinya akan dibuat berbalik, maka hanya anak-anak 
itu yang akan mendengarkan. Di zaman Ahab hanya terdapat 
7.000 orang Israel yang adalah benih-sejati. Di zaman Yohanes 
juga hanya ada sedikit sekali. Kebanyakan orang-orang yang 
hidup di kedua zaman itu hidup di dalam perzinahan dalam 
bentuk penyembahan berhala.
 Saya ingin membuat satu perbandingan lagi antara 
nabi-utusan di zaman Laodikia ini dan Yohanes, nabi-utusan 
yang mendahului kedatangan Yesus yang pertama. Orang-orang 
di zaman Yohanes salah mengira bahwa dia adalah Mesias. 
Yohanes 1:19-20, “Dan inilah kesaksian Yohanes ketika 
orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam 
dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia: 
‘Siapakah engkau?’ Ia mengaku, dan tidak menyangkal; tetapi 
mengaku: ‘Aku bukan Kristus.’” Nah Nabi-utusan di akhir 
zaman ini akan memiliki kuasa yang sedemikian hebatnya di 
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hadapan Tuhan sehingga akan ada orang yang salah mengira 
bahwa dia adalah Tuhan Yesus. (Di akhir zaman akan ada 
roh di dunia ini yang akan menipu sebagian orang dan 
membuat mereka memercayai hal ini. Matius 24:24-26, “Sebab 
Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan 
mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan 
mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka akan 
menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, Aku sudah 
mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang 
berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah 
kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah 
kamu percaya.”) Tetapi jangan Anda memercayai itu. Ia bukan 
Yesus Kristus. Ia bukan Anak Tuhan. IA ADALAH SALAH 
SATU DARI SAUDARA-SAUDARA KITA, SEORANG NABI, 
SEORANG UTUSAN, SEORANG HAMBA TUHAN. Ia tidak 
memerlukan kehormatan yang lebih besar atas dirinya daripada 
kehormatan yang diterima Yohanes ketika ia adalah suara 
yang berseru, “Aku bukan Dia, TETAPI IA AKAN DATANG 
SESUDAH AKU.”
 Sebelum kita mengakhiri bagian mengenai utusan di Zaman 
Laodikia ini, kita harus mempertimbangkan dua pemikiran 
ini secara serius. Pertama, zaman ini akan memiliki SATU 
Nabi-Utusan. Wahyu 10:7 berkata, “Ketika ia (tunggal) mulai 
memperdengarkan suaranya.” Tidak pernah ada zaman di mana 
Tuhan memberikan kepada umat-Nya dua orang nabi besar 
pada saat yang bersamaan. Ia memberikan Henokh (sendirian); 
Ia memberikan Nuh (sendirian); Ia memberikan Musa (ia 
sendirian yang memiliki Firman sekalipun yang lain dapat 
bernubuat); Yohanes Pembaptis tampil SENDIRIAN. Sekarang 
di akhir zaman ini harus ada seorang NABI (bukan seorang nabi 
perempuan — meskipun di zaman ini terdapat lebih banyak 
wanita daripada pria yang mengaku menyampaikan wahyu 
Tuhan), dan Firman yang tidak bisa salah itu berkata bahwa 
ia (nabi itu) akan menyingkapkan misteri-misteri kepada 
umat di akhir-zaman, dan membuat hati anak-anak berbalik 
kepada bapa-bapanya. Ada orang yang mengatakan bahwa 
umat Tuhan akan bersatu melalui sebuah pewahyuan bersama. 
Saya menantang pernyataan itu. Itu adalah sebuah asumsi yang 
tumpul, dan tidak berlaku di hadapan Wahyu 10:7. Nah saya 
tidak menyangkal bahwa orang-orang akan bernubuat di akhir 
zaman ini dan pelayanan mereka bisa dan akan benar. Saya 
tidak menyangkal bahwa akan ada nabi-nabi bahkan seperti 
di zaman Paulus ketika ada “seorang, yang bernama Agabus, 
seorang nabi yang menubuatkan tentang kelaparan.” Saya 
setuju bahwa itu memang benar. TETAPI SAYA MENOLAK 
BERDASARKAN BUKTI YANG TIDAK BISA SALAH DARI 
FIRMAN BAHWA ADA LEBIH DARI SATU NABI-UTUSAN 
YANG BESAR YANG AKAN MENYINGKAPKAN 
MISTERI-MISTERI SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DI 
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DALAM FIRMAN, DAN YANG MEMILIKI PELAYANAN 
UNTUK MEMBUAT HATI ANAK-ANAK BERBALIK 
KEPADA BAPA-BAPANYA. “Demikianlah firman Tuhan” 
oleh Firman-Nya yang tidak bisa gagal berdiri, dan akan teguh 
berdiri dan terbukti benar. Ada satu nabi-utusan bagi zaman 
ini. Atas dasar kelakuan manusia saja, semua orang tahu 
bahwa di mana ada banyak orang maka di situ ada pendapat 
yang berbeda pada poin-poin yang lebih kecil dari sebuah 
doktrin besar yang mereka pegang bersama. Kalau begitu siapa 
yang akan memiliki kuasa yang tidak bisa salah yang harus 
dipulihkan di akhir zaman ini, sebab akhir zaman ini akan 
kembali kepada memanifestasikan Mempelai Wanita Dengan 
Firman Yang Murni? Itu berarti sekali lagi kita akan memiliki 
Firman seperti yang dahulu diberikan dengan sempurna, 
dan dipahami secara sempurna di zaman Paulus. Saya akan 
memberi tahu Anda siapa yang akan memilikinya. Itu akan 
dimiliki oleh seorang nabi yang sepenuhnya terbukti benar, 
atau bahkan sepenuhnya terbukti benar lebih daripada nabi 
yang mana pun di segala zaman dari Henokh sampai zaman ini, 
karena laki-laki ini akan harus memiliki pelayanan kenabian 
batu-penutup itu, dan Tuhan akan memperlihatkan dia. Ia tidak 
perlu berbicara bagi dirinya sendiri, Tuhan akan berbicara bagi 
dia melalui suara dari tanda itu. Amin.
 Pemikiran kedua yang harus ditanamkan di hati kita adalah 
bahwa ketujuh zaman gereja itu dimulai dengan roh antikristus 
dan Roh Kudus Yang harus dipuji selama-lamanya. 1 Yohanes 
4:1, “Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan 
setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal 
dari Tuhan; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul 
dan pergi ke seluruh dunia.” Apakah Anda melihat itu? Roh 
antikristus diidentifikasikan dengan nabi palsu. Zaman-zaman 
tersebut masuk dengan nabi-nabi palsu dan zaman-zaman 
tersebut akan keluar dengan nabi-nabi palsu. Nah tentu saja 
akan ada seorang NABI PALSU YANG SESUNGGUHNYA 
dalam pengertian yang besar mengenai laki-laki itu yang 
disebut dalam kitab Wahyu. Tetapi untuk saat ini sebelum 
penyingkapan dirinya akan ada banyak nabi palsu yang 
muncul. Matius 24:23-26, “Pada waktu itu jika orang berkata 
kepada kamu: Lihat, Kristus ada di sini, atau Kristus ada di 
sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus-Kristus palsu dan 
nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan 
tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga 
sekiranya mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang 
pilihan juga. Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih 
dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, 
Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: 
Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.” Ciri-ciri 
para nabi palsu ini diberitahukan kepada kita dalam berbagai 
ayat Kitab Suci yang lain seperti yang berikut ini. 2 Petrus 2:1-2, 
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“Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah 
umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru 
palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat 
yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Tuhan 
Yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera 
mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan Banyak orang 
akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, 
dan karena mereka Jalan Kebenaran akan dihujat.” 2 Timotius 
4:3-4, “Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi 
menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan 
guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan 
telinganya. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari 
kebenaran dan membukanya bagi dongeng.” 1 Timotius 4:1, 
“Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu 
kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh 
penyesat dan ajaran setan-setan.” Nah dalam setiap kasus 
Anda akan melihat bahwa seorang nabi palsu adalah seorang 
yang di luar Firman. Sama seperti yang kami tunjukkan 
kepada Anda bahwa “antikristus” artinya “anti Firman” jadi 
nabi-nabi palsu ini datang untuk menyelewengkan Firman, 
memberikan penafsiran yang cocok dengan tujuan-tujuan jahat 
mereka. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang 
yang menyesatkan orang lain mengikat mereka kepada dirinya 
sendiri dengan rasa takut? Mereka mengatakan bahwa jika 
orang-orang tidak mau melakukan apa yang mereka katakan, 
atau jika mereka pergi, maka kebinasaan akan menyusul. 
Mereka adalah nabi-nabi palsu, sebab seorang nabi yang sejati 
akan selalu menuntun orang kepada Firman dan mengikatkan 
orang kepada Yesus Kristus dan ia tidak akan mengatakan 
kepada orang supaya takut kepada dia atau apa yang ia katakan, 
melainkan supaya takut kepada apa dikatakan oleh Firman. 
Perhatikan bagaimana orang-orang ini, seperti Yudas, mengejar 
uang. Mereka membuat Anda menjual segala yang Anda miliki 
dan memberikannya kepada mereka dan rancangan-rancangan 
mereka. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu pada 
persembahan daripada Firman. Mereka yang mencoba 
memanifestasikan karunia akan menggunakan sebuah karunia 
yang memiliki toleransi kesalahan di dalamnya dan kemudian 
meminta uang, dan mengabaikan Firman dan menyebutnya 
dari Tuhan. Dan orang-orang akan datang kepada mereka, dan 
bersabar kepada mereka, dan mendukung mereka, dan percaya 
kepada mereka, tanpa mengetahui bahwa itu adalah jalan 
maut. Ya, bumi ini penuh dengan para peniru duniawi. Di akhir 
zaman ini mereka akan mencoba untuk meniru nabi-utusan 
itu. Ketujuh anak Skewa mencoba meniru Paulus. Simon si 
tukang sihir mencoba meniru Petrus. Peniruan mereka akan 
bersifat duniawi. Mereka tidak akan mampu menghasilkan apa 
yang dihasilkan oleh nabi yang sejati itu. Ketika ia mengatakan 
bahwa kebangunan rohani sudah berakhir maka mereka akan 
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pergi berkeliling sambil mengklaim sebuah wahyu yang besar 
bahwa apa yang dimiliki oleh umat adalah tepat sekali dan 
Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dan 
lebih ajaib lagi di antara umat itu. Dan umat itu akan tertipu 
olehnya. Nabi-nabi palsu yang sama ini akan mengklaim bahwa 
utusan di akhir-zaman ini bukanlah seorang ahli teologi, jadi 
perkataannya tidak perlu didengarkan. Mereka tidak akan 
mampu menghasilkan apa yang dapat dihasilkan oleh utusan 
tersebut; mereka tidak akan dibuktikan benar oleh Tuhan 
seperti nabi di akhir-zaman ini, tetapi dengan kata-kata mereka 
yang congkak dan dengan bobot ketenaran mereka di seluruh 
dunia maka mereka akan memperingatkan orang-orang supaya 
jangan mendengarkan laki-laki itu (utusan) dan mereka akan 
mengatakan bahwa ia mengajarkan yang salah. Mereka berbuat 
persis seperti bapa-bapa mereka, orang-orang Farisi, yang 
berasal dari iblis, sebab mereka mengklaim bahwa Yohanes dan 
Yesus kedua-duanya mengajarkan kesalahan.

 Sekarang mengapa nabi-nabi palsu ini menentang nabi sejati 
ini dan berusaha menjelekkan pengajarannya? Karena mereka 
sedang berbuat persis seperti yang dilakukan oleh nenek moyang 
mereka ketika mereka menentang Mikha di zaman Ahab. Ada 
empat ratus orang dari mereka dan mereka semua bersepakat; 
dan dengan mereka semua mengatakan hal yang sama, mereka 
mengelabui bangsa itu. Tetapi ada SATU nabi — hanya 
satu — yang benar dan semua yang lainnya salah karena Tuhan 
telah memberikan wahyu itu kepada SATU ORANG SAJA.

 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, sebab mereka 
adalah serigala-serigala yang buas.

 Kalau Anda masih ragu tentang hal ini mintalah kepada 
Tuhan melalui Roh-Nya untuk memenuhi Anda dan memimpin 
Anda, SEBAB ORANG-ORANG PILIHAN TIDAK DAPAT 
DIKELABUI. Apakah Anda memahami itu? Tidak ada 
seorang pun yang dapat mengelabui Anda. Paulus tidak dapat 
mengelabui orang pilihan yang mana pun, seandainya ia salah. 
Dan di Zaman Efesus yang pertama itu orang-orang pilihan di 
sana tidak dapat dikelabui sebab mereka menguji para rasul dan 
nabi palsu dan mendapati bahwa mereka pendusta dan mengusir 
mereka. Haleluya. Domba-domba-NYA mendengarkan 
suara-Nya dan mereka mengikuti DIA. Amin. Saya percaya itu.

SALAM

 Wahyu 3:14, “Inilah firman dari Amin, Saksi Yang Setia 
dan Benar, Permulaan dari Ciptaan Tuhan.”
 Wah, bukankah itu sebuah gambaran yang terindah 
mengenai sifat-sifat dari Tuhan dan Juru Selamat kita yang 
terkasih, Yesus Kristus? Kata-kata ini membuat saya ingin 
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berteriak. Kata-kata itu membawa roh kesadaran ke dalam 
hati saya. Hanya membaca kata-kata itu tanpa menantikan 
penyataan yang lengkap dari Roh ke atasnya sudah 
menggetarkan hati saya.
 Yesus sedang memberikan kepada kita gambaran ini 
mengenai diri-Nya sendiri dalam hubungannya dengan zaman 
terakhir. Masa anugerah sedang berakhir. Ia telah melihat dari 
abad pertama sampai abad kedua-puluh, dan memberi tahu 
kepada kita segala hal mengenai zaman-zaman ini. Sebelum 
Ia menyatakan ciri-ciri dari zaman terakhir kepada kita, Ia 
memberikan kepada kita satu pandangan terakhir pada 
Keilahian-Nya yang penuh kasih karunia dan tertinggi. Ini 
adalah wahyu batu-penutup mengenai diri-Nya sendiri.
 Inilah firman dari “AMIN.” Yesus adalah Amin dari 
Tuhan. Yesus adalah “Maka Jadilah Demikian” dari Tuhan. 
Amin berarti final. Itu berarti setuju. Itu berarti janji yang 
berlaku. Itu berarti janji yang tidak dapat berubah. Itu berarti 
meterai dari Tuhan.
 Saya ingin Anda memperhatikan ini dengan teliti sekarang 
dan melihat sesuatu yang sungguh manis dan indah. Saya 
mengatakan bahwa ini adalah wahyu akhir-zaman-Nya 
mengenai diri-Nya sendiri. Ketika masa anugerah ditutup, 
maka datanglah masa seribu tahun segera setelah itu, 
ya bukan? Baik, bacalah bersama saya Yesaya 65:16-19. 
“Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di bumi 
Akan memohon berkat demi Tuhan yang AMIN, dan orang 
yang hendak bersumpah di bumi akan bersumpah demi 
Tuhan yang AMIN, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu 
sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mata-Ku. Sebab 
sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi 
yang baru; dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, 
dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah 
dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang 
Kuciptakan, sebab sesungguhnya, Aku menciptakan Yerusalem 
penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Dan 
Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang 
karena umat-Ku; dan di dalamnya tidak akan kedengaran 
lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak.” Ini berbicara 
tentang Yerusalem Baru. Ini adalah masa seribu tahun. Tetapi 
sementara kita menuju masa seribu tahun, dengarlah apa 
yang Ia katakan mengenai Tuhan dengan sifat tertentu, ayat 
16, “Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di bumi 
akan memohon berkat demi Tuhan yang setia.” Ya, itu benar, 
tetapi terjemahan yang sebenarnya bukan “Tuhan yang setia.” 
Tetapi “Tuhan yang AMIN.” Maka kita membacanya, “Akan 
memohon berkat demi Tuhan yang AMIN, dan orang yang 
hendak bersumpah di bumi akan bersumpah demi Tuhan yang 
AMIN, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, 
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dan sudah tersembunyi dari mata-Ku. Sebab sesungguhnya, 
Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru; dan 
hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan 
timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak 
untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan, sebab 
sesungguhnya, Aku menciptakan Yerusalem penuh 
sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Dan Aku 
akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena 
umat-Ku; dan di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi 
tangisan dan bunyi erang pun tidak.” Haleluya. Ini adalah 
Yehovah dari Perjanjian Lama, “Tuhan yang Amin.” Ini adalah 
Yesus dari Perjanjian Baru, “Tuhan yang Amin.” Dengarlah, hai 
orang Israel: Yehovah Tuhanmu adalah SATU Tuhan. Nah itu 
lagi, Yehovah di Perjanjian Lama adalah Yesus di Perjanjian 
Baru. “Dengarlah, hai orang Israel: Yehovah Tuhanmu adalah 
SATU Tuhan.” Perjanjian Baru tidak menyatakan Tuhan 
LAIN, ini adalah penyataan lebih lanjut dari TUHAN YANG 
SAMA DAN SATU. Kristus tidak turun untuk memperkenalkan 
diri-Nya sendiri. Ia tidak datang untuk menyatakan Anak. 
Ia datang untuk menyatakan dan memperkenalkan Bapa. 
Ia tidak pernah berbicara tentang dua Tuhan; Ia berbicara 
tentang SATU Tuhan. Dan sekarang di zaman terakhir ini, kita 
telah kembali kepada wahyu batu-penutup, wahyu terpenting 
mengenai Ketuhanan di dalam seluruh Alkitab, adalah, YESUS 
ADALAH TUHAN, IA DAN BAPA ADALAH SATU: HANYA 
ADA SATU TUHAN, DAN NAMA-NYA ADALAH TUHAN 
YESUS KRISTUS.

 Ia adalah Tuhan yang Amin. Ia tidak pernah berubah. 
Apa yang Ia lakukan tidak pernah berubah. Ia berfirman, 
dan itu tinggal tetap. Ia melakukan sesuatu, dan itu selesai 
selama-lamanya. Tidak ada yang dapat mengurangi atau 
menambahkan apa yang Ia firmankan. Maka jadilah 
demikian. Amin. Maka jadilah demikian. Tidakkah Anda 
senang bahwa Anda melayani Tuhan yang seperti itu? Anda 
bisa mengetahui dengan pasti di mana Anda berada bersama 
Dia kapan saja dan setiap waktu. Ia adalah Tuhan yang 
AMIN dan tidak akan berubah.

 “Inilah firman dari AMIN.” Saya suka itu. Itu berarti 
bahwa apa pun yang Ia katakan adalah final. Itu berarti apa 
pun yang Ia katakan kepada zaman pertama dan kepada 
zaman kedua dan kepada segala zaman tentang gereja-Nya 
sendiri yang sejati dan tentang pokok anggur yang palsu 
adalah benar sekali dan itu tidak akan berubah. Itu berarti 
apa yang telah Ia mulai dalam Kejadian, akan Ia selesaikan 
dalam Wahyu. Ia harus sebab Ia adalah Amin, MAKA 
JADILAH DEMIKIAN. Sekarang kita bisa melihat lagi 
mengapa iblis membenci Kitab Kejadian dan Wahyu. Ia 
membenci kebenaran. Ia tahu bahwa kebenaran akan menang. 
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Ia tahu akhirnya ia akan menjadi apa. Betapa ia memerangi 
hal itu. Tetapi kita berada pada pihak yang menang. Kita 
(maksud saya adalah orang-orang yang percaya kepada 
Firman-Nya, itu saja) berada di pihak Amin.
 “Inilah firman dari Saksi Yang Setia dan Benar.” 
Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang 
saya dapatkan dalam merenungkan tentang “setia.” Anda tahu 
bahwa kita sering berbicara tentang Tuhan yang besar dan 
tidak berubah, Yang Firman-Nya tidak berubah. Dan ketika 
kita berbicara tentang Dia dengan cara itu sering kali kita 
mendapat kesan mengenai Dia bahwa Ia tampaknya sangat 
tidak ada hubungan pribadi. Seolah-olah Tuhan menciptakan 
seluruh alam semesta dan semua hukum yang berhubungan 
dengannya dan kemudian berdiri di belakang dan menjadi 
Tuhan yang besar yang tidak ada hubungan pribadi. 
Seolah-olah Tuhan membuat sebuah jalan keselamatan bagi 
manusia yang terhilang, jalan itu adalah salib, dan kemudian 
ketika kematian Kristus telah membayar dosa-dosa kita, 
dan kebangkitan-Nya memberikan kepada kita sebuah 
pintu yang terbuka untuk datang kepada Dia, Tuhan hanya 
melipat tangan-Nya dan berdiri di belakang. Seolah-olah mata 
pelajaran utama kita adalah memercayai adanya Pencipta 
Yang Mahabesar, Yang setelah menciptakan, kemudian tidak 
tertarik lagi kepada ciptaan-Nya. Nah saya katakan banyak 
sekali orang yang cenderung untuk berpikir demikian. 
Tetapi itu adalah pemikiran yang salah, sebab Tuhan sedang 
MENGATUR URUSAN MANUSIA PADA SAAT INI JUGA. 
IA ADALAH PENCIPTA DAN PEMELIHARA. Kolose 
1:16-17, “Karena oleh Dialah telah diciptakan segala sesuatu, 
yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan 
yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik 
pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan 
oleh Dia, dan untuk Dia. Dan Ia ada terlebih dahulu dari 
segala sesuatu dan segala sesuatu ada oleh Dia.” Ia adalah 
Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh hikmat-Nya sendiri Ia 
merancang rencana keselamatan orang-orang pilihan-Nya 
yang Ia kenal dari semula. Sang Anak telah mati di kayu 
salib untuk membangun sarana Keselamatan dan Roh Kudus 
melaksanakan kehendak Bapa dengan teliti. Ia sedang 
mengerjakan segala sesuatu pada saat ini menurut maksud 
kehendak-Nya sendiri. Ia berada di tengah-tengah semuanya 
itu. Ia berada di tengah-tengah jemaat-Nya. Pencipta yang 
agung ini, Tuhan Sang Juru Selamat sedang bekerja dengan 
setia saat ini juga di antara umat milik-Nya sebagai Gembala 
Agung dari domba-domba itu. Keberadaan-Nya itu adalah 
untuk umat milik-Nya. Ia mengasihi mereka dan memelihara 
mereka. Mata-Nya selalu tertuju kepada mereka. Ketika 
Firman berkata bahwa “hidupmu tersembunyi bersama 
dengan Kristus di dalam Tuhan” itu memiliki arti yang tepat 
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sebagaimana yang dikatakan. Oh, saya senang sekali bahwa 
Tuhan saya tetap setia. Ia benar terhadap diri-Nya sendiri, 
Ia tidak akan berdusta. Ia benar terhadap Firman, Ia akan 
mendukungnya. Ia benar terhadap kita, Ia tidak akan 
kehilangan satu pun dari kita, tetapi akan membangkitkan 
kita di akhir zaman. Saya senang karena saya sedang 
beristirahat di dalam kesetiaan-Nya. Filipi 1:6, “Akan hal 
ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan 
yang baik di dalam kamu, akan meneruskannya sampai pada 
akhirnya pada Hari Kristus Yesus.”

