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Perkenalan
Pengantar dari Penerjemah
Syalom saudara semua.
Sungguh ini adalah sebuah kegembiraan bagi saya di awal tahun 2013. Siapa sangka penjelahan di
internet dengan Google membawa saya bertemu dengan sebuah posting di internet tentang “nubuatan dan
kebenaran” yang dibuat oleh Dan Nordquist dengan websitenya bibleprophecyandtruth.com. Saya tidak
kenal beliau. Bertemu muka pun belum pernah. Tapi saya tahu dari tulisan ini saja, bahwa Pak Dan
sungguh mencintai Tuhan, dan ingin kita semua terangkat dan bertemu Dia di surga kelak.
Agar buku ini menjadi berkat bagi bangsa ini, maka saya memberanikan diri untuk menterjemahkannya,
agar seluruh mereka yang percaya, yang mengasihi Yesus Kristus, Yashua Hamasiah, dan menunggu
kedatangan-Nya kembali dapat dikuatkan dan agar dapat melihat tanda-tanda zaman, terhindar dari
tergelincir.
Sebelum anda mulai membaca terjemahan dari Dan Nordquist ini, ada beberapa hal yang ingin saya
sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan tulisan Pak Dan Nordquist.
Pertama-tama adalah tidak dipakainya penggunaan kata “Allah”. Banyak perdebatan tentang boleh
tidaknya penggunaan kata ini, akan tetapi dengan mengikuti penjelasan dari Pak Dan maka kami sendiri
mengerti dan percaya mengapa penggunaan tersebut tidak lah tepat. Dan juga, hal ini untuk menjaga
integritas isi dari terjemahan, sebab terjemahan tidak boleh lari dari aslinya. Oleh sebab itu, untuk
padananan penterjemahan “God” dipakai “Tuhan” atau “TUHAN” sehingga misalkan dalam Bab “How
many Gods are there?” atau “Berapa banyak Tuhan di sana?” dalam Buku 2, sebagai contoh “the LORD
my God” diterjemahkan menjadi “TUHAN Tuhanku”. Demikan dan selanjutnya di dalam terjemahan ini
padanan penggunaan kata Tuhan sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “God”.
Kemudian tulisan Pak Dan dibagi dalam tiga buku yang ketiganya disebut “Buku Kecil” tersebut. Akan
tetapi Buku ke-3 belum saya terjemahkan oleh karena isinya berkaitan tentang evolusi. Bukan hal itu
tidak penting, tetapi karena pertama waktu yang dibutuhkan untuk menterjemahkan menyita sekali, dan di
Indonesia tidak banyak yang mempermasalahkan hal itu. Mungkin karena mayoritas bangsa ini Muslim,
sehingga penciptaan oleh Pencipta adalah mutlak, sebagai mana pula kiamat.
Selanjutnya adalah kebenaran yang disampaikan di dalam “The Little Book of Prophecy and Truth” atau
“Buku Kecil Nubuatan dan Kebenaran” adalah “hard truth”. Kebenaran yang diungkapkan secara blakblak-kan. Kebenaran yang diungkapkan secara blak-blakan akan membuat banyak orang tersinggung.
Sudah pasti. Oleh karena itu saya minta semua ego dipinggirkan dulu. Bila anda tersinggung renungkan
sekali lagi, sebab buku ini bukan dibuat oleh seorang yang punya gelar sarjana teologia, atau orang yang
ahli bersilat lidah, tetapi oleh Pak Dan. Bukan siapa-siapa, tetapi orang yang sungguh cinta akan Tuhan.
Dan beliau menciptakan buku ini supaya saya dan anda, kita yang berbahasa Indonesia ini, bisa tahu
kebenaran sejati. Tentang Yesus yang sejati. Berikut tulisan beliau.
Terjemahan
Perkenalkan, nama saya Dan Nordquist. Saya seorang Kristen yang dilahirkan kembali, yang mencintai
kebenaran dan telah menghabiskan berjam-jam, berhari-hari, dan bertahun-tahun mempelajari Firman
Tuhan. Saya tidak mendapat mandat dari manusia, saya hanyalah pendosa yang diselamatkan oleh
anugerah Tuhan yang telah diberi kasih dan kebenaran. Saya telah mempelajari pekerjaan-pekerjaan dari
banyak orang lain dan saya telah mengambil kebenaran yang sesuai dengan Firman Tuhan dan
membuang yang tidak mengikuti Alkitab secara tepat. Saya menulis buku ini dengan mengkompilasi
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catatan-catatan tersebut ke dalam format yang bisa dibaca untuk dibagikan kepada para pembaca. Saya
telah berumah tangga, dengan seorang istri yang cantik , yang bisa saya katakan itu adalah hadiah yang
berharga dari Tuhan, dan kami diberkati dengan empat orang anak.
Sejak saya mencintai nubuatan dan bagaimana hal itu berhubungan dengan waktu-waktu sekarang dan
kejadian-kejadian di dunia, kebanyakan orang tampaknya menjadi tertarik, seperti saya. Saya menulis
buku ini untuk merangkum semua yang telah saya pelajari tentang nubuatan Alkitab dan membantu orang
lain memahami kebenaran Firman Tuhan. Saya tidak meminta pujian untuk apapun di dalam buku ini.
Saya telah mempelajari sebagian besar keyakinan yang utama (dan banyak yang tidak begitu populer)
pada nubuatan dan teologi Alkitab, dan banyak dari kata-kata dalam buku ini diambil dari pengajaran
orang-orang lain, tapi Alkitab adalah otoritas tertinggi pada kebenaran. Maka kita akan mempelajari
Firman Tuhan sebagai bukti dari apapun yang kita diskusikan di sini.
Saya harus menekankan, tepat di awal ini, bahwa penggenapan nubuatan tidak dapat sepenuhnya diakui
sudah terbukti sampai nubuatan tersebut telah terjadi. Ada banyak nubuat Alkitab yang telah terjadi,
tetapi ada pula nubuatan-nubuatan yang baru akan terjadi. Kita tidak bisa tahu pasti apa yang kita lihat
sampai peristiwa dalam nubuatan tersebut telah sampai pada kesimpulan. Dikatakan ada begitu banyak
bukti kuat dan petunjuk, dimana hampir mustahil untuk tidak melihatnya seperti sekarang ini. Nubuatan
akan datang tepat di depan mata kita dan kini kita sedang hidup di saat-saat dimana Tuhan menghabiskan
sekitar 25% dari isi Alkitab hanya untuk memberitahukan zaman itu kepada kita. Dia ingin kita tahu
kapan waktu yang tepat, yaitu di akhir jaman, dan kita berada di jaman itu! Alkitab hampir 30% berisi
tentang nubuatan, baik berbicara tentang waktu yang dekat ataupun waktu yang jauh di masa depan dan
banyak nubuatan yang telah terjadi. Berapa banyak bukti lagi yang perlu kita percaya bahwa Alkitab itu
benar?
Bagian kedua dari buku ini (Buku 2), diambil langsung dari Alkitab dan tidak ada tebak-tebakan yang
terlibat sama sekali. Tuhan sangat spesifik tentang kebenaran dan telah menulis Firman-Nya bagi kita
untuk memahami sepenuhnya jika kita mencintai kebenaran dan mencarinya dengan segenap hati kita.
Dan, hal yang paling penting untuk diingat adalah: memahami nubuat tidak penting bagi keselamatan
anda, tetapi memahami kebenaran adalah hal yang paling penting di dunia! Ini adalah buku yang saya
harap saya miliki ketika saya memulai perjalanan saya dengan Tuhan. Ada begitu banyak agama di luar
sana dan mereka semua mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahkan gereja-gereja "Kristen" mengajarkan
beberapa perbedaan yang signifikan meskipun mereka mengaku percaya akan hal yang sama. Apakah
kebenaran itu? Kami akan mengeksplorasinya dalam buku kecil ini.
Banyak teks dalam buku ini yang merupakan kutipan langsung dari Alkitab dengan penjelasan dan
komentar untuk membantu pembaca mengerti artinya. Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang nyata,
jadi kita tidak boleh menyimpang dari halaman-halamannya. Sementara saya meneliti dengan beberapa
versi Alkitab dan menggunakan kamus bahasa Yunani / Ibrani, saya juga menggunakan Versi King James
Bible untuk akurasi dan kebenarannya. Beberapa orang tidak menyadari betapa banyak perubahan yang
dibuat dalam terjemahan dari beberapa versi Alkitab yang berbeda yang terkadang benar-benar mengubah
makna dari Firman Tuhan dan meskipun dengan itu mungkin akan lebih mudah untuk memahaminya,
tapi terjemahan-terjemahan tersebut tidak akurat. Alkitab King James adalah terjemahan yang paling
akurat yang kita miliki. Banyak orang berpikir bahwa alkitab versi King James sangat jauh dari teks asli
dan tidak akurat, tetapi sebenarnya versi itulah yang akurat karena hanya dua langkah dari teks aslinya.
Perjanjian lama berbahasa Ibrani yang asli diterjemahkan ke dalam apa yang disebut Naskah Masoretik
oleh sekelompok orang Yahudi yang dikenal sebagai golongan Masoret dan teks itulah yang digunakan
untuk membuat terjemahan bahasa Inggris. Perjanjian Baru yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
diterjemahkan berdasarkan Textus Receptus (kumpulan teks Yunani asli) yang disusun oleh sarjana
katolik Belanda, Desiderius Erasmus. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa terjemahan tersebut
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masih tidak cukup baik. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa Tuhan menjaga firman-Nya bagi
kita dan Dia tidak memberikan kita sebuah buku yang tidak bisa kita pahami. 2 Tim 3:16 Segala tulisan
yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran:
Lebih dari 25.000 penggalian arkeologi membuktikan Alkitab adalah sejarah yang akurat dalam segala
hal, dan setiap tunggal nubuatannya terbukti benar tanpa kegagalan satupun, bagaimana bisa kita
meragukan keasliannya?
Saya berharap bahwa buku kecil ini akan menginspirasi pembaca untuk melakukan apa yang saya
lakukan ketika saya punya begitu banyak pertanyaan dan mendapat begitu banyak jawaban yang berbeda.
Saya mulai membaca Alkitab untuk diri saya sendiri! Saya mulai dengan membaca seluruh Perjanjian
Baru dari depan ke belakang, kemudian pindah ke Perjanjian Lama. Saya pasti tidak ingin Anda
mengambil mentah-mentah kata-kata saya atas apa pun yang saya katakan dalam buku kecil ini. Tapi saya
pun tidak ingin anda menggantinya dengan kata-kata orang lain! Percayalah hanya Firman dan HANYA
Firman Tuhan! Mencari pendeta yang tahu Firman Tuhan sangat penting, tapi pastikan ia mengajar
kebenaran! Saya mengatakan ini karena saya tahu seorang pendeta yang menyesatkan saya dan tidak
mengajarkan kebenaran. Saya hanya bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan kepada saya kebenaran-Nya!
Ini bisa berarti konsekuensi mengerikan bagi saya jika saya tidak mencari sendiri Tuhan dan kebenaranNya.
Rekomendasi saya agar dapat membaca buku kecil ini dengan baik adalah dengan membawa Alkitab dan
membaca ayat-ayat yang saya kutip dari saat anda mulai membaca halaman ini.
Untuk pengalaman membaca yang terbaik, silakan baca buku ini secara berurut. Ada beberapa
pelajaran yang dibangun di atas bab-bab sebelumnya. Jika anda melewatkan pelajaran di bagian
depan, mungkin pengertiannya jadi tidak masuk akal untuk anda. Selamat menikmati!
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Buku 1
1 - Nubuatan Alkitabiah
Buku ini akan mengeksplorasi nubuatan Alkitab dalam ringkasan singkat. Hal ini tidak dimaksudkan
untuk sepenuhnya menjadi sebuah studi nubuatan, tetapi hanya dimaksudkan untuk menjadi panduan
ringkas tentang beberapa nubuatan utama.
Dapatkah nubuat benar-benar dipahami?
Berlawanan dengan kepercayaan populer, Alkitab mengatakan bahwa sebagian dari kita akan mengetahui
dan memahami waktu akhir!
Daniel 11:33 Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, …
Daniel 12:10 Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan
berlaku fasik; tidak seorangpun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana
akan memahaminya.
Matius 24:33 Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat,
sudah di ambang pintu. 34 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu,
sebelum semuanya ini terjadi.
1 Tes 5:4 Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tibatiba mendatangi kamu seperti pencuri.
Tuhan memberikan pemahaman kepada orang-orang pilihan-Nya dan mereka akan menginstruksikan
banyak orang dengan pengetahuan ini !
Alkitab mengandung sekitar 30% nubuatan dan mayoritas nubuatan itu adalah tentang akhir zaman!
Tuhan ingin kita tahu kapan bila waktunya sudah dekat …
Dan 12:9 Tetapi ia menjawab: Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan
termeterai sampai akhir zaman.
Orang-orang telah mencoba selama ribuan tahun untuk menafsirkan nubuatan dari Alkitab, tetapi mereka
tidak bisa mengerti. Sekarang adalah waktunya kita bisa memahami nubuatan-nubuatan tersebut. Ini
bukan karena kita lebih cerdas atau lebih rohani daripada orang-orang di masa lalu, itu hanya karena
Tuhan mematerai nubuatan-nubuatan tersebut sampai akhir zaman, yang merupakan waktu yang kita
jalani sekarang!
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2 - Nubuatan Terpenuhi dalam Yesus Kristus
Hanya beberapa nubuatan tentang Yesus telah terdaftar di sini. Ada ratusan lebih pada kenyataannya
(sebagian besar dari kitab Wahyu) yang belum terpenuhi. Nubuat terpenuhi dalam Kristus terlalu banyak
untuk sepenuhnya dibahas semua dalam sebuah buku singkat seperti ini. Saya daftar beberapa diantaranya
dengan referensi kitab suci sehingga Anda bisa mempelajarinya secara detail jika Anda inginkan.
Kategori-kategori utama dari nubuatan akan Mesias (nubuatan tentang Yesus Kristus) dapat digambarkan
sebagai:
• Silsilah Yesus
• Keilahian Yesus
• Hal yang Yesus lakukan
• Hal yang kita perbuat untuk Yesus
Saya telah mentabulasikan beberapa dari semua kategori tersebut di sini.
PERISTIWA

NUBUAT

PEMENUHAN

Akan diturunkan dari benih wanita
Benih yg dijanjikan dari Abraham
Benih yg dijanjikan dari Ishak
Benih yg dijanjikan dari Yakub
Akan diturunkan dari suku Yahuda
Diwariskan dari tahta Daud
Tempat kelahiran Yesus
Dilahirkan dari perawan
Pembantaian bayi-bayi
Perjalanan ke Mesir
Pelayanan di Galilea
Sebagai seorang nabi
Sebagai seorang imam
Ditolak oleh orang Yahudi
Karakteristik Yesus
Disambut dengan sorak sorai
Dikianati seorang sahabat
Dijual seharga 30 keping perak
Uang dikembalikan dan ladang
tukang tembikar dibeli
Jabatan Yudas diambil alih
Saksi palsu menuduh-Nya
Diam ketika dituduh
Dipukul dan diludahi

Kej 3:15
Kej 18:18, Kej 12:3
Kej 17:19
Bil 24:17
Kej 49:10
Yes 9:7, Yes 11:1-5, 2 Sam 7:13
Mikha 5:2
Yes 7:14
Yer 31:15
Hos 11:1
Yes 9:1-2
Ul 18:15
Mzm 110:4
Yes 53:3, Ps 2:2
Yes 11:2-4, Ps 45:7
Zak 9:9, Isa 62:11
Mzm 41:9
Zak 11:12-13
Zak 11:13

Gal 4:4, Luk 2:7, Why 12:5
Kis 3:25, Mat 1:1, Luk 3:34
Mat 1:2
Mat 1:2
Luk 3:34, Mat 1:2
Mat 1:1, Mat 1:6
Mat 2:1, Luk 2:4-7
Mat 1:18, Luk 1:26-35
Mat 2:16
Mat 2:14
Mat 4:12-16
Yoh 6:14, Kis 3:19-26
Ibr 6:20, 5:5-6, 7:15-17
Yoh 1:11, Yoh 5:43
Luk 2:52, Luk 4:18
Yoh 12:12-14, Mat 21:1-11
Mrk 14:10, 14:43-45, Mat 26:14
Mat 26:15, Mat 27:3-10
Mat 27:3-10

Mzm 109:7-8
Mzm 27:12, Ps 35:11
Yes 53:7, Ps 38:13-14
Yes 50:6

Dibenci tanpa alasan
Menderita karena kita
Disalib dengan pendosa

Mzm 69:4, 109:3-5
Yes 53:4-12
Yes 53:12

Tangan dan kaki terpaku
Diejek dan dihina
Diberi minum empedu dan cuka

Mzm 22:16, Zak 12:10
Mzm 22:6-8
Mzm 69:21

Kis 1:16-20
Mat 26:60-61
Mat 26:62-63, Mat 27:12-14
Mrk 14:65, Mrk 15:17, Yoh 19:1-3,
18:22
Yoh 15:23-25
Mat 8:16-17, Rom 4:25, 1 Kor 15:3
Mat 27:38, Mark 15:27-28, Luke
23:33
Yoh 20:25-27, Yoh 19:37
Mat 27:39-44, Mark 15:29-32
Yoh 19:29, Mat 27:34,48
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Kata2 nubuatan diulang dalam
cemohan
Berdoa untuk musuh
Lambung yang tertikam
Prajurit2 membuang undi
atas jubahNya
Tidak ada tulang yang patah
Dikuburk di kuburan orang kaya
KebangkitanNya
KenaikanNya