 “Ia adalah Saksi Yang Benar.” Nah kata ini, benar, adalah 
kata yang sama yang telah kita lihat sebelumnya dalam Wahyu 
3:7. Anda ingat itu tidak berarti “benar” sebagai lawan dari 
kata “salah.” Ini memiliki sebuah arti yang jauh lebih dalam, 
dan lebih kaya. Ini mengekspresikan kenyataan yang sempurna 
sebagai lawan dari kenyataan yang sebagian. Nah dahulu di 
Zaman Filadelfia, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Betapa 
besarnya kasih yang dimanifestasikan zaman itu bagi Dia. Itu 
mengingatkan saya akan kata-kata yang indah itu dari 1 Petrus 
1:8, “Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu 
mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu 
sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira dengan sukacita 
yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan.” Kita juga 
bersukacita dengan mereka. Kita belum melihat Dia, tetapi kita 
telah merasakan Dia. Kita mengenal Dia sebanyak yang dapat 
dijangkau oleh indra kita yang terbatas. Tetapi suatu hari nanti 
akan berhadapan muka dengan muka. Itu adalah untuk zaman 
ini. Ia akan datang di akhir dari zaman ini. Kenyataan yang 
sebagian akan dijadikan KENYATAAN YANG SEMPURNA, 
KENYATAAN YANG LENGKAP. Haleluya! Selama ini kita 
melihat melalui sebuah kaca yang samar-samar, tetapi itu akan 
segera menjadi muka dengan muka. Selama ini kita sedang 
berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, tetapi segera akan 
berada tepat di dalam kemuliaan itu sendiri; dan di dalam 
KEMULIAAN-NYA KITA AKAN BERCAHAYA. KITA AKAN 
MENJADI SEPERTI DIA, SECARA AJAIB SEPERTI DIA, 
YESUS TUHAN JURU SELAMAT KITA! Bukankah itu ajaib? 
Kita sempurna di dalam Dia. Itu benar. Ia tidak akan berdusta 
kepada kita tentang hal itu. Tetapi suatu hari nanti atom-atom 
di tubuh kita akan diubah. Kita akan mengenakan tubuh yang 
tidak dapat mati. Kita akan ditelan semua ke dalam kehidupan. 
Maka pada saat itu kita akan MENYADARI KENYATAAN ITU.

 “Ia adalah Saksi Yang Setia dan Yang Benar.” Sekarang 
kita renungkan kata “saksi” itu. Nah, dari kata itulah kita 
mendapatkan kata “martir”. Alkitab berbicara tentang 
Stefanus dan Antipas dan yang lain sebagai martir. Mereka 
adalah para martir; mereka adalah saksi juga. Yesus adalah 
seorang martir yang setia. Roh Kudus adalah saksi akan 
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hal itu. Roh bersaksi mengenai hal itu. Dunia membenci 
Yesus. Dunia telah membunuh Dia. Tetapi Tuhan mengasihi 
Dia dan Ia telah pergi kepada Bapa. Bukti bahwa Ia telah 
pergi kepada Bapa adalah bahwa Roh Kudus datang. 
Jikalau Yesus tidak diterima oleh Bapa, maka Roh tidak 
akan datang. Bacalah itu dalam Yohanes 16:7-11, “Namun 
benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna 
bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, 
Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau 
Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan ketika Ia 
datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran 
dan penghakiman; akan dosa, karena mereka tidak percaya 
kepada-Ku; akan kebenaran, karena Aku pergi kepada 
Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; akan penghakiman, 
karena penguasa dunia ini telah dihukum.” Kehadiran Roh 
Kudus di dunia ini menggantikan keberadaan Yesus di 
sini, membuktikan bahwa Yesus adalah benar dan Ia pergi 
kepada Bapa. Tetapi dikatakan pula dalam Yohanes 14:18, 
“Aku tidak akan meninggalkan kamu TANPA PENGHIBUR, 
Aku akan datang kepadamu.” Ia mengutus Penghibur itu. Ia 
ADALAH PENGHIBUR ITU. Ia datang kembali di dalam ROH 
ke atas jemaat yang sejati. Ia adalah SAKSI yang setia dan 
benar di tengah-tengah jemaat itu. Tetapi suatu hari kelak 
Ia akan kembali lagi di dalam tubuh manusia. Pada saat itu 
Ia akan membuktikan Siapa itu satu-satunya Penguasa yang 
bijaksana, — itu adalah Dia, Yesus Kristus Tuhan Yang Mulia.
 Saksi Yang Setia dan Benar, Pencipta dan Pemelihara, 
Kenyataan Yang Sempurna, Amin dari Tuhan.
 Oh, betapa saya mengasihi Dia, betapa saya memuja Dia, 
Yesus Anak Tuhan.
 Saya ingin menutup renungan saya pada bagian salam 
pembukaan ini dengan kata-kata dari 2 Korintus 1:18-22, 
“Demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah 
serentak “ya” dan “tidak”. Karena Yesus Kristus, Anak 
Tuhan, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, 
yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius bukanlah 
“ya” dan “tidak”, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada 
“ya”. Sebab Kristus adalah “ya” bagi semua janji Tuhan. 
Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan “Amin” untuk 
memuliakan Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami 
bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Tuhan 
yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas 
kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita 
sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.”
 “Permulaan Dari Ciptaan Tuhan.” Itulah Siapa Dia 
menurut perkataan Tuhan Yesus. Tetapi kata-kata itu tidak 
berarti persis sebagaimana yang terdengar oleh kita. Hanya 
mengambil kata-kata itu sebagaimana itu terdengar telah 
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membuat sebagian orang (bahkan sebenarnya banyak orang) 
mendapatkan ide bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan yang 
pertama, menjadikan Dia lebih rendah dari keberadaan 
Tuhan. Lalu ciptaan yang pertama ini menciptakan seluruh 
alam semesta dan apa saja yang ada di dalamnya. Tetapi 
itu tidak benar. Anda tahu bahwa itu tidak sesuai dengan 
seluruh isi Alkitab yang lainnya. Kata-kata itu adalah, “Ia 
adalah PEMULAI atau PENCIPTA dari ciptaan Tuhan.” 
Nah kita tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Tuhan, 
Tuhan itu sendiri. Ia adalah Pencipta. Yohanes 1:3, “Segala 
sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu 
pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.” Dialah 
Pribadi Yang dibicarakan itu, Kejadian 1:1, “Pada mulanya 
Tuhan menciptakan langit dan bumi.” Dikatakan pula dalam 
Keluaran 20:11, “Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan 
langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti 
pada hari ketujuh.” Lihatlah, tidak disangsikan lagi bahwa 
Ia adalah Sang Pencipta itu. Ia adalah Pencipta dari sebuah 
PENCIPTAAN FISIK YANG TELAH SELESAI.

 Tentunya sekarang kita dapat mengerti apa arti dari 
kata-kata itu. Untuk memiliki penafsiran yang lain akan 
berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan 
diciptakan sedangkan Ia, Dia sendiri, adalah Sang Pencipta?

 Tetapi sekarang Ia sedang berdiri di tengah-tengah 
Jemaat. Sementara Ia berdiri di sana sambil menyatakan 
Siapa Dia di akhir zaman ini, Ia menyebut diri-Nya sendiri 
“Pencipta dari ciptaan Tuhan.” Ini adalah PENCIPTAAN 
YANG LAIN. Ini berhubungan dengan jemaat. Ini adalah 
sebuah sebutan khusus dari diri-Nya sendiri. Ia adalah 
PENCIPTA dari jemaat itu. Mempelai Pria sorgawi 
menciptakan mempelai wanita-Nya sendiri. Sebagai Roh 
Tuhan, Ia turun dan menciptakan di dalam perawan Maria 
sel-sel yang dari mana tubuh-Nya dilahirkan. Saya ingin 
mengulangi itu. Ia menciptakan sel-sel itu sendiri di dalam 
rahim Maria untuk tubuh itu. Tidak cukup bagi Roh Kudus 
kalau hanya memberikan kehidupan kepada sebuah sel telur 
manusia yang disediakan oleh Maria. Sekiranya demikian 
itu akan berarti manusia berdosa menghasilkan sebuah 
tubuh. Itu tidak akan menghasilkan “Adam Yang Terakhir.” 
Mengenai Dia telah dikatakan, “Lihat, Engkau (Bapa) telah 
menyediakan sebuah tubuh bagi-Ku.” Tuhan (bukan Maria) 
yang telah menyediakan tubuh itu. Maria adalah sebuah 
inkubator manusia dan ia mengandung Anak Kudus itu dan 
melahirkan-Nya. Itu adalah seorang manusia-Tuhan. Ia 
adalah Anak Tuhan. Ia berasal dari penciptaan yang BARU. 
Manusia dan Tuhan bertemu dan bersatu; Ia adalah yang 
pertama dari ras yang baru ini. Ia adalah kepala dari ras 
yang baru ini. Kolose 1:18, “Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. 
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Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang 
mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.” 
2 Korintus 5:17, “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia 
adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 
segala sesuatu menjadi baru.” Di sana Anda dapat melihat 
bahwa meskipun manusia adalah dari SISTEM YANG LAMA 
atau ciptaan yang lama, sekarang di dalam KESATUAN 
DENGAN KRISTUS, ia telah menjadi CIPTAAN YANG BARU 
dari Tuhan. Efesus 2:10, “Karena kita ini buatan Tuhan, 
DICIPTAKAN DALAM KESATUAN DENGAN KRISTUS 
YESUS untuk melakukan pekerjaan baik.” Efesus 4:24, “Dan 
supaya kamu mengenakan MANUSIA BARU, yang diciptakan 
menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan 
yang sesungguhnya.” Ciptaan Baru ini bukanlah ciptaan 
lama yang dibuat lagi, atau jika demikian itu tidak bisa 
disebut sebuah ciptaan baru. Ini adalah persis seperti yang 
dikatakan yaitu, “CIPTAAN BARU.” Ini adalah penciptaan 
yang lain, berbeda dari yang lama. Ia tidak lagi berurusan 
dengan cara-cara yang dari daging. Itu adalah cara Ia dahulu 
berurusan dengan Israel. Ia memilih Abraham, dan dari 
benih Abraham melalui garis keturunan Ishak yang saleh 
itu. Tetapi sekarang dari setiap keluarga, suku dan bangsa 
Ia telah merencanakan sebuah penciptaan yang baru. Ialah 
yang pertama dari penciptaan itu. Ia adalah Tuhan yang 
diciptakan dalam rupa manusia. Sekarang oleh Roh-Nya Ia 
sedang menciptakan banyak Anak laki-laki bagi diri-Nya 
sendiri. Tuhan Sang pencipta, menciptakan diri-Nya sendiri 
sebagai bagian dari ciptaan-Nya. Ini adalah pewahyuan 
Tuhan yang sejati. Ini adalah tujuan-Nya. Tujuan ini terwujud 
melalui pilihan. Itulah sebabnya Ia dapat memandang tembus 
sampai ke akhir zaman ketika semuanya akan berakhir, dan 
melihat diri-Nya sendiri masih berada di tengah-tengah 
jemaat, sebagai pencipta dari Penciptaan Tuhan yang Baru 
ini. Kemahakuasaan-Nya membuat hal itu terlaksana. Oleh 
keputusan-Nya sendiri Ia telah memilih anggota-anggota 
dari Penciptaan Baru ini. Ia telah menentukan mereka dari 
semula untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan 
kehendak-Nya. Oleh kemahatahuan dan kemahakuasaan-Nya 
Ia membuat hal itu terlaksana. Bagaimana lagi Ia bisa tahu 
bahwa Ia akan berdiri di tengah-tengah gereja menerima 
kemuliaan dari saudara-saudara-Nya jika Ia tidak mengetahui 
dengan pasti? Ia mengetahui segala sesuatu, dan segala sesuatu 
Ia kerjakan menurut apa yang telah Ia ketahui supaya maksud 
dan kerelaan-Nya terlaksana. Efesus 1:11, “Di dalam Dia 
kami juga mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari 
semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan 
maksud-Nya, Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut 
keputusan kehendak-Nya.” Haleluya! Tidakkah Anda senang 
bahwa Anda adalah milik-Nya!
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PESAN KEPADA ZAMAN LAODIKIA

 Wahyu 3:15-19, “Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau 
tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau 
dingin atau panas! Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan 
tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari 
mulut-Ku. Karena engkau berkata: Aku kaya dan aku telah 
memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, 
dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau malang, 
dan menyedihkan, miskin, buta dan telanjang, maka Aku 
menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku 
emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi 
kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, 
agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan 
urapilah matamu dengan pelumas mata, supaya engkau dapat 
melihat. Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab 
itu bersemangatlah dan bertobatlah!”
 Karena kita telah membaca ini bersama-sama saya 
yakin bahwa Anda telah memperhatikan bahwa Roh tidak 
mengatakan satu pun hal yang baik mengenai zaman ini. Ia 
membuat dua dakwaan dan mengumumkan hukuman-Nya 
atas mereka.
 (1) Wahyu 3:15-16, “Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau 
tidak dingin dan tidak panas: Alangkah baiknya jika engkau 
dingin atau panas! Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan 
tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari 
mulut-Ku.”
 Kita akan melihat hal ini dengan hati-hati. Dikatakan 
bahwa kelompok zaman gereja Laodikia ini suam-suam 
kuku. Keadaan suam-suam kuku ini menuntut sebuah 
hukuman dari Tuhan. Hukumannya ialah bahwa mereka 
akan dimuntahkan dari mulut-Nya. Di sinilah di mana kita 
tidak ingin tersesat seperti yang dilakukan oleh banyak orang. 
Mereka dengan sangat tidak bijaksana mengatakan bahwa 
Tuhan dapat memuntahkan Anda dari mulut-Nya dan hal itu 
membuktikan bahwa tidak ada kebenaran sama sekali dalam 
doktrin ketekunan orang-orang Kudus. Saat ini saya ingin 
mengoreksi pemikiran Anda. Ayat ini tidak ditujukan kepada 
satu orang. Ini ditujukan kepada gereja. Ia sedang berbicara 
kepada gereja. Lebih lanjut lagi, jika Anda mau merenungkan 
Firman maka Anda akan ingat bahwa tidak pernah disebutkan 
di mana pun bahwa kita berada di dalam MULUT Tuhan. Kita 
dilukiskan di atas telapak tangan-Nya. Kita dipangku-Nya. 
Dahulu di zaman-zaman yang tidak diketahui sebelum adanya 
waktu kita sudah ada di dalam pikiran-Nya. Kita berada 
di dalam kandang domba-Nya, dan di padang rumput-Nya, 
tetapi tidak pernah di dalam mulut-Nya. Tetapi apakah yang 
ada di dalam mulut Tuhan? Firman ada di dalam mulut-Nya. 
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Matius 4:4, “Tetapi Yesus menjawab dan berkata: “Ada 
tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap 
Firman yang keluar dari mulut Tuhan.” Firman itu seharusnya 
berada di dalam mulut kita, juga. Nah kita tahu bahwa gereja 
adalah tubuh-Nya. Gereja berada di sini menggantikan 
tempat-Nya. Apakah yang akan ada di dalam mulut gereja? 
FIRMAN. 1 Petrus 4:11, “Jika ada orang yang berbicara, 
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan 
perkataan (Firman) Tuhan.” 2 Petrus 1:21, “Sebab tidak 
pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh 
dorongan Roh Kudus orang-orang kudus Tuhan berbicara.” 
Jadi apa yang salah dengan orang-orang di akhir zaman ini? 
MEREKA TELAH MENJAUH DARI FIRMAN. MEREKA 
TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH LAGI TERHADAP-NYA. 
MEREKA SUAM-SUAM KUKU TERHADAP-NYA. Saya 
akan membuktikan hal itu sekarang juga.
 Orang-orang Baptis mendasarkan kredo dan dogma 
mereka pada Firman dan Anda tidak dapat menggoyahkan 
mereka. Mereka mengatakan bahwa zaman mujizat para rasul 
telah berakhir dan tidak ada lagi Baptisan dengan Roh Kudus, 
setelah percaya. Orang-orang Methodist berkata (berdasarkan 
Firman) bahwa tidak ada baptisan air (pemercikan bukanlah 
baptisan) dan bahwa pengudusan adalah Baptisan dengan Roh 
Kudus. Kelompok Gereja Kristus mengutamakan baptisan 
lahir baru dan dalam semua kasus yang sudah terlalu banyak 
mereka menyelam sebagai orang berdosa yang kering dan 
keluar dari air sebagai orang berdosa yang basah. Namun 
mereka mengklaim bahwa ajaran mereka berdasarkan Firman. 
Lanjutkan terus di jalur itu maka sampailah kepada orang 
Pentakosta. Apakah mereka memiliki Firman? Berikanlah 
kepada mereka ujian Firman dan lihatlah. Mereka akan 
menjual Firman demi sensasi hampir setiap kali. Jika Anda 
dapat mengadakan suatu manifestasi seperti minyak dan 
darah dan bahasa roh dan tanda-tanda yang lain, maka 
entah itu ada di dalam Firman atau tidak, atau apakah itu 
ditafsirkan dengan benar dari Firman atau tidak, maka 
sebagian besar dari mereka akan percaya. Tetapi apakah yang 
telah terjadi terhadap Firman? Firman telah disingkirkan, 
sehingga Tuhan berkata, “Aku menentang kamu semua. Aku 
akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku. Inilah akhirnya. 
Sebab tujuh dari tujuh zaman itu, Aku tidak melihat apa-apa 
selain orang-orang yang menghargai perkataan mereka sendiri 
melebihi Perkataan-Ku. Maka di akhir dari zaman ini Aku 
akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku. Semuanya telah 
berakhir. Aku akan berbicara dengan benar. Ya, Aku ada di 
sini di tengah-tengah Gereja. Amin dari Tuhan, yang setia 
dan benar akan menyatakan diri-Nya dan itu akan dilakukan 
OLEH NABI-KU.” Oh ya, itu memang demikian. Wahyu 
10:7, “Tetapi pada waktu suara dari malaikat yang ketujuh, 
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ketika ia mulai berseru, maka akan selesailah rahasia Tuhan, 
seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, 
yaitu para nabi.” Itulah dia. Ia sedang mengutus seorang nabi 
yang terbukti benar. Ia sedang mengutus seorang nabi setelah 
hampir dua ribu tahun. Ia sedang mengutus seseorang yang 
begitu jauh dari organisasi, pendidikan dan dunia agama, yang 
sama seperti Yohanes Pembaptis dan Elia di zaman dahulu, 
ia hanya akan mendengar dari Tuhan dan ia akan memiliki 
“beginilah firman Tuhan” dan berbicara bagi Tuhan. Ia akan 
menjadi penyambung lidah Tuhan dan IA, SEBAGAIMANA 
TELAH DIBERITAKAN DALAM MALEAKHI 4:6, AKAN 
MEMBUAT HATI ANAK-ANAK BERBALIK KEPADA 
BAPA-BAPANYA. Ia akan membawa kembali orang-orang 
pilihan di akhir zaman dan mereka akan mendengar seorang 
nabi yang terbukti benar memberikan kebenaran yang tepat 
sama seperti Paulus. Ia akan memulihkan kebenaran seperti 
yang dahulu mereka miliki. Dan orang-orang pilihan itu 
yang bersama dengan dia di zaman tersebut akan menjadi 
orang-orang yang benar-benar memanifestasikan Tuhan dan 
menjadi Tubuh-Nya dan menjadi suara-Nya dan melakukan 
pekerjaan-Nya. Haleluya! Apakah Anda memahaminya?
 Pertimbangan sesaat mengenai sejarah gereja akan 
membuktikan betapa akuratnya pemikiran ini. Di dalam 
Zaman Kegelapan, Firman hampir hilang semuanya dari umat. 
Tetapi Tuhan mengutus Luther dengan membawa FIRMAN. 
Orang-orang Lutheran berbicara bagi Tuhan pada waktu itu. 
Tetapi mereka membentuk organisasi, dan Firman yang murni 
itu hilang lagi sebab organisasi cenderung mengarah kepada 
dogma dan kredo, dan bukan kepada Firman yang sederhana. 
Mereka tidak lagi bisa berbicara bagi Tuhan. Lalu Tuhan 
mengutus Wesley, dan ia adalah suara yang memiliki Firman 
di zamannya. Orang-orang yang menerima wahyunya yang 
berasal dari Tuhan menjadi surat pujian yang hidup yang dapat 
dibaca dan dikenal oleh semua orang bagi generasi mereka. Dan 
ketika orang-orang Methodist gagal, Tuhan membangkitkan 
orang-orang lain dan demikianlah itu berlangsung selama 
bertahun-tahun sampai di akhir zaman ini di mana terdapat 
lagi orang-orang di bumi ini, yang di bawah utusan mereka 
akan menjadi suara yang terakhir bagi zaman yang terakhir.
 Ya Pak. Gereja bukan lagi “penyambung lidah” Tuhan. 
Gereja adalah penyambung lidahnya sendiri. Sehingga Tuhan 
berpaling darinya. Ia akan mengejutkan gereja melalui nabi 
dan mempelai wanita, sebab suara Tuhan akan berada di 
dalam mempelai wanita itu. Ya benar, sebab itu dikatakan 
dalam pasal terakhir dari Wahyu ayat 17, “Roh dan pengantin 
perempuan itu berkata: ‘Marilah!’” Sekali lagi dunia akan 
mendengar langsung dari Tuhan seperti pada hari Pentakosta; 
tetapi tentu saja Mempelai Wanita Firman itu tidak akan 
diakui sama seperti di zaman gereja yang pertama.
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 Sekarang Ia telah berseru kepada zaman terakhir ini, 
“Engkau memiliki Firman. Engkau memiliki lebih banyak 
Alkitab dari segala zaman yang pernah ada, tetapi engkau 
tidak berbuat apa-apa dengan Firman itu kecuali hanya 
memisah-misahkan dan memotong-motongnya menjadi 
berkeping-keping, mengambil apa yang engkau ingini 
dan meninggalkan apa yang tidak engkau ingini. Engkau 
tidak tertarik untuk HIDUP menurutnya, tetapi hanya 
memperdebatkannya. Aku lebih suka jika engkau dingin 
atau panas. Jika engkau dingin dan menolaknya, Aku dapat 
menerima hal itu. Jika engkau benar-benar panas untuk 
mengenal kebenarannya dan hidup menurutnya, Aku akan 
memuji engkau karena hal itu. Tetapi apabila engkau hanya 
mengambil Firman-Ku dan tidak menghormatinya, maka 
sebagai balasannya Aku harus menolak untuk menghormati 
engkau. Aku akan memuntahkan engkau sebab engkau 
membuat Aku mual.”
 Nah siapa pun tahu bahwa air yang suam-suam kukulah 
yang membuat perut Anda mual. Kalau Anda memerlukan 
obat penyebab muntah, maka air yang suam-suam kuku 
adalah minuman terbaik untuk diminum. Sebuah gereja yang 
suam-suam kuku telah membuat Tuhan muak dan Ia telah 
mengatakan bahwa Ia akan memuntahkannya. Mengingatkan 
kita kepada bagaimana Ia merasa pas sebelum air bah itu, 
bukan?
 Oh, Tuhan menginginkan supaya gereja dingin atau 
panas. Yang terbaik dari semuanya, adalah gereja seharusnya 
bersungguh-sungguh (panas). Tetapi ternyata ia tidak 
demikian. Hukuman telah dijatuhkan. Ia bukan lagi suara 
Tuhan bagi dunia. Ia akan tetap mengakui bahwa ia adalah 
suara Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan bukan.
 Oh, Tuhan masih memiliki sebuah suara bagi orang-orang 
di dunia ini, sebagaimana Ia telah memberikan sebuah suara 
kepada mempelai wanita. Suara itu ada di dalam mempelai 
wanita seperti yang telah kami katakan dan nanti akan kami 
bicarakan lagi tentang hal itu.
 (2) Wahyu 3:17-18, “Karena engkau berkata: Aku 
kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak 
kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa 
engkau malang, dan menyedihkan, miskin, buta dan telanjang, 
maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli 
dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar 
engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau 
memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang 
memalukan; dan urapilah matamu dengan pelumas mata, 
supaya engkau dapat melihat.”
 Sekarang lihatlah kalimat pertama dari ayat ini, “Karena 
engkau berkata.” Lihatlah, mereka sedang berbicara. Mereka 
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sedang berbicara sebagai penyambung lidah Tuhan. Ini 
membuktikan dengan tepat apa yang saya katakan mengenai 
arti dari ayat 16-17. Tetapi meskipun mereka mengatakannya, 
itu tidak membuatnya benar. Gereja Katolik berkata bahwa 
ia berbicara bagi Tuhan, mengatakan bahwa ia adalah suara 
yang pasti dari Tuhan. Bagaimana orang-orang bisa menjadi 
begitu jahat secara rohani saya tidak tahu, tetapi mereka 
menghasilkan buah sesuai dengan benih yang ada di dalam 
mereka, dan kita tahu dari mana benih itu berasal, bukan?
 Gereja Laodikia berkata, “Aku kaya, dan aku telah 
memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa.” 
Itu adalah perkiraannya mengenai dirinya sendiri. Ia melihat 
dirinya sendiri dan itulah yang dilihatnya. Ia berkata, “Aku 
kaya,” yang berarti bahwa ia kaya akan harta benda dari 
dunia ini. Ia sedang menyombongkan diri di hadapan Yakobus 
2:5-7, “Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi! 
Bukankah Tuhan memilih orang-orang yang miskin di 
dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman, dan orang-orang 
yang berhak menerima kerajaan yang telah dijanjikan-Nya 
kepada barangsiapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu 
telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru 
orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret 
kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat Nama 
yang mulia itu, yang oleh-Nya kamu dipanggil?” Nah saya 
TIDAK mengatakan bahwa orang kaya tidak bisa menjadi 
orang yang Rohani, tetapi kita semua tahu bahwa Firman 
mengatakan hanya sedikit sekali. Orang-orang miskinlah 
yang lebih menonjol di dalam tubuh gereja yang benar. 
Jadi sekarang, jika gereja telah menjadi sangat kaya, maka 
kita hanya mengetahui satu hal; kata “Ikabod” [Tidak ada 
kemuliaan — Terj.] telah ditulis pada pintu-pintu gerbangnya! 
Anda tidak dapat menyangkal itu, sebab itu adalah Firman.
 Berbicara tentang kekayaan yang ada di dalam 
gereja — wah tidak pernah ada pemameran kekayaan yang 
seperti itu. Tempat-tempat ibadah yang indah bertambah 
banyak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
Berbagai kelompok bersaing satu sama lain untuk melihat 
siapa yang dapat membangun gedung yang paling besar dan 
yang paling indah. Dan mereka membangun pusat-pusat 
pendidikan yang nilainya jutaan dolar yang tak terkirakan, 
dan gedung-gedung itu hanya dipakai selama satu atau 
dua jam seminggu. Nah hal itu masih belum begitu parah, 
tetapi mereka mengharapkan supaya waktu yang sedikit 
yang dipakai oleh anak-anak di pusat pendidikan itu untuk 
menggantikan pelatihan yang berjam-jam yang semestinya 
diberikan di rumah.
 Uang telah tercurah ke dalam gereja sehingga berbagai 
denominasi memiliki saham dan surat obligasi, pabrik, sumur 
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minyak, dan perusahaan-perusahaan asuransi. Mereka telah 
mengalirkan uang untuk dana kesejahteraan dan pensiun. Nah 
hal ini kedengarannya bagus, tetapi itu telah menjadi sebuah 
jerat bagi para hamba Tuhan, sebab jika mereka memutuskan 
untuk meninggalkan kelompok mereka untuk mendapatkan 
lebih banyak terang atau kasih Tuhan, maka mereka akan 
kehilangan dana pensiun mereka. Sebagian besar dari mereka 
tidak sanggup menghadapi hal itu dan tetap tinggal dengan 
kelompok mereka yang menekan itu.

 Nah jangan lupa bahwa ini adalah zaman terakhir. Kita 
tahu bahwa ini adalah zaman terakhir sebab bangsa Israel 
telah kembali ke Palestina. Kalau kita percaya bahwa Ia 
benar-benar akan datang, maka pasti ada sesuatu yang 
salah dengan mereka yang membangun secara besar-besaran 
itu. Hal itu membuat orang berpikir bahwa orang-orang ini 
berencana untuk tinggal di sini selama-lamanya, atau masih 
berpikir bahwa kedatangan Yesus masih ratusan tahun lagi.

 Apakah Anda tahu bahwa agama pada hari ini dikenal 
sebagai bisnis yang besar? Itu adalah sebuah fakta yang 
mutlak sehingga mereka menempatkan para manajer bisnis 
di gereja-gereja untuk mengurus keuangan. Apakah ini 
keinginan Tuhan? Tidakkah Firman-Nya mengajarkan 
kepada kita dalam Kisah Para Rasul bahwa tujuh orang yang 
penuh dengan Roh Kudus dan iman melayani Tuhan dalam 
urusan bisnis? Anda tentunya dapat mengerti mengapa Tuhan 
berkata, “ENGKAU berkata bahwa engkau kaya; Aku tidak 
pernah mengatakan demikian.”

 Ada program radio, program televisi, dan begitu banyak 
usaha gereja yang menghabiskan biaya berjuta-juta dolar. 
Kekayaan tercurah dan tercurah ke dalam gereja, jumlah 
anggota jemaat meningkat sejalan dengan masuknya uang, 
namun pekerjaannya tidak terlaksana seperti yang dahulu 
dilaksanakan ketika tidak ada uang, tetapi orang-orang itu 
bersandar sepenuhnya pada kemampuan yang diberikan oleh 
Roh Kudus kepada mereka.

 Ada pengkhotbah bayaran, asisten bayaran, pelayan musik 
dan pendidikan bayaran, paduan suara bayaran, penjaga 
gereja, program, dan hiburan bayaran — semua itu memakan 
biaya yang besar, tetapi walaupun semua itu ada, kuasanya 
berkurang. Ya, gereja memang kaya, tetapi kuasa itu tidak 
ada di sana. Tuhan bergerak dengan Roh-Nya, bukan dengan 
jumlah uang atau talenta yang ada di dalam gereja.

 Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda dorongan 
untuk memperoleh uang ini telah menjadi sekejam apa. 
Gereja-gereja telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan 
anggota, khususnya dari kalangan orang kaya. Di mana-mana 
ada seruan untuk membuat agama menjadi sangat menarik dan 
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menyenangkan, supaya orang kaya dan orang yang berbudaya 
dan semua orang yang berpengaruh di dunia mau masuk dan 
menjadi aktif di gereja. Tidakkah mereka memahami bahwa 
jika kekayaan adalah ukuran dari kerohanian, maka artinya 
dunia telah memiliki Tuhan, memiliki Tuhan sepenuhnya, dan 
gereja tidak memiliki apa-apa?
 “Engkau berkata, aku telah memperkayakan diriku.” Ini 
secara harfiah berarti, “Aku memiliki kekayaan Rohani.” Ini 
kedengarannya seperti masa seribu tahun dengan jalan yang 
dari emas dan hadirat Tuhan. Tetapi saya ingin tahu apakah 
ini memang demikian. Apakah gereja benar-benar kaya 
dalam hal-hal Rohani yang dari Tuhan? Marilah kita menguji 
kesombongan Laodikia Abad-Kedua-Puluh ini di dalam 
terang Firman.
 Jika gereja benar-benar kaya secara Rohani, maka 
pengaruhnya akan terasa pada kehidupan masyarakat. Tetapi 
tepatnya kehidupan yang seperti apa yang dipraktikkan oleh 
mereka yang disebut sebagai orang-orang yang rohani dan 
berpengaruh dalam masyarakat ini? Di daerah pinggiran kota, 
di daerah kelas menengah ke atas, terdapat banyak praktik 
tukar-menukar istri, pelacuran, dan gerombolan-gerombolan 
pemuda yang datang ke pesta tanpa diundang, yang 
mengakibatkan kerugian besar karena perusakan properti. 
Amoralitas telah mencapai tingkat tertinggi di sepanjang masa 
dalam perbuatan seks bebas, kecanduan narkotika, perjudian, 
pencurian, dan segala macam kejahatan. Dan gereja terus saja 
mengklaim betapa baiknya generasi ini, betapa penuhnya gereja 
dan bahkan betapa tanggapnya para penduduk asli di ladang 
penginjilan. Gereja telah menyerahkan orang-orang kepada 
para dokter, khususnya dokter ahli jiwa. Bagaimana gereja bisa 
banyak ngomong bahwa ia kaya secara Rohani saya tidak tahu. 
Itu tidak benar. Mereka sudah bobrok dan tidak mengetahuinya.
 Lihatlah dengan cermat di sekitar Anda. Perhatikan 
orang-orang ketika mereka berjalan lewat. Di antara orang 
banyak yang Anda lihat itu, dapatkah Anda menunjuk 
siapa-siapa saja yang memiliki penampilan sebagai orang 
Kristen? Perhatikan bagaimana mereka berpakaian, 
perhatikan bagaimana tingkah laku mereka, dengarlah apa 
yang mereka bicarakan, lihatlah ke mana mereka pergi. Pasti 
di sana seharusnya ada beberapa bukti nyata dari kelahiran 
baru di antara mereka semua yang Anda lihat berjalan lewat. 
Tetapi jumlahnya sedikit. Tetapi hari ini gereja-gereja yang 
fundamental memberi tahu kepada kita bahwa mereka memiliki 
jutaan orang yang telah diselamatkan dan bahkan telah dipenuhi 
Roh. Dipenuhi Roh? Dapatkah Anda menyebut wanita-wanita 
yang pergi ke sana sini dengan berambut pendek dikeriting, 
celana pendek dan celana panjang, gaun tali dan celana dalam, 
mukanya dipoles semua seperti Izebel, sebagai wanita-wanita 
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yang dipenuhi Roh? Jika itu disebut sebagai berdandan dengan 
pantas sebagaimana layaknya wanita Kristen, saya tidak akan 
suka untuk membayangkan bagaimana jadinya jika saya harus 
menyaksikan penampilan yang disebut tidak sopan.

 Nah saya tahu bahwa para wanita itu tidak menentukan 
mode berpakaian. Hollywood yang melakukan itu. Tetapi 
dengarlah, para wanita, mereka masih menjual bahan pakaian 
dan mesin jahit. Anda tidak mesti membeli apa yang ada di toko 
dan kemudian memakai itu sebagai alasan. Ini adalah masalah 
yang sangat serius yang saya bicarakan. Apakah Anda belum 
pernah membaca di dalam Kitab Suci bahwa apabila seorang 
laki-laki memandang seorang wanita dan menginginkan dia 
di dalam hatinya, maka ia telah berzinah dengan wanita itu 
di dalam hatinya? Dan pantaskah Anda berpakaian seperti 
itu untuk menyebabkan perzinahan? Hal itu membuat Anda 
menjadi pasangannya dalam dosa, sekalipun Anda sama 
sekali tidak menyadarinya, sebagai seorang gadis yang benar 
tanpa keinginan yang seperti itu. Meskipun demikian Tuhan 
menganggap Anda bertanggung jawab dan Anda akan dihakimi.

 Nah saya tahu bahwa Anda sekalian para wanita tidak 
menyukai khotbah seperti ini, tetapi Saudari, Anda sangat 
salah dalam apa yang sedang Anda perbuat. Alkitab melarang 
Anda untuk memotong rambut Anda. Tuhan memberikan itu 
untuk menjadi penudung. Ia memberikan perintah supaya 
Anda berambut panjang. Itu adalah kehormatan Anda. Ketika 
Anda memotong rambut Anda maka itu menandakan bahwa 
Anda telah meninggalkan kepemimpinan suami Anda. Seperti 
Hawa, Anda berjalan ke luar dan pergi sendiri. Anda telah 
mendapatkan hak untuk bersuara. Anda mengambil pekerjaan 
laki-laki. Anda meninggalkan kepribadian Anda sebagai 
wanita. Anda harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. 
Dan jika semuanya ini belum cukup parah, banyak sekali dari 
kaum Anda yang mengambil ide bahwa Anda boleh menyerbu 
mimbar dan jabatan di dalam gereja yang hanya Tuhan berikan 
untuk kaum pria dan untuk kaum pria saja. Oh, barusan saya 
telah menyentuh bagian yang menyakitkan, bukan? Baiklah, 
tunjukkan kepada saya satu tempat di dalam Alkitab di mana 
Tuhan pernah menetapkan seorang wanita untuk berkhotbah 
atau memerintah laki-laki, dan saya akan meminta maaf atas 
apa yang telah saya katakan. Anda tidak bisa mendapati bahwa 
saya salah. Saya benar, sebab saya berdiri dengan Firman dan di 
dalam Firman. Jika Anda kaya secara Rohani maka Anda akan 
tahu bahwa itu benar. Tidak ada yang benar selain Firman. 
Paulus berkata, “Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar 
dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki.” Anda 
tidak mungkin bisa mengambil sebuah posisi di dalam pelayanan 
lima jawatan dari Efesus 4 dan tidak memerintah laki-laki. 
Saudari, sebaiknya Anda dengarkan Firman itu. Itu bukan Roh 
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Tuhan yang bermanifestasi di dalam kehidupan yang dipenuhi 
Roh yang menyuruh Anda untuk berkhotbah, sebab Roh dan 
Firman adalah SATU. Keduanya mengatakan hal yang sama. 
Seseorang telah membuat kesalahan. Seseorang telah tertipu. 
Bangunlah sebelum terlambat. Iblis telah menipu Hawa, ibumu; 
sekarang ia sedang menipu anak-anak perempuannya. Kiranya 
Tuhan menolong Anda.

 “Aku tidak kekurangan apa-apa.” Nah ketika seseorang 
berkata, “Aku tidak kekurangan apa-apa,” sama saja dengan 
ia mengatakan, “Aku memiliki segala-galanya,” atau ia 
dapat berkata, “Aku tidak mau lagi sebab sekarang aku sudah 
kenyang.” Anda dapat mengekspresikan ini dengan cara apa 
saja yang Anda mau, dan itu semua menyimpulkan sebuah 
fakta bahwa gereja telah merasa puas dengan dirinya sendiri. 
Ia merasa puas dengan apa yang ia miliki. Ia menganggap 
bahwa ia telah memiliki semua atau telah cukup. Dan itulah 
tepatnya apa yang kita dapati hari ini. Denominasi apa yang 
tidak mengklaim bahwa IA memiliki wahyu dan kuasa dan 
kebenaran? Dengarkanlah orang Baptis, mereka mengklaim 
mereka memiliki semuanya. Dengarkanlah orang-orang 
Methodist, mereka mengklaim mereka memiliki semuanya. 
Dengarkanlah orang Gereja Kristus yang mengklaim bahwa 
semua salah kecuali mereka. Dengarkanlah apa yang orang 
Pentakosta katakan dan mereka mengklaim bahwa mereka 
memiliki kepenuhan dari kepenuhan. Nah mereka tahu bahwa 
saya sedang mengatakan kebenaran tentang mereka, sebab tidak 
ada satu pun dari buku-buku pedoman mereka yang berkata 
lain. Mereka menuliskan itu semua dengan begitu indahnya dan 
menaruh nama mereka di sana dan menyelesaikannya. Tuhan 
benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dan ada orang-orang 
yang tidak mau lagi. Mereka tidak percaya akan kesembuhan 
dan tidak menginginkannya, walaupun itu ada di dalam 
Firman. Ada orang-orang yang tidak mau menerima Roh Kudus 
sekalipun jika Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan 
memperlihatkan tanda kepada mereka.

 Sekarang mereka semua sedang mengatakan, dan mencoba 
untuk membuktikan bahwa mereka memiliki segalanya, atau 
mereka sudah cukup. Tetapi apakah itu benar? Bandingkan 
gereja abad kedua-puluh ini dengan gereja abad pertama. 
Silakan. Lakukanlah itu. Di manakah kuasa itu? Di manakah 
kasih itu? Di manakah gereja yang murni itu yang menahan 
dosa dan berjalan dengan iman kepada Yesus? Di manakah 
kesatuan itu? Anda tidak dapat menemukannya. Jika gereja 
zaman terakhir ini telah memiliki semuanya, mengapa mereka 
berseru untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan di 
dalam Kisah Para Rasul seolah-olah mereka tidak memiliki 
semuanya, dan meskipun demikian mereka memiliki jauh lebih 
banyak daripada yang mereka miliki hari ini?
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DIAGNOSIS TUHAN

 Nah apa yang Tuhan lihat sama sekali berbeda dari apa yang 
mereka katakan telah mereka lihat. Mereka mengatakan bahwa 
mereka kaya dalam materi dan kaya secara Rohani. Mereka 
sudah sampai. Mereka tidak memerlukan apa-apa. Tetapi Tuhan 
melihatnya berbeda. Ia berkata, “Engkau tidak tahu, bahwa 
engkau malang, menyedihkan, miskin, buta, dan telanjang.” 
Nah apabila seseorang dalam keadaan seperti itu, khususnya 
telanjang dan TIDAK MENGETAHUINYA, maka pasti ada 
sesuatu yang benar-benar salah. Pasti ada sesuatu yang sedang 
terjadi. Apakah itu bukan karena Tuhan telah membutakan 
mata mereka seperti yang telah Ia lakukan terhadap orang 
Yahudi? Apakah Injil sedang kembali kepada orang Yahudi? 
Apakah sejarah sedang terulang lagi? Saya katakan ya.
 Tuhan mengatakan bahwa gereja di Zaman Laodikia 
ini “malang”. Kata itu berasal dari dua kata Yunani yang 
artinya “menanggung” dan “penderitaan”. Dan itu tidak 
ada hubungannya dengan ujian yang datang kepada orang 
Kristen sejati sebab Tuhan menyebut orang Kristen yang 
diuji sebagai “berbahagia” dan sikapnya adalah bersukacita 
sedangkan pernyataan ini diungkapkan sebagai “malang 
dan menyedihkan”. Sungguh aneh. Di zaman yang makmur 
ini, di zaman yang maju ini, di zaman yang berkelimpahan 
ini, bagaimana bisa ada penderitaan? Nah baiklah, ini aneh; 
tetapi di zaman yang makmur dan banyak kesempatan 
ini, ketika setiap orang memiliki sangat banyak dan masih 
ada lebih banyak lagi yang dapat dimiliki, dengan segala 
penemuan untuk melakukan pekerjaan kita dan begitu banyak 
hal untuk memberikan kenikmatan bagi kita, TIBA-TIBA, 
kita mendapati penyakit mental memakan begitu banyak 
korban sehingga mengejutkan bangsa ini. Ketika setiap 
orang seharusnya bergembira, tanpa sesuatu yang perlu 
disedihkan, jutaan orang menenggak obat penenang pada 
malam hari, pil penambah semangat di pagi hari, tergesa-gesa 
pergi ke dokter, masuk ke rumah sakit jiwa, dan berusaha 
menghilangkan rasa takut yang tidak diketahui dengan 
alkohol. Ya, zaman ini membanggakan toko-toko barang 
duniawinya yang sangat besar, tetapi orang-orang lebih tidak 
bahagia dibanding sebelumnya. Zaman ini membanggakan 
prestasi rohaninya, tetapi orang-orang merasa lebih tidak 
yakin dibanding sebelumnya. Zaman ini membanggakan 
nilai moral yang lebih baik padahal keadaannya lebih bobrok 
dari zaman mana pun sejak peristiwa air bah itu. Zaman ini 
berbicara mengenai pengetahuan dan ilmu pengetahuannya, 
tetapi ia sedang memerangi peperangan yang pasti kalah di 
segala medan, sebab pikiran dan jiwa dan roh manusia tidak 
dapat memahami atau mengikuti semua perubahan yang telah 
melanda bumi. Dalam satu generasi saja kita telah melangkah 
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jauh dari zaman menunggang kuda dan kereta kuda ke zaman 
ruang angkasa, dan kita bangga dan sombong akan hal itu; 
tetapi di dalamnya ada sebuah gua besar yang kosong dan 
gelap yang sedang menjerit dalam penyiksaan, dan TANPA 
SUATU ALASAN YANG DIKETAHUI orang akan mati 
karena ketakutan dan dunia telah menjadi begitu gelap 
sehingga zaman ini dapat disebut zaman penyakit saraf. Ia 
menyombongkan diri, tetapi ia tidak dapat membuktikannya. 
Ia menyerukan damai, tetapi tidak ada damai. Ia meneriakkan 
bahwa ia memiliki segala hal dalam jumlah yang sangat 
melimpah, tetapi ia terus menyala-nyala dengan keinginan 
seperti api yang tak terpadamkan! “Tidak ada damai bagi 
orang-orang fasik, firman Tuhanku.”

 “Mereka menyedihkan.” Itu artinya mereka adalah objek 
untuk dikasihani. Dikasihani? Mereka menghina belas kasihan. 
Mereka penuh dengan kesombongan. Mereka menyombongkan 
apa yang mereka miliki. Tetapi apa yang mereka miliki tidak 
akan bertahan terhadap ujian waktu. Mereka telah membangun 
di atas pasir hidup dan bukan di atas batu karang pewahyuan 
Firman Tuhan. Gempa bumi akan datang dengan segera. Badai 
dari murka Tuhan dalam penghakiman akan segera datang. 
Kemudian datanglah kehancuran yang tiba-tiba, dan meskipun 
mereka memiliki semua persiapan duniawi mereka tetap tidak 
akan siap untuk menghadapi apa yang akan melanda bumi ini. 
Mereka adalah orang-orang yang, meskipun telah melakukan 
segala upaya duniawi mereka, saling bertentangan di antara 
mereka sendiri dan tidak mengetahuinya. Sungguh mereka 
merupakan objek yang perlu dikasihani. Kasihan orang-orang 
malang yang berada di dalam gerakan oikumene di akhir 
zaman ini, sebab mereka menyebut itu gerakan dari Tuhan, 
padahal itu dari Iblis. Kasihan mereka yang tidak mengetahui 
mengenai kutukan organisasi. Kasihan mereka yang memiliki 
begitu banyak gereja yang indah, rumah pendeta yang begitu 
bagus, paduan suara yang terlatih dengan begitu hebat, 
pemameran kekayaan yang seperti itu dan bentuk kebaktian 
yang begitu tenang dan khidmat. Kasihan mereka, jangan iri 
terhadap mereka. Kembalilah ke bangunan-bangunan toko 
tua, kembalilah ke ruangan-ruangan yang cahayanya redup, 
kembalilah ke gudang bawah tanah, kembalilah kepada 
yang kurang dari dunia tetapi yang lebih banyak dari Tuhan. 
Kasihan mereka yang membuat klaim-klaim yang hebat, dan 
berbicara tentang karunia-karunia mereka. Kasihanilah mereka 
sebagai orang yang perlu dikasihani, sebab mereka akan segera 
menjadi sasaran murka.

 “Mereka miskin.” Nah tentu saja itu artinya miskin secara 
rohani. Tanda dari zaman ini ketika ia sedang berakhir, adalah 
gereja-gereja yang lebih besar dan lebih bagus, dengan jumlah 
jemaat yang semakin banyak, dengan manifestasi yang lebih 
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banyak yang disangka adalah demonstrasi dari Roh Kudus. 
Tetapi altar-altar yang dipenuhi orang, karunia-karunia 
Roh yang bekerja, hadirin yang sangat banyak bukanlah 
jawaban dari Tuhan, sebab mereka yang maju ke altar jarang 
sekali yang tetap berjalan terus dengan Tuhan, dan setelah 
kampanye kebangunan rohani yang besar selesai, di manakah 
mereka semua yang datang memenuhi lorong-lorong bangku 
gereja? Mereka mendengarkan seorang laki-laki, mereka 
mendengarkan sebuah permohonan, mereka masuk ke dalam 
jala, tetapi mereka bukan ikan, dan seperti kura-kura mereka 
merangkak kembali ke air mereka sendiri.