Mzm 22:8

Mat 27:43

Mzm 109:4, Yes 53:12
Zak 12:10
Mzm 22:18

Luk 23:34
Yoh 19:34
Mark 15:24, Yoh 19:24

Mzm 34:20, Kel 12:46
Yes 53:9
Mzm 16:10, Mat 16:21
Mzm 68:18

Yoh 19:33
Mat 27:57-60
Mat 28:9, Luk 24:36-48
Luk 24:50-51, Kis 1:9
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3 - Nubuat Lainnya Yang Telah Dipenuhi
Sekali lagi, ini hanya sedikit dari nubuatan yang terpenuhi. Nubuatan lainnya tidak saya cantumkam di
sini untuk menjaga agar buku ini cukup kecil. Nubuatan yang tertulis di sini, seharusnya cukup untuk
membuktikan maksudnya.
Bait suci di Yerusalem dihancurkan seperti yang diprediksikan Tuhan Yesus
Matius 24:1 Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Tuhan, lalu pergi. Maka datanglah murid-murid-Nya dan
menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Tuhan...
Pada 70 Masehi, bangsa Romawi menghancurkan Yerusalem. Selama kehancuran, Bait Tuhan dibakar.
Api menyebabkan tatahan emas di langit-langit dan dinding bait tersebut mencair. Emas mencair
mengalir ke celah-celah dalam batu. Bangsa Romawi membongkar satu-satu batu itu untuk memindahkan
emas. Ini menggenapi nubuat Yesus bahwa tidak satu batu pun akan dibiarkan berdiri di atas yang lain.
Kehancuran Yerusalem dan Bait Tuhan yang dinubuatkan dalam Daniel
Dan 9:26 Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi,
padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan
tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman
akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.
Daniel memprediksikan bahwa orang-orang dari raja yang akan datang akan memusnahkan kota dan
tempat kudus. Ini berarti bahwa sebelum antikristus mengambil kekuasaan di akhir zaman, orang-orang
(leluhurnya) akan menghancurkan Yerusalem dan Bait Tuhan. Hal ini dinubuatkan sekitar tahun 500 SM
dan digenapi tahun 70 Masehi. Nubuatan ini merupakan bagian dari "70 minggu " dalam kitab Daniel,
dan dari nubuatan hingga kejadian itu berjarak 483 tahun.
Saya harus berkomentar di sini bahwa orang-orang Romawi menyewa banyak prajurit upahan Arab di
hari-hari itu sebagai tentara mereka, dan "orang-orang dari raja yang akan datang" bisa merujuk kepada
seorang pria lain kebangsaan selain Romawi, dan sangat mungkin mengacu ke Arab seperti yang akan
Anda lihat di bagian lain dari buku ini.
Israel akan menjadi tanah gurun tandus
Ulangan 29:23 seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak
menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul dari padanya, seperti pada
waktu ditunggangbalikkan-Nya Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim, yakni yang ditunggangbalikkan
TUHAN dalam murka dan kepanasan amarah-Nya:
Sejak penghancuran Yerusalem oleh orang Romawi, tanah Israel telah digambarkan berkali-kali sebagai
gurun yang jarang penduduknya. Pada tahun 1867, Mark Twain menulis tentang tanah Israel, yang pada
saat itu disebut Palestina, "Palestina duduk di kain kabung dan abu ... mantra kutukan telah melayukan
ladangnya dan menguras tenaganya… Palestina tempat yang terpencil dan tidak disukai ... Tanpa
harapan, suram, tanah yang patah hati. "- dari Mark Twain's Innocents Abroad.
Orang-orang Israel yang diasingkan akan kembali ke Israel
Yehezkiel 38:8 Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah; pada hari yang
terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena
perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas
gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa ke luar dari tengah
bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tenteram.
Bagian ini berbicara tentang Perang Harmagedon ketika Rusia dan Iran yang turun melawan Israel di
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tanah yang dibawa kembali dari pedang, dan dikumpulkan dari banyak orang. Dalam beberapa tahun
terakhir, jutaan orang Yahudi telah kembali ke Israel. Setelah holocaust pada akhir Perang Dunia 2,
orang-orang Yahudi berteriak-teriak untuk kembali ke Israel, walaupun makan banyak korban jiwa.
Mereka berbondong-bondong ke kapal yang akan diserang oleh Palestina ketika mereka mencapai pantai
dan hal ini tampaknya didorong oleh kekuatan tersembunyi untuk kembali pulang. Hari ini, bangsa Israel
diakui sebagai bangsa yang berdaulat!
Jikalau anda skeptis dan tidak benar-benar tahu apakah ini nubuatan omong kosong, saya harus
menanyakan apakah anda dapat memahami pentingnya dan dahsyatnya arti nubuatan ini. Israel tersebar
ke segala penjuru angin selama 1900 tahun. Tanah mereka adalah gurun tandus waktu itu. Mereka tidak
mati atau berasimilasi menjadi bangsa dan suku lain selama hampir 2000 tahun! Pada pertengahan abad
terakhir mereka kembali ke Israel dan hari ini mereka sekali lagi menjadi bangsa Yahudi! Bagaimana itu
mungkin? Belum pernah dalam sejarah dunia sesuatu seperti itu terjadi.
Munculnya Alexander Agung telah diperkirakan 200 tahun sebelum ia menyerbu Media dan
Persia pada 331 SM
Dalam Daniel Bab 8 kita melihat munculnya kerajaan Media / Persia, penaklukan mereka oleh Alexander
Agung, jatuhnya Kekaisaran Yunani menjadi empat bagian dan kemudian lompatan ke akhir zaman dan
munculnya antikristus lalu selanjutnya dikalahkan oleh Yesus.
Daniel 8:20 Domba jantan yang kaulihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan
Persia. 21 Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang
di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. 22 Dan bahwa tanduk itu patah dan pada
tempatnya itu muncul empat buah, berarti: empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak
sekuat yang terdahulu. 23 Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh
kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. 24
Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan
kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil; orang-orang berkuasa akan
dibinasakannya, juga umat orang kudus. 25 Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan
berhasil; ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang
akan dibinasakannya; juga ia akan bangkit melawan Raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan
manusia, ia akan dihancurkan.
Daniel 11 selanjutnya menjelaskan lebih banyak tentang sejarah masa lalu yang mengarah ke antikristus
juga. Jika saja bisa kita tarik garis, kita bisa tahu persis dari mana antikristus akan bangkit, tapi
masalahnya empat kerajaan setelah pemerintahan Alexander telah melewati terlalu banyak kekacauan
sehingga sulit bagi kita untuk dapat mengetahuinya tanpa berspekulasi. Mungkin informasi sudah ada di
suatu tempat menunggu sesuatu yang akan memberitahukannya kepada kita.
Apakah Anda berpikir Alkitab adalah kebenaran? Tuhan memberi kita nubuatan sehingga kita bisa tahu
bahwa Ia nyata dan kita percaya kepadaNya.
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4 - Bangsa-bangsa Modern di dalam Alkitab
Sebelum saya memulai, harap ingat bahwa suatu nubuat tergenapi belum dapat dinyatakan sebagai fakta
sampai nubuat tersebut telah terjadi. Saya telah mempelajari banyak teori tentang nubuatan dan apa yang
telah ditulis di sini adalah yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya bahwa itu betul setelah berjam-jam
belajar, tapi saya tidak pernah akan mengatakan ini adalah fakta mutlak sampai kita melihat hal itu
terjadi. Namun, simbol yang digunakan dalam Alkitab akan diketahui pada saat akhir (Dan 12:9) dan
ketika Anda selesai membaca buku ini saya yakin Anda akan setuju dengan saya bahwa ada sedikit
keraguan bahwa waktunya adalah sekarang.
Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Jerman berada dalam Alkitab! Percaya?
Tuhan memilih untuk menggunakan simbol-simbol untuk mewakili banyak hal mengenai nubuatan dalam
Alkitab. Dia melakukan ini untuk "materai" nubuatan sampai pada waktu yang Ia ingin kita tahu, yiatu
pada akhir zaman.
Daniel 12:9 Tetapi ia menjawab: Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan
termeterai sampai akhir zaman.
Simbol yang mudah dipahami sekarang bahwa kita dapat mengenali mereka seperti apa mereka.
Daniel 7 berbicara tentang empat binatang yang bangkit keluar dari laut.
Daniel 7:1 Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat
penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya: 2
Berkatalah Daniel, demikian: "Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari
langit mengguncangkan laut besar, 3 dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda
dengan yang lain. 4 Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung rajawali;
aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua
kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. 5 Dan tampak ada seekor binatang yang
lain, yang kedua, rupanya seperti beruang; ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk
masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya: Ayo, makanlah
daging banyak-banyak. 6 Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti
macan tutul; ada empat sayap burung pada punggungnya, lagipula binatang itu berkepala empat, dan
kepadanya diberikan kekuasaan. 7 Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor
binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari
besi; ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya; ia berbeda dengan
segala binatang yang terdahulu; lagipula ia bertanduk sepuluh. 8 Sementara aku memperhatikan
tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduktanduk yang dahulu itu tercabut; dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut
yang menyombong.
Binatang tersebut melambangkan raja, atau negara, bersama dengan para penguasa negara-negara seperti
yang kita kenal mereka hari ini. Binatang dalam nubuatan itu hampir selalu mengacu pada bangsa dan /
atau penguasa bangsa itu. Kadang-kadang akan mengacu pada bangsa itu sendiri dan kadang-kadang akan
mengacu pada penguasa. Dalam rangka untuk memahami nubuatan ini, kita harus terlebih dahulu
memahami bahwa binatang-binatang itu mengacu pada negara-negara modern.
Daniel 7:17 Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam
bumi.
Kita akan diberitahu ketika bangsa-bangsa tersebut akan ada.
Dan 7:9 Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya;
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pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api
dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar.
Peristiwa di Daniel 7:9 adalah kembalinya Yesus Kristus. Dia akan kembali untuk meletakkan semua
pemerintah dan membangun kerajaan Tuhan. Ini berarti bahwa raja (negara) ini akan ada pada saat
kedatangan Kristus.
Sebuah teori yang sangat populer untuk ayat ini adalah bahwa itu adalah nubuatan paralel (atau yang
sama) dari Daniel 2, di mana daftar kerajaan yang akan ada dari Babel sampai ke kedatangan Kristus
kembali. Hal ini tidak mungkin benar karena beberapa alasan. Pertama, ada lima bagian di patung seperti
yang tertulis dalam Daniel 2 (lihat bab 7 buku ini) dan hanya ada empat binatang di sini di Daniel 7.
Kedua, jika kita terus membaca Daniel 7: 11 Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang
diucapkan tanduk itu; aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan
diserahkan ke dalam api yang membakar. 12 Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan
jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Kita melihat bahwa binatang yang
keempat, tanduk kecil (antikristus dan satu pemerintahan dunia-nya), hancur dan tiga binatang lainnya
(singa, beruang, dan macan tutul) kekuasaannya dibawa pergi dan mereka hidup untuk sementara waktu.
Jika ini adalah sebuah nubuat paralel dengan Daniel 2, maka kerajaan (Babel, Media / Persia, Yunani,
Romawi) semua akan masih harus ada ketika Kristus kembali, tetapi mereka tidak ada dan tidak bisa ada.
Ini jelas merupakan nubuatan yang berbeda dengan kerajaan yang berbeda dari kerajaan yang kita lihat
dalam Daniel 2. Faktor umum adalah bahwa mereka berakhir di tempat yang sama pada saat Tuhan
datang kembali.
Binatang pertama adalah singa, dan memiliki sayap elang yang keluar darinya. Bangsa apa saat ini yang
memiliki simbol resmi singa? Inggris Raya, atau Kerajaan Inggris seperti yang kita kenal sekarang.
(Webster’s Third International Dictionary, Indianapolis Star Jan 4, 1980, Encyclopedia online
(Wikipedia). Bangsa apa saat ini yang keluar dari singa? Amerika Serikat keluar dari Inggris. Hal yang
menakjubkan tentang nubuatan ini, Tuhan meramalkan deklarasi AS kemerdekaan 2400 tahun sebelum
itu terjadi. Dan 7: 4, Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung rajawali;
aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua
kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Elang gundul adalah simbol resmi dari
Amerika Serikat. Namun, AS juga memiliki simbol lain. Seorang pria: Paman Sam. Tuhan ingin kita tahu
kapan waktu yang tepat, sehingga Dia memberi kita petunjuk begitu banyak sehingga kita hampir tidak
bisa melewatkannya. Sayap yang dicabut dari singa dan hati seorang pria diberikan untuk itu. Halo
Amerika Serikat!
Binatang kedua adalah beruang. Pernah mendengar tentang beruang Rusia? Beruang itu adalah simbol
hewan resmi Rusia. (Indianapolis Star Jan 4, 1980, Encyclopedia online (Wikipedia) dan Rusia memiliki
dan memainkan peran yang sangat penting dalam urusan dunia.
Binatang ketiga adalah seekor macan tutul dengan empat kepala dan empat sayap unggas. Macan tutul
adalah simbol tidak resmi dari Jerman dan merupakan mistis makhluk kekasih Jerman dengan simbol
kelimpahan di banyak negeri yang seperti singa di Inggris. "... Dan kekuasaan diberikan kepadanya."
Jerman telah menjadi bangsa yang dominan di Eropa selama 100 tahun terakhir dan Jerman adalah
pemimpin yang menonjol dari Kekaisaran Romawi Suci (aka Kekaisaran Romawi Suci dari Bangsa
Jerman) selama 1200 tahun terakhir. Beberapa kepala pada binatang ini cenderung menggambarkan
berapa kali bangsa ini akan naik dan turun. Gerakan Jerman Reich yang Ketiga jatuh dengan kekalahan
Hitler dalam Perang Dunia 2, dan mereka sekarang berada di Gerakan Jerman Reich yang Keempat.
Sungguh menarik bahwa Tank Leopard Jerman telah menjadi salah satu tank terkemuka di dunia. Empat
sayap unggas yang sangat mungkin merujuk pada aliansi Franco-Jerman. Simbol hewan resmi Perancis
adalah ayam jantan.
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Hal menarik lain tentang informasi ini adalah bahwa salah satu dari kepala-kepala yang terluka sampai
mati, dan luka yang mematikan itu sembuh. Dalam Wahyu kita melihat binatang-binatang lagi, tapi
sekarang mereka semua dalam satu binatang (akhir zaman, satu pemerintahan dunia).
Wahyu 13:1 -Dan ia tinggal 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. 2 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. 3 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.
Ketika Jerman dikalahkan untuk ketiga kalinya dalam waktu kurang dari 100 tahun (Perang FrancoJerman, PD 1 dan PD 2), dia dipotong jadi dua dengan tembok Berlin untuk memastikan dia tidak akan
pernah cukup kuat lagi untuk memulai perang dunia. Dinyatakan pada waktu itu, " Jerman telah tewas.
Dia tidak akan pernah bangkit kembali." Luka ini sembuh pada tanggal 9 November 1989 saat tembok
diruntuhkan dan Jerman sekali lagi mendominasi Eropa. Jerman dan gerakan Reich yang ke-4 sudah mati
tapi sekarang hidup kembali dan berkembang sekali lagi. Uni Eropa merupakan salah satu dari salah satu
kekuatan ekonomi nomor satu dunia, dan Jerman adalah salah satu dari negara terkuat di antara negaranegara Uni Eropa.
Binatang yang keempat sangat berbeda dari tiga binatang pertama, mengerikan dan menakutkan, dan
sangat kuat. Dan binatang itu memiliki sepuluh tanduk. Sepuluh tanduk itu adalah sepuluh raja.
Dan 7:23 Maka demikianlah katanya: Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang
akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi,
menginjak-injaknya dan meremukkannya. 24 Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul
dari kerajaan itu. Sesudah mereka, akan muncul seorang raja; dia berbeda dengan raja-raja yang
dahulu dan akan merendahkan tiga raja.
Sepuluh tanduk ini sama dengan sepuluh jari kaki dari Daniel 2, dan sepuluh raja dari Wahyu 17. Wahyu
17 memberitahu kita bahwa sepuluh raja akan memberikan kekuasaan mereka untuk antikristus. Kita
belum tahu persatuan bangsa-bangsa mana atau negara mana dan / atau pemimpin mana yang akan
mewakili. Kita tahu bahwa pemimpin dunia (tanduk kecil dari Daniel 7:8 di atas) akan muncul dari
serikat ini dan akan mengambil kekuasaan dengan "memetik" atau "menundukkan" tiga raja, dan ia akan
"berbicara hal-hal besar", dan dia akan "meremukkan (menaklukkan) seluruh bumi". Dia akan
memerintah sampai Yesus Kristus sendiri, yang adalah Yang Lanjut Usianya, datang kembali ke bumi.
Orang ini akan menjadi apa yang kita sebut antikristus. Dia akan menjadi pemimpin pemerintahan satu
dunia yang mengontrol bangsa di bumi pada akhir zaman. Dia akan menjadi orang jahat yang
menyesatkan dunia dengan janji-janji perdamaian dan keamanan. Ada beberapa kemungkinan yang akan
saya sebutkan di sini tapi aku ingin kau tahu bahwa saya tidak mengatakan bahwa ini adalah pasti, hanya
bahwa itu kemungkinan. Uni Eropa Barat, sayap militer dari Uni Eropa, adalah sekelompok sepuluh
negara yang dikepalai Javier Solana. Sejauh ini dia tidak memenuhi semua persyaratan yang akan
memenuhi nubuatan tentang antikristus, tapi dia bisa saja memenuhi nubuatan itu dalam waktu yang
sangat dekat. Tetapi jauh lebih mungkin, bagaimanapun, kalau Islam yang diwakili oleh binatang yang
keempat, dan bahwa antikristus akan menjadi seorang Muslim seperti yang akan anda lihat dalam bab 7.
Jadi, apa yang telah kita pelajari sejauh ini? Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Jerman akan berada di
bumi saat itu, di "waktu akhir". Sebuah serikat dari sepuluh "raja" akan menghasilkan pemimpin dunia
yang dikenal sebagai antikristus, dan dia akan memerintah sampai Yesus datang kembali. Kita juga tahu
berapa lama orang ini akan menguasai dunia, seperti yang ditunjukkan dalam ayat-ayat berikut:
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Wahyu 13:5 Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya
diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya.
Daniel 7:25 Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya
orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka
akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
Dalam tulisan Perjanjian Lama, "satu masa dan dua masa dan setengah masa" berarti, satu tahun dan dua
tahun dan setengah tahun, atau tiga setengah tahun. Empat puluh dua bulan juga sama dengan tiga
setengah tahun. Jadi kita tahu bahwa jangka waktu ini akan menjadi tiga setengah tahun. Ini periode
waktu akan menjadi paruh kedua dari tujuh tahun terakhir seperti yang dibahas lebih lanjut dalam babbab lain dari buku ini.
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5 - Keempat penunggang kuda
Ada banyak teori populer tentang empat penunggang kuda. Kebanyakan tidak masuk akal sama sekali.
Aku hanya mendengar satu yang masuk akal.
Sebelum saya memulai, harap ingat bahwa nubuatan yang digenapi tidak dapat dinyatakan sebagai fakta
sampai hal itu telah terjadi. Saya telah mempelajari banyak teori tentang nubuatan dan apa yang telah
ditulis di sini adalah yang menggema benar dalam pikiran saya setelah berjam-jam belajar, tapi saya tidak
pernah akan mengatakan bahwa ini adalah fakta mutlak sampai kita melihat hal itu terjadi. Namun,
simbol yang digunakan dalam Alkitab akan diketahui pada saat akhir (Dan 12:9) dan ketika anda selesai
membaca buku ini saya yakin anda akan setuju dengan saya bahwa ada sedikit keraguan bahwa waktunya
adalah sekarang.
Ada dua ayat yang berkenaan dengan penunggang kuda dan kereta kuda. Sama seperti Daniel dan Wahyu
keduanya berbicara tentang binatang yang sama, Wahyu 6:1-8 dan Zakharia 6:1-8 keduanya berbicara
tentang nubuatan yang sama.
Wahyu 6:1 Maka aku melihat Anak Domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku
mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh:
"Mari!" 2 Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya
memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang
untuk merebut kemenangan. 3 Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kedua, aku
mendengar makhluk yang kedua berkata: "Mari!" 4 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. 5
Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata:
"Mari!" Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya
memegang sebuah timbangan di tangannya. 6 Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah
keempat makhluk itu berkata: "Secupak gandum sedinar, dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah
rusakkan minyak dan anggur itu." 7 Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keempat, aku
mendengar suara makhluk yang keempat berkata: "Mari!" 8 Dan aku melihat: sesungguhnya, ada
seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut
mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan
pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi.
Zakaria 6:1 Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat: tampak keluar empat kereta dari antara
dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. 2 Kereta pertama ditarik oleh
kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. 3 Kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh
kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. 4 Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara
dengan aku itu: "Apakah arti semuanya ini, tuanku?" 5 Berbicaralah malaikat itu kepadaku: "Semuanya
ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi." 6
Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke Tanah Utara; yang putih itu keluar ke arah barat; yang
berbelang-belang itu keluar ke Tanah Selatan; 7 dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak
menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia: "Pergilah, jelajahilah bumi!" Maka mereka menjelajahi bumi. 8
Kemudian berteriaklah ia kepadaku: "Lihat, mereka yang keluar ke Tanah Utara itu akan
menenteramkan roh-Ku di Tanah Utara.
Kuda-kuda merupakan roh yang ada di dunia, seperti yang dikatakan dalam Zakaria 6:5.
Mari kita perhatikan masing-masing tipe kuda ini.
Kuda hitam yang berangkat ke negara utara dan pengendaranya memiliki sepasang timbangan di
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tangannya, berkata, "Secupak gandum sedinar ..." Apakah belahan bumi utara mengandung sebagian
besar negara-negara kapitalis? Apakah kapitalisme? Perdagangan bebas! Hitam melambangkan
kapitalisme seperti merah mewakili komunisme di kalangan politik dan berita. Dapatkah Anda
menemukan sepasang timbangan pada uang dolar AS?
Kuda putih yang berangkat setelah hitam dan pengendara memiliki busur, dan mahkota, dan berangkat
untuk menaklukkan. Katolik mengikuti Kapitalisme karena sebagian besar dari bangsa-bangsa "Katolik"
adalah negara-negara kapitalis "Barat". Putih adalah simbol perdamaian. Gereja Katolik membawa pesan
perdamaian. Ini bukan bukti apa-apa, tetapi menarik bahwa Katolik Roma Paus memakai putih, wahana
putih (limo nya, helikopter, dll). Jika Paus adalah menunggang kuda, warna apa itu? Paus memakai
mahkota. Penunggan yang digambarkan memiliki busur panah tapi tidak ada panahnya. Meskipun
Vatikan tidak memiliki angkatan bersenjata, Katolik sangatlah berkuasa. Ketika mayoritas rakyat suatu
bangsa menjadi Katolik, bangsa yang disebut sebagai bangsa yang "Katolik", dan Vatikan yakin memiliki
hak untuk membuat keputusan politik dan pemerintahan pemimpin bangsa yang "Katolik" itu. Salah satu
tujuan utama Vatikan adalah menaklukkan Amerika.
Kuda merah diberi kuasa untuk mengambil damai, bahwa mereka harus saling membunuh satu sama lain,
dan dia memiliki pedang besar. Apa militer yang lebih besar mungkin ada di dunia daripada kekuatan
gabungan dari Rusia dan Cina? Sebuah pedang yang sangat besar! Merah adalah warna komunisme.
Diperkirakan bahwa lebih dari 80 juta orang China telah tewas dalam pembersihan politik di Cina sejak
Komunis mengambil alih pada tahun 1948. Pemerintah Uni Soviet membunuh 67 juta rakyatnya sendiri
dan Rusia masih sangat merupakan bangsa (komunis) sosialis. Apakah mereka membunuh satu sama
lain?
Kuda pucat pergi ke selatan dan Kematian duduk di dia dan Neraka mengikutinya dan ia diberi kekuatan
untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan binatang di dunia. Belahan bumi
selatan mengandung sebagian besar negara-negara yang dilanda kemiskinan. Perang, kejahatan, revolusi,
kelaparan dan binatang dari bumi lebih menonjol di negara-negara yang lebih terbelakang dari dunia
ketiga. Tapi kata "binatang" di sini adalah kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan "raja"
dalam bahasa Yunani asli, sehingga sangat mungkin mengacu pada fakta bahwa banyak dari "raja" dari
Timur Tengah yang membunuh orang-orang mereka sendiri. 100 tahun terakhir kita telah melihat
kematian lebih banyak dari seluruh sejarah manusia (perang, aborsi, dll) Ayat dalam Zakharia membagi
kuda pucat / hijau dalam dua jenis, kuda berbelang-belang dan berloreng-loreng. Itu membuat nubuatan
ini menjadi lebih mudah untuk memahami bahwa ia memiliki dua komponen: Islam dan Kematian. Suatu
hal yang sangat menarik tentang kuda ini adalah bahwa makna dari kata Yunani asli ditafsirkan sebagai
"pucat" dalam King James Bible, adalah kata chloros (khlo-ros '); yang juga berarti hijau kehijauan, atau
pucat. Kata ini (chloros) juga digunakan di tiga tempat lain di Alkitab: Markus 6:39, Wahyu 8:7 dan
Wahyu 9:4. Dalam ketiga tempat-tempat lain itu ditafsirkan dengan benar sebagai hijau. Kuda ini juga
diberikan kekuasaan atas bagian keempat dari bumi. Karena kita tahu kuda-kuda ini adalah roh, itu
sangat, sangat menarik bahwa warna Islam adalah hijau (bendera mereka, dll), dan bahwa terdapat 1,48
miliar Muslim (pengikut Islam) di dunia saat ini. Itu hampir persis seperempat dari populasi dunia. Kuda
ini pergi ke selatan, dan 96,5% dari Muslim dunia berada di belahan bumi selatan, di Afrika dan Asia
Selatan. Islam dapat didefinisikan sebagai "Kematian"? Ini mungkin mengacu pada "kematian kedua"
yang disebutkan dalam Wahyu, pasal 2, 20 dan 21, di mana itu berarti kematian kekal. Aku pernah
melihat argumen bahwa teroris hanyalah "radikal" dan Muslim miskin yang direkrut, tetapi jika Anda
melihat sejarah orang-orang yang membajak pesawat pada 9/11, mereka berasal dari kelas menengah dan
keluarga kaya. Serangan yang terjadi di mana-mana, bom bunuh diri, massa Muslim meneriakkan,
"Kematian bagi Israel, kematian bagi Amerika", tidak hanya miskin dan radikal, itu adalah pola pikir
Islam secara keseluruhan. Lihatlah apa yang terjadi baru-baru ini di Palestina. Mereka dengan sengaja
memilih sebuah organisasi teroris sebagai pemerintah mereka!
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Keempat penunggang kuda dan kuda-kuda dengan keretanya kemungkinan besar mewakili roh Katolik,
Kapitalisme, Komunisme, dan Islam. Roh-roh itu berada di dunia saat ini dan telah ada di sini untuk
waktu yang lama. Jika Anda berpikir tentang hal ini, saya berani bertaruh Anda akan melihat bagaimana
semangat rakyat hidup yang di bawah kekuatan ini memiliki sikap yang berbeda, cara berpikir yang
berbeda, dll, yang sesuai dengan semangat yang mengatur kehidupan mereka.
Keempat kuda dari Wahyu adalah keempat materai yang pertama, yang totalnya ada tujuh.
Ada empat kelompok tujuh dalam kitab Wahyu. Tujuh meterai, tujuh sangkakala, tujuh cawan dan tujuh
guruh. Yohanes diberitahu untuk tidak menulis apa yang ketujuh guruh katakan. Tujuh sangkakala
dibahas dalam bab berikutnya. Ketujuh botol semua "dicurahkan" pada akhir dari tujuh tahun terakhir
sebelum kedatangan Kristus, dan akan dibahas lebih lanjut dalam bab 10 dari buku kecil ini.
Meterai yang tersisa adalah: Materai ke-5 - Orang-orang kudus Tuhan yang sudah mati diberitahu untuk
beristirahat namun untuk sedikit musim lagi. Meterai ke-6 - ada banyak terjadi di sini dan materai ini
tampaknya menjadi nubuatan yang sama seperti sangkakala ke-7 dan cawan ke-7. Ada korelasi yang pasti
di sini dengan ketujuh sangkakala. Seperti yang akan anda lihat dalam bab berikutnya, pertama 4
sangkakala telah sangat mungkin terdengar dan kita berada tepat diujung Tiga Celaka. Kita sudah melihat
bahwa empat materai pertama telah dibuka dan itu sangat mungkin bahwa kita dalam "masa tunggu" dari
meterai yang kelima, tepat sebelum yang keenam. Meterai ke-7 - Ada keheningan di surga untuk waktu
sekitar setengah jam. (lihat Bab 10 untuk informasi lebih lanjut)
Kebanyakan orang diajarkan bahwa kitab Wahyu adalah catatan kronologis peristiwa akhir
zaman, tetapi tidak ada dasarAlkitabiah untuk berpikir demikian. Meterai ke-6, sangkakala ke-7,
ketujuh cawan, Matius 24:29, dan Yehezkiel 38:18-22 semua berbicara tentang hal yang sama dan
mewakili periode waktu yang sama yang akan segera mengikuti Kesusahan besar pada akhir dari
tujuh tahun terakhir, dibahas lebih lanjut dalam Bab 10 - Memahami Wahyu dan Runtutan
Peristiwa.
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6 - Ketujuh sangkakala
Banyak orang berpikiran bahwa ketujuh sangkakala ini harus berbunyi pada akhir dari tujuh tahun, tapi
tidak ada bukti dari itu di dalam Alkitab. Saya percaya kita berada di ambang dua pertama dari “tiga
celaka”, sangkakala ke-5 dan ke-6, dan akan saya jelaskan mengapa di bab ini.
Sebelum saya memulai, harap ingat bahwa nubuatan yang digenapi tidak dapat dinyatakan sebagai fakta
sampai nubuatan tersebut telah terjadi. Saya telah mempelajari banyak teori tentang nubuatan dan apa
yang telah ditulis di sini adalah apa yang bergema benar dalam pikiran saya setelah berjam-jam
mempelajari, tapi saya tidak pernah akan mengatakan bahwa ini adalah fakta mutlak sampai kita melihat
hal itu terjadi. Namun, simbol yang digunakan dalam Alkitab akan diketahui pada saat akhir (Dan 12:9)
dan ketika anda selesai membaca buku ini saya yakin anda akan setuju dengan saya bahwa ada sedikit
keraguan bahwa waktu itu adalah sekarang.
Apakah ketujuh sangkakala itu?
Saya mendorong Anda untuk membaca Wahyu 8 sampai 11 pada saat ini. Masing-masing dari ketujuh
sangkakala adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang akan berlangsung.
Satu hal yang kita harus ingat, Yohanes ditunjukkan hal ini dalam visi dan ia menulis apa yang ia lihat,
tetapi ia belum pernah dalam hidupnya melihat awan jamur dari bom nuklir, helikopter, senjata kaliber
tinggi menembak dari tank atau kendaraan serangan atau kapal, senjata penghangus bumi turun dari
pesawat, atau apa pun yang seperti senjata dan teknologi yang kita miliki saat ini. Ia bahkan tidak pernah
mendengar hal itu. Dia tahu lembu dan nelayan dan kereta yang ditarik dengan kuda lapis baja, pedang,
dll Jadi kita akan mencoba untuk mengikuti apa yang dia lihat dengan mata untuk apa yang kita kenal
sekarang. Pernahkah Anda berada di kelas seni di mana mereka telah Anda mencoba untuk menjelaskan
gambar atau objek dalam kata-kata saja, dan kemudian orang lain mencoba untuk menarik apa yang anda
tulis atau katakan? Jika Anda pernah, anda tahu apa yang saya katakan. Jika tidak, mari kita hanya
mengatakan bahwa itu sangat, sangat sulit untuk mendapatkan gambaran dari lukisan yang dicat
menggunakan kata-kata saja. Ada beberapa bahasa aneh yang digunakan dalam Wahyu dan sulit untuk
mendapatkan gambaran yang benar, tapi saya pikir anda akan setuju bahwa ada terlalu banyak kebetulan
sehingga itu bukan kebetulan. Coba lihat…
Sangkakala pertama
Wahyu 8:7 Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, dan api,
bercampur darah; dan semuanya itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan
sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.
Tidak ada banyak yang bisa diambil dengan gambar yang singkat ini. Sangat mungkin bahwa ini adalah
Perang Dunia 1 atau perang lain atau sesuatu yang terjadi yang tidak kita ketahui. Apa yang masuk akal
tentang PD 1 adalah bahwa mereka memiliki kebijakan "bumi hangus" di mana mereka akan
menjatuhkan napalm dan membakar segalanya. 8,3 juta orang tewas dalam perang ini. Lebih banyak dari
perang apapun yang pernah, dalam sejarah manusia sebelumnya. Sebuah peristiwa penting menurut saya.
Sangkakala kedua
Wahyu 8:8 Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang
menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah.
Apakah Anda pernah melihat awan jamur dari bom nuklir? Tampak seperti gunung terbakar? Hiroshima,
Jepang dinuklir oleh AS pada akhir WW2. Jepang adalah sebuah pulau di laut, sehingga gunung akan
tampak terbakar di tengah laut. Tidak ada yang punya ide berapa banyak makhluk laut yang tewas saat
ledakan itu dan radiasi yang dihasilkan, tetapi bagian yang benar-benar menarik tentang sangkakala ini
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adalah, " tiga bagian dari kapal hancur." Dalam Perang Dunia 2, ada total 105.127 kapal yang digunakan
dalam perang. 36.387 hancur. Itu sangat dekat dengan tepat satu per tiga. Juga, jika Anda meneliti apa
sebenarnya minyak, itu adalah sisa-sisa kehidupan biologi, hewan dan tanaman, yang mencair, dan dapat
didefinisikan sebagai "darah". Dalam bangkai kapal cepat membusuk mengintailah puluhan juta galon
minyak hitam tebal yang ilmuwan katakan akan dirilis dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini bisa
membunuh banyak kehidupan laut di lautan, dan bersama dengan tumpahan banyak dari tanker dalam
beberapa dekade terakhir, ini bisa jadi apa yang Tuhan acu pada nubuatan ini. 52 juta orang tewas dalam
perang ini.
Sangkakala ketiga
Wahyu 8:10 Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang
besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.
Jika anda meneliti nama Wormwood di Rusia atau bahasa Ukraina, anda akan menemukan bahwa
aspintus (Wormwood bahasa Inggrisnya) berarti Chernobyl, dan jika anda membaca ayat 11 di Ukraina,
Anda akan membaca, ada "Dan nama bintang yang disebut Chernobyl." adalah reaktor nuklir Chernobyl
di Rusia disebut yang meledak pada tahun 1986. Saya berani bertaruh bahwa sebagian besar dari kita
ingat baik mendengar atau membaca tentang hal itu. Ledakan pertama meniup 2 juta pound timbal dari
reaktor, dan ledakan kedua mengirim radiasi nuklir sampai satu mil ke atmosfir. Reaktor itu terbakar
dalam kebakaran nuklir penuh untuk tiga minggu ke depan. Jika Anda melihat bahwa api dari beberapa
mil jauhnya, akan terlihat sedikit seperti lampu besar? 10 kali radiasi sebanyak yang dirilis bom
Hiroshima. Hujan terus-menerus selama 5 hari. Awan radiasi bergerak di Swedia, Italia, Jerman, Inggris,
dan bahkan dalam bentuk radiasi yang sangat rendah sampai ke pantai timur Amerika. Diperkirakan
bahwa 125.000 orang telah meninggal karena kecelakaan itu, tetapi hal yang paling mematikan tentang
ini adalah bahwa hujan begitu keras sehingga air tersebut mengalir ke sungai dan air itu mengkontaminasi
seluruh Eropa. Mereka memperkirakan ada 2 juta terinfeksi oleh radiasi tetapi mereka bahkan tidak
benar-benar tahu berapa banyak yang terpengaruh oleh hal ini dan berapa banyak penyakit dan kematian
terjadi karena itu, apalagi bagaimana hal itu mempengaruhi generasi berikutnya. Tema utama dalam
nubuatan ini adalah perairan. Banyak pria meninggal karena air karena mereka sudah menjadi pahit.
Sangkakala keempat
Wahyu 8:12 Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari
dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi
gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari.
Sangkakala ini bisa memiliki arti harfiah dan kita hanya saja belum melihatnya, atau bisa juga simbolis
bahwa itu mengacu ke waktu. Tuhan Yesus berbicara tentang hari-hari yang dipersingkat dalam Matius
24.
Matius 24:22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada
yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.
“Dari segala yang hidup tidak ada yang selamat” mungkin berarti bahwa kita akan menghancurkan diri
kita jika Tuhan tidak mencegahnya ketika Dia melakukannya. Tapi apakah itu jumlah hari atau panjang
hari-hari yang dipersingkat?
Kecuali Dia mengacu pada keseluruhan zaman ini (sejak zaman Yesus sampai akhir), bukan berarti
bahwa jumlah hari dipersingkat pada akhir zaman karena ada jadwal yang sangat spesifik (jumlah hari,
jumlah bulan ) tentang akhir zaman, khususnya dalam tujuh tahun terakhir. Tapi, karena Dia berkata,
"demi orang-orang pilihan", tampaknya mungkin bahwa Dia mengacu pada waktu kesulitan di mana ia
akan kesusahan besar untuk orang-orang kudus Tuhan selama tiga tahun terakhir dan setengah. Jadi,
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Tuhan tidak dapat mengubah jumlah hari sebab Dia sudah mengatakan kepada kita jumlah hari itu, dan
kecuali ini mengacu pada jumlah hari direncanakan dari awal dan ini berarti bahwa zaman kita kini hidup
tidak akan bisa berlangsung selama itu, oleh karenanya itu harus berarti sesuatu yang lain.
Karena sepertiga dari matahari dan bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan hari tida bersinar untuk
sepertiga hari, dan demikian juga malam, itu harus berarti bahwa entah bagaimana panjang hari lebih
pendek, termasuk malam. Ada kemungkinan bahwa ini berarti bahwa entah bagaimana waktu itu sendiri
dipersingkat. Tuhan entah bagaimana telah mempercepat segalanya. Satu penjelasan yang mungkin untuk
hal ini adalah teori relativitas Einstein. Tapi itu mungkin masih belum dicapai. Tidak ada penjelasan yang
nyata untuk nubuatan ini kecuali dugaan, dan saya belum mendengar ide yang lebih baik di luar apa yang
saya sudah tulis.
Tiga Celaka
Wahyu 8:13 Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata
dengan suara nyaring: "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi
sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya!
Sangkakala kelima, keenam, dan ketujuh diketahui dari nubuatan sebagai tiga celaka.
Sangkakala kelima
Wahyu 9:1 Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang
jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. 2 Maka
dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar,
dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. 3 Dan dari asap itu berkeluaranlah
belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengkingkalajeng di bumi. 4 Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput
di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai
meterai Tuhan di dahinya. 5 Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan
hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila
ia menyengat manusia. 6 Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan
menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. 7 Dan rupa belalangbelalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu
yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, 8 dan rambut mereka
sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa, 9 dan dada mereka sama
seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang
sedang lari ke medan peperangan.
Sangkakala ini dapat dipertanyakan. Jika kita meninggalkan beberapa hal yang tidak kita mengerti maka
itu akan seperti Perang Teluk.
Sadam membakar 700 sumur minyak di Kuwait selama perang Teluk. Karena asap dari api itu langit
menjadi gelap selama tiga bulan. Bahkan saat siang matahari tidak terlihat.
Bentuk dari belalang seperti kuda yang dipersiapkan untuk perang, mereka memiliki pelat besi di dada
dan bersuara seperti kereta kuda yang menderu ke dalam perang, dan mereka memiliki sengat di ekornya.
Seperti helicopter militer bagiku.
Abaddon dan Apollyon keduanya berarti, “perusak” atau “malaikat perusak”. Ibunda Sadam mengalami
kesulitan persalinan dan doktornya menyarankan aborsi. Ia menderita selama hamil dan menamakan bayi
itu Saddam, yang berarti “perusak”.
Gambaran yang Dia buat bagi kita sesuai dengan peristiwa perang Teluk jika kita meninggalkan beberapa
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penggambaran kita tidak bisa kita mengerti tentang belalang. Namun, ketika kita melihat semuanya
dengan perang teluk dalam pikiran, ada banyak hal tentang "belalang" yang tidak cocok. Untuk nubuatan
tersebut diwujudkan, tidak mungkin ada sesuatu yang tidak cocok atau hal itu tidak cocok dengan
nubuatan. Ada kemungkinan bahwa ini bisa menjadi Perang Teluk, tapi saya pikir itu kebanyakan
kebetulan dan terlalu banyak yang tidak masuk akal.
Dan, malaikat yang diberikan kunci tidak sama dengan binatang yang keluar dari dasar jurang. Jurang
maut dibuka dan matahari dan udara menjadi gelap karena asap dari lubang, belalang diberitahu untuk
tidak menyakiti mereka dengan meterai Tuhan di dahi mereka, dan malaikat yang membuka lubang
disebut "malaikat yang menghancurkan", yang merupakan arti dari nama "Abaddon" dan "Apollyon".
Malaikat itu disebutkan lagi dalam Wahyu 20:1-3. Perhatikan bahwa malaikat diberi kunci jurang maut
dalam Wahyu 9:1, membuka lubang di 9:2, disebut sebagai "raja" di atas belalang di 9:11, kemudian
turun dari surga lagi untuk mengikat setan dalam jurang maut untuk 1000 tahun dalam Wahyu 20:1-3.
Dalam Wahyu 11:7 kita melihat bahwa binatang itu keluar dari jurang maut, menjadi atau masuk dalam
seorang pria untuk menjadi antikristus sebagaimana ditampilkan dalam Wahyu 17:8-11, membunuh dua
saksi pada akhir 3,5 tahun terakhir (Wahyu 11 : 7), dan kemudian di Wahyu 20:1-3 kita melihat bahwa
"malaikat" yang diberi kunci mengunci iblis dalam jurang maut untuk 1000 tahun.
Oleh karenanya, saya tidak berpikiran bahwa sangkakala kelima adalah Perang Teluk.
Yoel 2:1-11 juga memberikan kita beberapa informasi tentang apa yang nampak sebagai peristiwa yang
sama.
Yoel 2:1 Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-Ku yang kudus! Biarlah gemetar seluruh
penduduk negeri, sebab hari TUHAN datang, sebab hari itu sudah dekat; 2 suatu hari gelap gulita dan
kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat; seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu
bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi
sesudah itu turun-temurun, pada masa yang akan datang. 3 Di depannya api memakan habis, di
belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang
gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. 4 Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda
balapan mereka berlari. 5 Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak
gunung-gunung; seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami; seperti suatu bangsa yang
kuat, teratur barisannya untuk berperang. 6 Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka
bertambah menjadi pucat pasi. 7 Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok;
dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya; 8 mereka tidak
berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya; mereka menerobos pertahanan
dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. 9 Mereka menyerbu ke dalam kota,
mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui
jendela-jendela seperti pencuri. 10 Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang; matahari dan bulan
menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 11 Dan TUHAN memperdengarkan
suara-Nya di depan tentara-Nya. Pasukan-Nya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa
hebat dan sangat dahsyat hari TUHAN! Siapakah yang dapat menahannya?
Seperti telah saya sebutkan, dapat saja bahwa sangkakala tersebut adalah “era”. Setiap era mendahului
yang lain dan masing-masing dilanjtukan dengan yang lain. Pada hari itu … ketika sangkakala tersebut
akan berbunyi…
Wahyu 10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup
sangkakalanya...
Dan tiga celaka terakhir akan saling menyusul.
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Wahyu 9:12 Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi. 14 Celaka yang
kedua sudah lewat: lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul.
Pada pertengahan 2011, kami masih menunggu untuk melihat apakah sangkakala kelima telah terdengar
atau jika itu akan menjadi acara lain. Dengan perang di Irak, dan masalah yang muncul dengan China,
Iran, Suriah dan Palestina, kita cenderung akan melihat awal sangkakala era berikutnya sekarang.
Sangkakala keenam
Wahyu 9:13 Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar
dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Tuhan, dan berkata kepada malaikat yang keenam
yang memegang sangkakala itu: "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat
itu." 15 Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun
untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. 16 Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa
pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka.
Sungai Efrat mengalir melalui Turki, Suriah, dan sebagian besar Irak. AS kebetulan memiliki ribuan
tentara yang ditempatkan di sepanjang sungai Efrat sekarang di Irak dan situasi di Timur Tengah akan
panas membara, dengan Israel dan Palestina, dan Iran memperkaya uranium yang semua orang tahu
adalah untuk membangun sebuah bom untuk membuat keinginan mereka menghapus Israel dari peta
dapat terwujud. Cina menunjukkan kemampuan untuk mengerahkan pasukan lebih dari 200 juta orang.
Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia bahwa hal ini dimungkinkan. Cina membeli jutaan dan
jutaan barel minyak dari Iran, dan kedua Rusia dan Cina bersimpati dengan Iran. Hari ini terlihat bahwa
sepertinya perang bisa saja segera mulai yang bisa membunuh sepertiga dari umat manusia. Dunia saat ini
memegang sekitar 6 miliar orang. Untuk membunuh 2 miliar orang yang paling mungkin berarti perang
nuklir dan kemungkinan akan melibatkan Amerika Serikat. Saya mengatakan hal ini karena AS memiliki
senjata dengan kerusakan sebesar itu, dan karena hanya ada sekitar 300 juta manusia di AS sehingga
kemungkinan Cina dan negara-negara lain akan mengambil bagian dari kehancuran ini. Cina memiliki
populasi 1,3 miliar, dan India (di selatan Cina) memiliki satu miliar. Cina juga sedikit sensitif tentang
masalah Taiwan. Jika anda sudah membaca berita, anda mungkin ingat pejabat Cina mengatakan bahwa,
"pemimpin Amerika lebih peduli Los Angeles daripada yang mereka lakukan dengan Taiwan", dan
"China akan mengorbankan jutaan laki-laki dan seluruh kota untuk menjamin persatuan", dan AS tidak
akan membuat pengorbanan seperti itu yang sebanding. Para pejabat Cina juga mengatakan bahwa
mereka tidak akan ragu untuk menggunakan teknologi nuklir terhadap AS jika diperlukan. Tidak ada
yang bisa mengatakan dengan pasti bagaimana perang akan dimulai atau apa yang akan terjadi, tapi jelas
terlihat seperti kita berada tepat di ambang sangkakala ini.
Apa cara yang lebih baik untuk antikristus datang ke tampuk kekuasaan daripada saat dunia bangun dari
kematian 2 miliar orang? Dunia akan berteriak-teriak untuk kesatuan pelucutan senjata, dan perdamaian
dunia. Antikristus akan menggunakan perdamaian sebagai senjata untuk mendapatkan kekuasaannya. Ini
dibahas nanti dalam buku ini.
Sangkakala ketujuh
Wahyu 11:14 Celaka yang kedua sudah lewat: lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. 15 Lalu
malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga,
katanya: "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan
memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." 16 Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk di
hadapan Tuhan di atas takhta mereka, tersungkur dan menyembah Tuhan, 17 sambil berkata: "Kami
mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan, Tuhan, Yang Mahakuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena
Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja 18 dan semua
bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan
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untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka
yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan
barangsiapa yang membinasakan bumi." 19 Maka terbukalah Bait Suci Tuhan yang di sorga, dan
kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa
bumi dan hujan es lebat.
Ini adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua! Sangkakala ini membawa pertempuran Harmagedon
dimana Israel diselamatkan oleh Tuhan, pengangkatan, kehancuran antikristus dan nabi palsu, dan
pengikatan setan selama 1000 tahun. Sangkakala ini, materai keenam dan semua cawan membawa azab
Tuhan di atas bumi. Yesus akan mengalahkan pasukan yang turun melawan Israel di Harmagedon dan
akan ada gempa yang dirasakan di seluruh dunia, malapetaka, dan banyak hal-hal buruk karena penolakan
manusia terhadap Tuhan. Untungnya umat Tuhan tidak akan menanggung murka seperti ini karena kita
akan diangkat pada suara sangkakala sebelum murka Tuhan dicurahkan atas bumi. Dan kemudian diantar
ke dalam pemerintahan milenium Kristus dan akhir pemerintahan duniawi. Bayangkan sebuah dunia yang
diperintah oleh seorang Raja yang penuh kasih seperti Yesus Kristus selama 1000 tahun, dengan tidak ada
perang atau perselisihan sama sekali. Wow.
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7 - Nubuatan dan Waktu Kini
Saya akan menyentuh ringan pada sejumlah mata pelajaran dalam bab ini. Bagaimana kita tahu siapa
antikristus dan nabi palsu itu? Siapakah Pelacur besar dalam Wahyu? Apa itu Tatanan Dunia Baru? Dll...
Sebelum saya memulai, harap ingat bahwa nubuat yang tergenapi tidak dapat dinyatakan sebagai fakta
sampai betul-betul telah terjadi. Saya telah mempelajari banyak teori tentang nubuatan dan apa yang telah
ditulis di sini adalah apa yang berdering benar dalam pikiran saya setelah berjam-jam mempelajarinya,
tapi saya tidak pernah akan mengatakan ini adalah fakta mutlak sampai kita melihat hal itu terjadi.
Namun, simbol yang digunakan dalam Alkitab akan diketahui pada zaman akhir (Dan 12:9) dan ketika
Anda selesai membaca buku ini saya yakin anda akan setuju dengan saya bahwa ada sedikit keraguan
bahwa waktu itu adalah sekarang.
Kerajaan Roma Suci/ Kerajaan Islam Ottoman
Dan 2:31 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. 32 Adapun
patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari
tembaga, 33 sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah
liat. 34 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. 35 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. 36 Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan
kepada tuanku raja: 37 Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Tuhan semesta langit
telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, 38 dan yang ke dalam tangannya telah
diserahkan-Nya anak-anak manusia, di manapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan
burung-burung di udara, dan yang dibuat-Nya menjadi kuasa atas semuanya itu--tuankulah kepala yang
dari emas itu. 39 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. 40 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 kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurluluhkan semuanya. 41 Dan
seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari
besi, itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi; memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan
yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. 42 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. 43 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. 44 Tetapi pada zaman raja-raja, Tuhan semesta langit akan
mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan
beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya,
tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, 45 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 maha besar telah memberitahukan kepada tuanku
raja apa yang akan terjadi di kemudian hari; mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.
Daniel menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Ia melihat sebuah gambar yang memiliki kepala emas,
dada dan lengan dari perak, perut dan pinggangnya dari kuningan, pahanya dari besi, dan kakinya dari
besi dicampur dengan tanah liat dengan sepuluh jari kaki dari sebagian besi dan sebagian tanah liat.
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Masing-masing bagian merupakan kekuatan dunia mendominasi. Banyak negara telah ada sejak saat itu,
tetapi bagian-bagiannya mendominasi dunia (dari dunia yang dikenal) sebagaimana tercantum dalam
Daniel 2:39.
Sebuah teori yang sangat populer untuk ayat ini adalah bahwa itu adalah nubuatan paralel dari Daniel 7,
dimana pasal tersebut memuat daftar empat kerajaan yang akan ada pada saat kedatangan Kristus. Hal ini
tidak mungkin benar karena beberapa alasan. Pertama, ada lima bagian ke patung di Daniel 2 dan hanya
ada empat binatang di Daniel 7. Kedua, jika kita terus membaca Daniel 7: 11 Aku terus melihatnya,
karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu; aku terus melihatnya, sampai binatang itu
dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. 12 Juga kekuasaan
binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan
saatnya.
Kita melihat bahwa binatang yang keempat, tanduk kecil (antikristus dan pemerintahan satu dunia-nya),
dihancurkan dan tiga binatang lainnya (singa, beruang, dan macan tutul) mendapatkan kekuasaan mereka
diambil tetapi mereka hidup untuk sementara waktu. Jika ini adalah sebuah nubuatan paralel dengan
Daniel 7, maka semua kerajaan ini (Babel, Media / Persia, Yunani, Romawi) akan masih harus eksis
ketika Kristus kembali, tetapi mereka tidak dan tidak bias ada. Ini jelas merupakan nubuatan yang
berbeda dengan kerajaan yang berbeda dengan kerajaan kita lihat dalam Daniel 7. Faktor mendasar
adalah bahwa mereka harus berakhir di tempat yang sama dengan kembalinya Tuhan. Jadi kita tahu
dengan pasti bahwa ini adalah kerajaan berikutnya dan bukan negara yang sama kita temukan dalam
Daniel 7. Tapi, seperti nubuatan lain yang dibahas dalam buku ini, keduanya memiliki persimpangan
yang sama di akhir. Ketika batu itu memukul patung tersebut dan menjadi sebuah gunung yang besar,
ayat 44 dan 45 memberitahu kita bahwa itu adalah deklarasi yang sama seperti yang kita temukan di
Daniel 7:9. Ini adalah akhir zaman ini ketika Tuhan datang kembali, menghancurkan bangsa-bangsa dan
pemerintahan-pemerintahan dunia, dan mendirikan kerajaan-Nya di bumi.
Emas – Babel
Babel memerintah hingga Media dan Persia menguasai Babel di tahun 539 BC.
Perak – Media-Persia
Media dan Persia memerintah hingga Aleksander Agung mengalahkan mereka tahun 331 BC.
Tembaga – Yunani
Kerajaan Yunani berakhir saat Romawi mengalahkan mereka di 197 BC.
Besi – Roma
Kerajaan Roma memerintah sekitar 500 tahun hingga membusuk dari dalam dan dikalahkan oleh orang
barbar di sekitar tahun 300 AD.
Besi dan Tanah Liat – Roma Katolik / Kerajaan Islam Ottoman
Besi bercampur dengan tanah liat karena hal itu merupakan kelanjutan dari Kekaisaran Romawi melalui
Kekaisaran Katolik Romawi tapi patah di dua bagian, berdampingan dengan Kekaisaran Ottoman Islam.
Kekaisaran Romawi Katolik menguasai bangsa-bangsa Kekaisaran Romawi yang berada di utara (Eropa)
sedangkan Kekaisaran Islam menguasai negara-negara Timur Tengah dari Kekaisaran Romawi. Kedua
kerajaan ini bersama-sama membagi area yang dulu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi.
Bahasa yang digunakan dalam nubuat ini mengatakan bahwa kerajaan ini "dibagi" dan "sebagian kuat dan
sebagian lemah". Kerajaan ini dibagi karena ada dua kerajaan yang menguasai daerah yang sama.
Kekaisaran Romawi Suci didirikan ketika Paus Leo III menobatkan Charlemagne pada 800 AD dan
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menyatakan dia menjadi kaisar pertama dari Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran Romawi Suci telah
bangkit dan jatuh berkali-kali semenjak itu (sebagian kuat dan sebagian lemah) dan selalu diperintah oleh
dua pemimpin, baik pemimpin agama dan pemimpin politik. Kita masih memiliki "hadiah Charlemagne"
yang diberikan kepada Bill Clinton pada tahun 2000 dan diberikan kepada Javier Solana pada tahun 2007.
Hadiah ini diberikan kepada orang yang paling berjasa untuk reunifikasi Eropa.
Kekaisaran Islam dimulai setelah Muhammad menciptakan agama monoteisme Islam dan menyebar
dengan cepat di antara negara-negara Arab. Seperti halnya Kekaisaran Romawi Suci, kerajaan Islam
bangkit dan jatuh berkali-kali (sebagian kuat dan sebagian lemah) sampai Kekaisaran Ottoman didirikan
sekitar 1300 Masehi dan berlanjut sampai 1923. Liga Arab modern mencerminkan Uni Eropa dalam hal
menyatukan negara-negara muslim melalui bentuk kerjasama ekonomi tetapi keanggotaannya didasarkan
pada budaya muslim ketimbang wilayah geografis.
Kedua jenis kerajaan ini masih ada dalam bentuk jiwa negara-negara yang mereka kendalikan. Uni Eropa
dan Negara-negara Islam Timur Tengah.
Alkitab memberitahukan kita bahwa antikristus dan nabi palsu akan membangkitkan kembali dan
menyatukan kedua kerajaan ini untuk menciptakan pemerintahan zaman akhir, Tatanan Dunia Baru.
Inilah yang disebut ‘besi bercampur dengan tanah liat’ yang mengikuti Kerajaan Romawi, kerajaan
terakhir yang akan ada saat Kristus kembali, dan akan menjadi dasar kekuatan antikristus untuk
mengendalikan dunia.
Kesepuluh jari kaki adalah sama dengan sepuluh tanduk, atau sama dengan sepuluh kerajaan kita
bicarakan dalam bab "negara modern dalam Alkitab". Artinya akan ada sepuluh bangsa, atau sepuluh
negara serikat dalam zaman akhir yang akan memproduksi dan memberikan kekuasaan kepada antikristus
seperti yang ditunjukkan kepada kita dalam Wahyu 17:8-14. Sungguh menarik bahwa Rusia memiliki
sepuluh "negara" hari ini. Ini juga menarik bahwa Uni Eropa Barat, sayap militer dari Uni Eropa, adalah
sekelompok sepuluh negara yang dikepalai Javier Solana. Sejauh ini dia tidak memenuhi semua
persyaratan yang akan memenuhi nubuatan tentang antikristus, tapi bias saja dalam waktu yang sangat
dekat. Ada juga kemungkinan bahwa perserikatan sepuluh negara akan muncul dari negara-negara Islam
yang memberikan kekuasaan mereka untuk apa yang mereka akan percaya yaitu Mahdi.
Ayat 44 memprediksi bahwa, "pada zaman raja-raja ini", pada zaman Kekaisaran Romawi Suci lah,
Tuhan akan mendirikan kerajaan-Nya yang tidak pernah akan dihancurkan.
Ini adalah deklarasi yang sama seperti yang kita lihat dalam Daniel 7 dan dalam sangkakala ketujuh: Rev
11:15 Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di
dalam sorga, katanya: "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya,
dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
Itu berarti bahwa Romawi Suci / Kekaisaran Islam Ottoman akan menjadi kekuatan dunia terakhir yang
mendominasi dan akan masih ada ketika Tuhan Yesus kembali untuk mendirikan kerajaan-Nya. Saya
yakin bahwa ini akan menjadi sebuah serikat Romawi Katolik dan Islam, seperti yang Anda akan lihat
segera dalam bab ini.
Tatanan Dunia Baru – kedatangan pemerintahan satu dunia
Keempat binatang yang kita diskusikan di dalam bab “Bangsa-bangsa modern di dalam Alkitab”. Inilah
kerajaan terakhir. Bangsa-bangsa pada Zaman Akhir akan menjadi satu binatang yang terdiri dari banyak
bagian. Ini akan merupakan kesatuan dari tiga bangsa dalam satu binatang terakhir; satu perserikatan
Rusia, dua bangsa EU, dan Islam.
Wahyu (12-18) Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. 13:1 Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari
dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota
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dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 2 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.
Mulut singa adalah representasi sebenarnya dari bahasa global, diadopsi sebagai bahasa universal untuk
Tatanan Dunia Baru. Inggris Raya adalah singa dan bahasa Inggris adalah bahasa mereka.
Tidak mungkin anda hidup di dunia saat ini dan tidak tahu bahwa PBB cepat menjadi pemerintah Tatanan
Dunia Baru. Kita memiliki bank dunia, pengadilan dunia, ekonomi dunia, kekuatan dunia yang menjaga
perdamaian (militer dunia), dan agama yang dapat mewujudkan dengan cepat dunia tersebut akan disebut
sebagai Interfaithism. Semuanya akan jatuh ke suatu tempat dimana antikristus akan mengambil
kekuasaan. Akan sangat mungkin bahwa antikristus akan dinobatkan "Raja" dari Kekaisaran Romawi
Suci oleh Paus yang sedang berkuasa pada waktu itu, menegaskan kebangkitan kembali Kekaisaran
Romawi Suci, dan ini orang yang sama kemungkinan akan dipertimbangkan oleh dunia muslim sebagai
Mahdi (Mesias muslim) yang akan menghidupkan kembali Kekaisaran Ottoman. Dia akan memegang
kekuasaan PBB, serta kekuatan serikat sepuluh menyatakan bahwa ia bangkit dari dan akan menyatukan
dunia di bawah naungan kedamaian. Dia juga akan menyatukan dunia dalam agama yang sama.
Interfaithisme dan datangnya satu agama dunia
Alkitab memberitahukan kita bahwa agama zaman akhir akan merupakan suatu agama dimana seorang
nabi palsu akan menipu seluruh dunia dan akan menyebabkan dunia menyembah antikristus dengan
membuat mujizat seperti memanggil api dari langit. Agama ini sudah ada tetapi akan dibuat universal
oleh kuasa yang diberikan kepada antikristus dan nabi palsu oleh setan. Alkitab tidak secara spesifik
memberitahu kita apa sebutan bagi agama tersebut tetapi kita bisa menentukan seperti apa agama itu
dengan melihat beberapa fakta. Dunia ini secara keseluruhan hampir didominasi oleh Kekristenan dan
Islam (lebih dari separuh dunia bila digabung). Sementara Hindu berada di tempat ketiga, dan sepertinya
Hindu tidak akan memainkan peran yang signifikan di zaman akhir yang diprediksikan oleh Alkitab. Nabi
palsu akan nampak bagi semua orang seperti memiliki kekuatan Tuhan dan akan membodohi seluruh
dunia kea rah menyembah antikristus.
Gereja Katolik Roma memproklamasikan dirinya sebagai “induk” dari semua gereja. Dan hal ini betul
bagi kebanyakan kepercayaan di dunia barat.