 Kemudian ada semua omongan ini tentang glossolalia 
[bahasa roh—Terj.] — itu dianggap sebagai bukti dari Baptisan 
Roh Kudus, dan orang mengira bahwa kita sedang berada di 
tengah-tengah kebangunan rohani yang besar. Kebangunan 
rohani telah berakhir. Amerika telah mendapat kesempatan 
terakhirnya pada tahun 1957. Sekarang bahasa roh adalah 
tanda dari Tuhan untuk malapetaka yang akan datang, bahkan 
sebagaimana itu dahulu ketika itu muncul di dinding pada 
saat pesta raja Belsyazar. Tidakkah Anda tahu bahwa banyak 
orang akan datang pada hari terakhir dan berkata, “Tuhan, 
Tuhan, bukankah kami telah melakukan banyak mujizat demi 
Nama-Mu, bahkan mengusir setan-setan?” Maka Ia akan 
berkata, “Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat 
kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu.” Matius 7:22-23. 
Yesus berkata bahwa mereka adalah pembuat kejahatan. 
Meskipun demikian, Anda mendapatkan seorang yang bisa 
tampil dan berdoa bagi orang sakit, membuat minyak dan darah 
muncul di antara jemaat, bernubuat dan segala macam hal yang 
supernatural, dan orang-orang akan berkumpul mengelilingi 
dia, dan bersumpah bahwa dia berasal dari Tuhan, meskipun ia 
sebenarnya sedang melakukan penipuan untuk mendapatkan 
uang melalui agama dan hidup dalam dosa. Satu-satunya 
jawaban yang mereka miliki adalah jawaban yang secara 
mutlak tidak Alkitabiah “nah, dia ada hasilnya, jadi dia pasti 
berasal dari Tuhan.” Betapa buruknya. Betapa miskinnya 
zaman ini dalam hal Roh Tuhan, dan orang-orang miskin yang 
menyedihkan itu malah tidak mengetahuinya.

 “Engkau buta dan telanjang.” Nah hal ini benar-benar 
tidak ada harapan. Bagaimana seseorang bisa menjadi buta dan 
telanjang dan tidak mengetahuinya? Tetapi dikatakan bahwa 
mereka buta dan telanjang dan mereka tidak mengetahuinya. 
Jawabannya adalah, mereka buta secara rohani, dan telanjang 
secara rohani. Apakah Anda ingat ketika Elisa dan Gehazi 
dikepung oleh pasukan Siria? Anda ingat bahwa Elisa 
membutakan mata mereka dengan kuasa Tuhan. Meskipun 
mata mereka terbuka lebar dan dapat melihat ke mana mereka 
pergi. Itu adalah kebutaan tersendiri dalam arti mereka masih 
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dapat melihat hal-hal tertentu, tetapi ada hal-hal tertentu yang 
lain seperti Elisa dan pelayannya dan kemah orang Israel yang 
tidak dapat mereka lihat. Apa yang dapat dilihat oleh pasukan 
ini tidak berguna bagi mereka. Apa yang tidak mereka lihat 
membuat mereka tertawan. Nah apa artinya ini bagi kita? 
Artinya tepat seperti yang dimaksud dahulu di dalam pelayanan 
Yesus di bumi. Ia berusaha mengajarkan kebenaran kepada 
mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Yohanes 
9:40-41, “Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi 
yang berada di situ dan mereka berkata kepada-Nya: ‘Apakah 
itu berarti bahwa kami juga buta?’ Jawab Yesus kepada mereka: 
‘Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu 
berkata: Kami melihat, maka tetaplah dosamu.’” Sikap di 
zaman ini persis seperti pada waktu itu. Orang-orang memiliki 
semuanya. Mereka mengetahui semuanya. Mereka tidak bisa 
diajar. Jika suatu pokok kebenaran dari Firman muncul dan 
seseorang mencoba untuk menjelaskan pandangannya kepada 
orang lain yang memiliki pandangan yang berlawanan, maka si 
pendengar itu sama sekali tidak mendengarkan supaya ia juga 
bisa belajar, tetapi hanya mendengarkan untuk membantah 
apa yang sedang dikatakan. Sekarang saya ingin mengajukan 
pertanyaan yang jujur. Dapatkah Kitab Suci menentang 
Kitab Suci? Apakah Alkitab bertentangan dengan Alkitab? 
Bisakah terdapat dua doktrin kebenaran di dalam Firman, yang 
mengatakan hal yang berlawanan atau saling bertentangan? 
TIDAK. ITU TIDAK BISA BEGITU. Meskipun demikian berapa 
orang dari umat Tuhan yang matanya terbuka bagi kebenaran 
itu? Bahkan tidak ada satu persen, setahu saya, yang telah 
mempelajari bahwa SELURUH ayat Kitab Suci diberikan oleh 
Tuhan dan bahwa SELURUHNYA bermanfaat untuk mengajar, 
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan sebagainya. 
Jika seluruh ayat Kitab Suci diberikan secara demikian, maka 
setiap ayat akan cocok jika diberikan kesempatan. Tetapi 
berapa orang yang percaya dalam hal penetapan dari semula 
kepada pemilihan dan kemurtadan kepada kebinasaan? 
Mereka yang tidak percaya, apakah mereka mau mendengar? 
Tidak, mereka tidak mau. Tetapi dua-duanya ada di dalam 
Firman, dan tidak ada apa pun yang akan mengubahnya. 
Tetapi untuk mempelajarinya dan mencocokkan kebenaran 
dari ajaran-ajaran itu dengan kebenaran lain yang tampaknya 
berlawanan, mereka tidak mau menyediakan waktu. Tetapi 
mereka menutup telinga mereka, dan mengertakkan gigi mereka 
dan mereka rugi. Di akhir dari zaman ini seorang nabi akan 
datang, tetapi mereka akan buta terhadap semua yang akan ia 
lakukan dan katakan. Mereka begitu yakin bahwa mereka benar, 
dan dalam kebutaan mereka, mereka akan kehilangan semuanya.
 Nah Tuhan berkata bahwa mereka telanjang dan buta. Saya 
tidak bisa membayangkan sesuatu yang sama menyedihkannya 
dengan seorang yang buta dan telanjang dan tidak 
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mengetahuinya. Hanya ada satu jawaban — ia sudah gila. Ia 
sudah benar-benar lupa. Indranya sudah hilang, amnesia rohani 
sudah mulai. Itu bisa berarti apa lagi? Dapatkah itu berarti 
bahwa Roh Kudus telah meninggalkan gereja akhir zaman 
ini? Dapatkah itu berarti bahwa manusia telah menempatkan 
Tuhan di luar pikiran mereka sampai sedemikian rupa sehingga 
itu terjadi seperti yang dikatakan dalam Roma 1:28? “Dan 
karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, 
maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang 
terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas.” 
Tentu saja tampaknya sesuatu yang seperti itu telah terjadi. 
Inilah sekelompok orang yang berkata bahwa mereka berasal 
dari Tuhan dan mengenal Tuhan dan memiliki Roh Kudus-Nya, 
dan meskipun demikian mereka telanjang dan buta dan tidak 
mengetahuinya. Mereka TELAH TERSESAT. MEREKA 
MEMILIKI ROH YANG SALAH. ORANG PILIHAN TIDAK 
BISA DISESATKAN, TETAPI NYATA BAHWA MEREKA 
YANG LAIN INI TELAH TERSESAT. Mereka inilah yang telah 
menjadi buta karena mereka menolak Firman Tuhan. Mereka 
inilah yang telah menelanjangi diri mereka sendiri dengan 
meninggalkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dan 
mencoba untuk membangun jalan keselamatan mereka sendiri, 
menara Babel mereka sendiri melalui organisasi. Oh, betapa 
manis dan indahnya mereka berpakaian dalam pandangan mata 
mereka sendiri ketika mereka berkumpul dalam sidang umum 
mereka, dan dewan mereka, dan sebagainya. Tetapi sekarang 
Tuhan sedang menelanjangi semuanya dan mereka telanjang, 
sebab organisasi-organisasi ini telah memimpin mereka 
ke dalam kemah antikristus, ke dalam ladang lalang, terus 
sampai kepada pengikatan dan pembakaran mereka. Sungguh 
kasihan mereka itu. Ya, kasihanilah mereka, peringatkan 
mereka, dan memohonlah kepada mereka, namun tetap saja 
mereka berjalan di jalan mereka dengan menyeruduk menuju 
kebinasaan, dengan sangat marah menolak segala upaya untuk 
menyelamatkan mereka seperti kayu yang sedang terbakar 
dari pembakaran. Sungguh malang mereka itu, tetapi mereka 
tidak mengetahuinya. Mati rasa dan tidak ada harapan, 
mereka bermegah di dalam hal yang sebenarnya memalukan. 
Bersikap menentang Firman, namun suatu hari kelak mereka 
akan dihakimi oleh Firman dan membayar harga dari 
dakwaan-dakwaannya yang mengerikan.

NASIHAT TERAKHIR BAGI ZAMAN-ZAMAN ITU

 Wahyu 3:18-19, “Maka Aku menasihatkan engkau, 
supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah 
dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga 
pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan 
kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan urapilah 
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matamu dengan pelumas mata, supaya engkau dapat melihat. 
Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu 
bersemangatlah dan bertobatlah.”

 Nasihat dari Tuhan itu singkat dan tegas. Tepat pada 
sasarannya. Ia mengarahkan gereja akhir zaman ini kepada satu 
harapan. Harapan itu adalah DIRI-NYA SENDIRI. Ia berkata, 
“Datanglah kepada-Ku dan membeli.” Nyata dari kalimat 
ini “membeli dari pada-Ku” bahwa gereja Laodikia sama 
sekali tidak berhubungan dengan Yesus untuk produk-produk 
Rohani dari Kerajaan Tuhan. Transaksi mereka tidak 
mungkin Rohani. Mereka mungkin mengira bahwa mereka 
Rohani, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa Rohani? 
Pekerjaan-pekerjaan yang ada di tengah-tengah mereka 
sudah pasti tidak seperti yang dikatakan Paulus, “Tuhanlah 
yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun 
pekerjaan menurut kerelaan-Nya,” Filipi 2:13. Kalau begitu 
bagaimana dengan semua gedung gereja, sekolah, rumah sakit, 
pelayanan misionaris, dan lain-lainnya ini? Tuhan tidak ada di 
dalam semuanya itu sepanjang mereka adalah benih dan roh 
denominasi, dan bukan Benih dan Roh dari Tuhan.

 “Supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah 
dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya.” Nah 
orang-orang ini memiliki banyak emas, tetapi itu adalah 
jenis emas yang salah. Itu adalah emas yang membeli hidup 
manusia dan menghancurkan mereka. Itu adalah emas yang 
membengkokkan dan menyelewengkan karakter manusia, 
sebab mencintainya adalah akar dari segala kejahatan. 
Wahyu 18:1-14, “Kemudian dari pada itu aku melihat seorang 
malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan 
besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia 
berseru dengan suara yang kuat, katanya: “Sudah rubuh, 
sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi 
tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi 
semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang 
najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum 
dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah 
berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi 
telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.” Lalu 
aku mendengar suara lain dari sorga berkata: “Keluarlah 
dari padanya, hai umat-Ku, supaya kamu jangan mengambil 
bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut 
ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya 
telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Tuhan telah 
mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, 
sama seperti dia juga telah membalaskan kamu, dan 
berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya, 
campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan 
pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan 
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perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang 
telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku 
bertakhta sebagai ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan 
pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan 
datang dalam satu hari, yaitu kematian dan perkabungan dan 
kelaparan; dan ia akan dibakar dengan api, karena Yehovah 
Tuhan Yang menghakimi dia, adalah kuat.” Dan raja-raja di 
bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan 
dengan dia, akan menangisi dan meratapinya, ketika 
mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan 
berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka 
akan berkata: “Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, 
Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah 
berlangsung penghakimanmu!” Dan pedagang-pedagang di 
bumi akan menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak 
ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu 
barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan 
mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan 
kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum 
baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis 
barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, 
kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan 
kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu 
sapi, domba, kuda-kuda dan kereta, budak dan bahkan 
nyawa manusia. ‘Sudah lenyap buah-buahan yang diingini 
hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari 
padamu, dan tidak akan ditemukan lagi.’” Ini dengan tepat 
adalah gereja-gereja yang diorganisasikan di akhir zaman, 
sebab dikatakan dalam ayat 4, “Keluarlah dari padanya, hai 
UMAT-KU.” Pengangkatan belum terjadi. Mempelai wanita 
belum pergi ketika kondisi-kondisi yang mengerikan ini 
terjadi di dalam gereja yang palsu dan kaya ini.
 Tetapi, ada sejenis emas yang dari Tuhan. 1 Petrus 1:7, 
“Bahwa ujian bagi imanmu itu, yang jauh lebih mulia daripada 
emas yang fana.” Emas dari Tuhan adalah sebuah karakter yang 
seperti Kristus yang dihasilkan di dalam perapian penderitaan 
yang menyala-nyala. Itulah jenis emas yang benar.
 Tetapi emas jenis apa yang dimiliki oleh gereja hari ini? Ia 
hanya memiliki emas duniawi yang akan binasa. Ia kaya. Ia 
merasa puas. Ia telah menjadikan kekayaan sebagai ukuran 
utama dari kerohanian. Bukti dari berkat Tuhan dan benarnya 
ajaran, dan lain-lain, sekarang didasarkan atas seberapa 
banyak orang kaya yang terlibat di dalamnya.
 “Sebaiknya engkau datang sebelum terlambat,” firman 
Tuhan, “dan belilah dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan 
dalam api, agar engkau akan benar-benar menjadi kaya.” 
Apakah kita memahaminya? Dengarkanlah saya, “Dengan 
telanjang (secara fisik) kita datang ke dalam dunia ini, tetapi 
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kita TIDAK akan meninggalkan dunia ini dengan telanjang 
(secara rohani).” Oh tidak, kita akan membawa sesuatu 
bersama kita. Apakah sesuatu itu, itu adalah SEMUA yang 
dapat kita bawa bersama kita, tidak lebih dan tidak kurang. 
Jadi sebaiknya kita benar-benar berhati-hati sekarang 
untuk memastikan bahwa kita membawa sesuatu yang akan 
membuat kita benar di hadapan Tuhan. Jadi, kalau begitu, 
apa yang akan kita bawa bersama kita? Kita akan membawa 
KARAKTER kita, Saudara, itulah yang akan kita bawa 
bersama kita. Nah karakter macam apa yang akan Anda 
bawa bersama Anda? Apakah karakter itu sama seperti 
karakter DIA yang karakter-Nya dibentuk di dalam perapian 
penderitaan yang menyala-nyala, atau apakah itu akan sama 
dengan kelembekan orang Laodikia yang tidak memiliki 
karakter? Itu terserah kepada kita masing-masing, sebab pada 
hari itu setiap orang akan memikul bebannya sendiri.
 Nah, saya telah mengatakan bahwa kota Laodikia adalah 
sebuah kota yang kaya. Kota ini mencetak koin emas yang ada 
gambar pada kedua sisinya. Koin emas menjadi ciri zaman 
itu — perdagangan yang maju terjadi karenanya. Hari ini, 
koin emas dengan gambar kepala pada kedua sisinya itu ada 
bersama kita. Kita membayar untuk keluar dan kita membayar 
untuk masuk. Di dalam gereja, kita berusaha melakukan hal 
yang sama. Kita membayar untuk keluar dari dosa dan kita 
membayar untuk masuk ke dalam sorga — atau begitulah kita 
mengatakannya. Tetapi Tuhan tidak mengatakan demikian.
 Gereja memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga kapan 
saja ia dapat mengambil alih seluruh sistem perdagangan 
dunia, dan sesungguhnya seorang pemimpin di dalam 
Dewan Gereja-Gereja se-Dunia secara terang-terangan telah 
menubuatkan bahwa gereja di masa depan yang seharusnya 
tidak terlalu lama, dapat, dan akan melakukan hal itu. Tetapi 
menara Babel emas mereka akan roboh. Hanya emas yang 
telah dimurnikan dalam api yang akan bertahan.
 Dan itulah yang terus-menerus dilakukan oleh gereja 
sepanjang zaman-zaman itu. Ia telah meninggalkan Firman 
Tuhan dan mengambil dogma dan kredo mereka sendiri; ia telah 
mengorganisasikan dan menggabungkan dirinya dengan dunia. 
Dengan demikianlah ia menjadi telanjang, dan Tuhan sedang 
menghakimi kemesumannya. Satu-satunya cara agar ia dapat 
keluar dari situasi yang mengerikan ini adalah dengan menaati 
Tuhan untuk kembali kepada Firman-Nya. Wahyu 18:4, 
“Keluarlah dari padanya, hai umat-Ku.” 2 Korintus 6:14-18, 
“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang 
dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persekutuan 
apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau 
bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan 
apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Atau apakah 
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bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak 
percaya? Dan apakah hubungan bait Tuhan dengan berhala? 
Karena kamu adalah bait dari Tuhan yang hidup menurut 
firman Tuhan ini: ‘Aku akan diam di dalam mereka dan hidup 
di dalam mereka, dan Aku akan menjadi Tuhan mereka, dan 
mereka akan menjadi umat-Ku. Sebab itu: Keluarlah kamu dari 
antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman 
Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku 
akan menerima kamu. Dan akan menjadi Bapamu, dan kamu 
akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku 
perempuan, demikianlah firman Tuhan Yang Mahakuasa.’” Ada 
harga yang harus dibayar untuk pakaian-pakaian itu, dan itu 
adalah harga dari memisahkan diri.

 “Dan urapilah matamu dengan pelumas mata, supaya 
engkau dapat melihat.” Ia tidak mengatakan bahwa Anda 
harus membeli pelumas mata ini. Oh tidak. Tidak ada label 
harga pada Roh Kudus. “Adakah kamu telah menerima Roh 
karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada 
pemberitaan Injil?” Galatia 3:2. Tanpa Roh Kudus, mata Anda 
tidak akan pernah terbuka kepada wahyu Rohani yang sejati 
akan Firman. Seorang manusia yang tanpa Roh adalah buta 
akan Tuhan dan kebenaran-Nya.

 Ketika saya merenungkan tentang pelumas mata yang 
membuka mata orang-orang, saya tidak bisa tidak teringat 
kepada masa ketika saya masih anak kecil di Kentucky. 
Saudara saya dan saya tidur di loteng di atas tumpukan jerami. 
Celah-celah di rumah itu menyebabkan hembusan angin 
masuk melaluinya. Kadang-kadang di musim dingin udaranya 
dingin sekali sehingga waktu kami bangun di pagi hari karena 
begitu dinginnya mata kami tertutup rapat karena radang. 
Kami akan berteriak memanggil ibu kami, dan ia akan naik 
ke atas dengan membawa lemak panas dari daging rakun dan 
menggosokkannya ke mata kami sampai bagian yang keras itu 
hilang, dan kemudian kami dapat melihat. Anda tahu selama ini 
ada hembusan angin yang sangat dingin yang menerpa gereja 
di generasi ini, dan dengan berat hati saya katakan matanya 
sudah tertutup karena beku dan ia telah menjadi buta terhadap 
apa yang Tuhan sediakan untuknya. Gereja memerlukan 
minyak yang panas dari Roh Tuhan untuk membuka matanya. 
Jika ia tidak menerima Roh Tuhan maka ia akan terus 
menggantikan kuasa dengan program, dan Firman dengan 
kredo. Ia menghitung jumlah jemaat sebagai ukuran kesuksesan, 
daripada mencari buahnya. Para doktor teologi telah menutup 
pintu kepada iman dan melarang semua orang untuk masuk. 
Mereka sendiri tidak masuk, dan juga tidak mengizinkan siapa 
pun untuk masuk. Teologi mereka berasal dari buku pelajaran 
psikologi yang ditulis oleh orang yang tidak percaya. Ada 
sebuah buku pelajaran psikologi, sebuah buku yang diperlukan 
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oleh kita semua; yaitu Alkitab. Itu ditulis oleh Tuhan dan berisi 
psikologinya Tuhan. Anda tidak perlu doktor yang mana pun 
untuk menjelaskannya kepada Anda. Terimalah Roh Kudus dan 
biarlah Dia yang menjelaskannya. Ia yang menulis Buku itu dan 
Ia dapat memberi tahu Anda apa yang ada di dalamnya dan apa 
artinya. 1 Korintus 2:9-16, “Tetapi seperti ada tertulis: ‘Apa yang 
tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh 
telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: 
semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi 
Dia.’ Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh 
Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal 
yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Sebab siapa gerangan 
di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri 
manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? 
Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat 
di dalam diri Tuhan selain Roh Tuhan. Kita tidak menerima roh 
dunia, tetapi Roh yang berasal dari Tuhan, supaya kita tahu, 
apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kami berkata-kata 
tentang karunia-karunia Tuhan dengan perkataan yang 
bukan diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Kudus; 
membandingkan hal-hal rohani dengan yang rohani. Tetapi 
manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh 
Tuhan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia 
tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai 
secara Rohani. Tetapi manusia Rohani menilai segala sesuatu, 
tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab: ‘Siapakah 
yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati 
Dia?’ Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.”

 Nah jika semua hal itu yang diserukan oleh Roh untuk 
mengecam zaman ini adalah benar, maka kita memerlukan 
seseorang untuk tampil seperti yang telah dilakukan oleh 
Yohanes Pembaptis dan menantang gereja dengan cara yang 
tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan tepat itulah yang 
sedang datang ke zaman kita. Yohanes Pembaptis yang lain 
sedang datang dan ia akan berseru sama seperti yang telah 
dilakukan oleh pendahulu yang pertama itu. Kita mengetahui 
bahwa ia akan melakukan hal itu karena apa yang dikatakan 
oleh ayat berikutnya.