03 Sep 2000 (AP) VATICAN CITY (AP) - Salah satu pembantu terdekat Paus Yohanes Paulus II telah
menulis surat kepada para uskup di seluruh dunia menyatakan bahwa Gereja Katolik adalah "ibu" dari
gereja-gereja Kristen lainnya ... Dalam dokumen tersebut, Kardinal Joseph Ratzinger mengatakan kepada
para uskup bahwa itu tidak benar untuk merujuk kepada gereja-gereja Kristen, mulai dari Ortodoks
Protestan, gereja sebagai "adik" dari gereja Katolik ... menyatakan bahwa istilah "adik" akan
menempatkan mereka pada kedudukan yang sederajat dan mereka bukanlah "saudara", tetapi Gereja
Katolik adalah "ibu/induk" dari para gereja tersebut.
Vatikan adalah promotor terbesar dunia untuk Interfaithisme, mempromosikan ide bahwa semua agama
menyembah Tuhan yang sama dan mendorong kesatuan agama-agama dari seluruh dunia. Kekristenan
hari ini penuh dengan gereja yang menyatakan bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama dan
oleh karena itu kita harus merangkul mereka. Vatikan bahkan telah menyatakan bahwa umat Islam
menyembah Tuhan yang sama yang disembah orang Kristen (Pasal # 841 dari Katekismus), dan bahwa
mereka akan menikmati keselamatan yang sama sama. Ini berarti bahwa mereka percaya bahwa tidak
masalah jika anda seorang Kristen atau seorang Muslim dan bahwa anda dapat menemukan keselamatan
melalui masing-masing agama.
Kaum Muslim, di sisi lain, tidak memiliki keyakinan tersebut. Bahkan, doktrin Islam mengajarkan bahwa
Yesus hanyalah seorang nabi, bukan manifestasi Tuhan dalam daging, dan bahwa Dia akan kembali pada
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waktu akhir untuk mengajar orang-orang Kristen dengan cara Muslim dan mengkonversi mereka (Kristen
menjadi Islam). Nubuatan Alkitab dan nubuatan Muslim tentang antikristus (Mahdi Muslim) dan nabi
palsu (Yesus Muslim) adalah cermin satu sama lain, tetapi orang-orang yang baik menurut Islam adalah
orang-orang jahat menurut Alkitab. Ini merupakan indikasi yang sangat baik bahwa antikristus akan
bangkit sebagai Mahdi Islam dan akan menyatukan dunia Kristen dengan dia melalui nabi palsu dan
membuat agama Islam mengglobal. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa agama akhir zaman akan
dipaksakan orang atau mereka akan dibunuh jika mereka menolak. Nubuatan Muslim memberitahu kita
bahwa umat Islam akan membunuh siapa pun yang tidak mau masuk Islam.
Saya dulu berpikir bagaimana caranya gerakan interfaithisme memasukkan Muslim, dan Muslim harus
terlibat karena seperempat dunia saat ini adalah Muslim.
Ada banyak bukti bahwa agama Islam akan menjadi agama dari zaman akhir. Berikut ini adalah
pemikiran saya mengapa demikian:
Nubuatan Islam / Muslim adalah paralel tapi cermin yang berlawanan dari nubuatan Alkitab tentang
kiamat. Orang-orang Muslim yang baik adalah orang-orang yang jahat menurut Alkitab .
Nubuatan Muslim yang tercantum di sini ditemukan dalam Quran dan Sunnah. Beberapa percaya bahwa
Muhamad dirasuki oleh setan yang memberinya nubuatan paralel mirip seperti yang tercantum dalam
Alkitab (Muhammad benar-benar mengatakan bahwa ia ketakutan ketika ia dirasuki), tetapi bisa juga
bahwa itu hanyalah bahwa ia memiliki salinan dari kitab Wahyu dan kemudian mempolakan ini semua
seperti Alkitab sehingga terlihat otentik. Secara pribadi, saya percaya bahwa Muhammad, entah dirasuki
atau informasi ini diberikan oleh setan dan kemudian dibimbing oleh setan atau iblis itu sendiri untuk
membangun agama Islam.
Mari lihat daftar berikut ini:
Harap diingat bahwa nubuatan Islam ini tidak lah alkitabiah, tetapi nubuatan ini menunjukkan bagaimana
sangat mendalam Muslim di seluruh dunia akan tertipu karenanya karena mencerminkan begitu erat apa
yang sebenarnya akan terjadi nanti, dan itu akan tampak seolah-olah nubuatan mereka tampak benar
meskipun nubuatan tersebut mendukung iblis dan antikristus-nya.
1. Alkitab: Antikristus akan muncul sebagai pemimpin politik, mililter, dan agama yang tidak ada
bandingannya dan akan muncul di zaman akhir.
a. Islam: Mahdi akan muncul sebagai pemimpin politik, mililter, dan agama yang tidak ada
bandingannya dan akan muncul di zaman akhir.
2. Alkitab: Nabi palsu akan muncul sebagai sosok kedua yang terkenal yang akan muncul di akhir
zaman dan akan mendukung antikristus.
a. Islam: Yesus Muslim akan muncul sebagai sosok kedua yang terkenal yang akan muncul di akhir
zaman dan akan mendukung Mahdi.
3. Alkitab: Antikristus dan Nabi palsu secara bersama akan memiliki pasukan yang kuat dan akan
mengakibatkan kerusakan besar pada bumi dalam usahanya menundukkan bangsa-bangsa dan
mendominasi dunia.
a. Islam: Mahdi dan Yesus Muslim akan memiliki pasukan yang kuat yang akan mengendalikan
setiap bangsa di bumi dan menguasai dunia.
4. Alkitab: Nabi palsu digambarkan pada dasarnya sebagai naga yang berpakain domba.
a. IslamYesus Muslim datang .
5. Alkitab: Antikristus dan Nabi palsu akan menciptakan tatanan dunia baru.
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a. Islam: Mahdi dan Yesus Muslim akan menciptakan tatanan dunia baru.
6. Alkitab: Antikristus dan Nabi palsu akan menginstitusi suatu hukumbaru bagi seluruh dunia.
a. Islam: Mahdi dan Yesus Muslim Menginstitusi hukum Islam di seluruh dunia.
7. Alkitab: Antikristus disebutkan akan “mengganti waktu.”
a. Islam: Sangat pasti bila Mahdi akan menetapkan hukum Islam di seluruh dunia, ia akan
menggantikan penggunaan Sabtu dan Minggu sebagai akhir pekan untuk istirahat tetapi
menggantikannya dengan Jumat, hari suci Islam.
8. Alkitab: Antikristus dan Nabi palsu keduanya akan menjadi pemimpin religius yang sangat berkuasa
yang akan berusaha menegakkan agama dunia yang universal.
a. Islam: Mahdi dan Yesus Muslim akan menegakkan Islam sebagai satu-satunya agama di bumi.
9. AlkitabAntikristus dan Nabi palsu akan mengeksekusi setiap orang yang tidak taat pada agama dunia
mereka.
a. Islam: Mirip, Mahdi dan Yesus Muslim akan mengeksekusi siapa saja yang tidak tunduk kepada
Islam.
10. Alkitab: Antikristus dan Nabi palsu akan menggunakan cara memenggang kepala sebagai cara
utama mengeksekusi setiap orang yang tidak mau berkompromi.
a. Islam: Mahdi dan Yesus Muslim akan menggunakan cara Islam dalam memenggal kepala sebagai
bentuk eksekusi.
11. Alkitab: Antikristus dan nabi palsu akan memiliki agenda khusus untuk membunuh sebanyak
mungkin orang Yahudi dan orang Kristen.
a. Islam: Mahdi dan Yesus Muslim membenci Yahudi dan Kristen dan akan membunuh sebanyak
mungkin hingga hanya sedikit yang tersisa bersembunyi di balik batu dan pohon.
12. Alkitab: Antikristus dan nabi palsu akan menyerang untuk menduduki dan menguasai Yerusalem
(perang Harmagedon).
a. Islam: Mahdi dan Yesus Muslim Jesus akan menyerang dan menduduki kembali dan menguasai
Yerusalem bagi Islam.
13. Alkitab: Antikristus akan membuat dirinya ditinggikan di Bait Suci sebagai tahta kekuatannya
(Kekejian yang membinasakan).
a. Islam: Mahdi akan mendirikan kalifah muslim dari Yerusalem.
14. Alkitab: Napi palsu akan melakukan banyak mujizat untuk menipu sebanyak mungkin orang untuk
mendukung antikristus.
a. Islam: Mahdi sendiri dikatakan untuk mengontrol cuaca dan hasil panen. Wajahnya dikatakan
bersinar. Kita juga dapat mengasumsikan sebab Yesus dipandang sebagai orang yang diberikan
kuasa oleh Alloh untuk melakukan mujizat ketika Ia berada di bumi pertama kalinya, Dia
kemungkinan besar akan diharapkan untuk terus melakukannya ketika Ia kembali.
15. Alkitab: Kepercayaan yang ada pada saat Muhammad masih ada (dan masih dipercayai oleh
beberapa orang di masa kini) adalah bahwa antikristus digambarkan sebagai penunggang kuda putih
di dalam Kitab Wahyu.
a. Islam: Mahdi digambarkan sebagai penunggang kuda putih (ironis seperti ayat yang sama dengan
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Wahyu).
16. Alkitab: Antikristus dikatakan memiliki perjanjian damai (dengan banyak orang) dengan Israel
untuk tujuh tahun).
a. Islam: Mahdi dikatakan memiliki perjanjian damai melalui seorang Yahudi(khususnya seorang
Lewi) untuk tujuh tahun.
17. Alkitab: Yesus Mesias Yahudi akan kembali untuk membela orang Yahudi di Israel dari serangan
militer yang dibuat oleh koalisi besar bangsa-bangsa yang dipimpin oleh antikristus dan nabi palsu).
a. Islam: Dajjal, antikristus menurut Islam, akan memperoleh banyak pengikut orang Yahudi dan
menyatakan diri sebagai Yesus Kristus dan berperang melawan Mahdi dan Yesus Muslim.
18. Alkitab: Roh antikristus secara khusus menyangkal doktrin paling unik dan paling dasar agama
Kristen, yaitu ketuhanan Yesus, inkarnasi Tuhan dalam daging, dan kematian Yesus di kayu salib
sebagai ganti kita.
a. Islam: Islam secara roh dan secara doktrin secara khusus menyangkal doktrin paling unik dan
paling dasar agama Kristen, yaitu ketuhanan Yesus, inkarnasi Tuhan dalam daging, dan kematian
Yesus di kayu salib sebagai ganti kitaThe.
19. Alkitab: Peringatan Yesus dan Rasul Paulus yang terutama adalah untuk mengingatkan orang
Kristen akan banyaknya kepalsuan dan penipuan di hari akhir.
a. Islam: Islam mungkin hanya satu-satunya agama di dunia di dunia yang mempraktekkan tipuan
sebagai salah satu caranya untuk mendapatkan pengikut. Islam memiliki doktrin khusus yang
mengijinkan dan bahkan menganjurkan penggunaan tipuan untuk dipakai guna mencapai tujuan
akhir.
20. Alkitab: Dari Alkitab dan sejarah kita dapat mempelajari bahwa kerajaan antikristus pada zaman
akhir akan merupakan versi kebangkitan dari kerajaan yang melanjutkan kerjaan Romawi (besi
bercampur tanah liat dari Daniel 2).
a. Islam: Kerajaan yang melanjutkan kerajaan Romawi adalah kombinasi kerajaan Romawi Suci
yang pararel dengan kerjaan Islam Ottoman.
21. Alkitab: Ketika antikristus muncul, sebuah system telah ada siap untuk menerima antikristus sebagai
penyelamat dan menyatakan kepatuhan kepada antikristus.
a. Islam sudah menjadi agama kedua terbesar dan dikombinasikan dengan Kristen merupakan lebih
dari separuh penduduk dunia. Islam menantikan kedatangan Mahdi dengan antisipasi yang
universal. Gereja Katolik dan kebanyakan gereja Kristen percaya bahwa muslim akan diselamatkan
seperti orang Kristen akan diselamatkan, dan percaya bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama
dengan orang Kristen. Itu hanyalah langkah mudah pendek saja untuk menjadi Islam jika hal itu
dianggap sebagai suatu kebenaran.
Kita bisa melihat bahwa seluruh dunia akan tertipu oleh nabi palsu dan Antikristus, termasuk Muslim.
Para Muslim akan percaya itu adalah Mahdi mereka, sementara seluruh dunia akan mengikuti gerakan
Interfaith dan menjadi percaya bahwa menjadi seorang Muslim adalah sama dengan menjadi Kristen
dalam bahwa kita semua menyembah Tuhan yang sama dan karenanya akan menikmati keselamatan yang
sama. Seperti disebutkan sebelumnya, gereja Katolik sudah memasukkan Islam sebagai bagian dari umat
Tuhan dan banyak gereja Kristen yang mengikuti keyakinan ini. Ini berarti bahwa setiap orang yang
tertipu oleh ini akan berpikir itu sangatlah oke untuk masuk Islam. Saya harap Anda mengerti bahwa ini
adalah kebohongan yang akan menipu seluruh dunia dan TIDAK BENAR! Jangan Percaya!
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Siapa itu Pelacur besar?
Binatang dari Tatanan Dunia Baru (Wahyu 13:1-2) memiliki dua makna. Ini adalah satu pemerintahan
dan penguasa dunia, tetapi juga merupakan bagian dari penjelasan akan datangnya satu agama dunia.
Binatang ini adalah tiga bangsa pertama dalam Daniel 7 bersama dengan binatang keempat bergabung
menjadi satu binatang (bangsa dan penguasa dunia itu).
Para nabi palsu akan menyebabkan dunia untuk menyembah Antikristus dan akan menciptakan agama
dunia dibahas di atas.
Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa Islam adalah Pelacur besar, dan beberapa teori lain juga
menyebutkan bahwa Pelacur itu adalah Amerika Serikat, beberapa menyebutkan itu adalah Kota New
York. Mari kita uji pernyataan itu sejenak. Ingat bahwa setiap detail dari nubuatan harus benar untuk
membuktikan itulah yang dinubuatkan. Tidak mungkin ada satu hal yang tidak cocok. Ketika Alkitab
mengacu pada pelacur sementara Alkitab tersebut sedang berbicara tentang umat atau gereja, hal itu
berarti selalu mengacu kepada umat Tuhan yang telah berpaling dari penyembahan yang benar kepadaNya dan / atau termasuk allah-allah palsu lainnya dalam ibadah mereka. Nubuatan tersebut tidak mengacu
agama palsu sebagai pelacur. Jadi, sang Pelacur besar, agar sesuai dengan segala sesuatu yang Tuhan
telah katakan, bukanlah berupa agama palsu seperti Islam atau Hindu. Juga, jika Islam adalah Pelacur
besar, siapakah "anak perempuan/keturunannya"? Agama Islam tidak memiliki agama ‘turunan’. Jadi ini
benar-benar tidak cocok. Seperti ditunjukkan dalam tulisan suci yang dikutip di bawah ini, sang Pelacur
besar adalah seorang wanita (gereja) yang merupakan "kota" yang duduk di
tujuh bukit dan memakai warna ungu dan merah. Dia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Ini tidak
cocok dengan AS. Dan, sementara New York adalah sebuah kota, tidak ada yang lain benar-benar cocok
kecuali untuk fakta bahwa NY penuh dosa dan kekotoran. Islam adalah sebuah agama tapi tidak pernah
menyembah Tuhan yang benar, dan bukanlah pula sebuah kota yang duduk di atas tujuh bukit dan warna
Islam adalah hijau, bukan ungu dan merah. Juga, jika 10 raja dari Wahyu 17 adalah negara-negara Islam,
mengapa mereka membenci pelacur jika pelacur itu Islam? Lihatlah kutipan ayat suci berikut. Saya pikir
Anda akan setuju dengan kesimpulan saya berdasarkan fakta dan ayat kitab suci. Pelacur besar akan
menyebabkan dunia untuk menyembah antikristus, dan mempromosikan agama palsu, tetapi agama palsu
bukanlah Pelacur besar itu sendiri. Pelacur besar akan membawa dunia menjauhi Tuhan yang benar dan
menceburkan dunia ke agama palsu ini, itulah sebabnya disebut Pelacur besar.
Wahyu 13:3 … Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu 4 Dan mereka menyembah naga itu,
karena ia 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?"
Seluruh dunia akan menyembah antikristus. Pasal 17 dari kitab Wahyu memberitahukan kita siapa
pemimpin religious pada zaman akhir.
Wahyu 17:1 Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan
berkata kepadaku: "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang
duduk di tempat yang banyak airnya:
Ia adalah seorang wanita (gambaran Tuhan tentang sebuah gereja) dan ia duduk di atas banyak air. Ayat
15 menjelaskan bahwa air tersebut adalah manusia, dan jumlah besar, dan beragam .
Wahyu 17:15 Lalu ia berkata kepadaku: "Semua air yang telah kaulihat, di mana wanita pelacur itu
duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
Organisasi religius apa saat ini yang memiliki keragaman bangsa, kaum, dan bahasa?
Wahyu 17:3 Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di
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atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu
mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
Seorang wanita duduk di atas binatang. Ini adalah suatu gabungan satu pemerintahan dunia, yang
dipimpin oleh antikristus, ditunjukkan di dalam Daniel 2 dan 7 hingga 11, dan Wahyu 13 dan 17. Nabi
palsu (pemimpin religius zaman akhir) akan menunggangi kekuasaan yang dibentuk oleh antikristus dan
akan memerintah bersamanya. Binatang itu dilambangkan dengan warna merah di ayat ini karena itu
berupa pemerintahan komunis (sosialis) yang memerintahkan dunia.
Wahyu 7:4 Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata
dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan
percabulannya:
Ia mengenakan kain ungu dan kain kirmizi (merah). Organisasi mana yang mengenakan kain ungu dan
merah? Pemimpin Katolik, cardinal, uskup kepala, uskup memakai kain ungu dan merah.
Wahyu 17:5 Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia: BABEL BESAR, IBU DARI WANITAWANITA PELACUR DAN DARI KEKEJIAN BUMI..
Ia adalah ibu dari gadis-gadis pelacur. Tuhan selalu menggunakan simbol wanita untuk melambangkan
gereja. Di II Korintus 11:2 gereja sejati Tuhan dilambangkan dengan seorang wanita, perawan. Gereja
palsu disimbolkan dengan gadis pelacur. Wanita tersebut digambarkan sebagai pelacur besar di ayat 1.
Berapa banyak gadis keturunan dari gereja Katolik Roma? Banyak.
Wahyu 17:9 Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat: ketujuh kepala itu adalah tujuh
gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk.
Ketujuh kepala dimana wanita itu duduk adalah tujuh bukit. Sangat menarik, bahwa Vatikan itu ada di
Roma, yang dijuluki Kota Tujuh Bukit. Kamus Katolik menyatakan: “(Vatikan) letaknya di dalam kota
Roma, dijuluki kota dengan tujuh bukit, dan seluruh area Negara Vatikan sekarang tertutup dari dunia
luar (The Catholic Encyclopedia, Thomas Nelson, 1976, s.v. "Rome"). Vatikan secara virtual duduk di
atas tujuh bukit.
Wahyu 17:18 Dan perempuan yang telah kaulihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja
di bumi.
Kota apa yang memerintah atas “raja-raja di bumi?” Bagaimana gereja Katolik “menundukkan” suatu
negara? Dengan mengubahnya menjadi negara Katolik. Dan gereja Roma Katolik percaya bahwa mereka
memiliki hak untuk mengarahkan pemikiran politik dari setiap anggotanya. Vatikan sesungguhnya satusatunya kota yang dapat dikatakan memerintah atas raja-raja di bumi.
Wahyu 17:6 Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi
Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran.
Diperkirakan 68 juta orang Kristen telah dibunuh selama bertahun-tahun karena menolak untuk mengikuti
doktrin palsu dari gereja Katolik Roma.
Saya harus mengatakan pada titik ini, bahwa saya tidak ada dendam pribadi dengan orang Katolik dengan
cara apapun. Saya punya teman Katolik dan saya sangat mencintai mereka. Yesus mengasihi semua orang
dan siapa saja dapat diselamatkan. Siapapun! Saya hanya menunjukkan apa yang kitab suci katakan dan
arti apa yang muncul didasarkan pada pengetahuan yang kita miliki saat ini. Sanga meyakinkan bahwa
Gereja Katolik Roma akan menjadi apa yang Tuhan sebut sebagai Pelacur besar.
Pemimpin dari Pelacur besar itu akan menjadi nabi palsu menurut Wahyu 13.
Para nabi palsu akan terlihat seperti domba (Anak Domba Tuhan, Yesus Kristus), tetapi akan berbicara
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sebagai naga (setan). Antikristus akan menggunakan orang ini untuk membantu memperoleh kekuasaan
atas seluruh dunia. Agama Islam adalah agama palsu, tetapi Pelacur besar meniru seperti agama yang
benar dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Iman Islam menyimpangkan penyembahan Tuhan
yang benar dengan membuat dunia percaya bahwa Yesus sebenarnya bukan anak-Nya, manifestasi Tuhan
dalam daging. Ketika kita menempatkan semua fakta yang kita ketahui bersama, itu adalah pemimpin
Pelacur Besar yang akan mendukung Mahdi dan membawa dunia Barat ke dalam Islam.
Muslim percaya bahwa orang Kristen adalah apa yang mereka sebut "Ahli Kitab" dan dianggap sebagai
sesat, tetapi bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama yang mereka lakukan meskipun mereka
dianggap penghujat, kafir, dan para penyembah berhala dan dibenci oleh umat Islam untuk apa yang
mereka percaya tentang Yesus. Nubuatan Islam mengatakan bahwa ketika Yesus Muslim kembali ia akan
kembali mendidik Kristen dan mengkonversi mereka masuk Islam. Setiap yang tidak akan mengkonversi
akan dibunuh.
Antikristus akan dipromosikan dengan partner religius yang bisa mendatangkan mujizat
Dia kemungkinan besar akan dinobatkan "raja" dari Kekaisaran Romawi Suci oleh Paus Katolik Roma
yang sedang memerintah. Pria ini akan datang dalam nama Yesus (Anak Domba) dan akan mendapatkan
kekuasaannya dari setan sendiri. (Naga) Ia akan menarik api dari langit dan melakukan mujizat untuk
menipu masyarakat dunia. Banyak orang akan terpesona dan tertipu oleh kekuatan ini. Tolong jangan
menjadi salah satu dari mereka! Pria ini pasti tidak akan menjadi hamba Tuhan, ia akan menjadi nabi
palsu ini!
Hal ini hampir pasti bahwa Katolik Roma Paus akan menjadi pemimpin agama yang memahkotai
antikristus menjadi pemimpin dari Kekaisaran Romawi Suci dan antikristus pada saat itu sudah
memerintah bangsa-bangsa Islam, mengembalikan kebangkitan kerajaan yang mengikuti keberhasilan
Kekaisaran Romawi. Para nabi palsu akan memerintah bersamanya selama Kesengsaraan besar diprediksi
dalam Wahyu.
Seorang pemimpin religius akan bekerja sama dengan antikristus, disebut nabi palsu.
Wahyu 13:11 Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama
seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. 12 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. 13 Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat,
bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. 14 Ia menyesatkan mereka
yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan
mata binatang itu. ;
Para nabi palsu kemungkinan besar akan datang dari pemimpin agama waktu akhir, gereja Katolik Roma.
Dia tampak seperti anak domba (seperti Yesus), tetapi berbicara sebagai naga (setan). Ini sangat mungkin
adalah Paus yang ke-112 (dihitung mulai dari abad ke-11, bukan dari Paus asli). Paus saat ini adalah yang
ke-111. Umat Katolik memiliki nubuatan mereka sendiri yang tidak alkitabiah, tetapi sangat menarik, dari
Santo Maleakhi dari abad ke-11. Nubuat ini mengatakan bahwa Paus yang ke-112 akan menjadi Paus
yang terakhir dan bahwa ia akan menjadi Paus yang jahat, dan bahwa Roma akan hancur selama
pemerintahan Paus ini. Wahyu juga mengatakan kepada kita bahwa Roma akan hancur pada saat
pertempuran Harmagedon.
Akan sangat mungkin sekali sepertinya bahwa Antikristus akan bangkit sebagai Mahdi Muslim dan
bahwa Nabi palsu akan dikenal kalayak sebagai Yesus Muslim. Perhatikan erat apa yang terjadi dengan
Paus berikutnya.
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Antikristus
Karena nubuatan tentang akhir zaman semua akan tergenapi sekarang, bisa dipastikan bahwa antikristus
dan Nabi palsu yang hidup di bumi pada saat ini. Keduanya tidak diragukan lagi sedang mulai berkuasa
sekarang atau sangat dekat untuk menguasai pemerintahan. Kita mungkin sudah tahu nama-nama dari
orang-orang ini, tapi belum tahu siapa mereka .
Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita akan dapat mengidentifikasi antikristus ketika waktunya
sudah matang. Hari itu tidak akan datang sampai itu manusia dosa itu terungkap.
2 Tes 2:3 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga!
Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia
durhaka, yang harus binasa;
Ada lebih dari lima puluh nubuatan khusus tentang antikristus dalam kitab Daniel, Wahyu dan II
Tesalonika saja. Kami akan membahas beberapa ini dalam rangka untuk mengembangkan profil dimana
orang ini dapat diidentifikasi ketika kita melihat dia naik ke kekuasaan.
Antikristus adalah seorang manusia
Daniel 7:21 Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan
mereka, 22 sampai Yang Lanjut Usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus
milik Yang Mahatinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. 23 Maka
demikianlah katanya: Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi,
yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan
meremukkannya. 24 Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah
mereka, akan muncul seorang raja; dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan
tiga raja. 25 Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya
orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka
akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
Ada yang mengatakan bahwa antikristus adalah sebuah sistem, bukan manusia. Bagian ayat ini saja sudah
cukup untuk membuktikan bahwa ia pasti seorang manusia. Dia akan menaklukkan tiga raja. Dia akan
berbicara dengan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi . Dia akan memeras remuk orang-orang
kudus Yang Maha Tinggi dan akan membuat perang melawan orang-orang kudus. Dia pasti seorang pria.
Dia akan menjadi penguasa satu pemerintahan dunia.
Ia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama tujuh tahun
Daniel 9:27 Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali
tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban
santapan; dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah
ditetapkan menimpa yang membinasakan itu." Dalam tulisan yang digunakan dalam Perjanjian Lama,
seminggu berarti "seminggu tahun", atau tujuh tahun (Kejadian 29:27). Penegasan perjanjian ini: akan ada
kesepakatan internasional untuk mengkonfirmasi status Jerusalem dan perbatasan permanen Israel. Halhal ini sedang diperebutkan sekarang dengan Palestina. Antikristus akan mengkonfirmasi perjanjian
bersama dengan banyak orang lain. Mungkin sulit untuk mengidentifikasi dirinya pada waktu itu. Di
tengah-tengah "minggu" ini (tiga dan setengah tahun dalam perjanjiannya), antikristus akan menyebabkan
pengorbanan hewan yang dilakukan di bait suci yang sedang dibangun kembali untuk dihentikan, dan
akan menyebabkan "Pembinasa keji" diaku sebagai Tuhan atau bertindak sebagai Tuhan. Itu adalah
ketika kita akan tahu siapa dia secara pasti .
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Antikristus akan bangkit di tengah persatuan sepuluh raja
Daniel 7:24 Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka,
akan muncul seorang raja; dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja.
Kita telah berbicara tentang hal ini dalam bab-bab sebelumnya. Kita melihat bahwa ia akan muncul dari
penyatuan sepuluh negara. Dan dia akan mencabut, atau menaklukkan, tiga raja (negara atau bangsa).
Wahyu 17:12 Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu adalah sepuluh raja, yang belum mulai
memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan
binatang itu.
Sepuluh raja itu akan memberikan kekuasaan dan kekuatan mereka kepada antikristus.
Ketika kita melihat naiknya seseorang di antara serikat sepuluh negara yang menundukkan tiga raja (para
pemimpin negara atau bangsa), awasi dengan cermat dan ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat!
Kerajaannya akan mengembalikan kerajaan Roma Suci / kerajaan Ottoman
Sebagaimana telah didiskusikan di bagian lain dari buku ini, ia akan dimahkotai sebagai raja oleh Paus
kerajaan Roma Suci yang sedang bertahta dan akan dianggap sebagai Mahdi Muslim.
Antikristus akan menggunakan kedamaian sebagai senjata
Daniel 8:25 Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil; ia akan membesarkan
dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya; juga ia
akan bangkit melawan Raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan.
Dia kemungkinan besar akan muncul dari kengerian Perang Dunia III, sangkakala keenam, dan akan
menggunakan perdamaian untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol atas dunia. Dengan kedamaian ia
akan menghancurkan banyak orang. Dalam kesombongannya, ia akan berdiri sebagai Yesus Kristus pada
sangkakala ketujuh, tetapi ia tidak akan menang, tentu saja.
Ia akan disebut sebagai Tuhan dan akan menjadi Pembunuh keji / Kekejian yang membinasakan
Matius24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 15 Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di
tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel--para pembaca hendaklah
memperhatikannya-- 16 maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan:
Peristiwa yang diacu Yesus dalam Matius 24:15 adalah Daniel 9:27 dan Daniel 11:31. Antikristus akan
mengkonfirmasi perjanjian selama tujuh tahun dan akan menjadi kekejian bagi Tuhan dan akan
membuatnya (tempat kudus Bait suci) lenyap.
Daniel 9:27 Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali
tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban
santapan; dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah
ditetapkan menimpa yang membinasakan itu.
Daniel 11:31 Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu,
menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan.
2 Tes 2:4 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai
Tuhan. Bahkan ia duduk di Bait Tuahn dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan.
Peristiwa yang diacu rasul Paulus pada 2 Tesalonika juga "Pembinasa keji". Tiga setengah tahun setelah
konfirmasi perjanjian itu, ia akan duduk di bait suci Yerusalem yang dibangun kembali dan mengklaim
dirinya sebagai Tuhan. Sebagian besar akan percaya bahwa ia akan mengklaim menjadi Tuhan dan
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mesias bagi semua orang. Dia mungkin akan mengklaim sebagai allahnya Islam, Budha, dll. Bila anda
melihat hal ini terjadi, anda akan tahu tanpa keraguan bahwa ia adalah sang antikristus.
Ia akan dianggap brilian
Daniel 7:8 dan Wahyu 13:5 mengatakan bahwa ia akan memiliki mulut yang mengeluarkan kata-kata
yang menentang Tuhan. Daniel 8:23 menggambarkannya sebagai orang yang “mampu mengartikan katakata gelap / dark sentences”.
Ia akan menganiaya umat Tuhan dan ia akan memerintah seluruh dunia
Wahyu 13:7 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.
Daniel 7:21 Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan
mereka;
Umat Tuhan akan dianiaya. Sebab setan ada dibelakang semua ini, tidaklah mengherankan. Kekuasaan
diberikan kepadanya atas seluruh bangsa...
Jumlah dari namanya adalah 666
Wahyu 13:18 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.
Kami belum mendapat ide saat ini apa artinya ini, tetapi artinya akan menjadi jelas ketika waktunya tiba.
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8 - Apa selanjutnya?
Tujuh tahun terakhir – perjalanan menuju Harmagedon
Kita telah mendiskusikan beberapa peristiwa penting yang akan terjadi di tujuh tahun terakhir. Saya tidak
akan masuk terlalu mendetil tetang itu di dalam buku ini tetapi saya berharap dapat membantu anda
memahami apa yang akan terjadi sekarang dan di waktu yang akan datang sebentar lagi.
Penegasan perjanjian yang dibahas sebelumnya adalah peristiwa yang menandai awal dari tujuh tahun
terakhir. Penegasan perjanjian ini belum terjadi. Kuartet, atau Big Four, Uni Eropa, PBB, Amerika
Serikat dan Rusia, telah bertemu untuk mengkonfirmasi "Roadmap for Peace" di Timur Tengah beberapa
kali tetapi tetap belum bisa membuatnya berlaku. Rencana tersebut meliputi semua langkah yang
diperlukan untuk mengkonfirmasi perjanjian. Hari ini Liga Arab dan Kuartet bersama dengan entitas lain
melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk mendirikan negara Palestina dan membawa
kesepakatan bersama antara Israel dan Palestina. Para pemimpin Israel bahkan menyatakan bahwa
mereka bersedia untuk berbagi kedaulatan bukit bait suci dan memberikan Tepi Barat (Yudea) kembali ke
Palestina. Ada pertemuan pada bulan November 2007 dari semua kekuatan yang telah saya sebutkan yang
tampaknya akan menuju pada apa yang Tuhan sebut sebagai Peneguhan Perjanjian. Jika mereka
memutuskan rencana untuk diterapkan dan diberlakukan, di mana perbatasan Israel ditarik dan bukit bait
suci dibagi, maka ITULAH peristiwa yang menandakan hanya akan tersisa 7 tahun sampai ke
Pertempuran Harmagedon dan kembalinya Yesus Kristus!
Segala sesuatu yang harus terjadi atas kita telah terjadi atau sedang terjadi sekarang. Kebanyakan orang
berpikir hal itu tidak bisa terjadi karena bait suci Yahudi belum dibangun kembali, namun bait itu tidak
harus berdiri sampai dipertengahan jalan melalui tujuh tahun terakhir (ketika Pembinasa keji muncul),
dan anda harus tahu bahwa ada sebuah organisasi yang disebut Sanhedrin, bekerja sama dengan Institut
Bait Suci di Israel, yang berencana membangun kembali bait itu di luar lokasi, sama seperti ketika bait
suci pertama dibangun, dan dibangun ketika gunung bait suci tersebut dibagi (mungkin ditempatkan di
bawah kontrol keamanan PBB) sehingga mereka akan mampu membangunnya dengan sangat cepat.
Semua peralatan, furnitur, pakaian, dll, benar-benar telah selesai dan siap untuk digunakan dalam Bait
Tuhan,
dan
cetak
biru
dan
rencana
untuk
kuil
itu
sendiri
selesai
(http://www.templeinstitute.org/blueprints-for-the-holy-temple.htm). Ketika saya mengunjungi Israel
pada 2007 Aku berdiri di samping batu penjuru yang telah mereka siapkan segera setelah mereka
mendapatkan izin untuk membangun bait suci. Banyak orang juga percaya bahwa masjid Muslim harus
dirobohkan untuk membangun kembali bait suci, tetapi penemuan terbaru menunjukkan bahwa lokasi
sebenarnya untuk Bait Suci Yahudi adalah lebih tepatnya di tempat yang saat ini disebut Dome of the
Spirits (Kubah Roh), di mana disitu ada ruang yang memadai untuk membangun bait suci. Bukit bait itu
akan dibagi-bagi, dan kami tahu ini karena Yohanes diperintahkan untuk mengukur Bait Tuhan di Wahyu
11:1-2 tetapi diberitahu untuk meninggalkan pelataran luar karena akan ditempati oleh bangsa-bangsa lain
selama tiga setengah tahun. Ini mungkin akan diawasi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.
Sangkala keenam akan mungkin terjadi di antara tiga setengah tahun pertama dari tujuh terakhir tersebut.
Saya tidak dapat mengatakan bahwa hal itu pasti terjadi pada waktu itu, tapi kelihatannya memang akan
terjadi demikian, dan inilah mengapa saya pikir demikian: Wahyu 9 menjelaskan tentang sangkakala
keenam , tetapi sangkakala ketujuh belum berbunyi hingga akhir dari pasal 11. Wahyu 10 berbicara
tentang malaikat yang menempatkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di daratan, dan Yohanes
diperintahkan untuk memeteraikan kalimat yang diucapkan oleh ketujuh guruh itu. Dalam Daniel 12:4,
Daniel juga diperintahkan untuk menyembunyikan firman itu dan manusia yang di Daniel 12:6 bertanya ,
"Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" ia diperintahkan oleh seorang malaikat yang berdiri di atas
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air bahwa waktunya adalah satu masa, dua masa, dan setengah masa, atau 31/2 tahun. Wahyu 11 lebih
jauh memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di 31/2 tahun terakhir, seperti dua saksi yang “akan
bernubuat selama 1230 hari”, atau 3.45 tahun. Kemudian bunyi sangkakala ketujuh terdengar di akhir
pasal 11. Ini mengindikasikan bahwa sangkakala keenam akan terjadi di pertengahan dari tujuh tahun
terakhir. Sebagaimana telah saya buktikan di bab 10 dari buku ini, bagaimanapun, hal itu tidak
membuktikan bahwa peristiwanya terjadi berurutan menurut waktu.
Jika hal itu terjadi sesaat sebelum antikristus mengambil alih kekuasaan, apa jalan yang lebih baik bagi
antikristus untuk mengambil kekuasaan ketika dunia diperhadapkan dengan dua milyar kebinasaan
manusia? Karena kita tahu bahwa ia mengambil kekuasaan pada petengahan, atau 3,5 tahun dari tujuh
tahun terakhir, dan bhaw ia menggunakan perdamaian sebagai senjata, hal itu akan menjadi sebagai suatu
batu lompatan besar bagi agendanya ketika dunia dipenuhi semangat untuk damai setelah suatu perang
nuklir. Juga, suatu peristiwa dunia yang menghancurkan sepeti perang dunia lagi adalah yang Muslim
percaya akan membawa kedatangan Mahdi mereka. Negara muslim seperti presiden Iran Mahmoud
Ahmadinejad percaya bahwa sebetulnya mereka dapat mempercepat kedangan Mahdi dengan
menciptakan kekacauan dunia yang memaksanya untuk datang dan “menyelamatkan dunia”.
Kekejian yang membinasakan / Pembinasa Keji
Kekejian yang membinasakan akan berlangsung pada pertengahan dari tujuh tahun terakhir. Peristiwa ini
adalah ketika antikristus akan berdiri di "tempat kudus", bait suci dibangun kembali di Yerusalem, dan
mengaku sebagai Tuhan. Dia mungkin tidak mengatakan itu langsung. Penyesat adalah ahli dari segala
tipu! Jangan tertipu jika anda tidak dengar di berita bahwa dia benar-benar mengatakan dirinya adalah
Tuhan, tetapi ia mungkin juga cukup sombong untuk benar-benar berkata demikian. Peristiwa ini akan
menjadi salah satu yang kita dan dapat mengenali apa itu sebenarnya karena kita tahu apa kita cari. Ini
adalah ketika ia akan mengambil alih dunia.
Matius 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua
bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 15 "Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri
di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel--para pembaca hendaklah
memperhatikannya-- 16 maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan:
Peristiwa yang diacu Tuhan Yesus dalam Matius 24:15 adalah Daniel 9:27 dan Daniel 11:31. Antikristus
akan meneguhkan perjanjian selama tujuh tahun dan akan menjadi kekejian bagi Tuhan dan akan
membuat (tempat kudus Bait Tuhan) binasa.
Daniel 9:27 Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali
tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban
santapan; dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah
ditetapkan menimpa yang membinasakan itu.
Daniel 11:31 Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu,
menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan.
2 Tes 2:4 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai
Tuhan. Bahkan ia duduk di Bait Tuhan dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan.
Peristiwa yang rasul Paulus sebutkan pada 2 Tesalonika juga merupakan "Pembinasa keji". Tiga setengah
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tahun setelah peneguhan perjanjian itu, ia akan duduk di bait suci yang dibangun kembali Yerusalem dan
mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebagian besar percaya bahwa ia akan mengklaim Tuhan dan mesias
bagi semua. Dia mungkin akan mengklaim sebagai allah Islam, Budha, dll. Bila anda melihat ini terjadi,
anda akan tahu tanpa ragu bahwa ia adalah antikristus.
Kekejian yang membinasakan / Pembinasa keji akan menandai dimulainya masa Kesusahan besar.
Kesusahan Besar
Daniel 11 dan 12 menunjukkan pemerintahan antikristus dan secara khusus menyatakan bahwa akan ada
1.290 hari (3,53 tahun) dari saat Kekejian yang membinasakan sampai pada"akhir dari segala sesuatu".
Dan lain secara khusus menyatakan bahwa akan ada "satu masa (satu tahun), dua masa (dua tahun), dan
setengah masa (setengah tahun)" (3,5 tahun) sampai segala sesuatu akan selesai. Akan ada suatu masa
kesesakan (Dan 12:1) seperti yang belum pernah ada (kesusahan besar), orang-orang yang mengenal
Tuhan akan menjadi kuat (Dan 11:32), beberapa dari mereka akan jatuh (Dan 11:35), namun orang
bijaksana akan memahaminya sementara orang fasik tidak (Dan 12:10). Berbahagialah orang yang
menunggu sampai 1335 hari (Dan 12:12). Ketika kita melihat semua ayat yang menggambarkan periode
waktu ini, sepertinya 3,5 tahun akan menjadi waktu murka setan, dan 45 atau 75 hari terakhir akan murka
Tuhan (tujuh cawan), di antara hari 1260 dan hari 1335.
Dalam Wahyu 13:5 kita melihat bahwa kuasa diberikan kepada antikristus selama 42 bulan (3,5 tahun).
Dalam Wahyu 12 kita melihat bahwa iblis akan dilempar ke bumi, kemudian marah besar karena ia tahu
bahwa waktunya singkat, dan itu adalah 1260 hari menurut ayat 6, dan satu masa, dua masa, dan setengah
masa menurut ayat 14, atau 3,5 tahun.
"Waktu kesusahan" yang akan berlangsung 3,5 tahun ini, adalah waktu dari murka setan. Cawan-cawan,
yang merupakan murka Tuhan, akan dicurahkan dalam 75 hari terakhir, yaitu antara hari ke 1260 dan hari
ke 1335, dan mungkin hanya dalam 45 hari terakhir. Masa 3,5 tahun dari kesusahan yang besar akan
menjadi kesusahan bagi orang-orang kudus, bukan dunia secara keseluruhan (Lukas 17:26-30, 1 Tes 5:14, Wahyu 7:9-14). Matius 24:15-21 menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melihat Pembinasa keji
ini maka akan ada kesusahan besar, dan kemudian (Matt 24:29) segera setelah kesusahan kita akan
melihat meterai yang keenam dan sangkakala ketujuh dan kami akan dikumpulkan kepada Tuhan pada
waktu itu. Hal ini juga kemungkinan besar dimulai dengan menuangkan dari cawan-cawan. Orang-orang
kudus TIDAK akan berada di sini pada saat cawan (murka Tuhan) dituangkan (1 Tes 1:10 dan Roma 5:9).
Murka Tuhan adalah untuk "menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi" (Wahyu 11:18).
Antikristus akan memerintah selama waktu ini dan akan menerapkan tanda binatang dan itu akan menjadi
waktu yang mengerikan bagi umat Tuhan. Pada akhir periode ini, Yesus datang kembali untuk umat-Nya
yang setia saat terdengar bunyi dari sangkakala ketujuh. Ini adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua!
Sangkakala ini membawa pertempuran Harmagedon mana Israel akan diselamatkan oleh Tuhan,
kehancuran antikristus dan nabi palsu, dan pengikatan setan selama 1000 tahun. Sangkakala ini, materai
yang keenam dan semua cawan membawa azab Tuhan di atas bumi. Yesus akan menghancurkan tentara
yang turun melawan Israel di Armagedon dan akan ada gempa yang dirasakan di seluruh dunia
malapetaka, dan hal-hal buruk banyak karena penolakan manusia terhadap Tuhan. Untungnya umat
Tuhan tidak akan harus menanggung murka ini karena kita akan diambil pada suara sangkakala sebelum
murka Tuhan dicurahkan atas bumi. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam pemerintahan milenium
Kristus dan akhir pemerintahan duniawi. Bayangkan sebuah dunia yang diperintah oleh seorang Raja
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yang penuh kasih seperti Yesus Kristus selama 1000 tahun, tidak ada perang atau perselisihan sama
sekali. Wow.
Alkitab memberitahu agar setiap orang Yahudi masih di daerah Yudea (Tepi Barat) untuk melarikan diri
ketika mereka melihat Kekejian yang membinasakan / Pembinasa keji! Ayat ini memberitahu mereka
untuk tidak bahkan untuk ganti pakaian, tetapi melarikan diri segera! Selama ini 3 ½ tahun terakhir ini,
Israel akan dibawa dengan sayap elang. Banyak orang mengajarkan bahwa ini adalah AS, dan itu bisa
saja. AS adalah satu-satunya teman Israel hari ini dan sepertinya AS akan terus menjadi temannya.
Namun ini bukan berarti bahwa AS akan menjadi kekuatan pelindung yang diacu Alkitab di sini,. Ada
dua alasan untuk mengatakan ini:
1. Kombinasi dari satu pemerintahan dunia yang dipimpin antikristus (digambarkan di dalam Wahyu
13:2) tidak memiliki sayap rajawali seperti yang dilihat di dalam Daniel. Hal ini berarti AS tidak
berada di dalam system tersebut. Antikristus akan berperang selama pemerintahannya dan mungkin
AS adalah salah satu musuh yang dihadapinya. Juga mungkin bahwa AS tidak akan keluar dari
sangkakala keenam tanpa terluka. AS bisa saja dihandurkan atau terluka sangat parah sehingga tidak
lagi menjadi pemain besar setelah perang itu.
2. Penggambaran sayap rajawali di dalam Wahyu sangat mirip dengan kalimat yang digunakan di dalam
Keluaran ketika Israel dibawa keluar dari Mesir.
Keluar 19:4 Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana
Aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepada-Ku.
Wahyu 12:14 Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia
terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu
masa dan dua masa dan setengah masa.
Kita tidak bisa tahu pasti bahwa “sayap burung nasar yang besar” dalam Wahyu ditujukan untuk Amerika
Serikat.
Tanda dari binatang akan diimplementasikan.
Wahyu 13:16 Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin,
merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, 17 dan tidak seorangpun
yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang
itu atau bilangan namanya.
Saat ini, banyak orang yang sedang ditanamkan chip RFID dan kartu Identitas Nasional merupakan syarat
bagi setiap orang di Amerika Serikat pada tahun 2008, tetapi masanya telah diperpanjang, dn sistem
serupa sedang didirikan di Eropa. Spekulasi adalah bahwa antikristus akan menerapkan sistem
penomoran di seluruh dunia dan kemungkinan besar akan menyebabkan semua orang ditanam sebuah
chip di tangan kanan atau dahi dengan nomor ID mereka. Dengan teknologi saat ini, hal ini tidak akan
sulit untuk melaksanakan. Dan baru-baru ini orang mulai menggunakan tinta tato pada hewan yang
memiliki kapasitas yang sama sebagai chip untuk berisi informasi RFID! Sekarang tidakkah itu akan yang
dianggap sebagai "tanda"? Saya tidak bisa lebih lagi menekankan agar anda tidak mengambil tanda itu!
Ini kemungkinan besar akan datang dengan bentuk "janji kesetiaan" kepada Tatanan Dunia Baru atau
pada nama antikristus atau sesuatu yang serupa dan mereka mungkin akan menuduh Anda sebagai teroris
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atau non-konformis dan merupakan ancaman kepada masyarakat jika anda menolak untuk mengambil
janji itu, dan mengutuk anda bila menolak. Seperti yang kita pelajari dalam Bab 7, sangat mungkin bahwa
Antikris itu seorang Muslim dan Islam akan menjadi agama yang dipaksakan pada dunia. Kemungkinan
bahwa setiap orang akan dipaksa untuk menjadi seorang Muslim atau dibunuh. Fakta lain yang menarik
untuk diskusi ini adalah bahwa umat Islam memakai gelang lengan dan ikat kepala untuk menandakan
kesetiaan mereka. Ada kemungkinan bahwa ini bisa menjadi "tanda" binatang tersebut karena dengan
mengenakan itu anda "menunjukkan kesetiaan anda" dan ditandai sebagai seorang Muslim yang setia.
Wahyu 14:9 Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara
nyaring: "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya
atau pada tangannya, 10 maka ia akan minum dari anggur murka Tuhan, yang disediakan tanpa
campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata
malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. 11 Maka asap api yang menyiksa mereka itu
naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka
yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya."
12 Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Tuhan dan iman
kepada Yesus.
Tetaplah percaya seperti telah disebutkan di ayat 12 dan bertekunlah / sabar! Jika engkau melanggarnya,
anda akan menderita selamanya ketimbang hanya sekedar lapar atau siksaan, atau bahkan dibunuh!
Akhir Penderitaan dan Kematian
Perang Harmagedon dan sangkakala ketujuh di akhir dari tujuh tahun menandai akhir dari penderitaan
dan mulainya Kerajaan Tuhan!
Alkitab memberitahukan kita bahwa setelah sangkakala ketujuh, ketika semua telah dikatakan telah
selesai sudah, Yesus akan menyiapkan kerajaan-Nya di bumi dan kita akan memerintah bersama-Nya
seribu tahun. Alkitab tidak menyebutkan bahwa seluruh manusia dimusnahkan pada saat terakhir, dan
sangat jelas disebutkan bahwa manusia masih hidup di bumi saat milenia itu. Salah satu ayat yang
menyatakan bahwa begitulah keadaan sebenarnya adalah; Daniel 7:12 Juga kekuasaan binatang-binatang
yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Hal ini
berbicara tentang apa yang terjadi setelah antikristus dilempar ke dalam neraka pada akhir kesesakan.
Setan akan diikat sepanjang waktu itu dan dilepaskan hanya pada saat akhir untuk sementara dimana ia
akan menipu penduduk bumi. Ada satu lagi peperangan terakhir dan tampaknya orang-orang yang
berpihak kepada setan akan berperang melawan Yesus. Saya, sepanjang waktu hidupku, tidak dapat
mengerti hal ini, tetapi saya pikir saya harus bersyukur bahwa saya tidak mengerti, karena mungkin bila
aku mengerti aku akan seperti mereka. Setelah akhir pemerintahan seribu tahun, setan akan dicampakkan
ke neraka selamanya, dan Tuhan akan membuat surga baru dan bumi baru untuk kita nikmati selamanya!
Dan tidak akan ada lagi sakit atau sedih… selamanya…
Wahyu 20:6 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 sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun
lamanya. 7 Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, 8 dan ia
akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan
mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. 9
Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus
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dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, 10 dan iblis, yang
menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi
palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. 11 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. 12 Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan
takhta itu. 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. 13 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 masingmasing menurut perbuatannya. 14 Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan
api. Itulah kematian yang kedua: lautan api. 15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis
di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Wahyu 21:1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan
bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.
Wahyu 21:4 Dan Ia 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.
Runtutan waktu akhir zaman dan kerangka dari buku Wahyu didiskusikan lebih lanjut di Bab 10.
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9 - Bagaimana dengan Rapture / Pengangkatan? Kapan itu terjadi?
Rapture adalah pengangkatan umat Tuhan ketika Ia datang kembali untuk mendapatkan mereka yang
mencintai-Nya dan membawa mereka untuk bersama-Nya di surga. Ada banyak ide yang berbeda-beda
tentang Rapture dan tentang kapan itu akan terjadi. Banyak orang mengajarkan bahwa hal itu akan terjadi
ketika masa tujuh tahun terakhir mulai. Beberapa mengajarkan bahwa Rapture akan terjadi di penghujung
masa kesukaran ketika Yesus Kristus kembali pada saat perang Harmagedon.
Mari kita lihat ayat berikut ini.
Daniel 11:31 Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu,
menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. 32 Dan orang-orang
yang berlaku fasik terhadap Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin; tetapi
umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. 33 Dan orang-orang bijaksana di
antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka
akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas.
Ayat ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi di pertengahan dari tujuh tahun terakhir. Ayat itu
berkata; bahwa orang yang tahu siapa Tuhan mereka akan kuat dan menang. Dan mereka yang mengerti
akan mengajar banyak orang. Ini merupakan suatu indikasi kuat bahwa kita akan ada pada saat itu saat itu
terjadi. Kita akan kuat dan akan mengajar banyak orang. Kita akan sanggup menolong orang menemukan
Tuhan pada masa-masa akhir! Beberapa dari kita akan jatuh pada saat itu. Tuhan memberitahu kita bahwa
mereka yang mati dalam melayani Kristus akan diberkati!
Daniel 7:21 Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan
mereka, 22 sampai Yang Lanjut Usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus
milik Yang Mahatinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan
”Tanduk yang sama” adalah tanduk yang mensimbolkan antikristus. Ia akan membuat perang dengan
orang kudus (kita) dan menang sampai Yang Lanjut Usianya itu datang. Inilah ketika Yesus Kristus
datang kembali pada sangkakala yang ketujuh pada akhir dari masa tujuh tahun.
Daniel 7:25 Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya
orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka
akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
Lagi, kita melihat.
Wahyu 20:4 Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka
diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya
karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan; yang tidak menyembah binatang itu dan
patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup
kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. 5 Tetapi
orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah
kebangkitan pertama.
Perhatikan bahwa ayat itu berkata, “inilah kebangkitan pertama"? Peristiwa ini menandai dimulainya
masa pemerintahan seribu tahun dari Yesus Kristus setelah masa kesukaran. Jika ini adalah kebangkitan
pertama, maka jelaslah tidak ada rapture yang lain yang terjadi sebelum ini. Dan, Yohanes menyaksikan
jiwa-jiwa yang mati untuk Yesus dan tidak mengambil tanda dari binatang itu atau menyembahnya.
Wahyu 13:7 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. 8 Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang
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namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah
disembelih.
Ia (antikristus) akan berperang melawan orang-orang kudus dan semua yang tinggal di bumi akan
menyembahnya, yiatu mereka yang namanya tidak tertulis di buku kehidupan. Mereka yang tahu Tuhan,
namanya tercatat di dalam buku kehidupan.
2 Tes 2:3 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga!
Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia
durhaka, yang harus binasa, 4 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang
disembah sebagai Tuhan. Bahkan ia duduk di Bait Tuhan dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan.
Hari itu, hari Kristus datang kembali, tidak akan datang hingga antikristus dinyatakan dahulu. Peristiwa
ini (Kekejian yang membinasakan / Pembunuh keji ketika antikristus dinyatakan) tidak terjadi hingga
dipertengahan masa dari tujuh tahun terakhir.
1 Kor 15:51 Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya,
tetapi kita semuanya akan diubah, 52 dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab
nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa
dan kita semua akan diubah.
Paulus menyatakan bahwa orang mati akan dibangkitkan dan kita akan diubahkan pada bunyi sangkakala
terakhir. Tidak ada yang siapapun yang memperdebatkan bahwa sangkakala terakhir, sangkakala ketujuh,
adalah pertempuran Harmagedon dimana Yesus akan datang kembali untuk menghancurkan
pemerintahan manusia dan menegakkan pemerintahan-Nya pada akhir masa kesusahan. Ayat ini
memberitahukan kita TANPA RAGU-RAGU bahwa rapture akan ada pada penghujung kesesakan.
1 Tes 4:16 Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala
Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan
lebih dahulu bangkit; 17 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.
Tuhan akan turun dari surga dengan sorak sorai, dengan sangkakala Tuhan, dan yang mati akan pertama
dibangkitkan dan mereka yang masih hidup akan dibawa bersamanya di awan. Apakah ada sangkakala
lain yang menandakan rapture? Tidak ada hal itu ada di Alkitab. Hal ini, sekali lagi, adalah sangkakala
ketujuh.
Matius 24:15 "Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang
disampaikan oleh nabi Daniel--para pembaca hendaklah memperhatikannya-- 16 maka orang-orang
yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 17 Orang yang sedang di peranginan di atas
rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, 18 dan orang yang sedang
di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil
atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 20 Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan
jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. 21 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang
dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi
lagi. 22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang
selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. 23 Pada waktu itu
jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu
percaya. 24 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan
tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orangorang pilihan juga. 25 Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26 Jadi,
apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau:
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Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 27 Sebab sama seperti kilat memancar dari
sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak
Manusia. 28 Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun." 29 "Segera sesudah siksaan
pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan
berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30 Pada waktu itu akan tampak tanda
Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak
Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 31 Dan
Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan
mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang
satu ke ujung langit yang lain.
Kecuali demi orang pilihan (umat Tuhan) hari itu akan dipersingkat. Segera setelah kesukaran… mereka
akan melihat Anak manusia datang dalam awan… dan Ia akan mengirimkan malaikat-Nya untuk
mengumpulkan orang pilihan-Nya dari mana-mana. Hari itu akan dipersingkat bagi kita dan ketika
Kristus datang kembali pada bunyi sangkakala (sangkakala ketujuh pada akhir masa tribulasi) kita akan
dikumpulkan kepada-Nya! Ayat ini secara tegas menyatakan pada kita bahwa setelah tribulasi (ayat 29 –
31) bahwa kita akan dikumpulkan kepada Tuhan!
Wahyu 14:9 Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara
nyaring: "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya
atau pada tangannya, 10 maka ia akan minum dari anggur murka Tuhan, yang disediakan tanpa
campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata
malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. 11 Maka asap api yang menyiksa mereka itu
naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka
yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya."
12 Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Tuhan dan iman
kepada Yesus.
Tuhan memberitahu kita untuk sabar dan memiliki iman ketika tanda binatang itu sedang
diimplementasikan. Kenapa kita butuh peringatan itu kalau kita sudah tidak disini?
Sebegitu aku ingin melewatkan masa kesusahan, saya pikir kita akan harus bertahan. Tanpa Roh Kudus,
saya bayangkan itu akan mustahil. Bersyukurlah kepada Tuhan atas Roh-Nya yang tinggal di dalam
mereka yang mengikuti-Nya!
Yohanes 14:17 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. 18 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu!
Siapa yang tertinggal?
Ada sebuah seri buku fiksi bernama “Left Behind” (Yang Tertinggal) yang telah menjadi sangat populer
baru-baru ini dan bahkan telah menjadi film seri. Dalam seri ini, beberapa orang yang tertinggal
menyadari bahwa mereka merindukan pengangkatan dan berbalik kepada Tuhan. Mereka memulai perang
salib yang disebut Angkatan Kesengsaraan untuk mencoba dan memenangkan atas orang-orang yang
tersisa lainnya. Walaupun ini merupakan kisah yang hebat, itu benar-benar fiktif dan itu tidak akan
terjadi. Kita tahu bahwa pengangkatan akan terjadi pada akhir dari tujuh tahun terakhir dan bahwa hal itu
terjadi pada saat Kedatangan Kedua Tuhan Yesus Kristus yang adalah juga saat pertempuran
Harmagedon. Tak lama setelah ini, Tuhan mendirikan kerajaan-Nya di bumi dan menghapus semua
pemerintah duniawi. Tidak akan ada peluang yang kedua. Ketika Tuhan kembali dia tidak datang untuk
semua orang, ia akan mengumpulkan hanya gereja-Nya kepada-Nya. Orang mati akan bangkit yang
pertama dan orang-orang yang masih hidup akan berubah dalam sekejap mata dari fana menjadi kekal
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dan akan diangkat kepada Yesus di awan. Tak satu pun dari mereka yang masih di bumi akan menjadi
bagian dari gereja yang benar. Tuhan kemudian akan menghapus tentara yang menyerang Israel pada
perang Harmagedon dan akan melepaskan murka-Nya di atas bumi. Banyak, banyak orang akan mati
dalam periode waktu yang singkat ini. Ingatlah bahwa ini adalah kebangkitan pertama dan bahwa
kebangkitan kedua, ditemukan pada akhir Wahyu 20 adalah penghakiman dari orang-orang yang tidak
memiliki Roh Kudus, itu bukan bagian dari gereja yang benar, dan tidak mengikuti Kristus.
Kita tidak ingin menjadi yang tertinggal!
Siapa yang menderita Kesusahan besar?
Hal yang lain yang saya temukan di penelaahan saya, adalah bahwa Kesukaran besar tidak ditujukan pada
“dunia”, tapi untuk umat Tuhan:
Lukas 17:26 Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari
Anak Manusia: 27 mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh
masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. 28 Demikian juga
seperti yang terjadi di zaman Lot: mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka
menanam dan membangun. 29 Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom turunlah hujan api dan
hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. 30 Demikianlah halnya kelak pada hari,
di mana Anak Manusia menyatakan diri-Nya.
Tuhan Yesus mengatakan di Lukas di atas bahwa hari-Nya, hari ketika Ia kembali, akan seperti harinya
Lot dan Nuh. Ketika penghancuran menimpa dunia saat banjir dan di Sodom dan Gomorah, hanya orang
yang mengalami “sengsara” adalah orangnya Tuhan. Lot teraniaya dan juga Nuh, oleh orang-orang yang
tidak percaya. Murka Tuhan akan dicurahkan hanya setelah Ia menyelamatkan umat-Nya yang setia,
tetapi masa kesusahan itu yang disebut Kesukaran besar adalah kesukaran bagi orang-orang kudus, tidak
bagi dunia. Hal ini akan didiskusikan detil di Bab 10 dari buku ini.
1 Tes 5:1 Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, 2 karena
kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 3 Apabila
mereka mengatakan: Semuanya damai dan aman--maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan,
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin--mereka pasti tidak akan luput. 4
Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba
mendatangi kamu seperti pencuri.
Tuhan akan datang seperti pencuri di tengah malam, tapi hanya bagi mereka yang di kegelapan, tidak bagi
mereka yang mengenal Tuhan. Mereka akan berkata, “Damai dan Aman”, sama seperti dunia gembar
gemborkan ketika menolak sebelum banjir dan Sodom dan Gomorah akan dihancurkan!
Wahyu 7:13 Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku: "Siapakah mereka yang memakai
jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" 14 Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan
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.
Mereka yang keluar dari kesusahan besar dari ayat ini adalah orang kudus milik Tuhan.
Jika anda masih belum pasti, mari lihatlah daftar berikut ini yang membandingkan ayat ketika Tuhan
datang kembali:
•

Wahyu 11:14-19 (sangkakala ke-7); Wahyu 6:12-17 (materai ke-6); Wahyu 16:17-21 (cawan ke-7)
• Kedatangan Tuhan akan menjadi peristiwa yang sangat besar dan penuh bencana.
• Murka Tuhan, guncangan dan gempa besar, dll.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Daniel 2, 7, 8, 11, 12
• 2:34-35 – Kerajaan terakhir yang menguasai dunia adalah besi yang bercampur dengan tanah
liat dan akan berkuasa saat Tuhan Yesus datang kembali.
• 7:8-12 – Empat raja akan ada di bumi ketika Tuhan Yesus kembali.
• 8:25 – Antikristus akan menggunakan tipu daya untuk berhasil, dengan perdamaian untuk
menghancurkan banyak umat Tuhan, akan berhadapan melawan Kristus ketika Ia kembali,
tapi akan hancur tanpa tangan.
• 11:21 hingga 12:1 – Antikristus akan menegakkan dirinya tapi akan segera berakhir, dan saat
itu adalah masa kesusahan seperti yang belum pernah ada, dan waktu itu umat Tuhan akan
diselamatkan.
Matius 24:30, Markus 13, Lukas 17:24
• Segera setelah masa kesusahan • Matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap.
• Murka Tuhan, goncangan dan gempa besar, dll.
• Tuhan Yesus akan datang penuh kuasa dan kemuliaan seperti kilat yang menyambar dari
timur ke barat.
• Malaikat akan diutus dengan sangkakala dan mengumpulkan umat pilihan-Nya.
2 Tes 2:1-8
• Kedatangan Tuhan dan dikumpulkannya kita kepada-Nya tidak akan terjadi sampai
Pembunuh keji itu terungkap.
• Tuhan akan menghabisinya dengan firman.
• Kedatangannya akan terang benderang.
1 Tes 4:16-17
• Turun dengan sorak sorai.
• Akan menangkap umat pilihan-Nya bertemu dengan-Nya di awan.
•Wahyu 1:7
• Ia datang di atas awan.
• Setiap mata akan tertuju kepada-Nya.
Wahyu 19:11-16
• Perjamuan kawin Domba .
• Perang Harmagedon.
• Tuhan Yesus mengirik kilangan anggur murka Tuhan seperti digambarkan juga di Wahyu
14:20.
• Antikristus dan Nabi palsu akan dicampakkan ke lautan api.
1 Tes 5:1-4, Lukas 17:24-30
• Tuhan akan datang seperti pencuri di tengah malam, tapi hanya untuk mereka yang berada di
dalam kegelapan.
• Mereka (yang berada di dalam kegelapan) akan berkata, “Damai dan Aman”, dan tiba-tiba
kehancuran akan menimpa mereka.
Zakaria 14
• Bukit Zaitun akan terbelah dua.
• Tuhan akan datang bersama seluruh orang kudus.
• Seluruh bangsa berkumpul melawan Yerusalem (Perang Harmagedon).
• Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa (Perang Harmagedon).
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•

Yoel
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuhan akan muncul bergemuruh dari Sion.
Panen telah menguning, hari Tuhan sudah dekat.
Murka Tuhan, goncangan dan gempa besar, dll.
Seluruh bangsa berkumpul di lembah Yehosafat (Perang Harmagedon).
Yehezkiel 38 - 39
Ayat 38:15-16; Tuhan akan bangsa-bangsa melawan Israel seperti awan menutupi daratan
(Perang Harmagedon).
Ini adalah harinya Tuhan.
Murka Tuhan, goncangan dan gempa besar, dll

Seluruh ayat ini menceritakan kita hal yang sama:
1. Ketika Tuhan datang kembali hal itu akan seperti kilat yang menyambar di angkasa.
Kedatangannya akan dengan sorak sorai dengan bunyi sangkakala, dengan kuasa dan kemuliaan.
Setiap mata akan menatap-Nya.
2. Akan menjadi kejutan bagi dunia yang sedang dipimpin antikristus sebagai pemimpin satu
pemerintahan dunia dan menyatakan damai dan aman, kemudian Tuhan akan datang.
3. Ketika Ia datang, orang-orang kudus akan dikumpulkan kepada-Nya di udara, di awan.
4. Kemudian mereka akan melihat murka Tuhan dicurahkan atas bumi.
5. Kemudian Ia akan turun atas bangsa-bangsa yang berkumpul melawan Israel dan akan menumpas
mereka dan menghancurkan antikristus.
6. Ketika Ia menyentuh Bukit Zaitun, akan ada gempa besar lebih besar dari yang pernah ada.
7. Ia akan menegakkan kerajaan-Nya dan menundukkan bangsa yang memimpin dan menghancurkan
Islam, binatang keempat dari Daniel 7, satu pemerintahan dunia terakhir yang berkuasa memimpin
dunia (besi yang bercampur tanah liat Daniel 2).
Semua selesai ... Wahyu 21:6, Wahyu 16:17, Yehezkiel 39:8
Ketika Tuhan datang kembali, setiap mata akan melihat Dia, dan rencana Tuhan untuk angkatan ini akan
selesai.
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10 - Memahami Wahyu dan runtutan waktu kejadiannya
Dalam rangka untuk memahami garis waktu peristiwa dalam kitab Wahyu, adalah penting untuk
memahami bagaimana kitab Wahyu terstruktur. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah catatan
kronologis kejadian dari awal sampai akhir dan bahwa keseluruhan Wahyu adalah nubuat. Dalam bab ini
Anda akan melihat bahwa ada urutan tapi tidak kronologis dan kita akan melihat bahwa tiga bab pertama
bukanlah nubuatan. Jika kita membaca Wahyu dengan asumsi bahwa itu kronologis, maka akan mustahil
untuk memahaminya!
Untuk membuktikan hal ini, mari kita lihat di beberapa tempat di Wahyu yang menunjukkan bagaimana
Yohanes menulis dan menjelaskan cara berputar-putar. Beberapa mungkin tampak sembrono, tetapi ada
beberapa poin utama. Aku memasukkan itua semua hanya untuk menunjukkan gaya penulisan yang
digunakannya dalam buku ini.
1. Wahyu 13:1-10 Menceritakan kita tentang "binatang" yang merupakan antikristus dan satu
pemerintahan dunia yang akan ia akan pimpin dalam 42 bulan terakhir (ayat 5). Naga (yang adalah
iblis (Rev 12:9 dan Wahyu 20:2)) memberinya (antikristus) kekuasaannya, dan "semua yang diam di
atas bumi akan menyembahnya" (kecuali orang kudus). Kemudian, dalam ayat 12 Yohanes
mengatakan kepada kita tentang nabi palsu dan bagaimana orang itu "menyebabkan mereka yang
diam di bumi" untuk menyembah Dia (binatang). Dia melakukan mukjizat dan keajaiban seperti api
turun dari langit untuk menyebabkan orang untuk percaya kepadanya. Yohanes memberitahu kita satu
hal, dan kemudian kembali untuk menjelaskan sesuatu yang lain yang terjadi pada waktu yang sama.
Ini bukan akun kronologis, tapi agak melingkar dalam arti bahwa ia kembali untuk menunjukkan apa
yang terjadi dalam periode waktu yang sama.
2. Wahyu 13 menunjukkan kepada kita peristiwa yang terjadi pada periode waktu yang sama (3,5 tahun)
sebagaimana juga beberapa ayat dalam Wahyu 12 dan menceritakan peristiwa dan periode waktu
yang sama seperti peristiwa yang diceritakan di dalam Wahyu 11. Ini bukan periode waktu 3,5 tahun
di masa depan. John menjelaskan suatu waktu tertentu dan beberapa peristiwa tertentu menurut
tingkat pemahaman tertentu atau sudut pandang lain dalam waktu yang sama dalam bab 11, kemudian
dengan peristiwa berbeda dari periode waktu yang sama di beberapa bagian pasal 12, dan kemudian
menunjukkan kepada kita berbagai aktivitas dari perspektif yang berbeda dari periode waktu yang
sama dalam bab 13.
3. Pada bunyi sangkakala ke-lima (Wahyu 9:2) malaikat membuka jurang maut. Kemudian dalam
Wahyu 11:7, binatang yang naik keluar dari jurang maut membunuh dua saksi yang bernubuat selama
1260 hari (3,5 tahun), yang pada akhir periode 3,5 tahun yang sama bahwa setan dilemparkan ke bumi
dan antikristus sedang memerintah (Wahyu 12 dan 13). Kemudian dalam Wahyu 17:8 kita melihat
penjelasan yang sama binatang (antikristus / iblis) yang naik keluar dari dasar jurang maut, dan
penjelasan berikutnya di mana ia mendapat kekuatan militer untuk mengambil alih dunia. Yohanes
telah memberitahu kami tentang hal ini di beberapa ayat lain tapi itu jelas bukan urutan kronologis.
Dia kembali menjelaskan hal-hal yang dia sudah beritahukan kepada kita tentang hal itu dalam babbab sebelumnya.
4. Wahyu 7:15-17 menunjukkan kepada kita pernyataan yang sama seperti Wahyu 21:3-4. Akhir dari
hal-hal yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu adalah awal dari keabadian dengan Tuhan, dan
disebutkan dalam kedua pasal, tetapi bukan jadwal kronologis. Tuhan tidak menyimpulkan semua hal
dalam bab 7, dan kemudian semua peristiwa antara pasal 7 dan 21 terjadi setelah itu. Ini adalah
pernyataan tentang periode waktu yang sama di kedua tempat.
5. Dalam Wahyu 8:2, Yohanes mencatat 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat. Kemudian dalam
Wahyu 8:3-5, ia menjelaskan tentang malaikat yang lain lagi dengan hal-hal yang terjadi dengan
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malaikat tersebut, dan kemudian di Wahyu 8:6, ia kembali ke 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Dia
mulai dengan suatu subjek, dan kemudian menjelaskan sesuatu yang lain yang terjadi atau telah
terjadi sebelum ini, dan kemudian melanjutkannya dengan subjek yang dia mulai sebelumnya.
6. Wahyu 15:1 menyatakan bahwa Yohanes melihat 7 malaikat memiliki 7 malapetaka terakhir, yang
terisi dengan murka Tuhan. Tapi kemudian dalam ayat 6 dan 7 kita melihat 7 malaikat keluar dari Bait
Tuhan dan diberi cawan penuh murka Tuhan. Yohanes memulai subyeknya dengan menyatakan
bahwa mereka berada di sana, lalu pergi ke penglihatan tentang orang-orang kudus di surga, dan
kemudian kembali ke malaikat dan memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana mereka
mendapat cawan.
7. Sangkakala ke 7 (Wahyu 11), cawan ke 7 (Wahyu 16), Wahyu 7:15-17, Wahyu 21:3-6, dan Yehezkiel
38-39 menunjukkan kepada kita semua peristiwa yang sama. Pertama-tama, pernyataan, "sudah
terlaksana/semuanya telah terjadi", muncul dalam Wahyu 21:6, Yehezkiel 39:8, Wahyu 16:17, dan
laporan yang sama tentang hal itu menjadi "telah terlaksana / telah terjadi" dan / atau bagaimana
Kerajaan Tuhan datang dan akan seperti apa ketika semua selesai dibuat dalam sangkakala ke 7,
Wahyu 7, dan Wahyu 21. Wahyu 15 juga menunjukkan kepada kita orang-orang yang mendapatkan
kemenangan dari binatang (keluar dari kesusahan besar) seperti Wahyu 7, ini adalah kelompok orang
yang sama bersama Tuhan ketika itu semua selesai.
8. Materai, sangkakala dan cawan SEMUA memiliki sesuatu yang dijelaskan di antara yang ke 6 dan
yang ke 7. Materai memiliki visi 144 ribu dan banyak orang kudus di surga dengan visi kasih Tuhan,
rahmat dan kebaikan setelah itu semua berakhir. Sangkakala memiliki visi dari tujuh guruh, Misteri
Tuhan yang telah selesai, “buku kecil”, pengukuran Bait Tuhan, dua saksi. Cawan memiliki visi
pengumpulan dari "raja-raja dunia" untuk pertempuran Harmagedon. Ini semua adalah hal dijelaskan
oleh Yohanes yang tidak dalam garis waktu yang berturut-turut, tetapi penjelasan dari hal-hal yang
telah terjadi atau sedang terjadi pada saat yang sama, dan hal-hal yang akan terjadi setelah fakta.
9. Wahyu 16 mulai dengan pertempuran Harmagedon, tapi kemudian bab 17 dan 18 dikhususkan untuk
menjelaskan sang pelacur besar, maka dalam bab 19 ia mengambil pertempuran Harmagedon lagi.
10. Wahyu 16:12 menyatakan bahwa sungai Efrat dikeringkan untuk membuat jalan bagi raja-raja dari
timur, dan kemudian ayat 13 dan 14 menyatakan bahwa tiga roh pergi keluar untuk mengumpulkan
raja-raja dari seluruh dunia untuk pertempuran. Mana yang terjadi pertama? Atau apakah mereka
terjadi pada saat yang sama?
11. Baik Wahyu 11:19 dan 15:5 menyatakan bahwa Bait Suci di surga dibuka. Ketika kita mempelajari
peristiwa seputar kedua pernyataan, kita melihat bahwa bukannya bait suci tersebut dibuka dua kali,
tetapi kita melihat kejadian yang sama ditulis di kedua tempat.
12. Dalam Wahyu 14:20 memuat kisah kilangan murka Tuhan dikirik. Kemudian dalam Wahyu 19:15
Yesus menginjak kilangan murka Tuhan. Ini adalah peristiwa yang sama di kedua tempat. Ini bukan
sesuatu yang terjadi dalam pasal 14 dan kemudian terjadi lagi dalam bab 19.
13. Wahyu 10:7: “Tetapi pada hari-hari dari suara malaikat yang ketujuh, ketika ia akan mulai
terdengar” ... Wahyu 11:14: “Celaka yang kedua sudah lewat, dan sesungguhnya, celaka ketiga
segera menyusul.” Sangkakala ke-7 tidak terdengar sampai setelah bunyi sangkakala ke-6, tapi kita
telah mendengar hal itu dalam Wahyu 10 sebelum pernyataan bahwa celaka yang kedua (Sangkakala
ke- 6) adalah masa sebelumnya, dalam Wahyu 11. Jelas bukan bahwa Wahyu bukanlah catatan
kronologis.
Ketika kita memahami bagaimana Wahyu ditulis, kita juga harus memahami bahwa kita tidak dapat
membuat asumsi tentang pewaktuan sesuatu hanya karena mungkin terletak di antara pasangan
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pernyataan yang lain. Penelitian yang cermat dapat mengungkapkan banyak, ketika kita menempatkan itu
semua bersama-sama dan membandingkannya dengan area lain dari Alkitab serta ayat Wahyu yang lain.
Berikut beberapa kitab lain dan pasal yang akan kita lihat:
Zakharia 14, Yesaya 18 - 19, Yoel, Daniel, 1 Tes 4 & 5, Matius 24, Markus 13, Lukas 17 dan 21,
Yehezkiel 38 dan 39.
Dalam Wahyu Tuhan memberi kita tiga “account” yang berbeda dari akhir zaman. “Account” ini
diberikan dalam Materai, Sangkakala dan Cawan. “Account” ini semua berbeda tetapi memiliki titik
persimpangan umum. Sama seperti kita memiliki empat “account” kehidupan Yesus Kristus dalam kitab
Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, kita juga telah diberikan “account” yang berbeda dari peristiwa
akhir zaman melalui Materai, Sangkakala dan Cawan. Kita akan membahas titik-titik persimpangan
umum dalam bab ini serta catatan lain dari hal-hal yang bukan bagian dari Materai, Sangkakala dan
Cawan.
Untuk memahami bagaimana ketiga “account” bersimpangan, kita akan dengan hati-hati
memperbandingkan 5 kitab. Dalam kitab-kitab ini kita melakukan perbandingan dari material ke-6,
sangkakala ke-7, dan cawan ke-7. Peristiwa materia keenam dalam Wahyu, pasal 6 sangkakala ketujuh
dalam pasal 11 dan cawan ketujuh dalam pasal 16 semua merekam peristiwa yang sama! Kita juga akan
melihat bahwa Matius 24:29 dan Yehezkiel 38:18-22 adalah “account” paralel yang sama.
Bacalah setiap kitab tersebut dan lihatlah tabel berikut:
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TABEL A
Materai ke-6 Wah 6:12-17
Gempa bumi
Matahari gelap
Bulan menjadi
darah
Bintang
berjatuhan
Gunung dan
pulau
Murka Tuhan
Suara Nyaring
Kilat, Suara,
dan Guntur
Hujan es lebat