 “Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab 
itu bersemangatlah dan bertobatlah.” Wahyu 3:19. Ini adalah 
pesan yang sama yang disampaikan oleh Yohanes ketika ia 
berseru di padang gurun agamawi dari orang-orang Farisi, 
Saduki, dan yang tidak mengenal Tuhan, “BERTOBATLAH!” 
Dahulu tidak ada jalan lain; sekarang tidak ada jalan lain. 
Dahulu tidak ada jalan lain untuk kembali kepada Tuhan, dan 
sekarang juga tidak ada jalan lain. Itu adalah BERTOBAT. 
Ubahlah pikiran Anda. Berbaliklah. BERTOBATLAH, sebab 
mengapa engkau mau mati?
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 Mari kita memeriksa frasa pertama itu, “Barangsiapa 
Kukasihi.” Di dalam bahasa Yunani penekanannya ada pada 
kata ganti persona “AKU.” Ia tidak berkata seperti banyak 
orang yang merasa bahwa Ia seharusnya berkata, “Barangsiapa 
mengasihi AKU.” Tidak Pak. Kita jangan pernah mencoba untuk 
menjadikan Yesus sebagai SASARAN dari kasih manusia dalam 
ayat ini. Tidak! BARANGSIAPA adalah ORANG-ORANG 
YANG DIKASIHI Tuhan. Itu adalah kasih-NYA, yang 
sedang dibicarakan, BUKAN kasih kita. Jadi sekali lagi kita 
mendapati bahwa kita bermegah di dalam keselamatan-Nya, 
di dalam maksud-Nya dan rencana-Nya, dan kita diteguhkan 
dengan lebih kuat lagi dalam kebenaran dari ajaran tentang 
Kedaulatan Tuhan. Bahkan seperti yang Ia katakan dalam 
Roma 9:13. “Aku mengasihi Yakub.” Karena ia HANYA 
mengasihi BARANGSIAPA, apakah sekarang Ia berada dalam 
keadaan puas, sedang menantikan kasih dari mereka yang 
belum mendekat kepada-Nya? Sama sekali tidak demikian, 
sebab Ia mengatakan juga dalam Roma 9:13, “Aku membenci 
Esau.” Dan dalam ayat 11 Roh secara tegas mengatakan, 
“Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum 
melakukan yang baik atau yang jahat, SUPAYA RENCANA 
TUHAN MENURUT PEMILIHAN-NYA DITEGUHKAN, bukan 
berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan-Nya.” 
Kasih ini adalah “Kasih Pilihan.” Ini adalah kasih-Nya kepada 
orang-orang pilihan-Nya. Dan kasih-Nya kepada mereka adalah 
terpisah dari KEBAIKAN MANUSIA sebab dikatakan bahwa 
rencana Tuhan teguh di dalam pemilihan yang sesungguhnya 
berlawanan dengan perbuatan manusia atau apa saja yang ada 
di dalam diri manusia itu. Karena “SEBELUM ANAK-ANAK 
ITU DILAHIRKAN” Ia TELAH berkata, “Aku mengasihi Yakub, 
tetapi membenci Esau.”
 Dan sekarang Ia berkata kepada milik-Nya, “Barangsiapa 
Kukasihi, ia KUTEGOR DAN KUHAJAR.” Menegor adalah 
memperingatkan. Memperingatkan adalah “menyingkapkan 
dengan tujuan untuk mengoreksi.” Menghajar bukan berarti 
menghukum. Itu berarti “mendisiplin sebab tujuannya adalah 
untuk mengubah orang itu.” Inilah tepatnya apa yang kita 
temukan dalam Ibrani 12:5-11, “Dan sudah lupakah kamu akan 
nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: 
‘Hai anak-Ku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan 
janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan-Nya; 
karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia 
menyesah setiap orang yang diakuinya-Nya sebagai anak.’ Jika 
kamu harus menanggung ganjaran; Tuhan memperlakukan 
kamu seperti anak. Sebab di manakah terdapat anak yang 
tidak dihajar oleh Bapanya? Tetapi, jikalau kamu bebas 
dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu 
bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya: 
dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan 
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mereka kita hormati; kalau demikian bukankah kita harus 
lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? 
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai 
dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar 
kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam 
kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia 
diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi 
kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan 
damai kepada mereka yang dilatih olehnya.”
 Sekarang di sinilah dinyatakan kasih Tuhan. Dalam kasih 
Ia menginginkan keluarga-Nya sendiri, sebuah keluarga yang 
terdiri dari anak-anak — anak-anak yang seperti diri-Nya 
sendiri. Di hadapan-Nya terdapat semua umat manusia seperti 
SATU gumpalan tanah liat. Sekarang dari gumpal yang sama 
itu Ia akan membuat bejana-bejana untuk tujuan yang mulia 
dan tujuan yang tidak mulia. Dia sendiri yang akan melakukan 
PEMILIHAN. Kemudian mereka yang dipilih, yang dilahirkan 
dari Roh-Nya akan dilatih untuk menjadi serupa dengan 
gambaran-Nya di dalam langkah mereka. Ia MENEGOR 
dengan segala kesabaran dan kelemahlembutan dan belas 
kasihan. Ia MENGHAJAR dengan tangan yang berlubang paku. 
Kadang-kadang Tukang Periuk ini harus mengambil bejana 
yang sedang Ia kerjakan dan benar-benar menghancurkannya 
supaya Ia dapat membentuk ulang bejana itu tepat seperti yang 
diinginkan-Nya. TETAPI ITU ADALAH KASIH. ITU ADALAH 
KASIH-NYA. SELAIN DARI KASIH-NYA TIDAK ADA CARA 
LAIN. TIDAK MUNGKIN ADA.
 Oh, kawanan kecil, janganlah takut. Zaman ini sedang 
berakhir dengan cepat. Sementara zaman ini berakhir 
lalang-lalang itu akan diikat bersama, dan sebagaimana tali 
tiga-rangkap tidak mudah diputuskan, mereka akan memiliki 
kekuatan tiga-rangkap yang sangat besar yang terdiri dari 
kekuatan politik, fisik, dan agama (dari Iblis), dan mereka akan 
berusaha untuk menghancurkan mempelai wanita Kristus. 
Mempelai wanita itu akan menderita, tetapi ia akan bertahan. 
Janganlah takut terhadap hal-hal itu yang akan datang menimpa 
bumi, sebab Ia “Yang mengasihi milik-Nya, Ia mengasihi mereka 
sampai kepada kesudahannya.” Yohanes 13:1.
 “Bersemangatlah dan bertobatlah.” Nah gereja palsu 
ini memiliki semangat; jangan keliru tentang hal itu. 
Semangatnya benar-benar seperti semangat orang Yahudi, 
Yohanes 2:17, “Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan 
Aku.” Tetapi ini adalah semangat yang salah. Ini adalah 
semangat bagi rumah mereka sendiri. Ini adalah untuk 
kredo, dogma, organisasi, dan kebenaran mereka sendiri. 
Mereka telah mengeluarkan Firman dan menggantikannya 
dengan ide mereka sendiri. Mereka telah melengserkan Roh 
Kudus dan menjadikan manusia sebagai pemimpin. Mereka 
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telah menyampingkan Hidup Kekal sebagai satu Pribadi, 
dan menjadikan itu perbuatan-perbuatan baik, atau bahkan 
mematuhi gereja melebihi perbuatan-perbuatan baik itu.
 Tetapi Tuhan sedang memanggil semangat yang lain. Yaitu 
semangat untuk berseru “AKU SALAH.” Nah siapa yang 
akan mengatakan bahwa ia salah? Apa yang mendasari semua 
denominasi ini? — klaim bahwa mereka adalah yang asli, 
dan berasal dari Tuhan, — klaim bahwa mereka benar. Nah 
mereka tidak bisa benar SEMUA. Sebenarnya TIDAK ADA 
SATU PUN dari mereka yang benar. Mereka adalah kuburan 
yang dicat putih, penuh dengan tulang orang mati. Mereka 
tidak memiliki kehidupan. Mereka tidak memiliki bukti bahwa 
mereka benar. Tuhan tidak pernah memperkenalkan diri-Nya 
di dalam organisasi mana pun. Mereka mengatakan bahwa 
mereka benar sebab mereka sendiri yang mengatakannya, 
tetapi mengatakan itu tidak menjadikan itu demikian. Mereka 
memerlukan “Demikianlah firman Tuhan” yang terbukti 
benar dari Tuhan, dan mereka tidak memilikinya.
 Sekarang biarlah saya mengatakan hal ini di sini. Saya 
tidak percaya bahwa Tuhan hanya memanggil gereja yang palsu 
untuk bertobat. Di dalam ayat ini Ia sedang berbicara kepada 
orang-orang pilihan-Nya. Mereka harus bertobat, juga. Banyak 
dari anak-anak-Nya masih berada di dalam gereja-gereja palsu 
itu. Merekalah yang dibicarakan dalam Efesus 5:14, “Bangunlah, 
hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan 
Kristus akan bercahaya atas kamu.” Tidur bukan berarti mati. 
Mereka ini sedang tidur di antara orang-orang mati. Mereka 
berada di luar sana di dalam denominasi-denominasi yang mati. 
Mereka sedang hanyut bersama-sama dengan mereka. Tuhan 
berseru, “BANGUNLAH! Bertobatlah dari kebodohanmu.” 
Di sini mereka sedang meminjamkan pengaruh mereka, 
memberikan waktu mereka dan uang mereka, sebenarnya hidup 
mereka kepada organisasi-organisasi antikristus ini, dan sambil 
berpikir bahwa semua itu baik. Mereka perlu bertobat. Mereka 
harus bertobat. Mereka perlu mengubah pikiran mereka dan 
berpaling kepada kebenaran.
 Ya, inilah zaman yang paling perlu bertobat. Tetapi apakah 
ia mau? Apakah ia akan membawa kembali Firman itu? Apakah 
ia akan kembali menempatkan Roh Kudus untuk bertakhta di 
dalam kehidupan orang? Apakah ia akan kembali menghormati 
Yesus sebagai SATU-SATUNYA Juru Selamat? Saya katakan 
tidak, sebab ayat selanjutnya menyingkapkan kebenaran yang 
mengherankan dan mengejutkan pada penutupan zaman ini.

KRISTUS BERADA DI LUAR GEREJA

 Wahyu 3:20-22, “Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan 
mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan 



ZAMAN GEREJA LAODIKIA 399

membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan 
Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama 
dengan Aku. Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan 
bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana 
Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan 
Bapa-Ku di atas takhta-Nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia 
mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”

 Nah ada banyak kebingungan mengenai ayat ini karena 
begitu banyak penginjil yang memakainya dalam penginjilan 
pribadi, seolah-olah Yesus berada di muka pintu hati dari 
setiap orang berdosa sambil mengetuk untuk masuk. Lalu 
dikatakan bahwa jika orang berdosa itu membukakan pintu, 
maka Tuhan akan masuk. Tetapi ayat ini bukan berbicara 
kepada orang-orang berdosa secara perorangan. Seluruh 
pesan ini memiliki sebuah kesimpulan seperti setiap pesan 
yang ada di setiap zaman. Di dalam ayat 22 dikatakan, “Siapa 
bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan 
Roh kepada JEMAAT-JEMAAT.” Jadi ini adalah pesan 
kepada gereja di zaman terakhir. Ini adalah kondisi gereja 
Laodikia sementara kesudahannya sudah dekat. Ini bukan 
pesan pribadi kepada seseorang; ini adalah Roh yang sedang 
memberi tahu kita di mana Kristus berada. KRISTUS TELAH 
MENINGGALKAN GEREJA. Bukankah ini adalah akibat 
atau kesudahan yang logis jika Firman disingkirkan untuk 
diganti dengan kredo, Roh Kudus dilengserkan untuk diganti 
dengan para paus, uskup, presiden, penasihat, dan lain-lain, 
dan Juru Selamat digantikan dengan sebuah program 
kerja, atau kegiatan menjadi anggota gereja, atau sejenis 
penyesuaian diri kepada sistem gereja? Apalagi yang dapat 
dilakukan untuk menentang Dia? Ini adalah kemurtadan! Ini 
adalah kejatuhan! Ini adalah pintu terbuka bagi antikristus, 
sebab jika Seseorang datang dalam Nama Bapa-Nya (Yesus) 
tidak diterima, tetapi ditolak, maka akan datang seseorang 
yang lain atas namanya sendiri (pendusta, seorang yang 
berpura-pura) dan mereka akan menerima dia, Yohanes 5:43. 
Manusia durhaka, anak kebinasaan itu akan mengambil alih.

 Matius 24, menyebutkan tanda-tanda di langit mengenai 
akhir zaman ini tepat sebelum Yesus datang. Saya ingin tahu 
apakah Anda melihat tanda itu digenapi baru-baru ini untuk 
menggambarkan kebenaran ini yang sedang kita bicarakan. 
Kebenaran itu adalah bahwa selama ini Yesus didorong ke 
samping terus sehingga di zaman terakhir ini Ia telah terdorong 
ke luar dari gereja. Ingatlah di zaman pertama gereja hampir 
sepenuhnya bulat sebagai gereja kebenaran. Tetapi di sana ada 
sedikit kesalahan yang disebut perbuatan pengikut Nikolaus 
yang membuat bulatan itu tidak penuh. Kemudian di zaman 
berikutnya lebih banyak kegelapan lagi menyusup ke dalam 
sehingga bulatan cahaya itu sinarnya berkurang, dan kegelapan 



400 SEBUAH URAIAN MENGENAI KETUJUH ZAMAN GEREJA

Gerhana bulan total ketika Paus mengunjungi Yerusalem.

21

43

65
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lebih menutupi bulatan itu. Di zaman ketiga lebih banyak lagi 
kegelapan yang menutupinya, dan di zaman keempat yang 
merupakan Zaman Kegelapan, terang itu hampir seluruhnya 
lenyap. Nah renungkanlah hal ini. Gereja bercahaya dalam 
pantulan sinar Kristus. Kristus adalah MATAHARI. Gereja 
adalah BULAN. Jadi bulatan cahaya ini adalah bulan. Ia telah 
berkurang dari hampir bulan purnama di zaman pertama, 
menjadi sebuah irisan kecil di zaman keempat. Tetapi di zaman 
kelima ia mulai bertumbuh. Di zaman keenam ia mengambil 
langkah yang besar dalam pertumbuhannya. Di dalam sebagian 
dari zaman ketujuh ini ia masih bertumbuh, ketika secara 
tiba-tiba ia berhenti, dan menyusut sampai hampir tidak ada 
sama sekali, jadi bukannya terang tetapi itu adalah kegelapan 
dari kemurtadan, dan di akhir dari zaman itu ia tidak bercahaya 
lagi sebab kegelapan telah mengambil alih. Sekarang Kristus 
berada di luar gereja. Inilah tanda di langit itu. Gerhana 
bulan yang terakhir adalah gerhana total. Ia telah menyusut 
menjadi kegelapan yang total dalam tujuh tahap. Pada tahap 
ketujuh, kegelapan total itu terjadi ketika Paus dari Roma 
(Paulus Keenam) pergi ke Palestina untuk melakukan sebuah 
kunjungan ke Yerusalem. Ia adalah paus pertama yang pernah 
pergi ke Yerusalem. Paus itu dinamakan Paulus Keenam. Paulus 
adalah utusan yang pertama dan orang ini memakai nama 
itu. Perhatikan itu adalah yang keenam, atau angka manusia. 
Ini lebih daripada suatu kebetulan. Dan ketika ia pergi ke 
Yerusalem, bulan atau gereja berubah menjadi gelap total. 
Inilah dia. Inilah kesudahan itu. Generasi ini tidak akan berlalu 
sebelum semuanya digenapi. Ya Tuhan Yesus, datanglah segera!
 Sekarang kita dapat melihat mengapa ada dua pokok 
anggur, yang satu benar dan yang satu lagi palsu. Sekarang 
kita dapat melihat mengapa Abraham memiliki dua anak 
laki-laki, yang satu menurut daging (yang menganiaya Ishak) 
dan yang satu lagi menurut janji. Sekarang kita dapat melihat 
bagaimana dari orang tua yang sama dua anak laki-laki yang 
kembar muncul, yang satu mengetahui dan mencintai hal-hal 
yang berasal dari Tuhan, dan yang satu lagi mengetahui 
banyak dari kebenaran yang sama, tetapi bukan berasal 
dari Roh yang sama, dan oleh karena itu menganiaya anak 
pilihan itu. Tuhan tidak mengutuk demi untuk mengutuk saja. 
Tuhan mengutuk demi orang pilihan itu. ORANG PILIHAN 
TIDAK DAPAT menganiaya orang pilihan. ORANG PILIHAN 
TIDAK DAPAT menjahati orang pilihan. Orang terkutuklah 
yang menganiaya dan menghancurkan orang pilihan. Oh, 
orang-orang yang terkutuk itu adalah orang-orang beragama. 
Mereka pandai. Mereka berasal dari garis keturunan Kain, 
benih ular. Mereka membangun Babel-Babel mereka, 
mereka membangun kota-kota mereka, mereka membangun 
kekaisaran-kekaisaran mereka, dan sambil berseru kepada 
Tuhan. Mereka membenci benih yang sejati, dan mereka 
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akan melakukan apa saja yang mereka bisa, (bahkan dalam 
Nama Tuhan) untuk menghancurkan orang-orang pilihan 
Tuhan. Tetapi mereka diperlukan. “Apakah hubungan kulit 
gandum dengan gandum? Tidak ada kulit gandum, tidak ada 
gandum. Tetapi pada akhirnya, apa yang terjadi dengan kulit 
gandum itu? Ia dibakar dengan api yang tak terpadamkan. 
Dan gandum itu? Di manakah dia? Ia dikumpulkan ke dalam 
lumbung-Nya. Di sanalah Ia berada.
 Oh orang-orang pilihan Tuhan, awas. Pelajarilah dengan 
teliti. Berhati-hatilah. Kerjakan keselamatanmu dengan takut 
dan gentar. Bersandarlah kepada Tuhan dan jadilah kuat di 
dalam kuasa-Nya. Musuhmu, si iblis, bahkan sekarang ini juga 
seperti singa yang mengaum-aum sedang mencari orang yang 
dapat ditelannya. Berjaga-jagalah di dalam doa dan tetaplah 
teguh. Ini adalah akhir zaman. Baik pokok anggur yang benar 
maupun pokok anggur yang palsu keduanya sedang menjadi 
matang, tetapi sebelum gandum menjadi matang, lalang yang 
telah masak itu harus diikat untuk dibakar. Lihatlah, mereka 
semua bergabung ke dalam Dewan Gereja-Gereja se-Dunia. Itu 
adalah pengikatan. Pengumpulan gandum ke dalam lumbung 
akan terjadi dengan segera. Tetapi saat ini kedua roh itu sedang 
bekerja di dalam kedua pokok anggur itu. Keluarlah dari antara 
lalang-lalang itu. Mulailah menjadi pemenang supaya Anda 
boleh dianggap layak bagi Tuhanmu, dan layak untuk berkuasa 
dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia.

TAKHTA PEMENANG

 Wahyu 3:21, “Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan 
bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana 
Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan 
Bapa-Ku di atas takhta-Nya.”
 Nah apa yang harus kita kalahkan? Itu adalah pertanyaan 
yang wajar untuk ditanyakan di sini. Tetapi itu bukanlah 
pemikiran yang sebenarnya dari ayat ini, sebab yang 
ditekankan di sini bukan APA yang harus kita kalahkan 
tetapi BAGAIMANA cara kita mengalahkan. Nah hal ini logis, 
sebab apakah menjadi masalah APA yang harus kita kalahkan 
asalkan kita tahu BAGAIMANA kita dapat mengalahkan?
 Pandangan sepintas pada ayat-ayat Kitab Suci yang 
menuliskan tentang kemenangan Tuhan Yesus akan 
memperlihatkan kebenaran mengenai hal ini. Matius 4, di 
mana di dalamnya Yesus dicobai oleh iblis, Ia mengalahkan 
pencobaan-pencobaan pribadi dari Iblis dengan Firman, dan 
dengan Firman saja. Ketiga pencobaan besar itu cocok sekali 
dengan pencobaan di Taman Eden, yaitu keinginan daging, 
keinginan mata, dan keangkuhan hidup, masing-masing 
dari pencobaan itu dikalahkan oleh Yesus dengan Firman. 
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Hawa jatuh dalam pencobaan pribadi dari Iblis karena tidak 
memakai Firman. Adam jatuh karena dengan jelas tidak 
menaati Firman. Tetapi Yesus telah mengalahkan dengan 
Firman. Dan saat ini, biarlah saya mengatakan bahwa inilah 
satu-satunya cara untuk menjadi seorang pemenang, ini juga 
satu-satunya cara Anda dapat mengetahui apakah Anda akan 
menang, karena Firman itu TIDAK BISA gagal.
 Sekarang perhatikan lagi bagaimana Yesus mengalahkan 
sistem agama dunia. Ketika Ia secara berulang kali diusik 
oleh ahli-ahli teologi di zaman-Nya, Ia selalu memakai 
Firman. Ia hanya mengucapkan apa yang telah diberikan Bapa 
kepada-Nya untuk diucapkan. Tidak pernah sekali pun dunia 
ini tidak benar-benar dibuat bingung oleh hikmat-Nya sebab 
itu adalah hikmat Tuhan.
 Di dalam kehidupan pribadi-Nya, bergumul dengan 
diri-Nya sendiri, Ia menang melalui ketaatan kepada Firman 
Tuhan. Di dalam Ibrani 5:7 dikatakan, “Dalam hidup-Nya 
sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan 
permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, 
Yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 
kesalehan-Nya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah 
Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah 
diderita-Nya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia 
menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang 
taat kepada-Nya.” Ia telah taat kepada apa? Firman Tuhan.
 Jadi sekarang, tidak ada seorang pun yang akan 
duduk di atas takhta Tuhan Yesus Kristus, kecuali kalau 
ia telah hidup menurut Firman itu. Doamu, puasamu, 
pertobatanmu — tidak peduli apa pun yang Anda 
persembahkan kepada Tuhan — tidak ada satu pun dari 
hal-hal itu yang akan membuat Anda memperoleh hak 
istimewa untuk duduk di atas takhta itu. Itu hanya akan 
diberikan kepada Mempelai Wanita FIRMAN. Sebagaimana 
takhta raja diduduki bersama dengan ratunya sebab ia telah 
menjadi satu dengan raja, jadi hanya mereka yang berasal dari 
Firman itu, sebagaimana Ia berasal dari Firman itu, yang akan 
duduk bersama-sama di atas takhta itu.
 Ingatlah bahwa kami telah memperlihatkan dengan jelas 
di sepanjang segala zaman itu bahwa sebagaimana Adam dan 
Hawa jatuh karena mereka meninggalkan Firman, demikian 
pula Zaman Efesus jatuh karena menyimpang sedikit dari 
Firman, sehingga karena setiap zaman yang berikutnya terus 
menjauh, maka kita sampai kepada penolakan Firman yang 
terakhir oleh sistem Gereja Sedunia itu. Zaman Laodikia ini 
berakhir di dalam kegelapan akan Firman, dengan demikian 
menyebabkan perginya Tuhan dari tengah-tengah gereja. Ia 
berdiri di luar sambil memanggil milik-Nya yang mengikuti 
Dia dengan ketaatan kepada Firman. Setelah sebuah 
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demonstrasi yang singkat dan penuh kuasa dari Roh maka 
kelompok kecil yang dikejar-kejar dan dianiaya ini akan pergi 
untuk berada bersama-sama dengan Yesus.

KESUDAHAN DARI ZAMAN-ZAMAN 
BANGSA BUKAN YAHUDI

 Zaman ini adalah zaman terakhir dari tujuh zaman gereja. 
Apa yang dimulai di zaman pertama atau Zaman Efesus harus 
dan akan sampai kepada buah yang matang dan penuaian 
di zaman terakhir atau Zaman Laodikia ini. Kedua pokok 
anggur itu akan menghasilkan buah terakhirnya. Kedua roh 
itu akan mengakhiri manifestasi mereka pada tujuan terakhir 
mereka masing-masing. Penaburan, penyiraman, pertumbuhan 
semuanya telah selesai. Musim panas telah berakhir. Sekarang 
sabit itu diayunkan pada tuaian.
 Di dalam ayat 15 sampai 18 yang baru saja kita pelajari 
terbentang gambar yang sesungguhnya dari pokok anggur 
palsu yang telah matang, roh palsu, jemaat dari gereja palsu. 
“Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak 
panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi 
karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, 
Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku. Karena 
engkau berkata: Aku kaya dan aku telah memperkayakan 
diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau 
tidak tahu, bahwa engkau malang, dan menyedihkan, miskin, 
buta dan telanjang, maka Aku menasihatkan engkau, supaya 
engkau membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan 
dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian 
putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan 
ketelanjanganmu yang memalukan; dan mengurapi matamu 
dengan pelumas mata, supaya engkau dapat melihat.” Tidak 
pernah ada kata-kata yang mengungkapkan pencelaan yang 
lebih pahit, dan tidak ada orang beragama yang sombong 
dan angkuh yang lebih pantas untuk menerimanya. Tetapi di 
dalam ayat 21, “Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan 
bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana 
Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan 
Bapa-Ku di atas takhta-Nya,” kita mendapati bahwa pokok 
anggur yang benar itu, Roh yang benar, orang-orang dari 
Gereja yang benar itu ditinggikan sampai ke takhta Tuhan 
dengan pujian tertinggi yang pernah diberikan kepada sebuah 
kelompok Rohani yang teguh dan rendah hati.
 Perkataan Yohanes Pembaptis yang dengan tepat 
menggambarkan Kristus dalam hubungan-Nya dengan gereja 
yang benar dan yang palsu sekarang sedang digenapi. Matius 
3:11-12, “Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda 
pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku 
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lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan 
kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus 
dan dengan api. Alat penampi sudah di tangan-Nya. Ia akan 
membersihkan tempat pengirikan-Nya dan mengumpulkan 
gandum-Nya ke dalam lumbung, tetapi sekam itu akan 
dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan.” Kristus, 
Penuai Yang Agung, sekarang sedang menuai hasil dari bumi 
ini. Ia mengumpulkan gandum ke dalam lumbung dengan 
cara datang kepada milik-Nya dan menerima mereka kepada 
diri-Nya untuk selama-lamanya. Kemudian Ia kembali untuk 
menghancurkan orang fasik dengan api yang tak terpadamkan.
 Rahasia tentang lalang dan gandum dari Matius 13:24-30, 
sekarang sedang digenapi juga. “Yesus membentangkan 
suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, kata-Nya: 
‘Hal Kerajaan Sorga itu seumpama orang yang menaburkan 
benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua 
orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di 
antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan 
mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah 
hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata: Tuan, 
bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari 
manakah lalang itu? Jawab tuan itu: Seorang musuh yang 
melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya: 
Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 
Tetapi ia berkata: Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut 
tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah 
keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu 
itu aku akan berkata kepada para penuai: Kumpulkanlah 
dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar; 
kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung-Ku.’”
 Gandum dan lalang itu, yang sejak zaman pertama sampai 
sekarang telah bertumbuh secara berdampingan, akan dituai. 
Apa yang dimulai oleh Nicea untuk dicapai akhirnya telah 
terjadi. Dengan segenap kekuatan organisasi gereja palsu 
itu berpaling dari sisa-sisa kebenaran, dan dengan kekuatan 
politik telah memperkuat dirinya melalui dukungan negara 
dan memulai usaha untuk membasmi orang percaya yang 
sejati untuk selama-lamanya. Tetapi pas ketika ia hampir 
mencapai siasat pengecutnya, gandum itu telah dikumpulkan 
ke dalam lumbung. Gandum dan lalang tidak lagi akan 
tumbuh berdampingan. Lalang tidak lagi akan menerima 
berkat dari Tuhan yang disebabkan oleh keberadaan gandum 
itu, sebab gandum itu akan pergi, dan murka Tuhan akan 
dicurahkan dalam meterai keenam yang akan berakhir di 
dalam kebinasaan orang-orang fasik secara total.
 Nah barusan saya mengatakan bahwa pokok anggur yang 
palsu menghasilkan buah di zaman ini. Buahnya akan menjadi 
matang dan masak. Itu benar. Gereja roh jahat ini, yang 
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penuh dengan kedurhakaan, akan disingkapkan sebagai biji 
sesawi yang tumbuh menjadi pohon di mana burung-burung 
di udara bersarang di dalamnya. Antikristus akan menjadi 
kepala dari gereja itu, rahasia kedurhakaan. Semua ini 
adalah benar. Dan jika ini adalah benar, maka harus benar 
pula bahwa Gereja Mempelai Wanita akan menjadi dewasa, 
dan kematangannya akan menjadikan dia serupa dengan 
Tuhannya melalui Firman, dan Kepala dari gereja tersebut 
Yang akan datang kepadanya adalah Rahasia Ketuhanan, 
Yang sebenarnya adalah Kristus. Dan sementara gereja palsu 
itu dengan segala kelicikan dan kuasa iblis yang terdiri dari 
kekuatan politik, kekuatan fisik dan roh-roh kegelapan 
menyerang pokok anggur yang benar ini, maka pokok anggur 
yang benar ini dengan kepenuhan Roh dan Firman akan 
melakukan tindakan-tindakan yang penuh kuasa seperti yang 
dilakukan oleh Yesus. Kemudian sementara ia mendekati 
Batu-Utamanya, dan menjadi seperti Dia melalui Firman, 
Yesus akan datang supaya mempelai wanita dan Mempelai 
Pria akan menjadi satu untuk selama-lamanya.

 Manifestasi-manifestasi yang dapat dilihat dari apa yang 
selama ini saya katakan kepada Anda sudah terlihat di sekitar 
kita. Gerakan oikumene dari lalang itu adalah fakta. Tetapi ini 
juga adalah sebuah fakta bahwa nabi untuk zaman terakhir 
ini harus menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan yang 
akan mendahului kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebab 
dengan pesannya hati anak-anak akan dibuat berbalik kepada 
bapa-bapa Pentakosta, dan bersama dengan pemulihan 
Firman akan datang pula pemulihan kuasa.

 Betapa kritisnya waktu ini di mana di dalamnya kita hidup. 
Betapa kita harus berhati-hati supaya kita tetap setia kepada 
Firman ini dan tidak mengurangkan atau menambahkan 
kepadanya, sebab siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak 
dikatakan oleh Tuhan menjadikan Dia seorang pembohong. 
Apa yang secara khusus ada di dalam pikiran saya adalah ini: 
Sekitar pergantian abad perasaan lapar akan Tuhan yang 
ditimbulkan di Zaman Filadelfia mendatangkan sebuah seruan 
untuk menerima Roh Tuhan. Dan ketika seruan itu dijawab 
oleh Tuhan dengan mengirimkan manifestasi dalam bahasa 
roh, penafsiran bahasa roh dan nubuat, dengan segera sebuah 
kelompok, dan sangat bertentangan dengan Firman, menyusun 
sebuah ajaran bahwa bahasa roh adalah bukti dari pembaptisan 
dengan Roh Kudus. Bahasa roh sama sekali bukan sebuah bukti. 
Itu adalah manifestasi, tetapi bukan bukti. Kesalahan dari 
ajaran itu bukan hanya terlihat dari tidak adanya ayat Kitab 
Suci yang mendukungnya, tetapi mereka yang menganut ajaran 
tersebut dengan segera membentuk organisasi atas dasar ajaran 
tersebut, yang membuktikan bahwa mereka tidak berada di 
dalam kebenaran sebagaimana mereka menghendaki supaya 
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orang-orang mempercayainya. Oh, itu kelihatannya baik. Itu 
kelihatan seperti kembalinya hari Pentakosta. Tetapi itu terbukti 
bahwa itu bukan. Itu tidak mungkin, sebab ia diorganisasikan. 
Itu adalah kematian, bukan kehidupan. Itu kelihatan sangat 
mirip dengan yang asli sehingga banyak orang yang tertipu. Nah 
jika itu bukan yang asli, lalu apa itu? Itu adalah kulit gandum, 
sekam. Ketika masih dalam bentuk pelepah yang lembut dan 
hijau, itu terlihat seperti gandum yang sesungguhnya. Tetapi 
jika seseorang pergi ke ladang dan melihat apa yang tampaknya 
persis seperti gandum itu sebenarnya hanyalah kulit gandum, 
(sebab biji gandumnya belum terbentuk) jadi ini hanyalah kulit 
yang lembut yang tampaknya seperti biji gandum yang masih 
akan datang itu. Biji gandum Pentakosta yang mula-mula akan 
datang kembali di zaman terakhir ini. Ia telah dikubur di Nicea. 
Ia telah memunculkan sebuah tunas di Sardis. Ia menumbuhkan 
jumbai di Filadelfia, dan ia akan matang di Laodikia. Tetapi ia 
tidak dapat kembali kepada yang mula-mula itu sebelum Firman 
dipulihkan. Nabi itu belum muncul. Tetapi sekarang menurut 
waktu di mana di dalamnya kita berada di Zaman Laodikia ini, 
“Nabi-Utusan” dari Wahyu 10:7 harus telah berada di bumi 
ini. Sekali lagi “Demikianlah firman Tuhan” harus berada di 
sini, siap untuk dimanifestasikan dengan pembuktian yang 
tidak bisa salah. Jadi Benih Yang Benar ini sudah matang, dan 
KEMUDIAN PENUAIAN.

 Masa penuaian. Ya, masa penuaian. Kedua pokok anggur 
yang tumbuh bersama dan saling membelit ranting-rantingnya 
itu sekarang akan dipisahkan. Buah dari kedua pokok anggur 
itu yang begitu berbeda akan dikumpulkan ke lumbung 
yang terpisah. Kedua roh itu akan pergi ke tujuannya 
masing-masing yang terpisah. Sekarang adalah waktunya 
untuk memperhatikan panggilan terakhir yang hanya datang 
kepada Mempelai Wanita Gandum, “Keluarlah kamu dari 
padanya, hai umat-Ku, supaya kamu jangan mengambil 
bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu (gandum) 
jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya (lalang) 
(yaitu kesusahan besar dari meterai keenam dan Matius 24).”

PERINGATAN TERAKHIR DARI ROH

 Wahyu 3:22, “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan 
apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.”
 Ini adalah peringatan TERAKHIR. Tidak akan ada 
peringatan lain. Ruang takhta itu sudah disiapkan. 
Kedua-belas fondasi itu sudah diletakkan. Jalan-jalan 
dari emas sudah diratakan. Pintu-pintu gerbang dari 
mutiara-mutiara raksasa sudah diangkat dan engselnya 
dipasang. Seperti sebuah piramida ia berdiri dengan begitu 
cantik dan mulia. Makhluk-makhluk sorgawi yang sudah 
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mempersiapkannya memandang sambil menahan napas, sebab 
ia bercahaya dan berkilau-kilauan dengan suatu kemuliaan 
yang bukan dari bumi. Setiap aspek dari kecantikannya 
menceritakan sebuah kisah tentang kasih karunia yang 
mengagumkan dan tentang kasih Yesus. Ia adalah sebuah kota 
yang dipersiapkan bagi satu umat yang sudah dipersiapkan. Ia 
hanya menantikan penduduknya, dan dengan segera mereka 
akan memenuhi jalan-jalannya dengan bersukacita. Ya, ini 
adalah panggilan terakhir. Roh tidak akan berbicara lagi di 
zaman yang lain. Zaman-zaman itu sudah selesai.
 Tetapi syukur kepada Tuhan, pada saat ini, zaman ini 
belum berakhir. Ia masih berseru. Dan seruan-Nya bukan 
hanya di telinga rohani manusia oleh Roh-Nya, tetapi sekali 
lagi seorang nabi ada di bumi ini. Sekali lagi Tuhan akan 
menyingkapkan kebenaran seperti yang Ia lakukan kepada 
Paulus. Pada masa dari utusan yang ketujuh, pada masa Zaman 
Laodikia, utusannya akan menyingkapkan misteri-misteri 
Tuhan seperti yang disingkapkan kepada Paulus. Ia akan 
berbicara, dan mereka yang menerima nabi itu dalam namanya 
akan menerima dampak yang menguntungkan dari pelayanan 
nabi itu. Dan mereka yang mendengarkan dia akan diberkati 
dan menjadi bagian dari mempelai wanita di akhir zaman itu 
yang disebutkan dalam Wahyu 22:17, “Roh dan pengantin 
perempuan itu berkata: ‘Marilah!’” Biji gandum itu (Gandum 
Mempelai Wanita) yang jatuh ke dalam tanah di Nicea sudah 
kembali menjadi Biji Gandum Firman yang mula-mula lagi. 
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, dengarkan nabi 
Tuhan yang terbukti benar yang tampil di zaman terakhir ini. 
Apa yang ia katakan berasal dari Tuhan, mempelai wanita 
akan mengatakannya. Roh dan nabi serta mempelai wanita 
akan mengatakan hal yang sama. Dan apa yang akan mereka 
katakan sudah dikatakan di dalam Firman. Mereka sedang 
mengatakannya sekarang, “Keluarlah dari padanya sekarang, 
dan pisahkanlah dirimu.” Seruan itu sudah dikeluarkan. Seruan 
itu sedang berkumandang. Berapa lama suara itu akan berseru? 
Kami tidak tahu, tetapi satu hal yang kami tahu, itu tidak akan 
lama, sebab ini adalah zaman terakhir.
 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang 
Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Roh sudah berbicara. 
Matahari yang sedang terbenam sudah hendak memudar ke 
dalam kekekalan bagi zaman-zaman gereja itu. Lalu itu akan 
selesai semua. Untuk datang pada waktu itu akan sangat 
terlambat. Tetapi jika di suatu tempat di dalam seri ini Tuhan 
sudah melakukan sesuatu kepada Anda melalui Roh-Nya, 
kiranya sekarang juga Anda berpaling kepada-Nya dalam 
pertobatan dan memberikan hidup Anda kepada-Nya supaya 
oleh Roh-Nya Ia memberikan hidup kekal kepada Anda.



BAB SEPULUH

RINGKASAN ZAMAN-ZAMAN ITU

 Karena kenyataan bahwa pelajaran kita ini merupakan 
sebuah uraian ayat demi ayat mengenai ayat-ayat Kitab Suci 
yang berkaitan dengan ketujuh zaman itu, maka kami belum 
memaparkan suatu pola sejarah gereja yang berkesinambungan 
sebagaimana yang seharusnya telah kami lakukan. Oleh karena 
itu, inilah maksud kami sekarang yaitu untuk memakai bab 
ini, dan memulai dari Zaman Efesus untuk menelusuri gereja 
dan sejarahnya sepanjang segala zaman itu sebagaimana yang 
diberikan oleh Roh Tuhan kepada Yohanes. Kami tidak akan 
menambahkan materi yang baru tetapi lebih menekankan pada 
menghubungkan apa yang telah kita miliki.
 Dari apa yang telah kita pelajari kita mengetahui bahwa 
banyak dari Kitab Wahyu itu yang sama sekali disalahpahami 
karena sebelumnya kita tidak tahu bahwa “gereja” yang 
dibicarakan dan yang kepadanya perkataan itu ditujukan 
dalam kitab ini bukan menunjuk kepada “gereja” yang murni, 
“orang pilihan,” “tubuh Kristus,” “mempelai wanita,” tetapi 
itu ditujukan kepada semua orang yang disebut orang Kristen, 
entah mereka itu orang Kristen sejati atau hanya namanya saja. 
Seperti dikatakan bahwa TIDAK semua orang yang berasal 
dari Israel adalah orang Israel, jadi TIDAK semua orang yang 
disebut Kristen adalah orang Kristen. Demikianlah kita telah 
mempelajari bahwa gereja terdiri dari dua pokok anggur, yang 
benar dan yang palsu. Kedua pokok anggur itu dimotivasi oleh 
dua macam roh; yang satu memiliki Roh Kudus sedangkan 
yang satu lagi dilengkapi dengan roh antikristus. Keduanya 
mengklaim bahwa mereka mengenal dan dikenal Tuhan. 
Keduanya mengaku bahwa mereka berbicara bagi Tuhan. 
Keduanya memercayai beberapa kebenaran tertentu yang 
sangat dasar dan berbeda dalam hal-hal lain. Tetapi karena 
keduanya menyandang nama Tuhan, disebut orang Kristen, dan 
dengan menyandang nama itu jelaslah keduanya mengklaim 
bahwa mereka memiliki hubungan dengan Dia (Tuhan 
menyebut itu perkawinan), sekarang Tuhan menuntut keduanya 
untuk bertanggungjawab kepada-Nya dan oleh karena itu Ia 
berbicara kepada mereka masing-masing.
 Kita telah mempelajari lebih jauh bahwa kedua pokok 
anggur ini akan tumbuh berdampingan sampai akhir 
zaman ketika keduanya akan menjadi matang dan dituai. 
Pokok anggur yang palsu tidak akan mengalahkan dan 
menghancurkan pokok anggur yang benar, tetapi di sisi lain, 
pokok anggur yang benar juga tidak akan mampu membawa 
pokok anggur palsu itu ke dalam suatu hubungan yang 
menyelamatkan dengan Yesus Kristus.
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 Kita telah mempelajari kebenaran yang sangat 
menakjubkan, bahwa Roh Kudus dapat dan akan turun ke 
atas orang-orang Kristen yang tidak lahir baru dari pokok 
anggur palsu itu dan memanifestasikan berbagai tanda dan 
keajaiban dengan hebat, sama seperti Yudas yang memiliki 
sebuah pelayanan yang nyata di dalam Roh Kudus, meskipun 
ia, dia sendiri, dinyatakan sebagai seorang iblis.
 Dengan prinsip-prinsip ini di dalam pikiran kita maka kita 
akan memulai untuk menelusuri gereja melalui ketujuh zaman 
gereja yang bervariasi itu.
 Gereja lahir pada hari Pentakosta. Sebagaimana Adam 
yang pertama diberikan seorang mempelai wanita yang 
langsung dari tangan Tuhan dan tidak tercemar selama jangka 
waktu yang singkat, begitu pula Kristus, Adam yang terakhir, 
diberikan seorang mempelai wanita yang murni dan baru pada 
hari Pentakosta; dan selama beberapa waktu ia tetap terpisah 
dan tidak tercemar. “Orang-orang lain tidak ada yang berani 
menggabungkan diri kepada mereka” (Kisah Para Rasul 5:13), 
dan “Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah jemaat itu 
dengan orang yang diselamatkan.” Kisah Para Rasul 2:47. 
Berapa lama hal itu berlangsung kita tidak tahu, tetapi pada 
suatu hari sama seperti Hawa dicobai dan disesatkan oleh 
Iblis, demikian pula gereja dicemarkan dengan masuknya roh 
antikristus. “Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia 
telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia 
sudah ada di dalam dunia.” 1 Yohanes 4:3. Dan Yesus berkata 
mengenai mempelai wanita-Nya di zaman yang pertama 
itu, “Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau 
telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah 
betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan bertobatlah.” 
Wahyu 2:4-5. Gereja dalam zaman yang pertama itu telah 
menjadi seorang “wanita yang jatuh.” Sebagaimana Iblis telah 
mendapatkan Hawa sebelum Adam, begitu pula sekarang Iblis 
telah menyesatkan gereja, mempelai wanita Kristus, sebelum 
“perjamuan kawin Anak Domba.” Dan secara spesifik apakah 
yang terdapat di tengah-tengah gereja yang menyebabkan 
kejatuhan itu? Apalagi kalau bukan Wahyu 2:6, “SEGALA 
PERBUATAN PENGIKUT-PENGIKUT NIKOLAUS”? Zaman 
yang pertama itu telah berpaling dari mengikuti Firman Tuhan 
yang murni. Mereka berpaling dari tuntutan Tuhan bahwa 
gereja secara mutlak harus bergantung pada-Nya (bergantung 
sepenuhnya pada Tuhan untuk menggenapi Firman-Nya dari 
awal sampai akhir dan terlepas dari pemerintahan manusia) 
kepada doktrin pengikut Nikolaus, yang mengorganisasikan 
sebuah pemerintahan manusia di dalam gereja dan seperti yang 
dilakukan oleh semua pemerintahan, membuat undang-undang 
bagi umat. Mereka melakukan persis apa yang dilakukan oleh 
Israel. Mereka memilih pemerintahan manusia yang sesuai 
dengan tujuan mereka sebagai pengganti Firman dan Roh.
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 Kematian telah masuk. Bagaimana kita tahu? Tidakkah 
kita mendengar suara Roh yang diserukan pada zaman yang 
pertama itu bagi semua orang yang mau mendengar, ketika 
Ia sedang memanggil, “Barangsiapa menang, dia akan 
Kuberi makan dari Pohon Kehidupan yang ada di taman 
firdaus Tuhan”? Gereja telah menyerap terlalu dalam dari 
pohon kematian itu (atau pokok anggur palsu denominasi) 
yang kesudahannya adalah lautan api. Tetapi sekarang 
tidak ada kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk 
menjaga Pohon Kehidupan. Sekarang Tuhan tidak pergi dari 
tengah-tengah gereja seperti ketika Ia pergi dari Eden. Oh, 
tidak, Ia akan selalu berada di tengah-tengah gereja-Nya 
sampai zaman yang terakhir. Dan sampai pada waktu itu Ia 
masih memanggil semua orang untuk datang.
 Sekarang mari kita berhati-hati di sini. Pesan ini yang 
ditujukan kepada malaikat gereja yang ada di Efesus bukanlah 
sebuah pesan yang ditujukan kepada gereja lokal yang 
benar-benar ada di Efesus. Ini adalah sebuah pesan bagi 
ZAMAN itu. Dan di dalam zaman itu terdapat benih kebenaran 
dan benih kesesatan tepat seperti yang dinyatakan dalam 
perumpamaan tentang gandum dan lalang itu. Zaman-zaman 
gereja itu adalah ladangnya, dan di dalamnya ada gandum dan 
lalang. Gereja yang palsu membentuk organisasi, memanusiakan 
pemerintahan dan Firman, dan memerangi orang Kristen sejati.
 Lalang selalu tumbuh lebih hebat daripada gandum atau 
tanaman yang lain. Gereja lalang itu tumbuh dengan pesat di 
zaman yang pertama itu. Tetapi gereja gandum juga sedang 
bertumbuh. Sebelum akhir dari zaman pertama itu segala 
perbuatan para pengikut Nikolaus sedang bertumbuh di 
dalam gereja-gereja lokal pokok anggur yang palsu itu dengan 
usaha-usaha yang semakin giat untuk menyebarkan pengaruh 
mereka lebih jauh dari kelompok mereka saja. Pengaruhnya 
dirasakan oleh gereja yang benar sebab orang-orang seperti 
Polikarpus yang mulia mulai menyebut diri mereka uskup 
dengan arti yang tidak terkandung di dalam gelar itu menurut 
Firman. Juga dalam zaman itu, gereja yang benar telah 
kehilangan kasihnya yang semula. Kasih itu digambarkan 
sebagai kasih antara mempelai wanita dan mempelai pria pada 
waktu pernikahan mereka dan pada tahun-tahun pertama 
kehidupan perkawinan mereka. Kasih dan penyerahan yang 
sepenuhnya kepada Tuhan itu mulai dingin.
 Tetapi perhatikanlah. Wahyu 2:1 mengatakan bahwa 
Tuhan Yesus berada di tengah-tengah gereja-Nya dan 
memegang ketujuh utusan itu di tangan kanan-Nya. Karena 
mempelai wanita ini telah jatuh, karena sekarang gereja secara 
keseluruhan adalah sebuah campuran antara yang benar dan 
yang palsu, Ia tidak meninggalkannya. Itu adalah milik-Nya. 
Dan menurut Roma 14:7-9 hal itu tepat sekali, “Sebab tidak ada 
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seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan 
tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab 
jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan; dan jika kita mati, kita 
mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik 
Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati, dan bangkit, dan 
hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang 
mati, maupun atas orang-orang hidup.” Di atas kayu salib Ia 
telah membeli SELURUH manusia di dunia. Mereka adalah 
milik-Nya. Ia adalah Tuhan atas orang yang hidup dan orang 
yang mati. (Dalam kaitannya dengan kepemilikan, BUKAN 
hubungan.) Dan Ia berjalan di tengah-tengah tubuh itu yang di 
dalamnya ada kehidupan dan kematian.

 Apa yang telah ditanam di zaman yang pertama akan 
berkembang di zaman yang kedua dan di semua zaman yang 
lainnya sampai ia mencapai kematangan dan penuaian. Maka 
di Zaman Smirna kita mengharapkan suatu perluasan dan 
pencerahan dari sejarah gereja sebagai satu tubuh melalui 
pewahyuan Roh.

 Di dalam zaman ini kebencian dari pokok anggur yang 
palsu meningkat. Lihatlah, mereka telah (ayat 9) memisahkan 
diri dari pokok anggur yang benar. Mereka keluar dari 
antara mereka. Mereka adalah pendusta. Mereka menyebut 
diri mereka sendiri dengan sebutan yang tidak benar. Tetapi 
apakah Tuhan membinasakan mereka? Tidak. “Biarkan saja 
mereka, dan keduanya akan masuk ke dalam penuaian.”

 “Tetapi, Tuhan, mereka seharusnya dibinasakan sebab 
mereka sedang membinasakan umat-Mu. Mereka sedang 
membunuh umat-Mu.”

 “Tidak, biarkan saja mereka. Tetapi kepada mempelai 
wanita-Ku Aku berkata, ‘Setialah engkau sampai mati. 
Kasihilah Aku dengan lebih sungguh.’”