Gempa besar
Matahari gelap
Bulan menjadi
darah
Bintang di langit
jatuh ke bumi
Gunung dan
pulai berpindah
Hari Murka
Tuhan tiba

Sangkakala ke7 - Wah 11:1519
Gempa bumi

Cawan ke-7 Rev. 16:17-21

Matius 24:29

Gempa besar

Yehezkiel
38:18-22
Gempa bumi

Matahari gelap
Bulan tidak
bersinar
Bintang akan
jatuh dari langit

Murka-Mu
datang
Suara nyaring di
surga
Kilat, Suara, dan
Guntur
Hujan es lebat

Pulau dan gunung
lenyap
Murka Tuhan
Suara nyaring
dari tahta surga
Suara, Guntur,
dan kilat
Hujan es lebat
Perang
Harmagedon

Gunung lenyap,
dinding runtuh
Murka Tuhan

Surga akan
diguncang

Segera setelah
Kesusahan
besar

Hujan batu es
lebat
Perang Gog
dan Magog

Pelajari tabel di atas dan bandingkan kejadian-kejadian dalam masing-masing kitab. Setiap bagian
menggambarkan peristiwa yang sama yang terjadi segera setelah Kesengsaraan pada Pertempuran
Harmagedon (sama seperti Pertempuran Gog dan Magog).
Perhatikan bahwa materai, sangkakala dan cawan, semua memiliki gempa bumi dan murka Tuhan yang
datang menimpa bumi. Matius menunjukkan peristiwa yang sama yang juga ditampilkan dalam materai
ke-6 dan peristiwa dalam Matius terjadi segera setelah kesengsaraan besar, yang adalah ketika
pertempuran Harmagedon terjadi. Pulau-pulau dan gunung-gunung bergerak, hujan es besar, murka
Tuhan dan gempa dari Yehezkiel adalah sama dengan cawan ke-7 dan kecuali untuk kejadian hujan es
besar tidak disebutkan dalam Seal, sisanya adalah sama. Demikian juga dengan sangkakala ke-7 memiliki
peristiwa yang sama, kecuali untuk kejadian gunung bergerak. Pertempuran Gog di kitab Yehezkiel
adalah peristiwa yang sama dengan pertempuran Harmagedon.
Kesimpulannya jelas. Semua peristiwa ini terjadi pada waktu yang sama tetapi mereka dijelaskan di
beberapa tempat dalam Alkitab. Jika ini benar, maka kitab Wahyu pastilah tidak ditulis secara kronologis.
Tapi, sebelum kita membuat keputusan, mari kita lihat beberapa hal lainnya.
Jika kita ikuti teori secara kronologis 7 tahun , apakah hal itu masuk akal?
Apakah Babel jatuh sekali atau dua kali?
Wahyu 14:8 dan Wahyu 18:2 keduanya menyatakan bahwa Babel jatuh. Jika Babel jatuh dalam pasal 14,
dan Wahyu adalah kronologis, apakah itu berarti Babel dibangun kembali sebelum pasal 18 sehingga bisa
jatuh lagi? Apakah Babel jatuh dua kali atau satu kejadian Babel jatuh dengan dua pencatatan?
Satu gempa bumi hebat, atau lima?
Wahyu 6:12, Wahyu 8:5, Wahyu 11:13, Wahyu 11:19, dan 16:18 Wahyu semua catatan gempa bumi atau
gempa bumi yang dahsyat. Apakah benar-benar ada 5 gempa dahsyat atau hanya satu tetapi dengan
beberapa pencatatan?
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Akankah ada dua kali gelap gulita yang mencekam?
Wahyu 6:12 and Wahyu 16:10
Apakah ada dua kali es besar?
Wahyu 11:19 and Wahyu 16:21
Apakah gunung dan pulau beranjak dua kali?
Wahyu 6:14 and Wahyu 16:20
Kapankah murka Tuhan ditumpahkan?
Wahyu 6:17, 11:18, 14:9-10, 14:19, 15:1, 16:1, dan 19:5 semua berbicara tentang murka Tuhan. Dalam
Wahyu 6, 11, 14, 16 dan 19 murka Tuhan dicurahkan, dan dalam pasal 14 dan 15 murka Tuhan disajikan
sebagai peristiwa di masa depan. Akankah hari besar murka Tuhan benar-benar dicurahkan lima kali
secara terpisah? Dan mengapa Yohanes, penulis Wahyu, menghadirkan murka Tuhan sebagai peristiwa
masa depan di tengah-tengah buku?
Tidak, hal itu tidak masuk akal bahwa Wahyu adalah catatan kronologis kejadian dari awal sampai akhir.
Kami diberitahu tentang akhir zaman dan apa yang diharapkan dalam beberapa cara berbeda. Materai
adalah cerita panjang (roh telah ada untuk sekitar waktu yang lama), sangkakala adalah cerita
median/ditengah (kira-kira 100 tahun terakhir), dan cawan adalah cerita terakhir dan sangat pendek
(semua tujuh cawan tersebut dituangkan keluar pada akhir masa kesusahan), semua berakhir di
pertempuran Harmagedon.
Materai telah dibahas dalam bab 5 dan sangkakala dibahas dalam bab 6 dari buku ini Ada banyak hal lain
yang tercatat di antara dan setelah sankakala, materai, dan cawan. Kita akan melihat mereka, dan
kemudian kita akan menempatkan itu semua bersama-sama dalam garis waktu yang membuat kita dapat
mengikuti hingga hari terakhir.
Hal lain yang membuat orang terpeleset dalam memahami area-area yang berbeda dari Alkitab adalah
bahwa mereka mengambil pembagian pasal secara harafiah dan bahkan mengambil judul perikop yang
seyoganya bermaksud menjelaskan akan tetapi dimasukkan oleh manusia yang juga memasukkannya
secara harafiah. Akan tetapi Alkitab tidak ditulis dengan nomor, bab dan pembagian ayat-ayat! Nomor,
pasal dan ayat ditambahkan semenjak berabad-abad lalu, yang pemecahannya dalam pasal-pasal diatur
menurut cara berpikir mereka waktu itu sehingga pembagiannya menjadi seperti itu. Salah satu contoh
kekeliruan adalah cara memulai pasal yang tidak berada pada tempat yang seharusnya adalah penempatan
Wahyu pasal 8. Ayat 1 pasal tersebut bermaksud menyelesaikan visi dari materai, tapi kemudian ayat 2
memulai visi sangkakala. Hal ini menyebabkan orang untuk percaya bahwa segel ketujuh entah
bagaimana mengarah ke sangkakala pertama. Seperti yang akan Anda pelajari dalam bab ini, hal itu tidak
mungkin terjadi!
Mari kita lihat apa yang Yohanes lihat dan kapan. Wahyu dimulai dengan Yohanes berada di pulau
Patmos, dimana ia telah diasingkan, dan ia mendengar sebuah suara. Suara itu adalah Yesus Kristus,
seperti yang kita lihat dalam ayat 8, 11, 17 dan 18. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir, dan dia
yang hidup dan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Dalam ayat 19 Ia mengatakan agar Yohanes menulis
hal-hal yang telah lalu, hal-hal yang sekaraang terjadi, dan hal-hal yang akan datang.
Rev 1:19 Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan
terjadi sesudah ini. ;
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Kitab Wahyu dapat dibagi ke dalam tiga kategori yang berbeda:
1. Hal yang Yohanes telah lihat. Dalam bab satu Yohanes mencatat setelah melihat Yesus Kristus
sendiri. Hal-hal yang dilihat dan didengar selama pengalaman ini adalah "hal-hal yang engkau telah
lihat".
2. "Hal yang terjadi sekarang" mewakili hal-hal yang terjadi di dunia saat Yohanes hidup. Bab 2 dan 3
adalah surat kepada ketujuh jemaat "yang ada di Asia". Gereja-gereja ini ada pada waktu itu di Asia.
Beberapa orang, dengan asumsi bahwa seluruh kitab Wahyu adalah nubuat, telah mengajukan
sebuah teori bahwa ketujuh jemaat gereja harus "berusia" di masa depan. Itu sama sekali tidak benar.
Yang benar adalah bahwa pesan-pesan kepada ketujuh jemaat yang ada saat itu adalah "hal-hal yang
sedang terjadi sekarang ".
3. Wahyu 4:1 memulai "hal-hal yang akan terjadi sesudah ini".
Rev 4:1 Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya, sebuah pintu terbuka di sorga dan
suara yang dahulu yang telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya:
Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.
Beberapa orang mengajarkan bahwa ayat Wahyu ini adalah nubuatan tentang pengangkatan, namun tidak
ada dasar Alkitabiah untuk itu sama sekali. Wahyu 4:1 sederhana mulai dari "hal-hal yang akan terjadi
sesudah ini" dibicarakan dalam Bab 1 ayat 19. Bab 1, 2 dan 3 adalah hal-hal yang Yohanes telah melihat
dan hal-hal yang ada sekarang. Bab 4 memulai dengan bagian kenabian dari kitab Wahyu.
Bagian berikut ini akan dengan sangat cepat membahas seluruh kitab Wahyu. Saya tidak akan mengulas
detail tetapi kita akan mengulas melalui peristiwa yang diwahyukan kepada Yohanes. Lalu saya akan
menempatkan peristiwa bersama-sama dalam garis waktu di bagian berikutnya.
Pasal 1-3
Visi Yesus Kristus dan surat-surat kepada 7 gereja "yang di Asia". ini adalah gereja-gereja yang nyata ada
saat Yohanes hidup.
Ayat 1:3 menyatakan bahwa "waktu sudah dekat". Dalam waktu Tuhan, seribu tahun bagi Tuhan adalah
bagaikan satu hari bagi kita (Mzm 90:4, 2 Petrus 3:8). Dan, jika materai pertama dibuka sekitar 325 AD
dengan pendiri gereja Katolik, kemudian beberapa ratus tahun setelah ini ditulis benar-benar "di tangan"
dalam waktu Tuhan.
1:19 menyatakan bahwa hal-hal "akan terjadi sesudah ini". Apakah ini berarti bahwa itu akan menjadi
waktu yang lama di masa depan, atau akan mulai segera setelah ini dinyatakan? Ini tentu tidak
membuktikan bahwa itu akan menjadi waktu yang lama.
3:3 mengatakan bahwa jika kita tidak hati-hati, Ia akan datang seperti pencuri dan Anda akan terkejut.
Jika kita menyerah pada doktrin palsu kita tidak menonton, menurut pendapat saya, dan kita akan
terkejut. Ketika Dia datang untuk kita secara pribadi dengan kematian fisik, sebelum Ia kembali untuk
seluruh dunia untuk melihat, kita akan dibawa off-penjaga.
Pasal 4 – Penglihatan masuk ke Surga
Keempat binatang di Surga tidaklah bertipe sama dengan "binatang"-nya antikris dan pemerintahnya.
Kata Yunani asli yang digunakan di sini berbeda dengan kata yang digunakan untuk menggambarkan
binatang dari pemerintah antikris di mana mereka adalah "bangsa" dan penguasa bangsa itu, tapi binatang
di sini (di surga - red) adalah "makhluk hidup". Yehezkiel pasal 1 dan 10, dan Yesaya 6:2, menunjukkan
kepada kita bahwa "binatang" dalam bagian ini adalah kerubim (sejenis/sewujud malaikat).
Ayat 11 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan untuk kebahagiaan Tuhan, yang berarti
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kebahagiaan kita juga. Tuhan mengasihi kita dan berencana untuk menghabiskan kekekalan dengan kita,
menurut kerelaan-Nya. Wahyu 7:14-17 dan Wahyu 21:1-7 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan
tinggal di antara kita dan tidak akan ada rasa sakit atau penderitaan lagi. Hidup dengan Tuhan akan lebih
menakjubkan dari yang dapat kita bayangkan.
Mat 13:44 "Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang,
lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli
ladang itu. 45 Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari
mutiara yang indah. 46 Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, iapun pergi menjual
seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.".
Mat 7:11 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi
Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya."
1 Kor 2:9 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.".
Pasal 5 hingga 7 – Materai
Yesus layak untuk membuka buku karena Ia menebus kita dengan darah-Nya dan tidak ada yang lain
yang layak untuk membukanya. Dia satu-satunya orang yang tanpa dosa. Sungguh menarik untuk dicatat
bahwa Yesus, ketika Dia berada di bumi ini, bukanlah orang tampan atau satu orang yang seharusnya
dihormati/disegani atau membuat orang mau memandang-Nya lagi. Yesaya 53 mengatakan, "Isa 53:2 ...
Ia tidak tampan dan semaraknyapun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupapun tidak, sehingga
kita menginginkannya. 3 Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang
biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi
kitapun dia tidak masuk hitungan. "Tuhan tidak ingin orang memandang ke Yesus karena Dia rupawan
atau memiliki kekuatan fisik.
Wahyu 5:8 yang berbicara tentang cawan yang terisi dengan doa-doa orang-orang kudus adalah sama
dengan Wahyu 8:3-5, di mana ayat tersebut menunjukkan seorang malaikat dengan pedupaan dan
kemenyan. Bau di bagian ini memiliki arti yang sama / implikasi sebagai dupa dalam Wahyu 8. Keduanya
adalah serupa bahwa visi ini ditunjukkan kepada kita di awal materai (Wahyu 5) dan awal sangkakala
(Wahyu 8). Dalam setiap kasus Yohanes memulai visi tentang materai dan sangkakala, tapi kemudian
menggambarkan visi lain baik tentang kemenyan atau bau dengan doa-doa orang-orang kudus sebelum ia
melanjutkan dengan meterai dan sangkakala.
Keempat materai pertama disertai dengan suara salah satu dari masing-masing dari empat binatang yang
digambarkan dalam bab Wahyu 4.
Perhatikan bahwa keempat materai pertama dibedakan dari tiga materai terakhir dalam hal keempat
binatang tersebut bersuara secara terpisah untuk masing-masing materai, dan empat materai pertama
(penunggang kuda) mewakili empat roh yang dikirim ke bumi (Zak 6:1-8). Kemudian pembicaraan
materai kelima tentang jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan, dan keenam dan
ketujuh adalah peristiwa terpisah juga. Pola yang sama muncul dengan tujuh sangkakala dimana suara
empat pertama dan kemudian diikuti malaikat yang memperingatkan orang-orang di bumi tentang tiga
petaka berikutnya, "Wahyu 8:13 …"Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena
bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya." "
Sebagaimana dinyatakan di atas, peristiwa yang didokumentasikan antara materai keenam dan ketujuh
tidak mewakili periode waktu tertentu yang benar-benar terjadi setelah meterai yang keenam dan ketujuh
sebelum. Sebaliknya, adalah lebih mungkin bahwa ini adalah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi
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selama pembukaan materai dan peristiwa lain yang terjadi setelah semuanya tersimpulkan. Khalayak
ramai digambarkan sebagai "mereka yang keluar dari kesusahan yang besar, dan telah mencuci jubah
mereka, dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba". Kemudian kita melihat penggambaran
seperti telah saya sebutkan sebelumnya di mana ini adalah deskripsi yang sama dengan Wahyu 21, yang
menggambarkan awal kekekalan dengan Bapa, setelah segala sesuatu telah selesai. 144 ribu yang
dimaterai oleh Tuhan juga disebutkan dalam sangkakala kelima (Wahyu 9:4), di mana kita melihat bahwa
mereka pasti dimaterai sebelum peristiwa akhir (meterai yang keenam, sangkakala ketujuh , cawan
ketujuh) dan terbukti dengan Tuhan, berdiri di Gunung Sion, setelah kesusahan seperti ditulis dalam
Wahyu 14 di mana kita melihat mereka adalah "buah pertama bagi Bapa". Ini gambar yang kita lihat
adalah pasti tidak dalam garis waktu yang lurus, tapi itu menunjukkan kepada kita hal-hal yang terjadi
sebelum meterai yang keenam (144 ribu termaterai), tetapi juga hal-hal yang terjadi setelah meterai yang
keenam (khalayak ramai), dan kita sudah tahu bahwa meterai yang keenam adalah rentang waktu yang
sama dengan sangkakala ketujuh dan cawan ketujuh.
Kami mencatat juga bahwa penyegelan dari 144 ribu suku-suku Yahudi terdapat di Yehezkiel 9:4. Dalam
Wahyu 14 mereka tidak tercemar, tidak memiliki tipu di dalam mulut mereka, dan di Yehezkiel mereka
menghela napas dan menangis untuk kekejian yang dilakukan di Yerusalem.
Bacalah Wahyu 6:12-17, Zakharia 14, Joel, Matius 24, Markus 13 dan Lukas 17, 21. Semua pesan nubuat
ini mengacu pada periode waktu yang sama.

56

TABEL B
Zakaria 14

Yoel

Gempa bumi

Bukit Zaitun
terbelah dua

Gempa di
bumi

Matahari
gelap

Tidak bersinar
atau gelap

Matahari dan
bulan gelap

Bulan
menjadi
darah

Tidak bersinar
atau gelap

Bintang
berjatuhan

Tidak ada
siang maupun
malam

Gunung
pulau

Materai ke-6
Wah 6:12-17
Gempa besar

Matius 24

Markus 13

Matahari gelap

Gempa di
berbagai
tempat
Matahari gelap

Gempa di
berbagai
tempat
Matahari gelap

Matahari dan
bulan gelap

Bulan menjadi
darah

Bulan tidak
bersinar

Bulan tidak
bersinar

Bintang
meredup

Bintang di langit
jatuh ke bumi

Bintang jatuh
dari langit

Bintang jatuh
dari langit

Kuasa-kuasa
langit akan
diguncangkan
Suku-suku
meratap /
seperti harinya
Nuh
Kumpulkan
umat pilihanNya
Setelah
Kekejian yang
membinasakan,
kemudian
kesusahan.
Segera setelah
kesusahan,
matahari gelap,
dl

Kuasa-kuasa
langit akan
diguncangkan

Segera setelah
kesusahan

Segera setelah
kesusahan

Gunung dan
pulau pindah

dan

Murka Tuhan

Langit
bergetar dan
berguncang
Manusia
meratap
/
bersembunyi
Orang kudus
dikumpulkan
/ dituai
Kesusahan

Tuhan akan
datang

Perang
Harmagedon

Seluruh bangsa
berkumpul
melawan
Yerusalem

Tuhan akan
datang dengan
semua orang
kudus

Hari Tuhan
besar dan
menakutkan
Langit akan
bergetar

Hari dari murka
Tuhan tiba

Manusia
sangat
kesakitan

Sembunyikanlah
kami dari murka
Domba Tuhan

Ambil sabit,
tuaian telah
masak
Ambil sabit,
tuaian telah
masak, hari
Tuhan segera
tiba

Kumpul semua
bangsa di
lembah
Yehosafat 2
pertempuran

Langit hilang
tergulung

Kumpulkan
umat pilihanNya
Setelah
Kekejian yang
membinasakan,
kemudian
kesusahan.
Segera setelah
kesusahan,
matahari gelap,
dl

Lukas 17 dan
21
Gempa di
berbagai
tempat
Tanda di
matahari,
bulan, dan
bintang
Tanda di
matahari,
bulan, dan
bintang
Tanda di
matahari,
bulan, dan
bintang
Langit dan
gelombang
besar
Hari
pembalasan
Kuasa-kuasa
langit akan
diguncangkan
Seperti harinya
Nuh, hati
manusia gentar
karena takut
Anak Manusia
datang
Jerusalem
dikelilingi
tentara –
kebinasaan
mendekat –
hari
pembalasan –
tanda di
matahari –
ketika mulai,
keselamatan
sudah dekat

Matius 24 secara eksplisit memberitahu kita bahwa segera setelah kesusahan matahari gelap, dll. Karena
kita tahu bahwa peristiwa ini semua bertepatan dengan peristiwa yang sama dari sangkakala ketujuh dan
materai keenam, dll, kita dapat mengetahui benar-benar pasti bahwa catatan tentang materai dalam kitab
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Wahyu ini tidaklah kronologis dan bahwa peristiwa ini bukanlah sesuatu yang terjadi sebelum salah satu
dari peristiwa-peristiwa lain yang dicatat dalam Wahyu.
Wahyu 8:1 – Materai yang terakhir mungkin dibuka sebagai hal terakhir yang terjadi, segera sebelum
1000 tahun pemerintahan Kristus.
Perihal meterai dibahas secara rinci dalam bab 5 dari buku ini.
Pasal 8 hingga 9 – Enam Sangkakala Pertama
Dalam Wahyu 8:2 kita melihat bahwa 7 sangkakala diberikan kepada 7 malaikat. Kemudian, dalam ayat 3
sampai 5, ada deskripsi seorang malaikat lain dengan pedupaan yang berdiri di altar, menawarkan dupa
yang diberikan (sama seperti Wahyu 5:8), mengisi pedupaan itu dengan api dari mezbah dan kemudian
dilemparkan ke bumi, dan ada suara-suara, guruh, halilintar, dan gempa bumi. Penggambaran ini tidak
memberikan banyak informasi dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak waktu yang berlalu
selama visi ini. Ini bisa menjadi waktu yang singkat, atau bisa menjadi waktu yang sangat lama. Namun,
kesimpulan peristiwanya serupa dengan peristiwa sangkakala ketujuh dan cawan ketujuh. Ini mengarah
ke kesimpulan logis bahwa hal itu lebih mungkin mencakup jangka waktu yang panjang dan berakhir
pada kedatangan Kristus pada akhir kesusahan, seperti yang ditunjukkan dalam Bagan A di bagian
pertama bab ini.
Kemudian kita pindah lagi kepada ketujuh malaikat yang disebutkan dalam Wahyu 8:2, ketika mereka
"mempersiapkan diri terdengar…”. Empat pertama sangkakala memiliki tema yang sama.
1. Sepertiga pohon dan rumput semuanya terbakar.
2. Sepertiga laut menjadi darah dan sepertiga makhluk di laut mati dan sepertiga dari kapal-kapal
hancur.
3. Sepertiga sungai dan mata air menjadi apsintus dan banyak orang mati.
4. Sepertiga matahari, bulan dan bintang menjadi gelap.
Wahyu 8:13 kemudian memperingatkan bahwa tiga sangkakala berikutnya akan sangat menyedihkan bagi
penduduk bumi.
Kemudian kita memiliki sangkakala kelima di mana terdapat gambaran rinci yang sangat berbeda dari
yang lain tentang belalang yang memiliki kekuatan untuk menyakiti manusia dan menyiksa mereka
selama 5 bulan. Jurang maut dibuka dan matahari dan udara menjadi gelap karena asap dari lubang, dan
belalang diperintahkan untuk tidak menyakiti mereka yang memiliki meterai Tuhan di dahi mereka, dan
malaikat yang membuka lubang disebut malaikat "penghancur ", yang merupakan arti dari nama"
Abaddon "dan" Apollyon". Malaikat itu disebutkan lagi dalam Wahyu 20:1-3. Perhatikan bahwa malaikat
tersebut diberi kunci jurang maut dalam Wahyu 9:1, membuka lubang tersebut di Wahyu 9:2, disebut
sebagai "raja" di atas belalang dalam Wahyu 9:11, kemudian turun dari surga lagi untuk mengikat setan
dalam jurang maut untuk 1000 tahun dalam Wahyu 20:1-3.
Dalam Wahyu 11:7 kita melihat bahwa binatang itu keluar dari jurang maut, menjadi atau memiliki
wujud seorang pria untuk menjadi Antikristus seperti ditampilkan dalam Wahyu 17:8-11, lalu membunuh
dua saksi pada akhir 3,5 tahun terakhir (Wahyu 11 : 7), dan kemudian di Wahyu 20:1-3 kita melihat
bahwa "malaikat" yang diberi kunci mengunci iblis dalam jurang maut untuk 1000 tahun.
Yoel 2 juga berbicara tentang hal-hal yang dijelaskan dalam sangkakala kelima! Jika Anda membaca
Yoel 2:1-11, anda akan menemukan berbagai peristiwa serupa dijelaskan.
Dalam hari-hari ini, orang-orang akan mencari kematian ... Wahyu 10:7 mengatakan bahwa "tetapi pada
waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya". Wahyu 9:6
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mengatakan bahwa "pada masa itu orang-orang akan mencari maut". Pada Yoel, Wahyu 6, 9, 11, 16,
Matius 24, Lukas 21, dan Yehezkiel 38 kita melihat bahwa orang-orang di bumi akan mencari kematian,
akan marah, memiliki rasa takut yang besar, akan meratap, gemetar di hadapan Tuhan dan akan
menghujat Tuhan. Waktu kejadian yang diberikan dalam nubuatan ini bagi kita seperti tumpang tindih di
banyak tempat dan kadang-kadang dalam rentang jangka waktu yang panjang.
Saat suara sangkakala keenam dibunyikan sepertiga dari umat manusia tewas, bersama dengan dilepasnya
4 malaikat dan 200 juta pasukan.
Wahyu 9:20-21 menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang masih tidak akan bertobat bahkan setelah
semua hal ini telah terjadi. Ini juga merupakan deklarasi yang sama kita lihat selama cawan dalam Wahyu
16:9 dan 16:11.
Pasal 10 – Gulungan kitab kecil kehidupan dan tujuh guruh
Malaikat yang gagah yang memiliki sebuah gulungan kitab kecil dan mengaum, dan suara tujuh guruh
tapi Yohanes diberitahu untuk tidak menulis apa yang mereka katakan.
Lalu malaikat itu bersumpah demi Tuhan bahwa tidak akan ada penundaan waktu lagi, tetapi bahwa
misteri Tuhan akan selesai dalam hari itu sangkakala ketujuh mulai terdengar.
Misteri Tuhan akan selesai karena Yesus Kristus akan diungkapkan ke seluruh dunia di sangkakala
ketujuh. Tidak akan ada lagi misteri apa pun.
Yehezkiel 2:9 sampai 3:4 memiliki deskripsi yang sangat mirip tentang sebuah gulungan kitab dimakan,
yang memiliki ratapan, berkabung dan duka tertulis di didalamnya, yang rasanya manis seperti madu, dan
kemudian nabi dikirim untuk menubuatkan hal itu.
Pasal 11 – Pengukuran Bait Suci, kedua saksi, dan sangkakala terakhir
Yohanes diberi tongkat untuk mengukur bait suci dan mezbah. Dia diberitahu untuk meninggalkan
pelataran luar karena bangsa-bangsa lain (kafir) akan menginjak di sana dan di Yerusalem (kota suci)
selama empat puluh dua bulan (3,5 tahun). Bagian ini, bersama dengan Daniel 9 dan 11 dan Yoel,
berbicara tentang korban sehari-hari yang dihentikan oleh Antikristus, dan 2 Tes 2:4 dan Mat 24:14
menunjukkan bahwa Antikristus akan berdiri di tempat kudus, dan duduk di Bait Tuhan dan
menunjukkan dirinya sebagai allah (dewa kekejian yang membinasakan), dan mendukung teologi bahwa
bait Tuhan akan dibangun kembali di Yerusalem sebelum 3,5 tahun terakhir.
Dua saksi Tuhan bernubuat 1260 hari (3,45 tahun) dan tidak dapat dibunuh selama waktu itu. Zakaria 4
menulis dua pohon zaitun yang sama (orang yang diurapi) ditunjukkan kepada kami. Ketika mereka telah
selesai kesaksian mereka, binatang dari jurang maut, dibuka pada sangkakala kelima, membunuh mereka,
sehingga kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa sangkakala kelima telah terdengar sebelum peristiwa
ini.
Daniel 11 dan 12 menunjukkan pemerintahan Antikristus dan secara khusus menyatakan bahwa akan ada
1.290 hari (3,53 tahun) dari saat kekejian yang membinasakan sampai "akhir dari segala sesuatu". Dan di
bagian lain secara khusus menyatakan bahwa akan ada "satu waktu (satu tahun), dua waktu (dua tahun),
dan setengah waktu (setengah tahun) "(3,5 tahun) sampai segala sesuatu akan selesai. Akan ada suatu
waktu kesesakan (Dan 12:1) seperti yang pernah (kesusahan besar), orang-orang yang mengenal Bapa
akan menjadi kuat (Dan 11:32), beberapa dari mereka akan jatuh (Dan 11:35), namun orang bijaksana
akan memahaminya sementara orang fasik tidak akan (Dan 12:10). Berbahagialah orang yang menunggu
sampai 1335 hari (Dan 12:12). Ketika kita melihat semua kitab ini menggambarkan periode waktu,
sepertinya 3,5 tahun akan menjadi waktu murka setan, dan 45 atau 75 hari terakhir adalah murka Tuhan
(7 cawan), yang kira-kira berada di antara hari ke 1260 hingga hari ke 1335. Dalam Wahyu 13:5 kita
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melihat kekuatan yang diberikan kepada Antikristus selama 42 bulan (3,5 tahun). Dalam Wahyu 12 kita
melihat bahwa iblis akan dilemparkan ke bumi, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya
singkat, dan bahwa hal itu akan selama 1260 hari di ayat 6, dan satu waktu, dua waktu, dan setengah
waktu di ayat 14, atau 3,5 tahun.
Pada "waktu kesusahan" yang akan berlangsung 3,5 tahun, adalah waktu dari murka setan. Cawan, yang
merupakan murka Tuhan, akan dicurahkan dalam 75 hari terakhir, antara hari ke 1260 dan hari ke 1335,
mungkin hanya dalam 45 hari terakhir. Masa 3,5 tahun dari kesusahan yang besar akan menjadi bagian
orang-orang kudus, bukan dunia secara keseluruhan (Lukas 17:26-30, 1 Tes 5:1-4, Wahyu 7:9-14).
Matius 24:15-21 menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melihat sang Pembinasa keji itu maka akan
ada kesusahan besar, dan kemudian (Mat 24:29) segera setelah kesusahan kita akan melihat meterai yang
keenam dan sangkakala ketujuh dan kita akan dikumpulkan kepada Tuhan pada waktu itu. Hal ini juga
kemungkinan besar dimulai dengan penuangan dari cawan. Orang-orang kudus TIDAK akan berada di
sini ketika cawan murka ditumpahkan (murka Tuhan) (1 Tes 1:10 dan Rom 5:9). Murka Tuhan ditujukan
untuk "menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi" (Wahyu 11:18).
Suara sangkakala yang ketujuh dan murka Tuhan dicurahkan atas bumi.
Murka Tuhan akan dilepaskan di bumi dalam beberapa cara.
1. Matahari, bulan dan bintang akan gelap.
Wahyu 6:12, Zak 14, Yoel, Mat 24:29, Markus 13:24-25
2. Akan ada hujan batu es besar yang berat bisa jadi sampai ratusan kilo!
Wahyu 11:19, Wahyu 16:21, Ez 38:22
3. Gempa yang sangat hebat, lebih hebat dari gempa yang pernah ada dan akan membelah Bukit Zaitun
dan belahannya sampai ke Eropa dan menghancurkan Misteri Babel (saya percaya ini adalah Roma).
Zak 14, Yoel, Wahyu 6:12, Wahyu 11:19, Ez 38:19-20, Wahyu 16:18
4. Gunung dan pulau pindah dari tempatnya (karena gempa besar).
Ez 38:19-20, Wahyu 16:20, Wahyu 6:14
5. Suara, guntur dan kilat. Langit berguncang.
Yoel, Wahyu 6:14, Wahyu 11:19, Wahyu 16:18, Mat 24:29, Markus 13:25, Lukas 17 dan 21:26
6. Tulah dari cawan, borok pada manusia, air berubah menjadi darah, mahkluk mati, panas menyengat,
kegelapan.
Wahyu 16:2-12
7. Manusia akan marah, mengutuki Tuhan, gemetar ketakukan dan sembunyi dari murka Tuhan.
Yoel, Wahyu 6:16, Wahyu 9:4, Wahyu 11:11-18, Mat 24:30, Lukas 21:26, Wahyu 16:21, Ez 38:20
Ketujuh terompet tersebut didiskusikan secara mendetil di bab 6 dari buku ini.
Pasal 12 – Wanita dan Naga
Bagian ini adalah nubuatan untuk 2000 tahun. Wanita dalam bagian ini adalah bangsa Israel. Anak yang
lahir adalah Yesus Kristus. Naga (Setan, seperti yang kita lihat dalam Wahyu 12:9) mencoba untuk
membunuh Yesus pada saat kelahiran-Nya, tetapi tidak berhasil. Ada perang di surga dan iblis dan para
malaikatnya dilemparkan ke bumi. Dua kali kita diberi jangka waktu 3,5 tahun di sini di mana Israel
adalah "di tempatnya", di tanah yang dijanjikan, dan disimpan aman dari murka Setan. Dalam 3,5 tahun
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ini iblis dilemparkan ke bumi dalam geramnya yang dahsyat yang muncul melalui Kesengsaraan Besar .
Perang di surga terlihat berlangsung pada suatu masa ketika sang pembinasa keji, yaitu antikristus ketika
mengambil kekuasaan. Dalam Daniel 12:1 Mikael berdiri dan pada saat itu menjadi "waktu kesusahan"
sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam Wahyu 12 kita melihat bahwa Mikael dan malaikatmalaikatnya melawan naga (Setan), dan iblis kalah dan diusir dari surga, dibuang ke bumi dalam
kegeramannya yang dahsyat. Kedua penggambaran mencakup periode 3,5 tahun yang sama yaitu ketika
iblis ada di bumi dan orang-orang kudus mengalami masa kesusahan dan kesulitan yang besar.
Jika kita hati-hati mempelajari Wahyu 13, 16 dan 17, bersama dengan Daniel 8, dan 11, kita bisa belajar
banyak tentang di mana kekuatan antikristus berasal dari. Ini berasal dari setan. Sangat mungkin dia
dikuasai oleh setan.
1. Wahyu 13:2 - Binatang (antikristus dan pemerintah satu dunianya) mendapat kekuatan dan
kedudukannya dari setan.
2. Wahyu 16:13-14 - Tiga roh setan keluar dari naga, dari binatang, dan dari nabi palsu, bekerja
keajaiban untuk mengumpulkan raja-raja bumi untuk berperang melawan Yesus. Kita melihat ada tiga
roh, dari setan, antikristus dan nabi palsu. Jika antikristus dimiliki oleh setan, masuk akal karena masih
dalam ada dua entitas yang membentuk satu tubuh, sehingga mereka menjadi 3 roh.
3. Wahyu 17:8-17 - binatang (antikristus / iblis) yang naik keluar dari jurang maut, dibuka di sangkakala
ke-5, dan yang membunuh dua orang saksi, adalah antikristus. Dia "yang dulu ada, dan sekarang
tidak", "adalah yang kedelapan, dan bagian dari yang ketujuh". Ini kata-kata yang aneh membuat saya
berpikir bahwa ada yang lain yang terlibat, seperti setan menguasainya, sangatlah mungkin.
4. Daniel 11:37-39 - Antikristus menghormati "Alloh yang asing", tetapi pada saat yang sama tidak
menganggap dewa apa pun karena ia membesarkan dirinya di atas semua allah, dan benar-benar akan
mengaku sebagai Alloh. Antikris dikuasai sepenuhnya oleh setan?
5. Daniel 8:24 - Antikristus akan sangat perkasa, tetapi bukan dengan kekuatannya sendiri.
Iblis, melalui antikristus, membuat perang dengan orang-orang kudus setelah ia dilemparkan ke bumi.
(Wahyu 12:17, Wahyu 13:7, Daniel 8:24, Daniel 07:21, Daniel 11:33, Daniel 0:7)
Pasal 13 - Satu pemerintahan dunia diperintah oleh antikristus dan nabi palsu (Kesengsaraan
Besar)
Wahyu 13 menggambarkan antikristus dan nabi palsu. Keempat binatang di Daniel 7 akan menjadi satu
binatang (satu pemerintahan tunggal dan pemimpinnya), diperintah oleh antikristus, dan naga (setan)
memberi antikristus kekuasaan yang dimilikinya selama 42 bulan (3,5 tahun). Nabi palsu akan
menyebabkan dunia menyembah antikristus dan akan benar-benar melakukan mujizat di mata orang
banyak selama 2,8 tahun untuk mendapatkan kekuasaan ...
Dalam Daniel 9:27 kita melihat bahwa "dia", antikristus, akan meneguhkan perjanjian dengan banyak
orang selama satu minggu (satu minggu dari satu tahun, atau 7 hari). Di tengah-tengah minggu ia akan
menghentikan korban sembahan dan akan menempatkan kekejian yang membuat bait suci menjadi
musnah, seperti yang dikenal sebagai “kekejian yang membinasakan”.
Dia akan ada di tengah-tengah banyak orang pada awal minggu itu, meneguhkan perjanjian
Abraham;yang berarti mengatur perbatasan Israel dan menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibukota
itu.
Dalam Daniel 8:13-14 kita melihat bahwa itu akan ada 2300 hari untuk "visi/penglihatan mengenai
korban sehari-hari, dan kefasikan yang membinasakan, untuk memberikan tempat kudus dan bait suci
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diserahkan untuk diinjak-injak" terjadi. Bagian dari visi ini adalah Daniel 8:9-12. 2300 hari = 6,3 tahun.
Penafsiran dari visi bagian ini adalah Daniel 8:23-26. Ini artinya ini adalah bahwa antikristus akan
"membesarkan dirinya", atau muncul "seorang raja dengan muka yang garang, yang pandai menipu."
Antikristus akan mendapatkan momentumnya dan akan mulai mengumpulkan kekuatan untuk dirinya
sendiri. "Visi, mengenai korban sehari-hari, dan kefasikan yang membinasakan" adalah suatu periode
waktu dari kebangkitan antikristus untuk berkuasa dan memerintah dunia.
Antikristus akan menjadi bagian dari kelompok yang akan "meneguhkan perjanjian" dan kita tidak akan
tahu siapa dia pada saat itu. Peristiwa yang akan memulai "minggu" terakhir dari tahun-tahun menurut
Daniel 9. Kemudian sekitar 8 bulan setelah peneguhan perjanjian Antikristus akan "berdiri" (Dan 8:23)
dan mulai mendapatkan kekuatan yang ia butuhkan untuk mengambil alih dunia. Pada titik separuh
perjalanan dari minggu terakhir di tahun tersebut, ia akan diberi kekuasaan oleh iblis dan akan mendapat
dukungan dari nabi palsu untuk dapat benar-benar mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan mengambil alih
dunia. (Matius 24:15, Daniel 9:27, Daniel 11:31, dan 2 Tes 2:4)
3.5 tahun dari menganiaya orang-orang kudus...
Antikristus akan menganiaya orang-orang kudus, mencoba untuk membunuh dua saksi (hanya berhasil
pada akhir ketika Tuhan mengijinkan itu), melaksanakan "mark", menyebabkan dunia untuk menyembahNya, dll (Daniel 07:21, Daniel 8 :24-25, Daniel 11:33, Daniel 12:1 dan 12:7, Mat 24, Markus 13, Lukas
17 dan 21, Wahyu 11, Wahyu 12, Wahyu 13, Wahyu 14, Wahyu 17) Nabi palsu akan membantu antikris
mendapatkan kekaguman dunia...
Binatang yang kedua dalam bab ini adalah nabi palsu. (Wahyu 20:10, Wahyu 19:20) Ia akan
menyebabkan dunia untuk menyembah antikristus sebagai Tuhan. Dia akan melakukan mujizat di mata
orang-orang seperti menarik api dari langit. Dia juga akan menyebabkan gambar dari antikristus yang
akan dibuat, membuatnya mampu berbicara, dan menyebabkan yang tidak akan menyembah untuk
dibunuh. Ini mungkin sebuah gambar elektronik seperti televisi atau komputer, namun mungkin juga
tidak.
Sanksi ekonomi akan diberlakukan pada setiap orang yang tidak menyembah antikristus dan mengambil
tandanya. (Wahyu 13:16-17)
Antikristus dan nabi palsu dibahas secara rinci dalam bab 7 dari buku ini.
Pasal 14 – Peringatan terakhir dan Tuaian Akhir Zaman
144 ribu yang disebutkan dalam Wahyu 7 dan disebutkan lagi dalam sangkakala kelima (Wahyu 9:4)
digambarkan di sini dengan Yesus sebagai "buah sulung" bagi Bapa. Dalam istilah pertanian, buah sulung
adalah buah dari tanaman yang menjadi matang di awal musim dan dikumpulkan sebelum panen “raya”.
Tiga malaikat memberikan peringatan terakhir kepada penduduk bumi. Saat penghakiman datang. Babel
membuat semua bangsa minum dari hawa nafsu cabulnya. Mereka yang mengambil tanda dan
menyembah binatang itu akan minum dari anggur murka Tuhan. Ini bukan fisik jam waktu, itu adalah
pernyataan figuratif bahwa periode waktu telah datang. Ini adalah waktu yang tepat sebelum murka
Tuhan. "Misteri Babel", sang "pelacur besar" dibahas dalam Wahyu 17 dan 18 adalah entitas yang sama
bahwa nabi palsu dari Wahyu 13 berasal dari dan merupakan kekuatan yang menyebabkan dunia
menyembah Antikristus sebagai Tuhan. Seperti yang saya nyatakan dalam bab 7 dari buku ini, entitas ini
tampaknya Vatikan (Gereja Katolik Roma) dan nabi palsu kemungkinan besar Paus. Cawan ketujuh
dalam Wahyu 16 menunjukkan kepada kita bahwa entitas ini akan dihancurkan oleh gempa besar yang
mengguncangkan dunia yang berasal dari Israel menuju ke luar dan menghancurkan Roma.
Tuhan menuai tuaian-Nya. "Anak Manusia" di Wahyu 14:14 adalah sama dengan "Anak Manusia"
Wahyu 1:13. Ini adalah Yesus Kristus. Yesus adalah yang duduk di awan, dan menuai dari bumi orang
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pilihan-Nya. Lalu ada satu malaikat yang menyodorkan sabit lain dan melemparkan pohon anggur di
bumi ke dalam kilangan dari murka Tuhan. Orang-orang kudus Tuhan akan terhindar dari murka Tuhan
(1 Tes 1:10, Roma 5:9) dan berkumpul kepada-Nya sebelum murka Tuhan dicurahkan. Kesengsaraan
besar adalah kesusahan yang hanya ditujukan untuk orang-orang kudus dan akan berlangsung selama
masa murka setan sebagaimana ditunjukkan dalam Wahyu 12, namun ayat ini membantu kita untuk
memahami bahwa umat Tuhan tidak perlu menanggung murka Tuhan, tetapi hanya mereka yang
mengambil tanda binatang dan menyembah antikristus.
Dalam Wahyu 19 kita melihat pertempuran Harmagedon, dengan orang-orang kudus di surga bersama
Yesus, dan pemerasan anggur murka Tuhan yang diirik oleh Tuhan pada waktu itu. Bagian ini
menunjukkan kepada kita peristiwa periode waktu yang sama.
Yoel 3:13 juga berbicara tentang menuai. Seperti ditampilkan di Tabel B di atas, kita melihat bahwa itu
adalah kejadian yang sama, yang terjadi segera setelah kesusahan.
Pasal 15 dan 16 – Ketujuh Cawan
Murka Tuhan dicurahkan atas bumi. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa cawan pertama
(Wahyu 16:2) menyatakan bahwa tanda binatang itu telah dilaksanakan. Ini adalah poin besar dalam
pewaktuannya karena kita bisa tahu dari kitab suci bahwa tidak ada cawan yang dicurahkan sampai
setelah ada tanda dari binatang di bagian akhir dari tujuh tahun terakhir. Kita juga tahu bahwa beberapa
cawan dan beberapa sangkakala telah terjadi. Ini adalah titik lain yang membantu kita untuk memahami
bahwa kitab Wahyu tidaklah kronologis dari awal sampai akhir.
Sekali lagi, seperti kedua meterai dan sangkakala, kita melihat awal dari cawan dan kemudian Yohanes
menceritakan visi lain. Kali ini bukan wewangian atau cawan dengan doa-doa orang-orang kudus, tapi
sekarang itu adalah lautan kaca bercampur dengan api dan semua orang kudus yang sudah menang atas
antikristus dan mereka menyanyikan lagu memuji Tuhan, yang menyatakan: "segala bangsa akan datang
menyembah di hadapan-Mu, karena hukum-Mu dinyatakan." Lagu ini akan menjadi kenyataan, hanya
setelah cawan dicurahkan, Tuhan kembali dan mendirikan kerajaan-Nya di muka bumi.
Ini sangat penting untuk dicatat bahwa dalam Wahyu 15:8 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan
bisa masuk ke bait suci sampai tujuh malapetaka selesai. Saya percaya bahwa ini berarti bahwa manusia
tidak dapat diselamatkan sementara murka Tuhan sedang dicurahkan. Saya akan benci melihat siapapun
yang tertangkap saat ini dan tetap tidak bertobat. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 16:9 dan
11, orang tidak akan bertobat dan akan menghujat Tuhan pada waktu itu.
Sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 15:1 dan 16:1, cawan adalah murka Tuhan. Kami melihat dalam
Wahyu 12 bahwa 3,5 tahun terakhir adalah murka setan ketika ia dilempar ke bumi. Murka setan adalah
kesengsaraan besar dimana ia menganiaya umat Tuhan. Murka Tuhan adalah pembalasan pada mereka
yang membenci Tuhan. Orang-orang kudus akan diangkat di udara untuk bertemu dengan Tuhan di udara
pada suara sangkakala yang ketujuh (1 Tes 4:16-17, 1 Kor 15:52), ketika sangkakala tersebut akan mulai
dibunyikan (Wahyu 10:7 ). Orang-orang kudus tidak perlu menanggung murka Tuhan (1 Tes 1:10, Roma
5:9). Yesus akan menangkat kita untuk menemui-Nya di udara, dan kemudian akan turun hujan
murkaNya atas bumi, dan kemudian Dia akan melanjutkannya kembalinya yang kedua ke bumi untuk
menghancurkan mereka yang telah menghancurkan bumi (Wahyu 11:18) seperti yang akan kita lihat
dalam Wahyu 19.
Zak 14:1-4 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan berdiri di Bukit Zaitun dan akan membelahnya
menjadi dua, yang merupakan gempa menurut Wahyu 16:18. Seluruh dunia akan merasakan gempa ini.
Zak 14 merupakan penggambaran lain dari pertempuran Harmagedon. Ia akan membuat semua orang
kudus bersama-Nya dan akan melawan bangsa-bangsa.
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Seperti telah dibahas sebelumnya, periode waktu antara berkumpulnya orang-orang kudus dan
kedatangan kembali Tuhan Yesus di Bukit Zaitun mungkin di antara periode 75 sampai 45 hari yaitu di
antara hari ke 1260 atau 1290, sampai hari ke 1335.
Dua saksi Tuhan bernubuat 1260 hari (Wahyu 11:3), kekuasaan diberikan kepada Antikristus selama 42
bulan (Wahyu 13:5), iblis dilemparkan ke bumi dalam geramnya yang dahsyat selama 3,5 tahun dan
wanita (bangsa Israel) dilindungi selama 1260 hari (Wahyu 12), Daniel 11 dan 12 menunjukkan
pemerintahan Antikristus dan secara khusus menyatakan bahwa akan ada 1290 hari (dan 12:11) dari
waktu “kekejian yang membinasakan” sampai "akhir dari segala sesuatu". Dan di bagian lain secara
khusus menyatakan bahwa akan ada "satu masa (satu tahun), dua masa (dua tahun), dan setengah masa
(setengah tahun)" (3,5 tahun) sampai segala sesuatunya selesai. Berbahagialah orang yang menunggu
sampai hari ke 1335 (Dan 12:12). Ketika kita melihat semua kitab ini menggambarkan suatu periode
waktu, sepertinya 3,5 tahun akan menjadi waktu bagi murka setan, dan 45 atau 75 hari terakhir periode
bagi murka Tuhan (cawan ketujuh), yang diperkirakan ada di antara hari ke 1260 dan 1335.
Orang-orang kudus akan berada bersama-sama dengan Tuhan, dan akan mengadakan "perjamuan kawin
Anak Domba" (Wahyu 19). Ketika Tuhan turun dan berdiri di Bukit Zaitun dan menghancurkan mereka
yang datang melawan Israel, Dia akan mendirikan kerajaan-Nya pada waktu itu. Ini adalah cawan ke-7 di
mana mereka akan dikumpulkan di Armagedon untuk berperang melawan Israel. Hal yang sama dicatat
dalam Yoel, Zak 14 dan Yehezkiel 38, seperti yang ditunjukkan dalam bagan di atas (A dan B).
Cawan adalah murka Tuhan (Wahyu 16:1).
1.

Sebuah borok yang menjijikkan akan menghinggapi mereka yang telah mengambil tanda binatang
tersebut dan menyembah dia.

2.

Laut menjadi darah dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya mati.

3.

Sungai dan mata air menjadi darah.

4.

Manusia akan kepanasan karena sengat yang sangat panas. Cawan ini ditumpahkan pada matahari
sehingga tampak bahwa "pemanasan global" yang orang katakan sedang terjadi akan benar-benar
muncul dipercepat saat ini, dan orang akan menghujat Tuhan karena itu.

5.

Tahta dari binatang tersebut (kemungkinan bisa tempat dimana antikris tinggal atau bahkan seluruh
dunia karena disebutkan “kerajaannya”) akan penuh dengan kegelapan dan kesakitan.

6.

Sungai Efrat dikeringkan untuk membuat jalan bagi raja-raja dari timur berkumpul di Harmagedon.
Sungguh menarik untuk dicatat bahwa ada banyak bendungan di sungai ini dan beberapa yang sangat
besar dapat digunakan untuk menghentikan aliran sungai sehingga sungai menjadi "kering" ketika
antikristus memimpin dunia berperang melawan Israel. Rusia dan / atau Turki, dan Iran tampaknya
akan menjadi kekuatan utama dalam serangan ini dan akan masuk tanah Israel dari bagian utara dan
timur.

Tiga roh setan, yang mengerjakan mukjizat, akan pergi mengumpulkan raja-raja dunia untuk berperang.
Cawan ke-7 adalah akhir. Yehezkiel 39:8, Wahyu 7:15-17 dan Wahyu 21:3-6 semua berbicara tentang
waktu yang sama ketika itu disebut "sudah selesai dilakukan". Sangkakala ke-7 terdengar juga saat itu
dan kita melihat gempa yang mengguncang seluruh dunia sampai ke Roma (Misteri Babel) ketika Yesus
sendiri mendarat di Bukit Zaitun (Zak 14). Kerajaan surga dibangun pada saat itu dan pemerintahan 1000
tahun mulai memerintah (Wahyu 20:1 - 7).
Pasal 17 dan 18 – Penghakiman sang pelacur besar dan kejatuhan Babel
Siapa pelacur besar itu? Hal ini dibahas dalam Bab 7 dari buku ini.
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Wahyu 17 dan 18 dikhususkan untuk menjelaskan pelacur besar dan tidak berada dalam rentang waktu
yang lurus di dalam Wahyu.
Banyak orang mengajarkan bahwa:
Wahyu 17:8-14 memberikan kita informasi tambahan tentang antikristus dan bagaimana ia
mendapatkan kekuasannya dari 10 raja-raja
(Sama seperti Dan 7 (10 tanduk), Rev 13 (10 tanduk), dan Dan 2 (10 kaki)) untuk mengambil alih
dunia secara militer saat dia mendapatkan kekuasaannya pertengahan tahun dari tujuh tahun terakhir.
Ini adalah binatang yang sama yang naik keluar dari jurang maut bila dibuka dalam sangkakala ke-5,
dan seperti yang ditunjukkan dalam Wahyu 11:3 di mana dia membunuh dua saksi.
Ketika Antikristus memperoleh kekuasaannya dan mengambil alih dunia, mungkin waktunya adalah
ketika kehancuran sebagai akibat sangkakala ke-6 di mana dunia akan berteriak-teriak untuk kedamaian
dan keselamatan setelah 2 miliar orang meninggal dalam perang itu. Tapi, kita lihat dalam Wahyu 17:17
bahwa Tuhanlah yang menempatkan di dalam hati mereka agar mereka memenuhi kehendak-Nya. Saya
menemukan ini sangat menarik karena ada banyak orang yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak lagi
mengambil bagian dalam peristiwa dunia seperti yang pernah Ia lakukan dalam Perjanjian Lama, tetapi
kita melihat bahwa Dia masih sangat mengendalikan.
Pasal 19 – Kembalinya Yesus dan Perang Harmagedon
Yesus menuntaskan kedatangan-Nya ke bumi yang kedua kali setelah perjamuan kawin Anak Domba,
menghancurkan pasukan bangsa-bangsa di Armagedon, dan melempar antikristus dan nabi palsu ke
dalam lautan api. Wahyu 19:11-21 adalah pertempuran yang sebenarnya dari Harmagedon. Hal itu
sebetulnya bukanlah suatu "pertempuran" karena hal itu semata-mata hanyalah ucapan Yesus bahwa Ia
yang akan menghancurkan musuh.
Dalam Yehezkiel 39:17-20 dan Wahyu 19:17-21 kita melihat deklarasi bahwa unggas dari udara dan
binatang bumi datang untuk makan daging raja-raja dan para pahlawan. Hal ini untuk menunjukkan
bahwa dua peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sama.
Jika kita membandingkan ayat-ayat yang menggambarkan ketika Tuhan datang kembali:
• Wahyu 11:14-19 (sangkakala ke-7); Wahyu 6:12-17 (materai ke-6); Wahyu 16:17-21 (cawan ke-7)
• Kejadian saat Tuhan datang kembali akan sangat heboh dan menghancurkan.
• Murka Tuhan, guncangan atau gempa yang hebat, dll.
• Daniel 2, 7, 8, 11, 12
• 2:34-35 – Kerajaan terakhir yang mendominasi dunia adalah besi yang bercampur tanah
liat dan akan berkuasa pada saat Yesus datang kembali.
• 7:8-12 – Keempat raja akan ada di bumi ketika Yesus datang kembali.
• 8:25 – Antikristus akan menyebabkan tipu muslihat makmur, dengan dalih perdamaian
akan menghancurkan banyak umat Tuhan, akan berdiri melawan Kristus ketika Dia
datang kembali, tetapi akan dihancurkan tanpa tangan manusia.
• 11:21 hingga 12:1 – Antikristus akan menegakkan dirinya tetapi akan hancur, dan pada
waktu itu akan ada masa kesukaran yang belum pernah ada, dan umat Tuhan akan
diluputkan.
• Matius 24:30, Markus 13, Lukas 17:24
• Segera setelah masa kesukaran 65

• Matahari, bulan, bintang akan menjadi gelap.
• Murka Tuhan, guncangan dan gempa yang hebat, dll.
• Yesus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan seperti kilat dari timur sampai barat.
• Malaikat akan dikirim saat sangkakala dibunyikan untuk mengumpulkan umat pilihanNya.
• 2 Tes 2:1-8
• Kedatangan Tuhan dan saat kita dikumpulkan kepadaNya tidak akan terjadi hingga antikristus.
• Tuhan akan menghabisi antikristus dengan firman.
• Kedatangan-Nya akan bersinar terang.
• 1 Tes 4:16-17
• Datang kembali dengan sorak sorai.
• Bertemu dengan umat pilihanNya di awan.
• Wahyu 1:7
• Dia datang di awan.
• Setiap mata akan melihat-Nya.
• Wahyu 19:11-16
• Pesta perkawinan Anak Domba.
• Perang Harmagedon.
• Yesus mengirik kilangan anggur murka Tuhan seperti juga digambarkan pada Wahyu 14:20.
• Antikristus dan nabi palsu akan dilemparkan ke dalam api.
• 1 Tes 5:1-4, Lukas 17:24-30
• Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari, tapi hanya bagi mereka yang hidup dalam
kegelapan
• Mereka (yang hidup dalam kegelapan) akan berkata, “Damai dan aman”, dan tiba-tiba kehancuran akan
menimpa mereka.
• Zak 14
• Bukit Zaitun akan terbelah dua.
• Tuhan akan datang dengan orang kudus-Nya.
• Seluruh bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem (Perang Harmagedon).
• Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa (Perang Harmagedon).
• Yoel
• Tuhan mengaum dari Sion.
• Panen telah menguning, hari Tuhan segera datang.
• Murka Tuhan, guncangan dan gempa besar, dll.
• Seluruh bangsa-bangsa berkumpul di Lembah Yehosafat untuk berperang (Perang Harmagedon).
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• Yehezkiel 38 - 39
• Ayat 38:15-16; Tuhan akan membawa seluruh bangsa-bangsa melawan Israel (Perang
Harmagedon).
• Hari ini hari-Nya Tuhan.
• Murka Tuhan, guncangan dan gempa besar, dll.
Seluruh ayat berikut ini memberitahukan kita tentang hal yang sama:
1. Ketika Tuhan kembali Ia akan terlihat seperti kilatan cahaya di langit. Datang dengan sorakan, dengan
bunyi sangkakala, dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Setiap mata akan melihat Dia.
2. Hal ini akan menjadi kejutan bagi dunia sebab Antikristus sedang berkuasa memerintah sebuah
pemerintahan dunia dan menyatakan perdamaian dan keamanan, tetapi Tuhan akan datang.
3. Ketika Ia datang, orang kudus-Nya akan dikumpulkan di udara, di awan.
4. Kemudian kita akan melihat murka Tuhan dicurahkan pada dunia.
5. Kemudian Dia akan maju berperang melawan bangsa-bangsa yang menyerang Israel dan akan
melenyapkan mereka dan menghancurkan antikristus.
6. Ketika Ia menginjak tanah Bukit Zaitun, disana akan terjadi gempa lebih dahsyat dari yang pernah ada.
7. Ia akan menyiapkan kerajaan-Nya dan mengalahkan bangsa-bangsa besar dan menghancurkan Islam,
binatang keempat sesuai dengan yang diterangkan di dalam Daniel 7, .
Semua telah selesai... Wahyu 21:6, Wahyu 16:17, Yehezkiel 39:8
Pasal 20 – Setan dibelenggu selama 1000 tahun
Seorang malaikat dari surga akan menangkap setan dan mengikatnya untuk 1000 tahun.
• 1000 tahun pemerintahan (kebangkitan pertama)
Mereka yang tidak menyembah binatang itu atau mengambil tandanya dan / atau mati bagi Yesus akan
hidup dan memerintah bersama Yesus di bumi selama 1000 tahun, tapi selebihnya tidak akan hidup
lagi sampai 1000 tahun selesai.
• Setan dikalahkan dan pertempuran terakhir
Gog dan Magog disebutkan lagi di pasal 20 tetapi pasti merupakan pertempuran yang berbeda. Dan
"pertempuran" tersebut bukanlah pertempuran seperti biasanya karena sekali lagi Tuhan hanya akan
menghancurkan mereka tanpa tangan, yaitu dengan api dari surga. Iblis dilemparkan ke dalam lautan
api selama-lamanya.
• Hari Penghakiman (kebangkitan kedua)
Yang mati dibangkitkan dan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka.
Pasal 21 – Surga Baru dan Bumi Baru
Wahyu 21:1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi
yang pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.
Wahyu 21:4 Dan Ia 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.
Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dan tidak akan ada lagi penderitaan atau sakit
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apapun! Kami akan minum dengan bebas dari air kehidupan dan akan tinggal bersama Tuhan selamanya!

TABEL C Runtutan Waktu dari Materai ke Cawan
Materai Pertama sekitar 325 SM
Materai Kedua
Materai Ketiga
Materai Keempat
Sangkakala Pertama
Sangkakala Kedua
Sangkakala Ketiga
Sangkakala Keempat
Sangkakala Kelima (di suatu tempat)
Sangkakala Keenam (di area ini)
Materai Kelima (Kini)
Kesusahan besar
Materai keenam, sangkakala ketujuh,
dan seluruh cawan
Materai ketujuh (Akhir segala
sesuatu dan permulaan)

Katolik
Komunisme
Kapitalisme
Islam / Kematian
Perang Dunia I
Perang Dunia II
Chernobyl
Perubahan Pembagian Waktu
Perang Teluk ?
Perang Dunia III
Istirahat sebentar waktu lagi
Antikristus memerintah / tanda
binatang
Murka Tuhan / kedatangan Yesus
Hening di surga

Kelahiran gereja Katolik Roma adalah sekitar 325 AD. Materai adalah cerita yang panjang (rohnya telah
ada sekitar waktu yang lama), sangkakala adalah cerita median (kira-kira 100 tahun terakhir), dan cawan
adalah cerita terakhir dan sangat pendek (semua tujuh cawan dituangkan keluar pada akhir masa
kesusahan), semua berakhir di pertempuran Harmagedon dan kembalinya Yesus Kristus. Cawan ketujuh
adalah berakhirnya pemerintah duniawi dan mulainya Kerajaan Tuhan dan pemerintahan 1000 tahun.
1. Empat materai pertama – Wahyu 6:1-8
2. Empat sangkakala pertama – Wahyu 8:7-12
3. Peneguhan perjanjian (7 tahun kesepakatan damai) - Daniel 9:27
4. Antikristus mulai mendapatkan kekuasaan untuk mengambil alih dunia – Daniel 7, 8 dan Wahyu 17
5. Yerusalem dikepung oleh pasukan dan kehancuran sudah dekat - Lukas 21:20
6. Sangkakala kelima dan keenam dan 144 ribu dimateraikan – Wahyu 7 dan 9
a. Saya pikir, sangkakala kelima datang sebelum Pembinasa keji datang karena itu adalah binatang
yang sama yang naik keluar dari jurang maut yang memperoleh kekuatan 10 raja untuk
mengambil alih dunia (Wahyu 17), dan binatang yang sama yang naik keluar dari jurang maut
membunuh dua saksi pada akhir kesusahan (Wahyu 11), sehingga sepertinya hal itu akan terjadi
beberapa waktu sebelum “kekejian dari kebinasaan” sedangkan antikristus akan mendapatkan
kekuasaannya, dan mungkin saja itu bisa terjadi sebelum peneguhan perjanjian dari antikristus.
b. Sangkakala keenam juga bisa terjadi sebelum Pembinasa keji tapi tidak ada banyak bukti untuk
ini, seperti telah dibahas sebelumnya.
c. Sepertinya 144 ribu kemungkinan besar dimeteraikan sebelum Pembinasa keji juga. Mereka
adalah "buah pertama" dan ditebus sebelum menuai dari orang-orang kudus (Wahyu 14), dan
mereka berbicara dari pada sangkakala kelima mana belalang tidak diperbolehkan untuk
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menyakiti orang-orang yang memiliki meterai Tuhan di dahi mereka (Wahyu 9).
7. Bait suci bangsa Yahudi dibangun kembali – Daniel 9 dan 11, 2 Tes 2:4, Matius 24:14, Wahyu 11
8. Antikristus dan nabi palsu bergabung, membangkitkan kembali kerajaan Roma Katolik / Otoman
Islam dan membentuk satu pemerintahan dunia menurut Wahyu 13.
a. Nabi palsu akan melakukan mujizat seperti menarik api dari langit disaksikan banyak orang.
b. Nabi palsu menyebabkan dunia menyembah antikristus.
9. Masa 3.5 tahun terakhir mulai.
a. Antikristus melanggar tujuh tahun perjanjian perdamaian, menjadi Pembinasa keji dengan
mengaku sebagai Tuhan, dan akan menghentikan korban yang biasa dilakukan di bait suci Daniel 9:27, Daniel 11:31 dan 2 Tes 2:4.
b. Setan dibuang ke bumi dengan kegeraman besar - Wahyu 12.
c. Daniel 12 “masa kesusahan” dan Matius 24 “kesengsaraan” dimulai.
d. Israel dilindungi selama 3.5 tahun (Wahyu 12). Israel akan ditindas tetapi tidak hancur.
e. Dua saksi akan mulai bersaksi sampai selama 1260 hari - Wahyu 11.
10. Antikristus memerintah selama 3.5 tahun – Wahyu 13:5.
a. Menyebabkan tipu muslihat berjaya - Daniel 8:25.
b. Implementasi tanda binatang - Rev 13:16-17.
c. Dalam nama damai akan menghancurkan banyak orang, datang dalam nama damai untuk
memperoleh kekuasaannya, mereka akan berkata “damai dan aman” - Daniel 8:25, 1 Tes 5:3.
11. Antikristus membunuh dua saksi kills the two witnesses – Wahyu 11
12.Peringatan terakhir – Wahyu 14
13.Yesus datang kembali dalam awan dan akan menuai milik-Nya –rapture – Wahyu 1:7, 1 Tes 4:16-17,
Matius 24:30, Markus 13, Lukas 17:24, 2 Tes 2:1-8, Wahyu 14.
14.Perang Harmagedon dan murka Tuhan – ketujuh cawan – Wahyu 15, 16 dan 19.
15.Yesus menginjakkan kaki di Bukit Zaitun dan mengirik kilangan anggur murka Tuhan. Gempa
membelah bukit Zaitun dan menghancurkan Roma – Wahyu 14, 19, Wahyu 6:12-17, Zakaria 14,
Yoel, Matius 24, Markus 13 and Lukas 17, 21.
16.Sangkakala ketujuh / cawan ketujuh / materai keenam - Wahyu 11:14-19, Wahyu 6:12-17, Wahyu
16:17-21.
17.Antikristus dan nabi palsu dibuang ke dalam lautan api – Wahyu 19.
18.Setan diikat selama 1000 tahun – Wahyu 20.
19.Segala sesuatunya telah selesai - Wahyu 21:6, Wahyu 16:17, Yehezkiel 39:8.
20.Kerajaan Tuhan dan 1000 tahun pemerintahan dimulai – Wahyu 20.
21.Setelah 1000 tahun setan dilepaskan dan kembali mengelabui penduduk bumi dan melawan Tuhan
tetapi dienyahkan dengan api dari surga – Wahyu 20.
22.Hari penghakiman – Wahyu 20.
23.Surga baru dan bumi baru – Wahyu 21.
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24.Orang kudus pilihan akan tinggal bersama Yesus selamanya – Wahyu 21.
Runtutan Waktu: masa 7 tahun terakhir
Peneguhan Perjanjian
Mulainya masa 7 tahun terakhir

Pembunuh keji / masa
kesusahan
Pertengahan waktu menuju
masa 7 tahun terakhir

Perang Harmagedon
Kembalinya Yesus Kristus
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Buku 2
11 - Kebenaran dari Firman Tuhan
Sekarang kita telah melihat seberapa dekat kita dengan kedatangan Yesus Kristus, mungkin kita tertarik
untuk mengetahui bagaimana untuk memastikan agar kita bisa pergi bersama-Nya ketika hari itu datang?
Aku tidak tahu tentang Anda, tapi ini jelas memotivasi saya!
Buku berikut ini tidak semuanya semata-mata studi Alkitab yang didasari oleh imajinasi, tapi
mengandung kebenaran dasar yang perlu Anda ketahui untuk berjalan dengan Tuhan dan memastikan
tempat anda dengan Tuhan di surga! Ada begitu banyak jenis bertentangan doktrin (ajaran) di luar sana,
dan hanya ada satu Alkitab. Apakah kebenaran itu? Itu ada di sana dalam warna hitam dan putih untuk
mereka yang benar-benar ingin tahu!