 Kita mengetahui dengan pasti bahwa pokok anggur yang 
palsu ini adalah pokok anggur dari Iblis. Perkumpulan mereka 
berasal dari dia (Iblis). Mereka berkumpul dalam Nama 
Tuhan dan berbohong bahwa mereka adalah milik Kristus. 
Mereka berkhotbah, mereka mengajar, mereka membaptis, 
mereka menyembah, mereka ikut mengambil bagian dalam 
berbagai upacara yang diberikan Kristus kepada gereja, 
namun mereka bukan dari Tuhan. Tetapi karena mereka 
mengatakan bahwa mereka dari Tuhan, maka Tuhan akan 
membuat mereka bertanggungjawab dan dalam setiap 
zaman Ia berbicara tentang mereka dan kepada mereka. 
Mereka benar-benar mengingatkan kita akan Bileam. Ia 
memiliki jabatan kenabian. Ia mengetahui cara yang benar 
untuk menghampiri Tuhan seperti yang diperagakan dalam 
mempersembahkan korban binatang-binatang yang tahir. 
Meskipun demikian, ia bukan seorang NABI FIRMAN yang 
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sejati, sebab, ketika Tuhan menyuruh dia jangan pergi untuk 
menghormati Balak dengan kehadirannya, ia tetap berusaha 
untuk pergi biar bagaimanapun, sebab ia terdorong oleh 
keinginannya akan emas dan kehormatan. Maka Tuhan 
membiarkan dia pergi. Kehendak Tuhan yang sempurna diganti 
dengan kehendak Tuhan yang diizinkan karena “keinginan 
hati” Bileam. Tuhan benar-benar berkata, “Pergilah.” Apakah 
Tuhan mengubah pikiran-Nya? Tidak Pak. Tuhan memiliki 
jalan-Nya sendiri tanpa menghiraukan kepergian Bileam. 
Bileam tidak membatalkan kehendak Tuhan. Tuhan memiliki 
cara-Nya sendiri biar bagaimanapun. Bileamlah yang kalah, 
sebab ia melewatkan Firman. Dan hari ini kita mendapati hal 
yang sama itu juga. Pengkhotbah wanita, organisasi, doktrin 
palsu, dan sebagainya, dan orang-orang menyembah Tuhan, 
bermanifestasi di dalam Roh dan terus saja berbuat seperti 
yang dilakukan Bileam, mengklaim bahwa Tuhan telah 
berbicara kepada mereka bahkan ketika amanat yang diterima 
itu bertentangan dengan Firman yang telah disingkapkan. 
Dan saya tidak akan menyangkal bahwa Tuhan berbicara 
kepada mereka. Tetapi itu sama saja seperti ketika Ia berbicara 
kepada Bileam kedua kalinya. Sebagaimana Ia tahu bahwa 
Bileam lebih menginginkan keinginan hatinya daripada 
Firman, dan Ia memberikan itu kepada dia, namun pada waktu 
yang bersamaan, pada akhirnya, cara-NYA SENDIRI yang 
terlaksana; begitu pula hari ini Tuhan mengatakan kepada 
orang-orang untuk jalan terus sesuai dengan keinginan hati 
mereka, sebab mereka telah menolak Firman. TETAPI BIAR 
BAGAIMANAPUN KEHENDAK TUHAN AKAN TETAP 
TERLAKSANA. Amin. Saya berharap Anda memahami hal 
ini. Ini tidak hanya akan menjelaskan banyak hal yang terlihat 
di dalam semua zaman tetapi khususnya ini akan menolong di 
akhir zaman ini yang mendapat begitu banyak manifestasi dan 
berkat lahiriah padahal seluruh periode ini sangat menentang 
Kehendak Tuhan “Yang-Telah-Disingkapkan-Oleh Firman”.

 Jika pernah ada zaman yang menerima pesan dengan 
nyaring dan jelas, inilah zamannya. Dahulu, dan sekarang, 
inilah kebenaran Perjanjian Lama itu, “Anak dari hamba 
perempuan itu akan menyusahkan anak dari perempuan 
merdeka itu sampai anak dari hamba perempuan itu diusir.” 
Hal itu memberi tahu kepada kita bahwa kebencian dan hujatan 
Iblis terhadap orang Kristen sejati akan dilampiaskan melalui 
sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang Kristen palsu 
dan nominal, dan ini akan meningkat sampai Tuhan mencabut 
pokok anggur palsu itu di akhir dari Zaman Laodikia.

 Sebagaimana dinyatakan oleh Roh nubuat bahwa pada 
zaman ketiga gereja duniawi akan mengadopsi doktrin pengikut 
Nikolaus. Pemisahan kaum imam dari kaum awam tumbuh dari 
kebenaran Alkitab mengenai para penatua (para gembala dari 
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jemaat lokal) yang memimpin jemaat dengan Firman, menjadi 
“perbuatan pengikut Nikolaus” di mana di dalamnya kaum 
imam menempatkan diri mereka dalam pangkat-pangkat di 
mana yang satu lebih tinggi dari yang lainnya, rumusan yang 
tidak alkitabiah itu kemudian berkembang menjadi sebuah 
keimamatan yang menempatkan kaum imam pada posisi di 
antara manusia dan Tuhan, dengan demikian memberikan 
hak-hak tertentu kepada kaum imam sementara pada waktu 
yang bersamaan mereka menyangkal hak-hak kaum awam yang 
diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Itu adalah merampas 
kekuasaan. Di zaman ini hal tersebut menjadi sebuah doktrin. 
Itu diteguhkan di dalam gereja sebagai firman Tuhan yang 
pasti, padahal sesungguhnya itu bukan. Tetapi kaum imam 
menyebut itu Firman Tuhan dan dengan demikian doktrin 
tersebut antikristus.

 Karena pemerintahan manusia sudah jelas adalah 
politik, gereja menjadi terlibat dalam politik. Keterlibatan ini 
diterima dengan baik oleh seorang kaisar dan diktator yang 
menggabungkan politik gereja dengan politik negara, dan 
dengan paksa menegakkan gereja palsu itu (agama palsu Iblis) 
sebagai agama yang benar. Dan melalui berbagai maklumat yang 
dikeluarkan oleh kaisar-kaisar yang berbeda kita mendapati 
gereja palsu itu dengan kekuasaan negara menghancurkan 
pokok anggur yang benar dengan lebih bersemangat.

 Sedih untuk dikatakan bahwa ternyata pokok yang benar itu 
tidak kebal terhadap doktrin ini. Dengan mengatakan demikian 
saya tidak mengartikan bahwa pokok anggur yang benar itu 
pernah menegakkan ide-ide para pengikut Nikolaus itu sebagai 
sebuah doktrin. Jauh dari hal itu. Tetapi ulat maut yang kecil itu 
terus menyedot pokok anggur yang benar itu dengan harapan ia 
akan jatuh. Bahkan di dalam gereja yang benar itu, orang-orang 
yang telah dipanggil Tuhan sebagai penilik jemaat memegang 
gelar jabatan itu dengan arti yang lebih tinggi sedikit dari 
sekadar tanggung jawab di dalam gereja lokal. Apa yang ada 
di dalam gereja pada masa itu bukanlah pengertian yang jelas 
dari Paulus. Sebab Paulus telah berkata, “Dan mereka telah 
memuliakan Tuhan karena aku.” Tidak peduli otoritas apa yang 
dimiliki Paulus, ia tetap mengarahkan orang untuk memandang 
kepada Tuhan Yang adalah sumber segala otoritas. Tetapi kaum 
imam selalu memandang kepada Kepemimpinan Ilahi PLUS 
MANUSIA, dan dengan demikian memberikan hormat kepada 
yang tidak seharusnya, kita mendapati bahwa gereja yang benar 
dinodai oleh paham humanisme. Dengan ditegakkannya ajaran 
pengikut Nikolaus — suksesi kerasulan — para pendeta yang 
ditunjuk — para gembala yang dipilih dengan pemungutan suara, 
dan sebagainya, maka itu hanyalah satu langkah bagi gereja 
palsu itu untuk masuk ke dalam paham Bileam. Langkah kedua 
ke dalam “seluk-beluk Iblis” sekarang sedang berlangsung.
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 Langkah kedua ini adalah doktrin Bileam, (yang 
digambarkan dalam Wahyu 2:14) di mana Bileam mengajarkan 
Balak untuk menjatuhkan umat Israel melalui sebuah 
“persekutuan bersama.” Di sana para tamu akan melakukan 
dua hal lagi yang bertentangan dengan Firman Tuhan. Anda 
akan ingat bahwa Balak memerlukan pertolongan untuk 
mempertahankan kerajaannya. Ia memanggil seorang tokoh 
rohani yang paling menonjol di zamannya, Bileam. Bileam 
memberikan nasihat yang menjebak dan menghancurkan 
Israel. Isi nasihat itu adalah, pertama-tama, menyarankan agar 
mereka semua berkumpul dan membicarakan hal-hal yang perlu 
diselesaikan, lalu makan bersama dan membereskan hal-hal itu. 
Biar bagaimanapun, saling memahami satu sama lain sangat 
berguna. Setelah Anda melakukan itu, Anda dapat melanjutkan 
dari sana. Langkah berikutnya adalah menyembah bersama, 
dan tentu saja, sedikit desakan dari tuan rumah biasanya 
dapat membuat para tamu mau berbuat lebih jauh dari yang 
diharapkan. Nah hal itu tidak hanya terjadi dahulu pada gereja 
Tuhan di Perjanjian Lama tetapi hal itu juga terjadi pada gereja 
di Perjanjian Baru, sebab di sana ada seorang kaisar, yang, 
seperti Balak, memerlukan bantuan untuk mempertahankan 
kerajaannya. Maka Konstantin mengundang orang-orang 
Kristen nominal, Gereja Kristen Pertama di Roma, untuk 
menolong dia membuat orang-orang Kristen mendukung dia, 
sebab jumlah mereka sangat banyak. Hasilnya adalah Konsili 
Nicea pada tahun 325. Di sanalah orang Kristen, baik yang sejati 
maupun yang nominal, berkumpul atas undangan Konstantin. 
Orang Kristen sejati tidak ada urusan bahkan untuk pergi ke 
pertemuan itu. Walaupun segala upaya yang dapat dilakukan 
oleh Konstantin untuk menyatukan mereka semua, orang-orang 
percaya sejati itu tahu bahwa mereka tidak berada pada 
tempatnya, lalu pergi. Tetapi kepada mereka yang tetap tinggal, 
Konstantin memberi dari kekayaan negara disertai dengan 
kekuatan politik dan fisik. Orang-orang diperkenalkan kepada 
penyembahan berhala dan spiritisme, sebab patung-patung 
dengan nama dari orang-orang kudus ditempatkan di dalam 
gedung-gedung dan orang diajarkan untuk berkomunikasi 
dengan orang yang sudah mati, atau berdoa kepada orang kudus, 
yang tidak lain adalah spiritisme. Sebagai pengganti makanan 
yang benar-benar diperlukan oleh manusia, yaitu Firman Tuhan, 
mereka diberikan berbagai kredo, dan dogma dan ritual yang 
juga dipaksakan oleh negara, dan di atas semuanya itu mereka 
diberikan tiga tuhan dengan nama yang rangkap tiga dari Satu 
Tuhan Yang Benar, dan baptisan air dalam Nama Tuhan Yesus 
Kristus diganti dengan baptisan kafir yang memakai tiga gelar.
 Orang percaya sejati seharusnya tidak pergi ke sana. Mereka 
telah kehilangan banyak kebenaran, dan sekarang, mereka 
juga, akan kehilangan pengertian mengenai Ketuhanan dan 
kehilangan nama demi gelar-gelar dalam baptisan air.
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 Sekarang perhatikanlah doktrin Bileam ini dengan teliti 
sekali. Yang terutama perhatikanlah, bahwa ini adalah taktik 
yang direncanakan oleh kaum imam yang bobrok untuk 
mengikat orang kepada mereka, yang dengan sengaja memimpin 
orang untuk masuk ke dalam dosa ketidakpercayaan. Doktrin 
pengikut Nikolaus adalah perusakan oleh kaum imam ketika 
mereka ingin mendapatkan kekuasaan politik di antara mereka 
sendiri, sementara doktrin Bileam ialah penaklukan orang 
kepada sistem kredo dan penyembahan mereka untuk mengikat 
mereka. Sekarang perhatikanlah hal ini dengan cermat. Apa 
yang mengikat orang kepada gereja nominal tersebut dan yang 
dengan itu membinasakan mereka? Itu adalah segala kredo dan 
dogma yang dibentuk menjadi doktrin gereja yang dianggap 
benar. Itu adalah doktrin Gereja Katolik Roma. Mereka tidak 
diberi makanan yang benar, yaitu Firman. Mereka telah diberi 
makanan yang berasal dari penyembahan berhala, ajaran kafir 
Babilon yang dibungkus dengan istilah-istilah Kristen. Dan roh 
serta doktrin yang sama itu berada tepat di antara semua orang 
Protestan dan itu disebut DENOMINASI. Ajaran pengikut 
Nikolaus adalah organisasi, menempatkan manusia sebagai 
pemimpin gereja, dan dengan demikian menyingkirkan Roh. 
Paham Bileam adalah Paham denominasi yang mengikuti buku 
pedoman gereja sebagai pengganti Alkitab. Dan sampai saat ini, 
banyak dari umat Tuhan yang terperangkap di dalam perangkap 
paham denominasi dan Tuhan sedang berseru kepada mereka, 
“Keluarlah dari padanya, hai umat-Ku, supaya kamu jangan 
mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu 
jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.” Lihatlah, 
mereka tidak tahu. Tetapi sekiranya pengangkatan terjadi pada 
saat ini, ketidaktahuan tidak akan menjadi alasan untuk naik 
banding terhadap penghakiman Tuhan atas keberadaan mereka 
di dalam kelompok-kelompok yang salah.

 Bagi kaum imam untuk mengorganisasikan mereka 
sendiri dengan satu pangkat yang lebih tinggi dari yang lain 
sampai akhirnya mereka dikepalai oleh seorang presiden 
adalah sebuah manifestasi dari roh antikristus, tidak peduli 
betapa indah dan perlu itu tampaknya. Itu bukan apa-apa 
selain dari akal manusia yang sedang mengambil tempat dari 
Firman. Dan siapa pun yang berada di dalam denominasi 
yang diorganisasikan berada tepat di tengah-tengah sistem 
antikristus. Sekarang biarlah saya mengatakan hal ini 
dan menjadikan hal itu jelas. SAYA TIDAK MENENTANG 
ORANGNYA. SAYA MENENTANG SISTEMNYA.

 Dengan bersatunya negara dan gereja maka panggungnya 
sudah disiapkan bagi Zaman Kegelapan. Dan sesungguhnya 
selama sekitar 1.000 tahun gereja masuk ke dalam kegelapan 
yang paling gelap, mengenal seluk-beluk Iblis. Apabila 
orang-orang religius yang mana pun memeluk paham pengikut 
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Nikolaus dan paham Bileam, dan memiliki kekuatan politik, 
keuangan dan fisik untuk mendukungnya maka hanya 
ada satu arah yang dapat mereka tuju. Arah itu adalah 
langsung masuk ke dalam doktrin Izebel. Nah mengapa 
kami mengatakan hal itu? Karena seperti yang telah kami 
tunjukkan ketika mempelajari zaman keempat bahwa Izebel 
adalah orang Sidon, putri dari raja Etbaal yang adalah raja 
dan imam bagi Astarte. Etbaal adalah seorang pembunuh. 
Izebel menikah dengan Ahab (Raja Israel) karena tujuan 
politik. Lalu Izebel mengambil alih agama bangsa itu dan 
membunuh orang Lewi, dan mendirikan kuil-kuil di mana ia 
menyebabkan bangsa itu menyembah Astarte (Venus) dan Baal 
(dewa matahari). Ia merumuskan ajarannya dan ia menyuruh 
imam-imamnya mengajarkan itu, dan pada gilirannya mereka 
menyebabkan bangsa itu menerimanya. Di sana Anda dapat 
melihat dengan jelas apa gereja nominal itu dalam Zaman 
Kegelapan. Mereka meninggalkan segenap Firman Tuhan 
kecuali beberapa nama dan gelar Ketuhanan dan beberapa 
prinsip Alkitab. Mereka memutarbalikkan apa yang telah 
mereka ambil dari Alkitab dengan mengubah artinya. Dewan 
uskup mereka, dan lain-lain, telah menulis banyak risalah, 
para paus mereka mendeklarasikan diri bahwa mereka tidak 
bisa salah dan mengatakan bahwa mereka menerima wahyu 
dari Tuhan dan berbicara sebagai Tuhan kepada manusia. 
Semuanya itu diajarkan kepada para imam yang kemudian 
dengan cara menakut-nakuti membuat orang-orang 
memercayainya. Menolak berarti mati atau dikucilkan yang 
mungkin lebih parah daripada kematian. Pada saat itulah 
gereja dengan suara yang mantap mengambil alih, dan buas 
dengan kekuasaannya mereka meminum darah para martir 
sampai orang-orang Kristen dibasmi semua dan hampir 
tidak ada sedikit pun Firman yang tersisa, dan hanya sedikit 
manifestasi Roh Kudus. Tetapi pokok anggur yang benar 
itu berjuang dan bertahan hidup. Tuhan tetap setia kepada 
kawanan kecil itu dan biarpun apa yang dapat dilakukan oleh 
Roma terhadap tubuh mereka, Roma tidak dapat membunuh 
Roh yang ada di dalam mereka, dan terang dari Kebenaran itu 
bersinar terus, didukung oleh Roh Kudus dan kuasa.
 Ini adalah tempat yang baik untuk membuat pengamatan 
yang memberi penerangan. Lihatlah. Segala perbuatan dan 
doktrin pengikut Nikolaus, doktrin Bileam, dan pengajaran 
dari nabiah palsu itu, Izebel, tidak membentuk tiga roh atau 
membuat tiga prinsip rohani. Ketiganya ini tidak lain adalah 
manifestasi yang berbeda-beda dari roh yang sama sementara 
ia pergi dari satu kedalaman ke kedalaman lain. Apakah 
semuanya itu, itu adalah roh organisasi antikristus di dalam 
tiga tahapnya yang berbeda. Sekali kaum imam memisahkan 
diri mereka dan mengorganisasikan diri mereka maka mereka 
menindas orang dengan memimpin mereka masuk ke dalam, 
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dan juga mengikat mereka kepada organisasi. Organisasi ini 
didasarkan atas kredo dan dogma yang mereka ajarkan kepada 
orang-orang sebagai pengganti Firman Tuhan yang murni. 
Ritual dan upacara telah diberikan bagian yang semakin 
besar dalam penyembahan, dan dengan segera seluruh sistem 
ini menjadi sebuah kekuatan yang militan dan kejam yang 
berusaha sebaik-baiknya untuk mengendalikan semua melalui 
kata-kata bujukan atau paksaan yang nyata. Ia menerima 
kekuatannya dari nubuat-nubuat palsunya sendiri dan 
bukan dari Firman Tuhan. Sekarang secara mutlak ia adalah 
antikristus walaupun ia datang dengan memakai Nama Kristus.

 Setelah waktu yang tampaknya tiada akhir di mana 
Kebenaran pasti harus mati, orang-orang mulai memprotes 
kekejaman Gereja Katolik Roma, sebab sama sekali tidak 
dapat dibayangkan bahwa Tuhan bisa berada di dalam ajaran 
dan perbuatan yang seperti itu. Protes-protes itu antara 
tidak dihiraukan dan mati karena gagal menarik perhatian 
orang, atau dipadamkan oleh Roma. Tetapi kemudian, Tuhan 
dalam kasih karunia-Nya yang tertinggi mengirim seorang 
utusan yang bernama Martin Luther untuk memulai sebuah 
reformasi. Ia bekerja dalam keadaan di mana Gereja Katolik 
Roma telah diberi tali yang begitu panjang sehingga gereja 
itu hampir menggantung dirinya sendiri. Maka ketika 
Luther mengkhotbahkan pembenaran oleh iman, untuk 
pertama kalinya selama berabad-abad pokok anggur yang 
benar itu mulai bertumbuh secara melimpah. Sebagaimana 
gereja nominal itu telah memakai kekuasaan negara untuk 
mendukungnya, sekarang kekuasaan negara mulai bergerak 
menentangnya. Dan di sinilah Luther telah membuat 
kesalahannya, dan orang-orang percaya yang sejati telah 
membuat kesalahan mereka. Mereka memperbolehkan negara 
untuk menyokong mereka. Maka zaman ini tidak meluncur 
terlalu jauh pada Firman. Syukur kepada Tuhan bahwa 
zaman ini telah mencapai sejauh yang telah dicapainya, tetapi 
karena ia banyak bersandar pada kekuasaan politik, maka 
zaman ini berakhir di dalam organisasi, dan kelompok itu 
juga yang dalam generasi Luther telah melepaskan diri dari 
pokok anggur yang palsu, sekarang berbalik kembali menjadi 
anak perempuan dari pelacur itu, sebab ia langsung kembali 
ke dalam paham pengikut Nikolaus dan paham Bileam. 
Zaman ini memiliki banyak kelompok di dalamnya, dan untuk 
membuktikan betapa jauhnya mereka dari benih yang sejati 
kita hanya perlu membaca sejarah dan melihat bagaimana 
mereka menganiaya satu sama lain, bahkan dalam beberapa 
kasus sampai mati. Tetapi di antara mereka ada beberapa 
nama, sebagaimana yang selalu ada dalam setiap zaman.