12 - Teologi vs. Filsafat
Sementara definisi teknis dari kata-kata ini dapat diekspresikan dengan cara yang berbeda, arti yang
diterima secara luas dari istilah-istilah ini adalah ketika istilah tersebut diperhadapkan dengan doktrin
Alkitab sebagai berikut ini:
Teologi adalah kompilasi dari dua atau lebih fakta yang ditemukan dalam kitab suci, dan menempatkan
mereka bersama-sama untuk mengungkapkan fakta-fakta kebenaran tertentu.
Filsafat adalah suatu pencarian untuk memahami doktrin dengan cara berspekulasi ketimbang arti yang
dapat diobservasi, atau analisis dasar dan konsep yang mengekspresikan keyakinan mendasar di mana
fakta tertentu tidak disebutkan dalam kitab suci. Praktek ini diterapkan di banyak bagian yang kurang
jelas dalam Alkitab di mana fakta tidak dinyatakan, tetapi pernyataan dibuat sementara tidak memberi
kita pemahaman penuh tentang apa arti sebenarnya.
Ada banyak konsep teologis yang didasarkan pada interpretasi filosofis atas suatu bagian yang tidak jelas
atau sulit dimengerti. Praktek ini sangat menodai dan merusak praktik teologi yang benar dan dapat
menyelewengkannya jauh dari kebenaran. Jika konsep teologis didasarkan pada akar filsafat, teologi akan
dirusak oleh spekulasi semenjak awal dan tidak dapat dipercaya sebagai kebenaran yang utuh.
Ada banyak ayat yang tidak jelas dalam Alkitab tetapi dapat dimengerti dengan cara menemukan topik
yang sama di ayat yang lainnya sehingga pemahaman yang lebih lengkap diberikan.
Sebagian besar pernyataan doktrinal dalam Alkitab berulang di banyak tempat. Hal itu membuatnya
sangat mudah bagi kita untuk memahami beberapa poin yang Tuhan ingin kita pahami sebagai hal
penting bagi-Nya. Kita bisa membaca dan mempelajari Alkitab dan menerapkan teologi yang benar untuk
mendapatkan pemahaman penuh bahkan jikapun cara itu ditulis berdasarkan budaya pada waktu itu
ditulis, atau jikapun ada perbedaan dalam penulisan kata-kata yang sulit kita pahami ketika kita hanya
membaca satu ayat mengenai topik yang sedang dibahas.
Hal ini sangat penting bahwa kita tidak mengambil bagian yang tidak jelas saja, dan mencoba
memahaminya berdasarkan ide spekulatif. Kita harus mengabaikan setiap konsep yang didasarkan pada
spekulasi jika kita menemukan tempat lain dalam Alkitab yang bertentangan dengan konsep filsafat. Dan,
jika ide itu tidak dapat dibuktikan dengan studi yang cermat dari kitab suci, maka kita tidak boleh percaya
bahwa hal itu sebagai sebuah doktrin yang layak dipercaya karena masih berupa ide filosofis, daripada
kebenaran teologis.
Kolose 2:8 Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan
palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus..
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Mistery Tuhan?
Banyak orang akan mencoba untuk mengatakan bahwa Alkitab tidak dapat dipahami kecuali jika Anda
memiliki seseorang untuk menjelaskan dan menafsirkan setiap kata dan setiap pikiran karena mereka
mengatakan hal itu begitu dalam dikaburkan oleh salah penafsiran karena kata-kata yang diterjemahkan,
dan mereka sebut itu sebagai makna tersembunyi yang ada di seluruh Alkitab. Mereka menggunakan
konsep ini untuk menipu orang lain agar menjadi percaya pada doktrin filosofis mereka. Saya harus
bertanya, mengapa Tuhan melakukan itu? Mengapa Dia menyembunyikan kebenaran dari orang-orang
yang benar-benar mencarinya ketika Dia berjanji bahwa kita akan menemukan kebenaran jika kita
mencarinya? Saya tahu bahwa misteri Tuhan digunakan sebagai alasan oleh kebanyakan orang, tapi saya
tidak percaya bahwa misteri Tuhan adalah untuk orang-orang kudus. Misteri adalah bagi mereka yang
tidak ingin percaya pada Tuhan, atau mereka pemilik doktrin yang memilih untuk percaya doktrin
mereka, apapun alasannya, daripada mencari kebenaran apakah mereka suka atau tidak dengan kebenaran
itu.
Ada bagian-bagian dalam Alkitab di mana Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa umat-Nya akan
mengerti, tetapi yang lain tidak akan .
2 Kor 4:3 Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan
binasa: 4 yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Tuhan .
Kolose 1:26 yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang
sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya:
Misteri Kristus dinyatakan kepada orang-orang kudus melalui injil, kematian, kubur, dan kebangkitan
Yesus.
1 Tes 5:1 Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, 2 karena
kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 3 Apabila
mereka mengatakan: Semuanya damai dan aman--maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan,
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin--mereka pasti tidak akan luput. 4
Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba
mendatangi kamu seperti pencuri.
Paulus mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari, tapi hanya untuk
mereka yang di dalam kegelapan, bukan orang-orang kudus. Kita akan tahu dan mengharapkannya.
Rev 10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup
sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan, seperti yang telah Ia beritakan kepada
hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi
Misteri Tuhan akan selesai pada saat bunyi malaikat ketujuh terdengar karena Tuhan akan kembali dan
akan mendirikan Kerajaan-Nya. Tidak akan ada lagi misteri apa pun pada waktu itu.
Markus 4:11 Jawab-Nya: "Kepadamu telah diberikan rahasia Kerajaan Tuhan, tetapi kepada orangorang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, 12 supaya: Sekalipun melihat, mereka
tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan
mendapat ampun.
Mereka yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak memiliki kasih untuk kebenaran tidak akan diberikan
pemahaman tentang misteri Kerajaan Tuhan. Ini akan menjadi misteri bagi mereka, tetapi hanya sebuah
misteri bagi mereka, bukan misteri bagi kita.
Dan 12:10 Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan
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berlaku fasik; tidak seorangpun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana
akan memahaminya.
Pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan, orang fasik tidak akan mengerti, tetapi mereka yang
bijaksana, orang-orang kudus, akan mengerti.
Efesus 3:4 Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui dari padanya pengertianku akan rahasia
Kristus
Kita paham bahwa misteri itu adalah bagi orang yang tidak percaya, melalui pembacaan firman Tuhan.
Tuhan juga memberikan firman-Nya sebagai doktrin, teguran, koreksi, perintah……
2 Tim 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran:
Jika itu benar, maka mengapa Tuhan membuatnya menjadi mustahil bagi seseorang memahami firmanNya? Tidak mungkin. Tidak mungkin Dia melakukannya. Dia memberi kita firman-Nya sehingga kita
bisa mengerti jika kita sungguh-sungguh mencari.
Jika kita memiliki Roh Kudus di dalam kita, kita memperoleh pemahaman melalui Dia, dan tidak perlu
orang lain untuk memberitahu kita apa artinya.
1 Yohanes 2:27 Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya.
Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar
kamu tentang segala sesuatu--dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta--dan sebagaimana Ia dahulu
telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.
TAPI! Berikut kuncinya! Anda harus mencintai kebenaran dan bersedia untuk membiarkan Roh Kudus
menuntun Anda untuk itu. Jika Anda mencari bukti doktrin yang ingin Anda percayai, Anda mungkin
akan menemukan.
2 Tes 2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka
tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 11 Dan itulah sebabnya
Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta :
Kita harus sungguh-sungguh mencintai kebenaran sehingga kita terus mencari instruksi dan koreksi,
bukan bukti untuk keyakinan kita, ketika kita mempelajari Alkitab. Kita harus menjaga agar bukan
keinginan atau pendapat kita dari Alkitab! Kita harus menjauhkan apa yang kita pikir kita tahu, dan
sungguh-sungguh mencari kebenaran suka tidak suka dengan apa yang kita temukan.
Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh mempelajari karya orang lain. Tapi, kita tidak bisa
membiarkan diri kita terjebak dalam doktrin yang salah. Ada cukup banyak doktrin palsu yang begiut
masuk akal jika kita membiarkan teologi filosofis untuk berbaur dengan kebenaran. Kita perlu tahu
firman dengan membaca dan mempelajari dan mempelajari kitab suci yang dikutip oleh penulis dari
setiap karyanya dengan sangat rinci untuk memeriksa apakah ada ide yang spekulatif untuk kita buang.
Saya menggunakan orang lain untuk bekerja mendapatkan ide-ide tentang jalan baru studi. Tapi, saya
tidak hanya percaya apapun yang mereka katakan kecuali saya mempelajarinya sendiri dan membuktikan
apapun caranya dengan Alkitab itu sendiri.
Satu hal bahwa kita perlu orang lain adalah untuk untuk memastikan kita tidak mengikuti interpretasi kita
sendiri yang keluar dari kehendak dan keinginan kita. Sangat mudah untuk meyakinkan diri sendiri
bahwa apa yang kita lakukan berasal dari Tuhan, yaitu ketika kadang hal itu sesuai dengan apa yang kita
inginkan agar terjadi. Kita harus memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalam perangkap itu. Kami harus
berhati-hati agar kita tidak tertipu oleh diri kita sendiri dan bahwa kita benar-benar mendengarkan Tuhan
dan mendengar suara-Nya dan bukan milik kita sendiri. Ada penipuan besar di dunia saat ini. Baca
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Alkitab sendiri. Jangan bergantung pada seseorang untuk memberitahu Anda apa yang dikatakannya. Jika
kita pikir sesuatu itu berasal dari Tuhan, kita dapat memeriksa dengan menggunakan firman dan jika itu
tidak sejalan dengan firman, kita bisa yakin itu bukan dari Tuhan.
Tuhan memberikan kita firman-Nya bahwa kita dapat mengetahui dan memahami-Nya. Kita harus
menjauhi filsafat dan penipuan. Kita perlu membaca Alkitab cukup, dan cukup mempelajarinya bahwa
teologi yang kita pelajari adalah benar dan tak terbantahkan.
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13 - Penipuan
Hal pertama sebelum kita mulai: Kita tidak pernah bisa lupa siapa musuh kita. Dia adalah master
kebohongan. Dia bisa menipu yang paling cerdas dan paling bijaksana dari kita dengan trik yang dia
digunakan dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Dia sudah bekerja keras untuk menipu umat manusia
selama enam ribu tahun atau lebih. Siapa pun yang berpikir bahwa mereka bisa mengakali dia atau bisa
menebak maksudnya lebih baik berpikir sekali lagi. Dia ingin setiap orang yang percaya ada Tuhan untuk
percaya bahwa mereka akan diselamatkan, yaitu ketika mereka sendiri tidak diselamatkan. Dia ingin
disembah seperti Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan dan merasa nyaman bahwa kita akan pergi ke
surga kelak ketika kita mati, maka dia telah lakukan dengan pekerjaannya dengan sukses dan lebih dapat
memfokuskan perhatiannya pada orang yang sungguh-sungguh mencari satu Tuhan yang benar. Tentu
saja, musuh kita akan lebih suka kalau kita tidak percaya pada Tuhan sama sekali. Dia disebut setan,
Lucifer, si jahat, naga, bapa segala dusta, dll. Dia menggunakan orang untuk membantu dia menipu orang
lain dengan cara meyakinkan orang bahwa kebohongan adalah kebenaran sehingga orang-orang akan
mengajarkan kebohongan bahwa kepada orang lain. Berikut adalah kebohongan besar yang telah
membuat banyak Muslim bingung. Muslim akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah seorang nabi
yang benar, tetapi menyangkal bahwa Ia adalah Mesias (meskipun beberapa Muslim barat akan
mengatakan Dia adalah ‘yang diurapi’), mereka akan menyangkal bahwa Dia adalah Tuhan yang
dimanifestasikan dalam daging pada Sang Putra (Yohanes 1 : 14), dan mereka akan menyangkal bahwa Ia
mati di kayu salib dan bangkit kembali. Apakah itu masuk akal? Tentu saja tidak, tetapi kebanyakan
Muslim bahkan belum pernah memikirkan hal ini karena mereka kepercayaan akan kebohongan itu
begitu dalam sehingga mereka tidak mempertanyakan iman mereka. Keyakinan tersebut tentu bukanlah
kebenaran karena Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah Mesias, dan berkata Dia adalah
Sang Putra!
Yohanes 4:26 Kata Yesus kepadanya: "Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau.".
Yohanes 9:35 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke luar oleh mereka. Kemudian Ia bertemu dengan
dia dan berkata: "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" 36 Jawabnya: "Siapakah Dia, Tuhan?
Supaya aku percaya kepada-Nya." 37 Kata Yesus kepadanya: "Engkau bukan saja melihat Dia; tetapi
Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu!".
Itu akan membuat Dia seorang nabi palsu sesuai dengan keyakinan Islam! Bagaimana bengkok itu? Tapi
itu sebuah kebohongan yang diyakini oleh satu setengah miliar orang. Kita benar-benar harus percaya
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang terwujud dalam daging, disalibkan bagi dosa-dosa kita dan
bangkit kembali. Ini adalah Injil!
Kedua: Jika ada sesuatu pasal yang dijabarkan dalam Alkitab di satu tempat, tapi ada di bagian lain yang
tampaknya seperti itu mungkin mengatakan sesuatu yang berbeda, tetapi tidak begitu jelas, percayalah
bahwa hal yang itulah yang sedang dijelaskan dengan gamblang! Begitu banyak orang mencoba untuk
menuntun orang lain menyusuri jalan palsu yang disebut "interpretasi" dengan menunjukkan mereka halhal yang tidak secara jelas menunjukkan kebenaran yang tepat dan memberi mereka "definisi" mereka
untuk bagian yang menurut mereka misterius itu. Ini adalah misteri Tuhan. Dia melakukannya dengan
sengaja untuk memberikan orang-orang yang tidak sungguh sungguh mencintai kebenaran alasan untuk
mereka cari. Jangan dengarkan orang-orang, atau membaca tafsiran mereka dan penjelasan dari Alkitab
tanpa memeriksa bagian Alkitab yang lain. Alkitab penuh dengan frase dan bagian-bagian yang sulit
untuk dipahami, dan itu sebagian besar disebabkan oleh perbedaan budaya karena perbedaan waktu dan
perbedaan orang. Alkitab hampir selalu secara khusus menunjukkan kebenaran secara terang-terangan,
biasanya di lebih dari satu tempat, dan Alkitab tidak bisa berbohong! Alkitab tidak dapat bertentangan
dengan dirinya sendiri, dan siapa pun yang mencoba untuk meyakinkan anda bahwa isi Alkitab itu dapat
saling bertentangan maka ia sedang mencoba memberitahu anda bahwa Tuhan adalah pembohong!
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Jangan dengar mereka! Baca Alkitab sendiri! Dan jangan lupa, ada bahaya besar bila mengambil ayatayat Kitab Suci di luar konteks dan salah menafsirkannya!
Ada banyak, banyak sekali peringatan akan ajaran sesat.
Sebagai contoh:
Kol 2:8 Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu
menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
2 Kor 11:3 Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati
kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Pada akhir zaman, saat kita hidup di saat ini, Yesus mengatakan bahwa akan ada banyak nabi palsu
(mereka yang tidak mengajarkan kebenaran, tetapi berpura-pura datang dalam nama Yesus) dan mereka
akan menyesatkan banyak orang.
Mat 24:11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
Oleh karena itu jangan biarkan orang membengkokkan pikiran anda. Carilah kebenaran Tuhan dengan
segenap hatimu dan Ia akan membawa anda ke sana! Jika anda sudah memiliki ide atau hal-hal yang telah
Anda percaya selama bertahun-tahun, cobalah untuk berpikir terbuka dan lupakan hal-hal itu untuk
sementara waktu dan sungguh-sungguh mencari kebenaran! Saya tidak mengatakan anda tidak bisa
kembali ke pemikiran itu, karena untuk semua aku tahu kau mungkin benar, tetapi cobalah untuk
membuat jalan bagi kebenaran baru untuk masuk ke dalam pikiran anda tanpa bergegas menolaknya. Jika
itu benar, maka Tuhan akan mengungkapkan kepada Anda melalui firman-Nya.
Kebanyakan orang tidak akan mengerti.
Agar Kitab Suci dapat melebur dan saling sesuai sepenuhnya, secara total, dan tepat satu sama lain
membutuhkan penafsiran yang sangat sempit, ketat, terbatas dan sangat presisi yang akan menghasilkan
suatu kebenaran yang tepat bahwa "hanya beberapa orang" yang akan dapat memahami dan memiliki
kesesuaian.
Mat 7:13 Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju
kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; 14 karena sesaklah pintu dan sempitlah
jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
Manusia yang penuh dosa dan bertindak sekehendak hatinya menginginkan jalan yang lebar, lapang,
ngambang, penuh dengan penjelasan yang tidak jelas dan membingungkan yang bukan berfokus pada
dosa dalam hidupnya.
2 Tim 4:3 Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka
akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Pernahkah anda mendengar seseorang berbicara tentang misteri Tuhan? Tuhan membungkus sesuatu
dalam misteri dan menulis Alkitab sedemikian rupa sehingga anda tidak akan mengerti kecuali bila anda
mencintai kebenaran dan mencari Dia dengan segenap hatimu! Beberapa akan mengatakan bahwa hal itu
adalah masalah interpretasi, tapi hanya ada satu kebenaran, dan tidak ada "interpretasi" yang bisa
mengubah itu. Jangan biarkan orang-orang yang telah tertipu untuk menipu Anda dengan dongeng dan
kebohongan!
Dan Tuhan memberikan mereka kelonggaran yang mereka minta, sehingga mereka merasa
nyaman dengan kebohongan!
2 Tes 2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka
tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka:
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Anda harus mencintai kebenaran dan mencari Tuhan dengan segenap hatimu atau Tuhan akan mengirim
kesesatan sehingga Anda percaya akan kebohongan!
Mat 13:10 Maka datanglah murid-murid-Nya dan bertanya kepada-Nya: "Mengapa Engkau berkata-kata
kepada mereka dalam perumpamaan?" 11 Jawab Yesus: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui
rahasia Kerajaan Sorga, tetapi kepada mereka tidak. 12 Karena siapa yang mempunyai, kepadanya
akan diberi, sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada
padanya akan diambil dari padanya. 13 Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada
mereka; karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak
mendengar dan tidak mengerti. 14 Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi: Kamu
akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak
menanggap. 15 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 menyembuhkan mereka .
Beberapa orang menolak untuk percaya kebenaran karena kemudian mereka harus mengubah gaya hidup
mereka, dan Tuhan memberi mereka semua alasan yang mereka inginkan dengan misteri Dia menenun ke
dalam Alkitab! Misteri Tuhan-lah yang memisahkan pencari kebenaran dari pencari alasan.
2 Kor 4:3 Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan
binasa, 4 yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Tuhan.
Alkitab mengajarkan bahwa kita akan dianiaya.
2 Tim 3:12 Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita
aniaya.
Tidak seorangpun senang dipermainkan atau menjadi minoritas, tetapi:
Jika engkau termasuk salah satu ‘agama’ mayoritas; jika engkau percaya apa yang orang banyak percaya,
maka saya anjurkan untuk membaca lagi Alkitab anda dan tanya Tuhan untuk menunjukkanmu
kebenarannya!
Saya harus menceritakan suatu cerita pendek ini di sini, dan saya akan coba singkat saja…
Aku dibesarkan di sebuah gereja Baptis ketika masih muda dan keluarga saya pindah ke Protestan yang
lebih liberal di awal remaja saya. Adik saya meninggal ketika saya berusia 11 tahun dan saya mulai
berpaling dari Tuhan pada titik itu dalam hidup saya, menyalahkan-Nya dan membenci-Nya untuk apa
yang saya pikir Dia lakukan. Saya pikir Tuhan membuat adikku mati, dan saya juga menyalahkan diriku
sendiri karena tidak berada di sana untuk menyelamatkannya. Hari ini, saya tahu bahwa ini bukan
kebenaran. Itu bukan Tuhan yang membunuhnya dan itu pasti tidak sampai ke saya untuk berada di sana
untuk menyelamatkannya. Tapi sebagai seorang anak kecil aku tidak mengerti. Hari ini, saya mengerti
bahwa hal-hal berubah karena dosa, dan bahwa kejahatan dalam hati manusia dan tipu daya setan sudah
cukup untuk membuat hal-hal yang mengerikan dan terjadi di dunia saat ini. Aku menghabiskan sekitar
30 tahun berpaling dari Tuhan. Aku melakukan banyak hal yang tidak aku banggakan waktu itu. Saya
tidak ingin orang berpikiran buruk tentang saya, tapi saya akan jujur dengan anda dan memberitahu Anda
bahwa saya telah melakukan narkoba, alkohol, kejahatan, dll . Aku mengikuti jalan dunia dan cara
manusia ke jalan yang salah. Saya seharusnya sudah mati berulang-kali, tapi Tuhan membuat saya hidup
sepanjang waktu itu dan membawa saya ke tempat saya sekarang, dan saya tidak bisa cukup memuji
nama-Nya atau bersyukur kepadaNya! Jika saat itu saya mati, saya tidak percaya bahwa saya akan
bersama Yesus. Itu suatu pemikiran yang sangat menyadarkan. Ketika akhirnya saya kembali dan mulai
mencari Tuhan, aku menemukan diriku di sebuah gereja yang sangat mirip dengan gereja-gereja Protestan
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liberal dimana dulu saya pergi sebagai seorang anak. Saya percaya bahwa saya berada di tempat yang
tepat dan bisa mempercayai orang-orang yang memimpin gereja untuk mengajarkan kebenaran. Aku
pergi ke studi Alkitab dan beribadah secara reguler dan mulai mencari kebenaran, ingin mengenal Tuhan
dan memahami FirmanNya. Setelah beberapa saat, aku mulai melihat banyak perbedaan antara hal-hal
yang dikatakan dan apa yang saya baca di Alkitab. Aku tahu apanya yang berbeda, tapi aku terus merasa
dorongan dalam hati dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, saya mulai membaca Alkitab sendiri
dan mencari pemahaman. Setelah beberapa saat, aku mulai bertanya pendeta saya tentang hal-hal yang
kutemukan di Alkitab dan aku hanya tidak bisa percaya pada alasan asal-asalan yang ia berikan pada saya
mengapa ia mengajarkan seperti itu! Jangan salah paham di sini, aku tidak menuduh siapa pun atau
mengatakan bahwa pendeta atau pelayan mimbar yang salah atau komplain bahwa anda tidak sedang
diajarkan kebenaran yang benar, saya hanya mencoba mengaitkan cerita saya seperti apa yang terjadi
pada saya. Saya benar-benar kagum bagaimana ia bisa memanipulasi kitab suci untuk membuat apa yang
ia inginkan supaya benar, tampak menjadi seperti kebenaran, tetapi kebenaran itu mudah untuk dilihat
yaitu ketika saya membaca apa yang dikutip dan membaca seluruh isi buku atau pasal untuk melihat
sebenarnya artinya. Saya terutama sekali memperoleh pemahaman firman yang jauh lebih baik ketika
saya untuk pertama kalinya membaca Perjanjian Baru secara keseluruhan. Maksud saya disini adalah,
bahwa saya pikir saya benar-benar telah diselamatkan dan berpikir saya tahu kebenaran karena saya tidak
tahu lagi harus gimana, tapi ketika saya mulai benar-benar mencari kebenaran Tuhan, ia membawa saya
langsung ke kebenaran itu! Inti dari buku ini adalah untuk, mudah-mudahan, dapat menginspirasi orang
lain, seperti anda, melakukan hal yang sama!
Apa yang perlu kita lakukan adalah membaca Alkitab sendiri dan membaca banyak banyak sehingga kita
tahu cukup baik untuk tahu kapan seorang pendeta tidak mengajarkan kebenaran. Kita pasti ingin mencari
sebuah gereja di mana kebenaran yang diajarkan, tetapi apa yang paling penting adalah bahwa kita
memahami kebenaran Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Jika Anda menemukan diri Anda dalam sebuah
gereja yang tidak mengajarkan kebenaran, pergi dari situ dan temukan satu yang mengajarkan kebenaran.
Baik, mari kita lihat apa yang Firman Tuhan katakan.
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14 - Bagaimana saya tahu kebenaran itu?
Apakah gerejaku mengajarkan kebenaran?
Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa Alkitab adalah kebenaran satu-satunya. Kita bisa tahu itu
adalah kebenaran dengan mempelajari terpenuhinya nubuatan dan melihat fakta-fakta sejarah. Yohanes
14:29 Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya,
apabila hal itu terjadi. Nubuat membantu kita percaya. Dan, sementara ada lebih dari 25.000 penggalian
arkeologi yang membuktikan Alkitab adalah sejarah yang akurat 100%, Alkitab tidak pernah memiliki
nubuatan yang salah. Banyak orang mengatakan bahwa Alkitab King James begitu jauh dari teks asli
sehingga tidak akurat, tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Terjemahan King James hanya dua langkah
dari teks asli. Tulisan Ibrani Perjanjian Lama aslinya diterjemahkan ke dalam apa yang disebut Naskah
Masoret oleh sekelompok orang Yahudi yang dikenal sebagai golongan Masoret dan tulisan tersebut
digunakan untuk membuat terjemahan bahasa Inggris-nya. Perjanjian Baru yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris dibuat berdasarkan Textus Receptus (teks dalam bahasa Yunani) yang disusun oleh
sarjana Katolik Belanda, Desiderius Erasmus. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa ini masih
tidak cukup baik, hal terpenting untuk diingat adalah bahwa Tuhan menjaga firman-Nya bagi kita dan Dia
tidak memberi kita sebuah buku yang tidak bisa kita pahami. 2 Tim 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan
Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Setiap anda menyimpang dari Alkitab maka anda akan merusak dan mencemari kebenaran dan berakhir
ngawur. Agama-agama seperti Islam dan Yahudi mengambil bagian dari Alkitab yang mereka suka dan
membuang sisanya. Islam mengatakan mereka percaya di seluruh Alkitab, tetapi mereka memilih bagianbagian yang mereka sukai dan tidak menyukai bagian-bagian yang lain dalam Alkitab, maka hal itu
adalah “mengkorupsi" Alkitab. Yudaisme, seperti Islam, tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan
mereka masih menunggu Dia untuk tiba. Bahkan Kekristenan sendiri pun penuh penyimpangan doktrinal
dan memiliki ekstrim keyakinan yang sangat luas. Gereja Katolik adalah salah satu yang paling ekstrem.
Alkitab tidak mengajarkan banyak doktrin yang diberlakukan di gereja Katolik, dan “keturunan”-nya
(yang adalah gereja-gereja Kristen modern) mengambil doktrin palsu tersebut bersama dengan mereka
ketika mereka memisahkan diri pada saat reformasi. Sebagian dari gereja-gereja agama barat memisahkan
diri dari Gereja Katolik karena mereka tahu kesalahan dari Vatikan. Masalahnya adalah bahwa sebagian
besar dari mereka tidak kembali sepenuhnya pada kebenaran seperti yang diajarkan oleh Yesus dan para
Rasul.
Gereja Katolik Roma menyatakan dirinya "ibu" dari semua gereja. Dalam masyarakat barat hal ini benar
untuk banyak gereja. Protestan, Lutheran, Episkopal, Metodis, dll lahir dari Gereja Katolik Roma, dan
sebagian besar masih memiliki keyakinan yang sangat mirip dengan Gereja Katolik. Alkitab
menyebutkan bahwa pada waktu akhir pemimpin agama disebut Pelacur Besar, dan “anak-anak”-nya
sebagai wanita-wanita pelacur (gereja palsu), seperti telah dibahas dalam bab-bab sebelum ini. Gereja
Katolik adalah salah satu kekuatan pendorong di belakang Interfaithisme dan mempromosikan
kebohongan bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Ini sangat tidak benar! Misalnya:
Apakah anda tahu bahwa Alloh sebetulnya adalah dewa bangsa Arab? Bahkan, dia adalah dewa bulan
yang menikah dengan dewi matahari dan bintang-bintang adalah putri-putrinya. Para Muslim ingin kita
percaya bahwa Alloh adalah Tuhan bangsa Israel!? Mereka pasti tidak menyembah Tuhan yang sama
dengan Tuhan yang saya sembah, atau yang orang Yahudi atau orang Kristen sembah, walaupun berusaha
diimajinasikan dengan cara apapun. Para pemimpin Katolik Roma saat ini bahkan mengatakan bahwa
anda tidak benar-benar perlu untuk percaya dalam Yesus Kristus untuk diselamatkan! (Pasal # 841 dari
Katekismus yang mengatakan bahwa umat Islam, yang tidak percaya kepada Yesus, akan diselamatkan
sama seperti orang Kristen). Ini adalah kontradiksi langsung dengan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus
79

Kristus sendiri!
Yohanes 8:24 Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab
jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Yohanes 3:18 Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia
telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Tuhan.
Kita benar-benar harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah nyata dalam daging, disalibkan bagi dosadosa kita dan bangkit kembali. Inilah Injil!
Kisah 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan.
Tidak ada keselamatan dalam nama lain selain Yesus! Tidak Mohammad, tidak Buddha, tidak ada nama
lain …
Tolong jangan salah paham. Aku tidak membenci Katolik. Saya punya teman Katolik yang sangat kasih,
orang-orang baik, dan aku sangat mencintai mereka! Saya tidak membenci orang Katolik atau muslim
atau siapapun yang mempraktekkan agama-agama lain, tapi saya ingin menekankan bahwa para
pemimpin agama-agama yang mengajarkan doktrin yang salah! Jika anda penganut Katolik, Islam atau
agama lain sama sekali, jangan tersinggung oleh komentar saya, dan silahkan mengambil Alkitab dan
membacanya sendiri! Ini adalah guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang kita perlu lihat dan ekspos apa
adanya.
Jika teologi gereja anda adalah "lebar" atau "luas" dan mudah dipahami dan sesuai dengan banyak ajaran,
jalan mana yang mereka ajarkan? Jalan yang luas, atau jalan yang sempit? Jalan mana yang Yesus ajarkan
untuk kita ambil? Mat 7:14 karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan,
dan sedikit orang yang mendapatinya.
Kebanyakan gereja Kristen dibangun di atas dasar ayat-ayat ini:
Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini …
Yohanes 3:3 jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Tuhan.
Efesus 2:8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan.
Roma 10:9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam
hatimu, bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Ayat-ayat dalam Alkitab adalah kebenaran, ya, tapi itu tidak itu saja yang Alkitab ajarkan! Kita tidak bisa
mengambil beberapa kebenaran dari Alkitab dan mengabaikan kebenaran yang lainnya. Banyak orang
ingin membenarkan diri dengan mengandalkan kenyataan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dengan
kasih karunia-Nya. Dengan kasih karunia kita diselamatkan, tetapi Tuhan ingin kita menaati-Nya dan
mengasihi-Nya dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan. Yohanes 14:15 Jikalau kamu mengasihi Aku,
kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Jika kita mencari pengecualian, Tuhan melihat hati batin kita
dan kita tidak bisa bersembunyi dari-Nya. Kita bisa menipu orang lain dan bahkan bisa menipu diri kita
sendiri jika kita benar-benar ingin, tapi apakah kita benar-benar ingin melakukan itu? Apakah kita benarbenar ingin untuk membenarkan diri sendiri dan bukannya menyenangkan Tuhan kita dan berusaha untuk
melakukan kehendak-Nya? Arti dari ayat-ayat ini jauh lebih dalam dari itu! Saya ulang: ada bahaya
besar bila mengambil ayat sepotong dari konteksnya dan mengartikannya secara berbeda!
Sebagai contoh: Yohanes 6:54 Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai
hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pada dasarnya apa yang beberapa
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orang ajarkan bahwa Alkitab berkata bahwa jika kita percaya, kita diselamatkan. Itu benar! Alkitab
memang mengatakan demikian. Di sini dalam Yohanes dikatakan bahwa jika kita makan dan minum dari
tubuh Yesus, kita diselamatkan. Apakah ini berarti bahwa ambil komuni (simbolis makan dan minum dari
tubuhnya) sebagai cara untuk diselamatkan? Jika kita ingin menggunakan ayat ini dan membuatnya
menjadi doktrin, bisa saja. Tapi itu konyol, bukan? Jadi mengapa kita membiarkan orang untuk menipu
kita dengan sejenis doktrin? Kita harus mengambil Alkitab secara keseluruhan dan taat kepada Tuhan
dalam setiap hal yang Dia katakan, bukan hanya sepotongan sepotongan.
Kita diselamatkan oleh kasih karunia dan kepercayaan dalam Yesus Kristus adalah keselamatan, tetapi
Yesus berkata, mengapa kita memanggil-Nya Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang Dia katakan? Lukas
6:46 Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku
katakan? Mengapa kita tidak taat kepada-Nya jika kita benar-benar mencintai-Nya? Hal yang saya
argumenkan di sini adalah bahwa banyak orang tidak secara benar-benar memberikan hidup mereka
kepada Tuhan dan benar-benar bertobat. Banyak orang mengajarkan bahwa berdoa maka jiwa mereka
selamat, namun tidak tahu bahwa doa yang sungguh-sungguh dari hati barulah doa yang menyelamatkan,
bukan kata-kata yang menyelamatkan anda, perubahan hati dan pikiran, mengakui anda berdosa, bertobat
dari dosa-dosa, dan berbalik untuk mengikuti dan mentaati Tuhan, itulah yang menyelamatkan anda.
Kita harus sangat berhati-hati bahwa kita tidak mengikuti "Kekristenan” yang sudah tererosi yang sangat
lazim di dunia saat ini. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri, Yesus
yang melakukan semua itu di kayu salib, tetapi kita juga tidak bisa mendengarkan nasihat orang-orang
yang begitu bersikeras tentang "tidak perlu melakukan sesuatu" bahkan anda tidak perlu lagi bertobat!
Jika kita mengubah pikiran kita, kita sedang melakukan sesuatu. Jika kita bertobat, kita melakukan
sesuatu.
Alkitab mengajakan bahwa pertobatan itu perlu
Kisah 2:38 Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi
dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima
karunia Roh Kudus.
Kisah 3:19 Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan;
Kisah 17:30 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Tuhan memberitakan
kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat:
Kisah 26:20 Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem
dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan
berbalik kepada Tuhan serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu.
Yesus mengajarkan pertobatan dan para rasul juga mengajarkan pertobatan di banyak tempat di Alkitab.
Untuk bertobat adalah keputusan sadar untuk berpaling dari keinginan daging anda.
Apakah Anda setuju bahwa bertobat pun berarti melakukan sesuatu? Ini bukan tindakan fisik, dan
tindakan fisik tidak diperlukan untuk keselamatan, tetapi jika kita tidak berpaling dari kehidupan kita
yang berdosa untuk mengikuti Tuhan, maka kita diselamatkan?
Mat 10:38 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku.
39 Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan
nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.
Mat 16:24 Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.
Lukas 18:22

Mendengar itu Yesus berkata kepadanya: "Masih tinggal satu hal lagi yang harus
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kaulakukan: juallah segala yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka
engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.
Yesus berkata bahwa cara untuk diselamatkan (untuk dapat melihat Kerajaan Tuhan) adalah
dengan cara, "Dilahirkan Kembali". Anehnya, kebanyakan orang tidak dapat memberitahu anda
apa artinya
John 3:3 Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak
dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Tuhan.
Percaya saja tidak berarti Anda dilahirkan kembali. Iblis pun percaya, Yakobus 2:19 Engkau percaya,
bahwa hanya ada satu Tuhan saja? Itu baik! Tetapi setan-setanpun juga percaya akan hal itu dan mereka
gemetar. Tetapi ia dilempar ke lautan api yang menyala kekal (Wahyu 20:10). Ada banyak orang yang
percaya, namun akan ditolak, yang berharap penuh untuk dapat masuk ke surga.
Mat 7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan
Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22 Pada hari terakhir 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? 23 Pada waktu itulah Aku
akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari
pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga!
Berhati-hatilah bahwa Anda tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak tahu kebenaran! Cukup percaya
dan mengaku dengan mulut saya tidak cukup!
Kisah 8 bercerita tentang Simon, yang percaya, bahkan kemudian dibaptis, tetapi: seperti Petrus katakan,
Kisah 8:21, “Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan
Tuhan.”
Jika saya benar-benar percaya, saya akan mengikuti Kristus. Jika saya tidak mengikuti ajaran Kristus,
apakah saya benar-benar percaya, atau aku hanya mencoba untuk sampai ke sana dengan sedikit mungkin
pengaruh-Nya atas hidup saya? Apakah saya mengatakan saya percaya hanya karena saya ingin
mendapatkan semuanya, dunia dan surga? Itu tidak akan bisa. Saya harus bertobat dan memberikan hidup
saya kepada Yesus Kristus tanpa syarat apapun sama sekali!
Alkitab mengajarkan kita untuk “mentaati Injil”.
1 Petrus 4:17 Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri
yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah
kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Tuhan?
2 Tes 1:8 dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak
mentaati Injil Yesus, Tuhan kita:
Paulus mengajarkan kita apa itu Injil:
1 Kor 15:1 Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku
beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 2 Oleh Injil itu
kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu-kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 3 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan
kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita,
sesuai dengan Kitab Suci, 4 bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari
yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci:
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Paulus menyatakan bahwa Injil ialah berita tentang Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, dan
dikuburkan, dan bangkit kembali. Itulah Injil.
Injil adalah kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Dilahirkan kembali adalah kematian,
penguburan dan kebangkitan roh kita. Untuk mematuhi Injil adalah untuk dilahirkan kembali.
Bagaimana caranya?
Mati:
Kita matikan diri kita dengan bertobat dan memberikan hidup kita kepada Yesus Kristus sungguhsungguh dan sepenuhnya. Jangan abaikan hal ini. Ini adalah keselamatan. Jika Anda belum benar-benar
bertobat, anda bisa saja dibaptis sesuai dengan keinginan anda, tetapi Tuhan tidak akan mengisi anda
dengan Roh-Nya dan menyelamatkan jiwa anda jika hati anda tidak benar, dan anda tidak benar-benar
bertobat dari dosa-dosa Anda. Anda harus memberikan seluruh diri anda total dan seluruhnya!
Dikuburkan:
Penguburan adalah tindakan terbenam dalam air, baptisan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosa. Kata Yunani asli untuk membaptis: baptizo (bap-tid'-zo) berarti membenamkan, menenggelamkan,
untuk membuat betul-betul tercelup (yaitu sepenuhnya basah).
Yesus dibaptis, mengajarkan baptisan, mengawasi rasul-Nya dalam melakukannya, dan para rasul
memerintahkan baptisan bagi setiap orang setelah Kristus naik dalam kemuliaan-Nya!
Yohanes 3:22 Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-murid-Nya ke tanah Yudea dan Ia diam di sana
bersama-sama mereka dan membaptis.
Orang mungkin berpendapat bahwa Yesus tidak membaptis diri-Nya sendiri (Yohanes 4:2), memang
benar, tapi mengapa Dia mengajar dan mengawasi murid-murid-Nya melakukan baptis jika itu tidak
perlu? Dan, Yesus benar-benar mengatakan hal itu memang diperlukan.
Markus 16:16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan
dihukum.
Dia tidak mengatakan, "dan dibaptis jika ia mau, tapi itu tidak benar-benar diperlukan." Kita harus
dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan kita benar-benar harus percaya dengan segenap hati!
Para rasul mengajarkan dan memerintahkan semua baik Yahudi dan bukan Yahudi (Gentile/kafir - red)
untuk dibaptis dengan air.
Kisah 2:38 Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi
dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima
karunia Roh Kudus.
Kita dikuburkan bersama Yesus oleh baptisan dalam kematian-Nya, untuk berjalan dalam hidup yang
baru bersama-Nya!
Roma 6:3 Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis
dalam kematian-Nya? 4 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh
baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh
kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 5 Sebab jika kita telah menjadi
satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama
dengan kebangkitan-Nya. 6 Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya
tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7 Sebab siapa
yang telah mati, ia telah bebas dari dosa.
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Apakah ini berarti bahwa baptisan menyelamatkan anda? Tidak, tidak, tapi itu adalah bagian dari taat
kepada Tuhan, dan menaati Injil. Apa yang saya maksudkan dengan ini adalah, seperti pencuri yang
digantung di kayu salib sebelah Yesus, Lukas23:43 Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.” Orang ini
tidak bisa dibaptis tetapi Yesus dengan jelas mengatakan ia akan bersama-Nya di surga. Jika Anda tidak
memiliki kemampuan untuk dibaptis, dan Anda mati sebelum Anda mendapatkan kesempatan yang Anda
dikutuk ke neraka? Tidak mungkin. Tapi harus memberi dirimu dibaptis? Ya! Tentu saja! Kita harus
dibaptis dalam Kristus seperti yang dikatakan dalam Roma 6. Iman yang benar dan pertobatan akan selalu
menyebabkan seseorang menjadi taat kepada rencana Tuhan untuk keselamatan. Selalu.
Bangkit kembali:
Kita dibangkitkan dengan menerima kasih karunia oleh Roh Kudus. Baik orang Yahudi:
Kisah 19:1 Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan
tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. 2 Katanya kepada mereka: "Sudahkah kamu
menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia: "Belum,
bahkan kami belum pernah mendengar, bahwa ada Roh Kudus." 3 Lalu kata Paulus kepada mereka:
"Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka: "Dengan baptisan
Yohanes." 4 Kata Paulus: "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia
berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian dari
padanya, yaitu Yesus." 5 Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam
nama Tuhan Yesus. 6 Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke
atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. .
maupun bukan orang Yahudi (Gentile):
Kisah 10:44 Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang
mendengarkan pemberitaan itu. 45 Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai
Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsabangsa lain juga, 46 sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan
memuliakan Tuhan. Lalu kata Petrus: 47 "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini
dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" 48 Lalu ia menyuruh
mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal
beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka.
Beberapa gereja mengajarkan bahwa baptisan adalah "baptisan Roh Kudus", dan bahwa baptisan air tidak
diperlukan. Tapi Anda akan melihat bahwa Paulus kembali membaptis dalam nama Yesus Kristus, dan
bahwa Petrus menyuruh mereka dibaptis dengan air setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus.
Baptisan Yesus dan rasul-Nya bukanlah membicarakan baptisan Roh Kudus. Ini adalah salah satu bagian
dari taat kepada Injil, dan penerimaan Roh Kudus adalah janji Tuhan, bukan sesuatu yang kita bisa
mendapatkan atau lakukan untuk diri kita sendiri. Menerima Roh Kudus bukanlah sesuatu yang kita dapat
pergi lalu kita dapatkan, Tuhan memberikan-Nya kepada kita ketika hati kita benar dan kita siap untuk
menerima Dia. Ini adalah janji-Nya. Tuhan tidak dapat berbohong.
Jadi, pertanyaannya tetap: Apa yang Tuhan harapkan? Apa berarti benar-benar kita harus
dilahirkan kembali? Apa yang harus dilakukan seseorang untuk diselamatkan?
Iman kepada Yesus Kristus dan pertobatan yang menyelamatkan seseorang. Namun, iman yang benar dan
pertobatan akan selalu menyebabkan seseorang menjadi taat kepada rencana Tuhan untuk keselamatan.
Ini selalu terjadi sepanjang sejarah (lihat Ibrani 11). Iman selalu menghasilkan ketaatan.
Apakah baptisan air dalam nama Yesus penting '? Yesus mengatakan hal itu dalam Markus 16:16 - "Dia
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yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Ini adalah bagian dari taat kepada Injil dan taat kepada
Tuhan. Sementara beberapa berpendapat bahwa ini adalah baptisan Roh Kudus, itu dibuktikan dengan
sangat jelas dalam kitab Kisah Para Rasul, para rasul tahu arti ini adalah baptisan air. Dan jika baptisan
benar-benar tidak perlu, mengapa Yesus dibaptis dalam air diikuti dengan pendaratan Roh Kudus-Nya
seperti burung merpati sebagai contoh untuk kita ikuti? Matius 16:19 menunjukkan kepada kita bahwa
Petrus diberi kunci ke Surga dan apa pun yang diikatnya di bumi akan terikat di surga, dan Petrus
mengatakan bahwa baptisan adalah untuk pengampunan (aphesis dalam bahasaYunani - pengampunan)
dari dosa-dosa kita (Kisah Para Rasul 2:38). Paulus mengatakan bahwa itu adalah penguburan kita
dengan Kristus (Roma 6). Dan, mengapa Tuhan mengutus Phillip untuk membaptis dan mengajarkan
sida-sida dalam Kisah Para Rasul 8 jika baptisan tidak terlalu penting? Dan mengapa, ketika Paulus
diselamatkan, yang diberitahu untuk dibaptis dan untuk membasuh dosa-dosanya? Kisah 22:16 Dan
sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu
disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan.
Apakah karunia Roh Kudus penting? Ya. Menurut Roma 8:9, jika kita tidak memiliki Roh Tuhan tinggal
di dalam kita, kita bukan milik Kristus. Ini adalah Roh Tuhan yang memateraikan kita sampai hari
penebusan (Ef 1:13, Ef 4:30).
Tuhan Yesus Kristus adalah kasih dan penuh belas kasihan. Ini adalah kasih dan rahmat-Nya yang telah
memberi kita ini rencana besar keselamatan. Namun, Kitab Suci dengan jelas mengajarkan bahwa mereka
yang menolak rencana-Nya akan dilenyapkan (2 Tesalonika 1:8, 2 Kor. 4:3). Kita perlu berhati-hati,
jangan sampai kita mulai memiliki pemikiran bahwa kasih Tuhan akan membenarkan orang-orang yang
tidak mematuhi rencana-Nya. Argumen yang sama dapat digunakan untuk mengatakan bahwa mereka
yang tinggal di India, yang telah dikelilingi oleh agama Hindu seluruh kehidupan mereka, tidak akan
dilenyapkan hanya karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Ada banyak yang akan mengklaim bahwa
Tuhan tidak pernah akan begitu kejam untuk menghukum orang-orang itu, meskipun mereka belum
percaya kepada Kristus. Pada titik itu, kita berada di suatu yang disebut " keselamatan universal" - yaitu,
setiap orang akan diselamatkan. Saya akan sangat senang untuk mengiyakan hal itu, tapi kita tahu bahwa
itu tidak demikian. Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena mereka jahat (penyimpangan
seksual) dan mereka tidak menaati-Nya. Dia menghancurkan seluruh planet dan membinasakan jutaan
orang dengan banjir, tapi hanya menyelamatkan satu keluarga, karena mereka jahat dan tidak mengakui,
mengasihi dan menaati-Nya. Tuhan adalah pencipta yang mengagumkan dan mencintai umat-Nya, tetapi
Dia juga Tuhan yang murka terhadap mereka yang mengingkari-Nya dan menolak untuk menaati-Nya.
Kita patuh terhadap iman kita dengan mengikuti rencana keselamatan yang diajarkan kepada kita oleh
Yesus dan para Rasul; dengan mentaati Injil.
Kita harus terus-menerus mencari wajah Tuhan! Kita tidak pernah bisa tahu sampai kapan kita terus
menerus mencari dan jangan puas lalu berhenti. Kita akan tahu kebenaran dan apa rencana keselamatan
dengan membaca Firman, dan kita tidak pernah bisa berhenti meraih Yesus. Roh Kudus di dalam kita
akan memberi kita kearifan untuk memahami Firman Tuhan dan kita terus belajar dengan membaca dan
menyelidiki Alkitab dan memungkinkan Roh untuk membimbing kita.
Iblis akan selalu mencoba untuk memikat setiap kita menjauh dari kebenaran. Ini umum terjadi. Jejak
perjalanan iblis untuk di taman Firdaus dapat kita lihat kembali. Pertanyaan pertama iblis untuk Hawa - "
apa yang telah Tuhan katakan?" Dia tidak mengubah taktiknya banyak dalam tahun 6000. Itulah mengapa
sangat penting bahwa kita terus-menerus dan doa menggali ke dalam Firman. Senjata ofensif kita ke
pertanyaan iblis "apa yang telah Tuhan katakan" adalah dengan mengatakan selalu "Ada tertulis."
Apa yang kita pelajari hingga kini?
Kita telah belajar bahwa Tuhan mengasihi dunia ini sehingga ia menyelamatkan kita oleh kasih karunia85