 Kami bersukacita atas zaman ini karena satu hal ini. 
Reformasi telah dimulai. Itu bukan sebuah kebangkitan 
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melainkan sebuah reformasi. Itu juga bukan sebuah 
pemulihan. Tetapi biji gandum yang telah mati di Nicea 
dan telah membusuk dalam Zaman Kegelapan, sekarang 
mengeluarkan sebuah tunas kebenaran yang menandakan 
bahwa pada suatu hari yang akan datang, di akhir dari Zaman 
Laodikia, persis sebelum Yesus datang, gereja akan kembali 
menjadi Mempelai Wanita Benih Gandum lagi sementara 
lalang akan dituai dan dibakar di dalam lautan api.
 Karena zaman yang kelima telah menyebabkan penyebaran 
Firman yang luar biasa melalui pencetakan, maka zaman yang 
keenam ini cepat dalam mengambil manfaatnya. Zaman ini 
adalah tahap kedua dari pemulihan itu dan seperti yang telah 
kami katakan sebelumnya ini adalah zaman jumbai bunga 
jantan. Banyak pendidikan. Ini adalah zaman orang-orang 
pintar yang mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Sangat 
banyak misionaris dan Firman menyebar ke seluruh dunia. Ini 
adalah sebuah zaman kasih persaudaraan. Ini adalah sebuah 
zaman pintu terbuka. Ini adalah zaman terakhir yang masa 
berlangsungnya lama, dan setelah ini Zaman Laodikia akan 
muncul yang akan merupakan sebuah zaman yang singkat.
 Jika seseorang berpikir tentang angka-angka di dalam 
dan di luar negeri maka pada zaman ini pokok anggur 
yang benar berkembang melebihi zaman lain. Zaman ini 
membawa orang-orang kudus ke garis terdepan. Pokok 
anggur yang benar menyebar dan pokok anggur yang palsu 
menyusut. Ke mana saja pokok anggur yang benar itu pergi 
Tuhan memberikan terang dan kehidupan dan kebahagiaan. 
Pokok anggur yang palsu diperlihatkan sebagai apa adanya: 
kegelapan, kesusahan, kemiskinan, kebutahurufan dan 
kematian. Dan sebagaimana pokok anggur yang palsu ketika 
berkuasa ia tidak dapat mematikan pokok anggur yang benar, 
sekarang pokok anggur yang benar juga tidak dapat membawa 
pokok anggur yang palsu kembali kepada Yesus Kristus. 
Tetapi pokok anggur yang palsu itu membentengi dirinya, 
sambil menunggu bagian terakhir dari zaman terakhir ketika 
ia akan memenangkan kembali semua bagi dirinya kecuali 
kawanan kecil itu yang adalah orang-orang pilihan, pokok 
anggur yang benar dari Tuhan.
 Tetapi zaman ini membuat kita merasa sangat sedih 
ketika kita menyadari bahwa setiap gerakan Tuhan yang 
besar (dan sudah ada banyak) telah lalai untuk membuang 
doktrin pengikut Nikolaus, sebab mereka semuanya telah 
membentuk organisasi dan mati. Lalu mereka masuk ke 
dalam denominasi-denominasi untuk menahan orang-orang 
yang mati secara rohani di padang rumput yang tidak ada 
makanan. Mereka sama sekali tidak mengetahuinya, tetapi 
tiap-tiap kelompok telah dicemari oleh kesalahan yang sama 
itu, dan ketika api kebangunan rohani mengecil, organisasi 
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mengambil alih dan kelompok-kelompok itu menjadi 
denominasi-denominasi. Mereka hanyalah orang-orang 
Kristen nominal walaupun setiap kelompok mengklaim 
dengan keyakinan yang sama seperti Gereja Katolik 
Roma bahwa mereka benar dan semua yang lainnya salah. 
Panggungnya benar-benar sudah dipersiapkan bagi anak-anak 
perempuan itu untuk kembali ke rumahnya di zaman terakhir, 
kembali ke Roma, di bawah induk ayam itu.
 Dan sampailah kita pada zaman yang terakhir: Zaman 
Laodikia. Itu adalah zaman kita. Kita tahu bahwa ini adalah 
zaman terakhir sebab orang Yahudi telah berada kembali di 
Palestina. Tidak peduli bagaimana mereka sampai ke sana; 
mereka sudah berada di sana. Dan ini adalah masa penuaian. 
Tetapi sebelum ada penuaian harus ada pematangan dahulu, 
pematangan kedua pokok anggur itu.
 Zaman Luther adalah musim semi. Zaman Wesley adalah 
musim panas bagi pertumbuhan. Zaman Laodikia adalah masa 
penuaian yaitu pengumpulan lalang untuk diikat dan dibakar; 
dan pengumpulan gandum bagi Tuhan.
 Masa penuaian. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa 
pada masa menuai, meskipun ada percepatan yang nyata 
dalam proses pematangan, pada masa itu akibatnya ada 
perlambatan dalam proses pertumbuhan hingga akhirnya 
tidak ada pertumbuhan lagi? Bukankah itu tepat apa yang 
sedang kita lihat sekarang? Pokok anggur yang palsu itu sedang 
kehilangan banyak orang yang pindah ke kelompok-kelompok 
Komunis dan berbagai macam kepercayaan lain. Jumlahnya 
tidak bertambah sebanyak yang ia inginkan untuk kita pikir. 
Cengkeramannya pada orang tidak seperti dahulu lagi, dan 
dalam banyak kasus hal pergi ke gereja hanya sekadar untuk 
dilihat. Dan pokok anggur yang benar? Bagaimana dengan dia? 
Apakah ia bertumbuh? Di manakah orang-orang yang sangat 
banyak itu yang selalu datang ke kebaktian kebangunan rohani 
dan menjawab panggilan altar? Bukankah sebagian besar dari 
mereka maju hanya karena emosi, atau hanya menginginkan 
sesuatu yang bersifat jasmani bukan menginginkan sesuatu 
yang sungguh-sungguh Rohani? Bukankah zaman ini sama 
seperti pada hari ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, 
dan pintu bahtera ditutup, namun Tuhan masih menunda 
penghakiman-Nya selama tujuh hari? Tidak ada seorang 
pun yang sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan selama 
hari-hari yang sunyi itu.
 Tetapi ini adalah masa menuai. Kalau begitu di zaman 
ini harus tampil orang-orang yang akan membawa gandum 
dan lalang untuk menjadi matang. Lalang sudah sedang 
menjadi matang dengan cepat di bawah guru-guru palsu 
yang menjauhkan orang dari Firman. Tetapi gandum juga 
harus menjadi matang. Dan kepadanya, Tuhan mengirimkan 
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Nabi-Utusan itu dengan pelayanan yang dibuktikan benar 
supaya ia diterima oleh orang-orang pilihan. Mereka akan 
mendengarkan dia sebagaimana gereja yang pertama telah 
mendengarkan Paulus, dan gandum itu akan menjadi matang 
di dalam Firman sampai ia menjadi Mempelai Wanita Firman, 
di dalam dia akan didapati pekerjaan-pekerjaan besar yang 
selalu menyertai Firman dan iman yang murni.
 Kelompok-kelompok gereja palsu akan berkumpul 
bersama di dalam sebuah dewan gereja-gereja sedunia. Dewan 
gereja-gereja sedunia ini adalah PATUNG YANG DIDIRIKAN 
BAGI BINATANG ITU. Wahyu 13:11-18, “Dan aku melihat 
seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 
dua sama seperti seekor anak domba dan ia berbicara seperti 
seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu 
dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi 
dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang 
luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda 
yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi 
di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang 
diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan 
kepadanya untuk dilakukannya 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. Dan kepadanya diberikan 
kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, 
sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak 
begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah 
patung binatang itu, dibunuh. Dan ia menyebabkan, sehingga 
kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, 
merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, 
atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli 
atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda 
itu, atau nama binatang itu, atau bilangan namanya. Yang 
penting di sini ialah hikmat. Barangsiapa yang bijaksana, 
baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan 
itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 
Enam ratus enam puluh enam.” Sekarang ingatlah, itu adalah 
Kekaisaran Romawi Yang Kafir yang dahulu jatuh oleh pedang. 
Tetapi ia telah sembuh dari lukanya yang mematikan ketika ia 
bergabung dengan gereja Kristen nominal dari Roma itu dan 
menyatukan penyembahan berhala dengan Kekristenan, dan 
dengan demikian menjadi Kekaisaran Roma Yang Kudus yang 
akan bertahan sampai Yesus datang dan menghancurkan dia. 
Tetapi Roma tidak berjalan sendiri. Anak-anak perempuannya 
ada bersama-sama dengan dia dan ia akan mengambil alih 
kekuasaan mutlak melalui Dewan Gereja-Gereja se-Dunia. 
Bagi sebagian orang ini mungkin tampaknya tidak masuk 
akal tetapi sebenarnya ini sangat jelas bagi semua orang 
untuk melihatnya karena pada saat ini juga gereja-gereja itu 
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sedang mengendalikan politik dan pada waktunya yang tepat 
akan mewujudkan dengan tepat betapa besarnya kendali itu. 
Gerakan oikumene ini akan berakhir dengan Roma sebagai 
kepala walaupun orang-orang tidak membayangkannya begitu. 
Ini memang demikian sebab dalam Wahyu 17:3-6 dikatakan 
bahwa pelacur itu, Rahasia Babel itu duduk di atas binatang 
itu. Ia sedang mengendalikan kekaisaran yang terakhir, atau 
yang keempat. Gereja Roma ini sedang melakukan hal itu. 
Dengan sistem gereja dunia berada di bawah dia maka Roma 
akan memegang kendali, dan patung ini (sistem gereja) akan 
taat kepada Roma karena Roma mengontrol emas di dunia. Jadi 
semua orang harus menjadi anggota sistem gereja dunia itu atau 
pasrah pada keadaan sebab mereka tidak dapat membeli atau 
menjual tanpa memiliki tanda binatang itu pada tangan atau 
kepala. Tanda pada kepala berarti mereka akan harus menerima 
doktrin dari sistem gereja dunia yaitu doktrin tritunggal, 
dan sebagainya, dan tanda pada tangan berarti menjalankan 
kehendak gereja sedunia itu. Dengan kekuasaan yang besar ini 
sistem gereja itu akan menganiaya mempelai wanita yang sejati. 
Patung ini akan berusaha menghalangi mempelai wanita dari 
berkhotbah dan mengajar, dan sebagainya. Para hamba Tuhan 
mempelai wanita akan dilarang untuk memberikan penghiburan 
dan kebenaran kepada orang yang memerlukannya. Tetapi 
sebelum antikristus itu (secara pribadi) mengambil alih segenap 
sistem gereja-gereja sedunia ini, gereja yang sejati akan dibawa 
pergi dari dunia ini untuk berada bersama dengan Tuhan. Tuhan 
akan mengangkat mempelai wanita-Nya untuk Perjamuan 
Kawin Anak Domba yang besar itu.

 Nah karena bab penutup ini diberikan dengan maksud 
untuk menelusuri kedua gereja dan kedua roh itu mulai dari 
hari Pentakosta sampai kepada kesudahannya, maka kami 
akan mengambil waktu yang terakhir ini untuk menunjukkan 
hal itu di dalam Zaman Laodikia.

 Zaman ini dimulai tepat setelah peralihan abad kedua 
puluh. Karena ini akan menjadi zaman di mana gereja yang 
benar akan kembali menjadi mempelai wanita seperti pada 
hari Pentakosta, maka kita tahu bahwa kuasa yang dinamis 
itu harus kembali karena diperlukan. Orang-orang percaya 
merasakan hal ini di dalam roh mereka dan mereka mulai 
berseru kepada Tuhan bagi sebuah pencurahan yang baru 
seperti pada abad pertama. Apa yang tampaknya seperti 
jawaban bagi seruan itu datang ketika banyak orang mulai 
berbahasa roh dan memanifestasikan karunia-karunia Roh. 
Ketika itulah dipercayai bahwa itu sesungguhnya adalah 
PEMULIHAN yang sudah lama dinanti-nantikan. Itu bukan 
pemulihan, sebab hujan akhir hanya bisa datang setelah hujan 
awal yaitu hujan musim semi atau hujan PENGAJARAN. 
Jadi, hujan akhir, adalah hujan MUSIM MENUAI. Bagaimana 
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mungkin itu adalah hujan akhir yang sesungguhnya sedangkan 
Hujan Pengajaran itu belum datang? Nabi-Utusan yang akan 
dikirim untuk MENGAJAR orang-orang dan membuat hati 
anak-anak berbalik kepada bapa-bapa Pentakosta masih 
belum datang. Jadi apa yang dikira sebagai pemulihan dan 
kebangkitan terakhir untuk pengangkatan itu belum datang. 
Di dalamnya terdapat percampuran di mana orang-orang 
fasik ikut mengambil bagian di dalam berkat Rohani dan 
bermanifestasi di dalam Roh Kudus sebagaimana yang telah 
kami tunjukkan terus-menerus kepada Anda. Di dalamnya 
juga terdapat kuasa iblis ketika orang-orang dikendalikan oleh 
setan-setan, namun tidak ada seorang pun yang tampaknya 
menyadari akan hal itu. Kemudian, untuk membuktikan 
bahwa itu bukan yang ASLI, orang-orang ini (bahkan sebelum 
angkatan yang kedua muncul) telah membentuk organisasi, dan 
telah menuliskan doktrin-doktrin mereka yang tidak alkitabiah 
dan membangun pagar-pagar mereka sendiri seperti yang 
dilakukan oleh setiap kelompok lain sebelum mereka.
 Ingatlah, ketika Yesus berada di bumi Yudas juga ada. 
Masing-masing berasal dari roh yang berbeda, dan pada 
waktu mati masing-masing pergi ke tempatnya sendiri. Lalu 
Roh Kristus kembali ke atas gereja yang benar, dan roh Yudas 
kembali ke atas gereja yang palsu. Hal itu ada di sana tepat di 
dalam Wahyu 6:2-8, “Dan aku melihat: sesungguhnya, ada 
seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang 
sebuah busur dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. 
Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 
Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kedua, aku 
mendengar makhluk yang kedua berkata: ‘Mari dan lihatlah!’ 
Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam 
dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk 
mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka 
saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang 
yang besar. Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang 
ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata: ‘Mari 
dan lihatlah!’ Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda 
hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah 
timbangan di tangannya. Dan aku mendengar ada suara di 
tengah-tengah keempat makhluk itu berkata: ‘Secupak gandum 
sedinar, dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah engkau 
merusakkan minyak dan anggur itu.’ Dan ketika Anak Domba 
itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara 
makhluk yang keempat berkata: ‘Mari dan lihatlah!’ Dan aku 
melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda pucat dan orang yang 
menungganginya bernama Maut, dan Neraka mengikutinya. 
Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari 
bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan 
dan kematian, dan dengan binatang-binatang buas yang di 
bumi.” Lihatlah bagaimana roh Yudas itu datang kembali 
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sebagai seorang penunggang seekor kuda putih. Warnanya 
putih. Sangat mirip dengan yang asli, sama seperti Yudas 
yang begitu mirip dengan Yesus. Sebuah mahkota diberikan 
kepadanya (penunggang kuda putih). Bagaimana? Roh itu 
sekarang berada di dalam pemimpin sistem pengikut Nikolaus 
itu dan ia adalah paus yang memakai mahkota bersusun 
tiga dan duduk seperti Tuhan di dalam baitnya, menyebut 
dirinya sendiri vikaris Kristus. Jika vikaris Kristus berarti 
“pengganti Kristus” atau “yang mengambil tempat dari” 
atau “yang mewakili Tuhan” maka berarti paus menyebut 
dirinya sendiri Roh Kudus, atau sedang menyingkirkan Roh 
Kudus, sedang bertindak mewakili Dia. Itu adalah roh Yudas 
di dalam dia yang sedang melakukannya. Lihatlah bagaimana 
ia menaklukkan — maju sebagai pemenang untuk merebut 
kemenangan. Kristus tidak melakukan hal itu. Orang yang 
datang kepada-Nya hanyalah orang yang telah ditentukan dari 
semula oleh Bapa. Dan demikianlah roh itu berjalan terus dan 
suatu hari ia akan benar-benar menjelma di dalam diri seorang 
laki-laki yang akan mengepalai Dewan Gereja-Gereja se-Dunia, 
tepat seperti yang telah kami katakan selama ini. Dan dengan 
emasnya (ingatlah bahwa dahulu Yudas memegang kas) ia akan 
mengendalikan seluruh dunia, dan sistem antikristus itu akan 
memiliki segalanya dan akan berusaha mengontrol setiap orang. 
Tetapi Yesus akan datang kembali dan menghancurkan mereka 
semua dengan kecemerlangan kedatangan-Nya. Dan lautan api 
akan menjadi kesudahan mereka.

 Tetapi bagaimana dengan benih yang benar? Itu akan 
terjadi seperti yang telah kami katakan. Umat Tuhan 
sedang dipersiapkan oleh Firman Kebenaran dari utusan 
bagi zaman ini. Di dalam umat Tuhan akan ada kepenuhan 
Pentakosta sebab Roh akan membawa umat itu kembali tepat 
ke tempat di mana mereka berada pada mulanya. Itu adalah 
“Demikianlah firman Tuhan.”

 Itu adalah “Demikianlah firman Tuhan” sebab itulah 
apa yang dikatakan oleh Yoel 2:23-26, “Hai bani Sion, 
bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Yehovah, 
Tuhanmu! Sebab telah diberikan-Nya kepadamu hujan pada 
awal musim dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu 
hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti 
dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan 
gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan 
minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun 
yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, 
belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, 
tentara-Ku yang besar yang Kukirim ke antara kamu. Maka 
kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan 
kamu akan memuji-muji Nama Yehovah, Tuhanmu, Yang 
telah memperlakukan kamu dengan ajaib; dan umat-Ku 
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tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.” Nah 
dikatakan bahwa Tuhan akan “memulihkan.” Zaman Luther 
tidak memulihkan gereja; itu memulai sebuah reformasi. 
Zaman Wesley tidak memulihkan. Zaman Pentakosta tidak 
memulihkan. Tetapi Tuhan harus memulihkan sebab Ia tidak 
dapat menyangkal Firman-Nya. Ini bukan kebangkitan Gereja; 
ini adalah “Pemulihan.” Tuhan akan membawa Gereja kembali 
ke Pentakosta yang mula-mula. Nah perhatikanlah ayat 25 yang 
memberi tahu mengapa kita memerlukan pemulihan. Belalang 
pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang 
pengerip telah memakan habis kecuali akar dan sedikit dari 
batang pohon itu. Nah kita diberi tahu bahwa semua serangga ini 
adalah satu dan serangga yang sama di dalam tahap-tahap yang 
berbeda. Itu benar. Serangga-serangga itu adalah roh antikristus 
yang dimanifestasikan di dalam organisasi, denominasi dan 
doktrin palsu sepanjang zaman-zaman itu. Dan akar serta 
batang kecil yang tidak sehat itu akan dipulihkan. Tuhan tidak 
akan menanam sebuah Gereja yang baru, tetapi akan membawa 
tanaman-Nya yang semula itu kembali kepada benih yang 
semula. Ia akan melakukannya seperti yang dinyatakan dalam 
ayat 23, dengan pengajaran, atau hujan “awal.” Kemudian akan 
datanglah hujan penuaian atau iman untuk pengangkatan.

 Jadi pada saat ini juga kita sedang berada di dalam 
penggenapan sepenuhnya dari Matius 24:24, “sehingga sekiranya 
mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga.” 
Dan siapakah dia yang akan berusaha menyesatkan orang-orang 
pilihan? Ha, roh antikristus yang ada di dalam “orang-orang 
palsu yang diurapi” di akhir zaman ini. Orang-orang yang 
palsu ini telah datang dalam “Nama Yesus” sambil mengklaim 
bahwa mereka telah diurapi Tuhan untuk akhir zaman ini. 
Mereka adalah Mesias-Mesias (orang-orang yang diurapi) yang 
palsu. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah nabi. Tetapi 
apakah mereka bersatu dengan Firman? Tidak pernah. Mereka 
telah menambahkan atau mengurangkan itu. Tidak ada orang 
yang menyangkal bahwa Roh Tuhan yang memanifestasikan 
karunia-karunia berada di atas mereka. Tetapi seperti Bileam 
mereka semua memiliki program-program mereka sendiri, 
meminta uang, memanifestasikan karunia-karunia, tetapi 
menyangkal Firman atau melewatkan Firman karena takut 
apabila ada perselisihan jangan-jangan itu akan mengurangi 
kesempatan mereka untuk mendapat keuntungan yang lebih 
besar. Meskipun demikian mereka memberitakan keselamatan 
dan pembebasan melalui kuasa Tuhan, persis seperti Yudas, 
dengan sebuah pelayanan yang diberikan oleh Kristus. Tetapi 
karena mereka adalah benih yang salah, maka mereka memiliki 
roh yang salah yang memotivasi mereka. Religius? Ya ampun! 
Mereka lebih mentereng dari orang-orang pilihan dalam usaha 
dan semangat, tetapi itu adalah Laodikia, bukan berasal dari 
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Kristus, sebab ia mencari jemaat yang besar, program-program 
yang hebat dan tanda-tanda yang mengejutkan di antara 
mereka. Mereka mengkhotbahkan kedatangan Kristus yang 
kedua, tetapi menolak kedatangan nabi-utusan itu, meskipun 
dalam hal kuasa dan tanda-tanda dan wahyu yang benar ia 
jauh melebihi mereka semua. Oh ya, roh palsu yang pada akhir 
zaman ini begitu mirip dengan yang asli, hanya dapat dibedakan 
melalui penyimpangannya dari Firman, dan bilamana ia 
tertangkap dalam keadaan anti-Firman, maka ia memakai satu 
bantahan itu yang telah kami buktikan salah: “Kami mendapat 
hasilnya, bukan? Maka kami pasti berasal dari Tuhan.”
 Nah sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan 
pemikiran ini. Selama ini kita telah berbicara mengenai Benih 
Gandum yang ditanam, lalu mengeluarkan dua tunas, lalu 
jumbai bunga jantan, kemudian bulir yang sejati. Mungkin hal 
ini membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah kami telah 
mengatakan bahwa orang Lutheran tidak memiliki Roh Kudus 
karena pada dasarnya mereka hanya mengajarkan pembenaran. 
Mungkin ini membuat beberapa orang bertanya-tanya 
mengenai orang Methodist, dan sebagainya. Tidak Pak, kami 
tidak mengatakan hal itu. Kami bukan sedang membicarakan 
mengenai individu atau orangnya, tetapi mengenai 
ZAMANNYA. Luther memiliki Roh Tuhan, tetapi zamannya 
bukan zaman pemulihan penuh melalui pencurahan lain seperti 
pada mulanya. Sama dengan Wesley, Booth, Knox, Whitefield, 
Brainard, Jonathan Edwards, Meuller, dan lain-lain. Tentu saja 
mereka semua penuh Roh Kudus. Ya, tentu saja mereka penuh 
Roh Kudus. Tetapi zaman di mana mereka masing-masing 
hidup bukanlah zaman pemulihan, begitu pula dengan zaman 
yang mana pun kecuali zaman yang terakhir ini, zaman yang 
gelap total dalam kemurtadan. Ini adalah zaman kemurtadan, 
dan ini adalah zaman pemulihan, ini adalah zaman dari siklus 
yang sudah selesai. Dengan ini, semuanya berakhir.
 Maka kami mengakhiri Ketujuh Zaman Gereja ini, hanya 
dengan mengatakan apa yang Roh katakan kepada tiap-tiap 
zaman, “Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa 
yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat.”
 Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Tuhan sedang 
berbicara kepada kita, bukan hanya mengajarkan kebenaran 
mengenai semua zaman itu kepada kita, tetapi dengan setia Ia 
sedang berhubungan dengan hati manusia supaya mereka mau 
kembali kepada-Nya. Itulah alasan bagi semua khotbah dan 
pengajaran, sebab di dalam khotbah dan pengajaran Firman 
itulah domba mendengar suara Tuhan dan mengikuti Dia.
 Tidak pernah untuk sesaat pun saya menyampaikan 
sebuah pesan kepada orang dengan tujuan supaya mereka 
mengikuti saya, atau bergabung dengan gereja saya, atau 
memulai sebuah persekutuan dan organisasi. Saya tidak 
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pernah melakukan hal itu dan tidak akan melakukannya 
sekarang. Saya tidak tertarik pada hal-hal itu, tetapi saya 
memang tertarik pada hal-hal yang dari Tuhan dan pada 
orang-orang, dan jika saya dapat melaksanakan satu hal 
saja maka saya akan puas. Satu hal itu adalah untuk melihat 
terjalinnya sebuah hubungan rohani yang sejati antara 
Tuhan dan manusia, di mana manusia menjadi ciptaan yang 
baru di dalam Kristus, dipenuhi dengan Roh-Nya dan hidup 
menurut Firman-Nya. Saya ingin mengundang, memohon 
dan memperingatkan semua orang untuk mendengarkan 
suara-Nya pada saat ini, dan menyerahkan hidup Anda 
sepenuhnya kepada Dia, sama seperti saya percaya di dalam 
hati saya bahwa saya telah menyerahkan seluruh hidup 
saya kepada-Nya. Tuhan memberkati Anda, dan semoga 
kedatangan-Nya membuat hati Anda bersukacita.



Pemberitahuan Hak Cipta

Hak cipta dilindungi undang-undang.  Buku ini boleh dicetak 
dengan menggunakan sebuah mesin pencetak di rumah untuk 
dipakai secara pribadi atau untuk diberikan kepada orang lain, 
secara gratis, sebagai alat untuk mengabarkan Injil Yesus 
Kristus. Buku ini tidak boleh dijual, diproduksi ulang dalam 
jumlah yang besar, diunggah pada situs web, disimpan dalam 
sistem yang bisa mengambil kembali, diterjemahkan ke dalam 
bahasa lain, atau dipakai untuk meminta dana tanpa izin 
tertulis yang jelas dari Voice Of God Recordings®.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau untuk 
mendapatkan materi lain yang tersedia, silakan hubungi:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org
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