Nya, bahwa kita harus dilahirkan kembali, dan bahwa kita benar-benar harus percaya, dan bahwa jika kita
lakukan kita akan mematuhi Injil dan memiliki cinta untuk kebenaran-Nya.
Ketika Petrus dan para rasul ditana, “Apa yang harus kami lakukan? (agar diselamatakan), Petrus
menjawab: Kisah 2:38 Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan
menerima karunia Roh Kudus. 39 Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang
yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita.
Janji itu adalah bagi setiap dan semua orang yang percaya dan menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus!
Terima kasih Yesus!
Jangan tertipu oleh ajaran palsu dan nabi palsu. Alkitab sangat jelas tentang Pelacur besar dan
keturunannya. Kita tidak boleh menjadi bagian dari hal itu atau kita akan dihukum bersama-sama
dengannya.
Wahyu 18:4 Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: "Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah
dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan
turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
Saran terbaik: Bacalah Alkitab sendiri! Jangan mengambil kata-kata orang lain untuk menggantikannya.
Saya katakan berulang kali, bacalah Alkitab! Tuhan memberi kita firman-Nya sehingga kita bisa
mengenal Dia! Ini satu-satunya cara kita benar-benar bisa mengenal Tuhan dan mengetahui kebenaranNya.
Mazmur 119:11 Dalam hatiku aku menyimpan janji (firman)-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap
Engkau.
Kita perlu firman-Nya dalam hati kita! Kami harus benar-benar membacanya sebelum kita bisa
memilikinya dalam hati kita!
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15 - Ada berapa Tuhan di sana?
(agar berkesesuaian dengan naskah asli dari buku ini “Buku Kecil Nubuatan dan Kebenaran” karangan
Dan Nordquist, maka penggunaan kata “Allah” sebagai terjemahan dari ‘God” tidak di-endorsed, agar
sesuai maka seluruh kata “Allah” diganti Tuhan).
Ada banyak ayat yang mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu:
2 Sam 7:22 Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan TUHAN-ku, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau
dan tidak ada Tuhan selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami..
Yesaya 43:10 "Kamu inilah saksi-saksi-Ku," demikianlah firman TUHAN, "dan hamba-Ku yang telah
Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku
tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.
Ul 6:4 Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Tuhan, TUHAN itu esa:
Ul 4:35 Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa TUHAN-lah Tuhan, tidak ada yang lain
kecuali Dia.
Ul 32:39 Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Aku. Akulah yang
mematikan dan yang menghidupkan, Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan
seorangpun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku.
1 Kor 8:4 Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu: "tidak ada berhala di dunia dan
tidak ada Tuhan lain dari pada Tuhan yang esa.
Yakobus 2:19 Engkau percaya, bahwa hanya ada satu Tuhan saja? Itu baik! Tetapi setan-setanpun juga
percaya akan hal itu dan mereka gemetar.
Tidak ada Tuhan yang bersama dengan Dia, tidak ada Tuhan sebelum Dia, tidak ada Tuhan setelah Dia.
Titik. Tuhan itu esa dan cuman satu-satunya.
Siapakah Yesus?
1 Tim 3:16 Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: Dia, yang telah menyatakan diri-Nya
dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh; yang menampakkan diri-Nya kepada malaikat-malaikat,
diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan; yang dipercayai di dalam dunia,
diangkat dalam kemuliaan.
Yohanes 8:58 ata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi,
Aku telah ada.
Yohanes 1:1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu
adalah Tuhan; 14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih
karunia dan kebenaran.
Yesaya 9:6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita;
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Tuhan
yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai..
Mat 1:23 Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan
mereka akan menamakan Dia Imanuel --yang berarti: Tuhan menyertai kita..
Wahyu 1:8 Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan
datang, Yang Mahakuasa. 18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai
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selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Yohanes 14:9 Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun
engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau
berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
Yohanes 10:30 Aku dan Bapa adalah satu.
Seorang anak akan lahir (Yesus) dan ia akan disebut "Tuhan yang perkasa", "Bapa yang kekal", "Tuhan
beserta kita". Tuhan terwujud dalam daging (Yesus). Firman itu adalah Tuhan dan menjadi manusia
(Yesus). Siapa yang tinggal dan mati? Yesus. Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, Aku." Sekarang
ada pernyataan yang kuat! Yesus adalah Tuhan! Dia yang telah melihat Yesus, telah melihat Bapa. Yesus
berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Mereka adalah satu dan sama.
Kami telah membuktikan dua hal sejauh ini: Hanya ada satu Tuhan, dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu
berarti bahwa Yesus adalah bahwa satu Tuhan!
Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan.
2 Korintus 4:4 yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Tuhan
zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran
Tuhan.
Ibrani 1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang segala yang ada
dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk
di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi:
Kolose 1:15 Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang
diciptakan:
Saya ingin menunjukkan sebuah ayat yang sangat penting bahwa kebanyakan orang tidak
mengerti.
Dalam Yohanes 1:1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama Tuhan, dan
Firman itu adalah Tuhan. Kata "Firman" itu ditafsirkan dari logos kata asli Yunani, yang berarti "Ekspresi
Ilahi". Kita tahu bahwa beberapa kali dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan diri-Nya dalam wujud
seperti malaikat. Dia makan dengan Abraham, ia bergumul dengan Yakub, dll. Ini adalah Ekspresi Ilahi
Tuhan sebelum Dia benar-benar menjadi manusia. Ekspresi Ilahi ini ada sebelum dasar bumi diciptakan
(1 Pet 1:20). Yohanes 1:14 mengatakan bahwa Firman, atau Expression Ilahi, telah menjadi manusia dan
tinggal di antara kita. Kita tahu bahwa Expression Ilahi adalah Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan
sebelum dasar bumi diciptakan. Sangat penting untuk memahami bahwa Expression Ilahi selalu adalah
dan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Muncul dalam bentuk malaikat sebelum Dia membuatnya
terbungkus dalam daging yang sebenarnya dengan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan memang
menakjubkan!
Silakan lihat dua ayat berikut dengan seksama:
Yesaya 44:6 Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: "Akulah yang
terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Tuhan selain dari pada-Ku.
Wahyu 1:17 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: "Jangan takut! Aku adalah Yang Awal
dan Yang Akhir, 18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selamalamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Tuhan berbicara dalam Yesaya, menyatakan bahwa Dia adalah yang pertama dan yang terakhir, bahwa
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Dia adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia. Dalam Wahyu, Yesus berbicara kepada Yohanes,
menyatakan bahwa Dia adalah yang pertama dan yang terakhir, bahwa Dia hidup dan mati, tetapi hidup
selamanya. Luangkan waktu untuk benar-benar mencerna kebenaran ini ...Mengapa Yesus “berdoa
kepada Bapa"?
Hal ini bisa sangat membingungkan jika kita tidak mengerti bahwa sebagai manusia yang memiliki
daging dan darah, Yesus, adalah seorang manusia seperti anda dan saya. Dia adalah "benih perempuan",
seorang pria yang lahir dari seorang wanita sama seperti semua manusia. Tuhan menanam benih di Maria,
namun Dia tumbuh di dalam rahim dan dilahirkan bayi dan tumbuh menjadi seorang pria. Itu adalah cara
Tuhan untuk hidup di antara kita sebagai manusia untuk memenuhi rencana-Nya penebusan dan
menyelamatkan kita dengan mencurahkan darah-Nya dan mati bagi kita. Dia adalah manusia yang dibuat
sama persis dengan kita, yang merasakan hal yang sama kita rasakan, seperti sakit, lapar, dll Ketika ia
diejek dan dipukuli dan digantung di kayu salib, ia merasa setiap hal yang sama seperti yang akan anda
dan saya rasakan. Inilah; dalam rangka agar Tuhan dicobai dalam segala bentuksebagaimana kita;
Ibrani 4:15 “Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut
merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak
berbuat dosa”, Dia harus dibuat sama dalam segala aspek seperti kita!
Pikirkan tentang hal ini sebentar. Tuhan dapat melakukan apapun bahkan jika kita tidak bisa memahami
bagaimana atau mengapa Dia melakukannya. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan tidak dapat dicobai,
sehingga untuk mengalami pencobaan dan memenuhi rencana-Nya Ia harus menjadi seorang manusia dan
menjadi orang yang bisa dicobai.
Yesus melakukan banyak hal dengan contoh dan memimpin dengan memberi contoh. Ia melakukan halhal itu sebagai manusia sehingga kita tahu melalui teladan-Nya apa yang harus kita lakukan. Dia berdoa,
dibaptis, berpuasa, tetapi Dia melakukan semua hal ini untuk kita, bukan untuk diri-Nya. Dalam Yohanes
12, Yesus berdoa kepada Bapa dan suara terdengar dari langit. Kemudian Yesus mengatakan kepada
mereka bahwa itu untuk mereka, bukan sendiri.
Yoh 12:30 Jawab Yesus: Suara itu telah terdengar bukan oleh karena Aku, melainkan oleh karena kamu.
Agar dapat memahami, kita harus ingat bahwa banyak hal telah dilakukan sehingga kita bisa
memahaminya dalam istilah manusia. Yesus kadang-kadang berbicara dan melakukan hal-hal sebagai
Tuhan dengan otoritas-Nya dan pada kali lain berbicara dan melakukan hal-hal sebagai seorang manusia
untuk membawa hal-hal tersebut pada tingkat pemahaman kita dan menjadi contoh dari apa yang
berkenan kepada-Nya. Sulit untuk mengerti, tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak bisa memahami
Tuhan dan bahwa kita mungkin mendapatkan diri kita dalam masalah dengan mencoba mencocokannya
dalam pikiran kita melalui filsafat. Sebagai manusia, Yesus, benar-benar tunduk pada Roh Kudus. Dia
bukan manusia biasa seperti anda dan saya, tapi Dia adalah Tuhan yang terwujud dalam daging seperti
yang dikatakan dalam Alkitab. Dia adalah manusia yang sangat istimewa. Dia bukan boneka seperti arti
kata boneka tersebut, tetapi Dia benar-benar tunduk total kepada Tuhan sedemikian sehingga segala
sesuatu yang dilakukan-Nya dipandu olh Roh sehingga Dia hanya mengatakan dan melakukan apa yang
menjadi kehendak Tuhan saja. Yohanes3:34 Sebab siapa yang diutus Tuhan, Dialah yang menyampaikan
firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Ia adalah tubuh dari Tuhan,
Tuhan dalam wujud daging manusia.
Dan juga, Dia adalah gambar dari Tuhan yang tidak kelihatan. Memahami hal ini sungguh sangat
penting!
2 Korintus 4:4 yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh allah zaman
ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran
Tuhan.
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Ibrani 1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang segala yang ada
dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk
di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi:
Kolose 1:15 Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang
diciptakan:
Bagaimana bisa kita katakan bahwa Yesus adalah "pribadi" yang terpisah dari suatu trinitas sementara
Ibrani secara khusus mengatakan bahwa Yesus adalah ungkapan citra dari Tuhan dalam daging, bahwa
Dia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan? Ini jelas tidak menunjukkan bahwa ada tiga orang atau
tiga entitas yang berbeda yang membentuk Tuhan. Seseorang tidak dapat mengabaikan pernyataan
langsung tanpa penjelasan dari Tuhan dengan menciptakan konsep-konsep teologis yang didasarkan pada
anggapan karena ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Salah satu argument yang pernah saya dengar
adalah bahwa Yesus berkata bahwa Bapa tahu segala hal yang Yesus tidak tahu, tapi bahkan jika anda
percaya bahwa Yesus adalah individu yang terpisah dari trinitas, anda percaya Dia adalah salah satu
bagian dari keseluruhan yang merupakan Ketuhanan dan sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan ,
bukan? Jadi Dia masih bagian dari "Satu" yang adalah Tuhan dan akan tahu segala sesuatu yang Tuhan
tahu. Argumen ini tidak menambah kredibilitas konsep orang yang terpisah atau berbeda dari Ketuhanan
karena tidak mengubah dinamika pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan hanya memilih untuk
mengungkapkan hal-hal tertentu untuk diri-Nya dalam tubuh Kristus ketika ia berada di bumi sebagai
manusia seperti Dia menyerahkan keistimewaan diri-Nya untuk dicobai ketika Dia hidup sebagai seorang
manusia yang tinggal di antara kita. Ini di luar pemahaman kita, tetapi bagaimanapun hal itu adalah
kebenaran .
Sebagai contoh: Kejadian 1:26 Berfirmanlah Tuhan: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar
dan rupa Kita, …: Apakah hal itu berarti Tuhan ada tiga? Tentu tidak, sebab Tuhan menyatakan dengan
jelas bahwa Ia adalah esa, dan esa, dan esa, berulang kali di Alkitab.
Hanya karena kita tidak mengerti apa yang Dia katakan bukan berarti kita harus membuat sesuatu untuk
membuatnya cocok dalam pikiran kita. Mungkin hal itu sesederhana misalkan bahwa Tuhan ketika
mengatakannya mengikutkan yang berada di sekitar-Nya (para malaikat)? Lihatlah Kejadian 18 dan 19.
Pada ayat 18:1 kita melihat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dalam ayat 2 kita melihat
bahwa ada 3 orang yang menampakkan diri kepada Abraham. Selama peristiwa selanjutnya di pasal
tersebut kita menemukan bahwa salah satu dari mereka adalah TUHAN (ayat 18:22), bersama dua orang
malaikat yang dikirim Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora (ayat 19:1 dan 19:13). Dalam
ayat 19:13, salah satu malaikat berkata, "kami akan memusnahkan tempat ini" dan kemudian Tuhan
mengutus mereka untuk melakukannya, tetapi kemudian Tuhan sendiri (ayat 19:24) membuat hujan jatuh
dari langit. Tuhan melibatkan malaikat-Nya selama peristiwa ini, tapi mereka bukan Tuhan, tetapi Dia-lah
yang berkuasa melakukannya. Dalam penciptaan Dia mengatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar kita", dan kemudian Tuhan melanjutkan untuk menciptakan manusia itu menurut
gambar-Nya, bukan menurut "gambar mereka". Kej 1:27 Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut
gambar-Nya ... Apakah terlalu banyak mengada-ngada untuk hanya menyimpulkan dari apa yang
dikatakan Tuhan dan memahami bahwa Dia adalah esa, dan bahwa Dia melibatkan malaikat-Nya dalam
hal-hal yang Dia lakukan?
Kita juga harus memahami bahwa beberapa hal disisipkan dengan sengaja ke dalam Alkitab yang kita
baca sekarang dengan pemikiran bahwa manusia membuatnya lebih mudah dipahami. Ini adalah beberapa
contoh:
Yesaya 41:4 Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu
memanggil bangkit keturunan-keturunan, Aku, TUHAN, yang terdahulu, dan bagi mereka yang
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terkemudian Aku tetap Dia juga.
Kata “bagi mereka” disisipkan dan tidak pernah ada di teks aslinya. Bunyinya sama persis dengan Yesaya
44:6 yang telah ditulis di atas. Ayat itu berkata, "Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian;
tidak ada Tuhan selain dari pada-Ku." Mengapa mereka menyisipkan kata “bagi mereka”? Tulisan asli
Ibrani Yesaya 41:4 sama persis dengan yang digunakan di Yesaya 44:6.
Berikut ini adalah contoh lain dimana mereka menyisipkan banyak kata yang sungguh mengherankan
saya:
1 Yohanes 5:7 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian (di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus;
dan ketiganya adalah satu. 8 Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi): Roh dan air dan darah
dan ketiganya adalah satu..
Teks ini pastilah terdengar seperti ada tiga Tuhan, benar!? Tetapi jika kita melihat teks asli Yunaninya,
ada bagian dalam tanda kurung yang dimasukkan oleh orang-orang yang menerjemahkannya! Dalam
bahasa Yunani asli itu berbunyi, "Sebab ada tiga yang memberi kesaksian: Roh dan air dan darah dan
ketiganya adalah satu." Semua kata lain yang dimasukkan oleh manusia. Kenapa? Apakah mereka
percaya pada "trinitas"?
Siapakah Roh Kudus?
Lukas 1:35 Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan Yang
Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak
Tuhan.
Matius 1:18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan
dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri.
Apakah Roh Kudus ayah dari Yesus? Kemudian apa yang dimaksud dengan “Bapa”? Tentunya mereka
satu dan sama.
Dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus memberitahu orang banyak bahwa hal itu
adalah penggenapan dari yang dinubuatkan Yoel, ketika Tuhan mencurahkan Roh-Nya ke atas umat
manusia.
Kisah 2:16 tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi Yoel:17 Akan terjadi pada
hari-hari terakhir--demikianlah firman Tuhan--bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua
manusia:
Yoel 2:28 "Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua
manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan
mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.;
Tuhan itu Roh. Roh Kudus adalah roh tersebut. Mudah bukan.
Yohanes 4:24 Tuhan itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan
kebenaran.
Di Kejadian bahkan kita lihat bahwa Roh Tuhan (Roh Kudus) adalah Pencipta, sang Bapa.
Kejadian 1:2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Tuhan
melayang-layang di atas permukaan air.
Saya mendapatkan kesempatan bebas membandingkan tulisan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dari kata
“spirit” dan “ghost”, di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, agar saya bisa memahami dalam pikiranku
sendiri. Saya dapatkan kata Yunani yang sama dipakai ketika mereka menterjemahkan ke dalam bahasa
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Inggris sebagai “Spirit” dan “Ghost” di dalam Perjanjian Baru (maksudnya “Holy Spirit” dan “Holy
Ghost”), dan kata bahasa Ibrani yang dipakai untuk mengucapkan “Spirit of God” di Perjanjian Lama,
seperti di ayat Kejadian 1:2, memiliki arti yang sama dengan tulisan bahasa Yunani yang dipakai di
Perjanjian Baru. Hal ini merupakan bukti yang positif yang menunjukkan keduanya tidak ada perbedaan
dan tidak ada pemisahaan, keduanya berarti Rohnya Tuhan.
Yesus berkata bahwa Ia akan datang sebagai penghibur, yaitu Roh Kudus. Hal ini tidak bisa berarti lain,
yaitu bahwa Yesus adalah Roh Kudus juga. Yesus adalah satu-satunya Tuhan!
Yohanes 14:16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong
yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, 17 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. 18 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim
piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Jika Roh Tuhan tinggal di dalammu, Roh Kristus di dalammu. Roh Kristus adalah Roh Kudus.
Roma 8:9 Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Tuhan diam
di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 10 Tetapi jika
Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh
karena kebenaran.
Tuhan telah mengirimkan Roh Anak-Nya ke dalam hati kita. Roh Sang Anak adalah roh yang sama
dengan Roh Kudus. Yesus, Tuhan, Roh Kudus, Bapa, Anak, adalah satu dan sama.
Gal 4:6 Dan karena kamu adalah anak, maka Tuhan telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita,
yang berseru: "ya Abba, ya Bapa.
Para nabi dari Perjanjian Lama menubuatkan Kristus melalui Roh Kristus. Kata-kata ini bisa
dipertukarkan. Roh Tuhan, Roh Kudus “Holy Spirit dan Holy Ghost”, Roh Kristus, semuanya adalah
sama yaitu Tuhan.
1 Peter 1:10-12 Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat
tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11 Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang
bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya
memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala
kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12 Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan
melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan
sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga,
menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Bagaimana ini bisa?
Ini sangat sulit bagi kita untuk memahami sebagai makhluk yang terbatas tapi di sini ada pemikiran yang
dapat membantu anda: Tubuh Yesus adalah batas dari yang tak berbatas, yang terlihat dari yang tak
terlihat, yang berhingga dari yang tak berhingga. Kita memiliki baik roh dan tubuh, tapi kita adalah satu
orang. Tuhan adalah Roh (Yohanes 4:24). Yesus adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam tubuh
daging, sehingga Dia bisa berjalan di antara kita sebagai manusia untuk memenuhi tujuan-Nya (untuk
menyelamatkan kita).
Kol 1:15 (Yesus) adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan...
Apa nama dari Bapa, Putra dan Roh Kudus?
Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah gelar, bukan nama.
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Mat 28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus:
Yesus berbicara kebenaran dan Dia tahu bahwa para rasul memahami apa yang Dia ucapkan. Dia
mengatakan "nama", bukan "nama-nama". Dan apa nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Hanya ada satu
yang memiliki semua gelar. Yesus adalah nama-Nya. Setiap catatan baptisan dalam kitab Kisah Para
Rasul menunjukkan bahwa Rasul mematuhi perintah ini dengan membaptis dalam nama Yesus, atau
dalam nama Tuhan (Yesus).
Kisah 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan.
Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia, yang dengannya kita
diselamatkan.
Jika Anda masih belum yakin, inilah pertanyaan yang sangat penting: Apakah Yesus ada dalam diri
Tuhan atau Tuhan dalam diri Yesus?
Kol 2:9 sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Tuhanan.
Kita diberikan Roh Tuhan ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, tetapi terbatas. Perbedaannya adalah
bahwa keseluruhan ke-Tuhanan itu berdiam di dalam Yesus Kristus. Itulah artinya ketika dikatakan
bahwa semua seluruh kepenuhan ke-Tuhanan berdiam di dalam Yesus Kristus.
Yoh 3:34 Sebab siapa yang diutus Tuhan, Dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan
mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas.
Itu tidak berarti bahwa Tuhan hanya ada dalam daging, tidak sama sekali. Kami tidak menyembah daging
Yesus, kita menyembah Roh yang adalah Tuhan. Tuhan adalah roh, bukan daging. Yesus adalah Anak
Tuhan, tetapi Dia adalah Firman diwujudkan dalam daging "pada" satu-satunya anak tunggal dari Bapa
(Yohanes 1:14), yang juga Bapa kita. Roh Kudus adalah "Bapa" dari daging Yesus dalam cara kita
memahami hal-hal fisik. Dia masuk ke dalam Maria untuk menghasilkan manusia untuk memenuhi
rencana-Nya yang besar. Manusia Yesus adalah "Anak" Tuhan dalam cara kita tahu bagaimana
memahaminya.
Tuhan adalah satu dan hanya satu. Namanya adalah Yesus.
Apakah ada sesuatu yang disebut suatu “trinitas” atau suatu “tiga-dalam-satu-kesatuan"?
Banyak orang yang diajarkan bahwa ada tiga entitas berbeda yang membentuk apa yang kita tahu untuk
menjadi satu dan hanya satu Tuhan. Beberapa orang yang mengajarkan doktrin ini akan mengakui bahwa
Tuhan adalah satu dan hanya satu, tetapi dalam kalimat yang sama akan mengatakan bahwa ada tiga
entitas yang terpisah dan berbeda yang membentuk satu Tuhan.
Hal ini tidak sesuai dengan Kitab Suci sama sekali. Ya, Tuhan memiliki beberapa jawatan atau gelar, dan
tiga dari gelar yang tercantum dalam Alkitab adalah sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya juga
seorang ayah, seorang anak, seorang saudara, seorang suami, dan banyak hal lainnya, tapi saya hanya satu
orang. Jawatan Tuhan ini, Bapa, Anak, Roh Kudus hanya judul dan tidak dengan cara apapun membuat
Tuhan menjadi tiga entitas yang berbeda. Tidak ada "trinitas" diajarkan di mana saja dalam Alkitab.
Tidak pernah disebutkan dalam Perjanjian Lama atau Baru, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan
tidak pernah diajarkan oleh para Rasul. Ini sebenarnya adalah sebuah konsep yang diciptakan kembali
sekitar 200 AD dan diindoktrinasi oleh gereja Katolik Roma saat gereja tersebut didirikan pada sekitar
325 AD. Tuhan tidak mengajarkan hal ini, mengapa malah kita mengajarkan? Sebaiknya kita
tidak mengajarkannya.
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16 - Lalu apa selanjutnya? Apa yang saya ketahui sekarang?
Hal pertama yang saya rekomendasikan kepada siapa pun yang membaca buku ini dan ingin mengetahui
kebenaran adalah dengan membaca Alkitab. Mulailah dengan Perjanjian Baru dan membacanya dari
Matius sampai Wahyu, dan kemudian pindah ke Perjanjian Lama, atau memulai kembali pada Matius dan
membacanya lagi. Duduklah setiap hari dan membaca Firman. Berikan pujian kepada Tuhan dan
meminta-Nya untuk pengertian sebelum Anda membaca. Ketika Anda mengucapkan terima kasih bagi
Yesus untuk menyelamatkan anda dan benar-benar bersyukur atas pengorbanan-Nya, Dia akan
memberkati Anda dan membawa Anda ke kebenaran-Nya! Jangan bergantung pada pria atau wanita
untuk mengajarkan anda kebenaran Tuhan, membacanya sendiri sehingga anda tahu anda mendapatkan
kebenaran sejati! Ingat tipuan iblis! Kebanyakan orang terjebak di dalamnya dan bahkan tidak tahu bahwa
mereka percaya dusta! Jika Anda menyukai kebenaran, Tuhan akan memberkati anda dan memberikan
anda pemahaman.
Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan tidak ingin satu jiwa pun hilang, tetapi Dia tidak akan
memaksa seseorang untuk diselamatkan. Kita memiliki pilihan untuk melakukan apapun yang kita
inginkan. Tuhan tidak membuat semua terjadi begitu saja hal-hal yang telah kita bicarakan dalam bab
nubuatan di dalam buku ini, Dia hanya tahu bahwa hal itu akan terjadi.
Saya tahu bahwa saya tidak bisa meyakinkan siapa pun tentang sesuatu yang mereka tidak mau percaya,
begitupun saya. Jika seseorang mencari Tuhan mereka akan menemukan-Nya dan berusaha untuk
meyakinkan seseorang yang tidak hanya akan menjadi sia-sia. Jika Anda tidak mencintai kebenaran dan
tidak benar-benar ingin berjalan bersama Tuhan, Anda mungkin juga berhenti membaca sekarang jika
Anda belum melakukannya. Jika Anda menyukai dunia dan apa yang dapat Anda peroleh dari keinginan
untuk pribadi Anda sendiri, menikmatinya selagi bisa…
Markus 8:36 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?
Jika kita mencintai dunia dan semua yang di dalamnya, kasih Tuhan tidak ada di dalam kita.
1 Yoh 2:15 Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi
dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. 17 Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang
melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya.
Yesus sungguh mengasihi kita dan itu terbukti dengan kerelaan-Nya datang kepada kita dalam rupa
manusia dan mati bagi kita. Dia hanya ingin kita mengasihi Dia sebagai gantinya. Dan jika kita mengasihi
Yesus, akan sangat mudah melalukan hal yang Dia perintahkan. Jika engkau melakukannya, engkau tidak
akan gagal; tapi jika engkau tidak mengasihi Yesus, engkau akan jatuh.
Lukas 6:46 Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang
Aku katakan? 47 Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta
melakukannya--Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan--, 48 ia sama dengan
seorang yang mendirikan rumah: Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas
batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena
rumah itu kokoh dibangun. 49 Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak
melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir
melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.".
Miliki keyakinan terhadap Tuhan dan jangan hakimi dirimu, karena Tuhan tahu hati anda dan mengasihi
anda! Jika kamu menuruti perintah-Nya, Anda berada di dalam Tuhan dan Dia di dalam kamu. Kita tahu
Dia dengan nyata ada di dalam kita oleh Roh-Nya! Ini tidak berarti kita tidak akan pernah berbuat dosa.
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Kita adalah daging dan lemah dalam roh. Dengan Tuhan di dalam kita, kita akan berubah, dan
perubahannya biasanya lambat, tapi stabil, jika Anda hanya percaya pada Tuhan dan memuji-Nya setiap
hari, berlatih untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedengarannya aneh, memang, tapi kita
terdiri atas roh dan daging. Sebagian besar dari kita hanya pernah tahu daging. Roh Kudus tinggal dalam
diri kita dan memberi kita hidup dalam Roh!
1 Yoh 3:18 Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi
dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 19 Demikianlah kita ketahui, bahwa kita berasal dari
kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, 20 sebab jika kita
dituduh olehnya, Tuhan adalah lebih besar dari pada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. 21
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian
percaya untuk mendekati Tuhan, 22 dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari pada-Nya,
karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. 23 Dan inilah
perintah-Nya itu: supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling
mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 24 Barangsiapa menuruti segala
perintah-Nya, ia diam di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, bahwa
Tuhan ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Kasihilah TUHAN Tuhan kita dengan seluruh hatimu, dan seluruh jiwamu, dan dengan seluruh akal
budimu, dengan seluruh kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri:
Markus 12:30 Kasihilah TUHAN, Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31 Dan hukum yang kedua ialah:
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada
kedua hukum ini..
Yesus akan mengirimkan penghibur, Roh Kudus-Nya, untuk hidup dalam diri kita dan membimbing kita.
Tidak ada di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan sukacita Roh Kudus di dalam hati Anda! Tidak
ada!
Yohanes 15:26 Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar
dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku:
Jika kita mengasihi Yesus dan mencintai kebenaran, kita akan menaati Injil dan melakukan apa yang
Yesus mengatakan kepada kita! Sebagai Roh Kudus menuntun kita dan kita belajar untuk tunduk kepadaNya, kita akan belajar untuk melupakan keinginan egois dan belajar untuk mengasihi orang lain seperti
diri kita sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian tapi akan memberi kita Roh-Nya untuk
menghibur kita dan membawa kita kepada kebenaran-Nya. Apa yang harus kita lakukan adalah mematuhi
Injil dan benar-benar mencari Dia dengan segenap hati kita! Kita semua orang berdosa dan tidak ada yang
layak, tetapi dengan kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Percayalah, aku tahu bahwa aku tidak layak
kasih Tuhan dan pengampunan, tetapi Dia begitu mengasihi saya dan bahwa ia betul-betul memaafkan
aku! Dia mengasihi kita semua dengan begitu kasih. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, sehingga
Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Dia memberikan apa yang paling berharga bagi manusia,
untuk menyelamatkan manusia.
Roma 8:1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
2 Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
3 Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah
dilakukan oleh Tuhan. Dengan jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, yang serupa dengan
daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging:
Yesus mengasihimu. Ia hanya ingin engkau mengasihi-Nya sebagai balasnya.
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17 - Apa yang Alkitab ajarkan tentang struktur sebuah rumah dan sebuah
keluarga?
Masalah terbesar dengan masyarakat kita hari ini, seperti kita tahu, adalah disintegrasi keluarga. Tanpa
kasih, kesatuan, keluarga yang terstruktur, orang akan tumbuh mejadi pemarah, kesepian dan takut.
Mereka belajar hanya bergantung pada diri sendiri dan belajar untuk mengabaikan perasaan belas kasih
dan kesopanan karena, lebih sering daripada tidak, mereka terluka ketika mereka menjangkau orang lain.
Mereka tidak benar-benar tahu apa itu cinta tapi mereka menginginkan hal itu. Mereka kadang-kadang
berpikir bahwa sayang-sayangan dan birahi adalah cinta sejati. Jika anda sudah dewasa, anda mungkin
tahu bahwa segera setelah kebaruan tersebut mereda, perasaan "cinta" ini juga memudar jika tidak ada
cinta sejati dalam hubungan itu. Kadang-kadang orang hidup tanpa cinta sama sekali dan terperosok ke
dalam lubang hitam kesengsaraan dan pencarian terus-menerus untuk sesuatu yang mereka tidak pernah
bisa temukan. Beberapa menggunakan obat dan / atau alkohol untuk mengisi ruang kosong, sementara
yang lain menemukan cara yang berbeda untuk mengisi kekosongan. Beberapa orang mencoba terus
untuk menemukan cinta lagi dan lagi dan lagi, tetapi selalu jatuh ke tempat yang sunyi yang sama pada
akhir setiap hubungan. Yang banyak dari kita tidak sadari adalah bahwa Tuhan adalah kasih. Tanpa Dia,
bagaimana kita bisa benar-benar mencintai seseorang, atau bahkan mencintai diri sendiri? Semakin kita
mengasihi Yesus dan berserah kepada Roh Kudus, semakin kita mampu mencintai satu sama lain dan
benar-benar mengalami apa yang Tuhan inginkan bagi kita!
Dan kita tidak bisa lupa bahwa ada si penipu (setan) yang menunggu untuk menipu kita, yang
menginginkan kita untuk berpikir bahwa kita tidak layak untuk mendapatkan kasih. Terlalu mudah
untuknya bilamana banyak dari kita yang datang dari keluarga yang retak, yang berpikiran tidak ada yang
mengasihi kita… kita langsung masuk dalam perangkapnya. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa
Tuhan mengasihi setiap kita dan tidak Ia tidak mau satu jiwapun hilang. Jangan biarkan si penipu itu
meyakinkanmu bahwa hal itu jauh di awang-awang. Tidak ada dosa yang terlalu hitam yang tidak dapat
Tuhan ampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus (Tuhan), yang dalam bahasa
sederhananya berarti menolak Tuhan, menolak Yesus. Jika Tuhan memanggilmu, berarti Ia ingin anda
selamat. Engkau layak mendapat kasih-Nya!
Ketika aku bertemu istriku, hal pertama yang ia beritahukanku adalah jika aku tidak mengasihi Tuhan
lebih daripadanya ia tidak mau hidup bersamakku. Hal ini sungguh sebuah contoh yang baik dari
seharusnya semua jenis hubungan. Kita harus menempatkan Tuhan di tempat pertama, dan pasangan kita
nomor dua, dan selalu menempatkannya kehendak dan tutunan-Nya di atas kehendak dan kemauan kita.
Saya suatu hari mendapat email, yang diteruskan dari seorang teman, dan itu begitu mengena hatiku
karena begitu, sangat benar.
Berdansa bersama Tuhan
Ketika kita merenungkan kata “Guidance” (tuntunan – red), saya selalu melihat kata “dance” (dansa –
red) di akhir kata tersebut. Saya ingat bahwa saya pernah membaca bahwa melakukan kehendak Tuhan
mirip sekali dengan berdansa. Ketika dua orang berusaha memimpin dansa tersebut, pasti tidak cocok.
Pergerakannya tidak akan menyatu dengan musik, dan segala gerakannya tidak nyaman dan memalukan.
Ketika salah satunya menyadari hal itu, dan membiarkan yang lain menuntun, kedua tubuh itu mulai
mengalir dengan musik. Yang satu memberikan arahan lembut, mungkin dengan berusaha mendorong ke
belakang atau agak menekan ke arah lain. Sehingga akan tampak bahwa kedua tubuh tersebut menyatu,
dan menari dengan indah. Dansa membutuhkan kerelaan, kemauan, dan perhatian dari satu pihak dan
tuntunan halus dan kecakapan dari yang partner yang satunya.
Email itu sungguh bagus dan sungguh merupakan arti dari sebuah hubungan bersama Tuhan yang
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seharusnya. Kalau anda betul melakukannya, pasti tiada duanya!
Dansa tersebut bisa jadi indah di rumah tangga.
Kita tahu, bahwa untuk mendapatkan hubungan yang sempurna dengan Tuhan, dan memberitahu kita
bagaimana kita dapat memiliki hubungan yang sempurna dengan suami atau istri kita. Dengan orang tua
sebagai tim yang sempurna maka kesempatan agar anak kita juga mendapatkan hubungan yang sempurna
juga lebih besar. Masyarakat yang kita sekarang hidup, adalah apa yang Tuhan Yesus sebut sebagai
“dunia” telah terputar balikkan dan menyesatkan jalan Tuhan dengan berbagai cara. Jangan lupa siapa
musuh kita sebetulnya. Ia menipu bahkan orang yang paling pintar dan paling bijak. Cara Tuhan dalam
sebuah rumah tangga adalah sama dengan cara dansa yang sudah kita miliki bersama Tuhan. Yang paling
sulit adalah bagi seorang pria untuk dapat menyerahkan dan tunduk dalam segala sesuatu. Bahkan jika
anda seorang yang keras seperti saya sekalipun. Tidak begitu susah ketika engkau tunduk kepada pencipta
jagat raya. Saya rasa Dia tahu semua lebih dari yang saya tahu. Ia tidak pernah keliru an Ia melalukan
segala sesuatunya sempurna, walaupun kita sering tidak mengerti mengapa dan apa yang Dia lakukan.
Kita hanya cukup percaya saja di dalam kebijakan-Nya yang tak terbatas. Ia tahu yang terbaik. Mungkin
lebih sulit bagi wanita untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, dalam hal ini, dalam budaya barat. Ia tidak
mengatakan kepada wanita untuk melakukan apa yang dunia berikan pada mereka dengan begitu banyak
hadiah yang diberikan! Dunia mengajarkan wanita untuk menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan menjadi
pemimpin rumah tangga. Hal ini memaksa banyak wanita ketika pria meninggalkan mereka untuk
mengasuh anak mereka sendiri. Gerakan kebebasan wanita juga membawa perubahan yang besar pada
masyarakat barat di abad terakhir ini. Anda mungkin tidak pernah mendengar pergerakan kebebasan
wanita lagi karena hal itu sekarang sudah menjadi bagian dari budaya. Namun jalan Tuhan sungguh
berbeda. Dengan jalan Tuhan, wanita tidaklah dibiarkan untuk membesarkan anak mereka seorang diri,
tetapi sebelum seseorang mulai menunjuk-nunjuk mari kita pastikan kita mengerti bahwa kedua pria dan
wanita harus tunduk kepada perintah Tuhan agar bekerja apa yang Tuhan kehendaki itu berjalan.
Dengan jalan Tuhan, seorang pria harus mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai gereja, dan
dengan demikian seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dia harus merawat istrinya seperti ia merawat
dirinya. Ia harus membahagiakannya dan meninggikannya dengan pujian. Dengan jalan Tuhan, seorang
wanita harus menundukkan dirinya kepada suaminya segala sesuatu, menghormati, mencintai, dan
menghormatinya dalam segala hal. Dengan jalan Tuhan, seorang suami harus menunduk dirinya dalam
segala sesuatu kepada Tuhan.
Sebelum kita melihat ayat kitab suci saya ingin mengatakan satu hal lagi. Aku harus bertanya pada diri
sendiri, mengapa Tuhan mengaturnya dengan cara ini? Aku memuji wanita dan saya dapatkan mereka
penyayang, cerdas, dan sebagai indah di dalam seindah mereka di luar. Mengapa di dunia Tuhan
membuat aturan seperti ini? Bukankah pria dan wanita diciptakan sama? Jawabannya adalah ya,
dan inilah apa yang saya temukan. Ini adalah hukuman atas dosa. Ketika Hawa makan apel dan
memberikannya kepada suaminya, Tuhan menciptakan perubahan ke bumi dan diberikan hukuman untuk
pria dan wanita.
Kejadian 3:16 Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat
sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada
suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." 17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau
mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu:
Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau
akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu: 18 semak duri dan rumput duri yang akan
dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; 19 dengan berpeluh
engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah
engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.".
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Ini karena dosa asal. Ini hukuman kita. Nyeri saat melahirkan, harus tunduk pada peraturan lain, duri dan
onak, tanah dikutuk dan akan ada kesedihan bagi pria maupun wanita. Dan hal itu tidak membayar dosa
itu. Kita bisa melihat hal itu dengan sangat jelas! Ketika semua telah dikatakan dan dilakukan, Tuhan
akan memulihkan hal-hal itu kembali. Kami semua diciptakan sama dan kami juga akan sama ketika kita
berada di surga bersama Tuhan. Ini bukan subyek menyenangkan untuk dibicarakan tetapi penting untuk
dipahami apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Daripada menghancurkan kita dan pindah ke sesuatu yang
lain, Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk hidup! Pujilah cinta-Nya yang kekal!
Baik, sekarang mari kita lihat kitab suci dan kita lihat apa yang Tuhan ingin kita lakukan.
Yesus Kristus berkata bahwa Ia datang, tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan mengorbankan
diri-Nya bagi kita!
Markus 10:45 Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan
untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Tempat seorang pria di rumah tangga seperti Kristus kepada gereja. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk
melayani dan mengorbankan dirinya bagi keluarganya sebagai bentuk pelayanannya bagi Tuhan.
Efesus 5:22 Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, 23 karena suami adalah
kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24 Karena
itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala
sesuatu. 25 Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah
menyerahkan diri-Nya baginya 26 untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan
memandikannya dengan air dan firman, 27 supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan
diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan
tidak bercela. 28 Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa
yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. 29 Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya
sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, 30 karena kita
adalah anggota tubuh-Nya. 31 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu
dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku
maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Pria harus mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya bahkan seperti Tuhan mengasihi gereja. Pria
dan wanita menjadi satu tubuh, tetapi pria adalah kepala. Wanita harus tunduk kepada suaminya dalam
segala hal, hormat dan tunduk padanya.
1 Kor 11:1 Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 2 Aku harus memuji
kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran
yang kuteruskan kepadamu. 3 Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiaptiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah. 4
Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. 5
Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina
kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. 6 Sebab jika perempuan tidak
mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan
adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. 7
Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya: ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah.
Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. 8 Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan,
tetapi perempuan berasal dari laki-laki. 9 Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi
perempuan diciptakan karena laki-laki. 10 Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di
kepalanya oleh karena para malaikat. 11 Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa
laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. 12 Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki98

laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan; dan segala sesuatu berasal dari Allah..
Pria itu sama dengan istrinya di mata Tuhan karena semua di dalam gereja adalah sama di mata Tuhan
karena segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, baik pria maupun wanita. Kepala manusia adalah Kristus
dan kepala wanita adalah laki-laki. Tuhan memberi kita pedoman ini dan kita harus ingat bahwa ada
urutan yang tepat di dalam gereja (Kristus adalah pemimpin), dan di rumah (laki-laki adalah pemimpin),
dengan satu pemimpin yang mengikuti otoritas tertinggi dari Tuhan.
1 Tim 2:9 Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan
dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun
pakaian yang mahal-mahal, 10 tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang
layak bagi perempuan yang beribadah. 11 Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran
dengan patuh. 12 Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya
memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri. 13 Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian
barulah Hawa. 14 Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan
jatuh ke dalam dosa. 15 Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun
dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan.
Wanita itu tidak boleh merebut otoritas atas suaminya seperti anggota gereja tidak akan merebut otoritas
atas pendeta. Perempuan harus menghiasi diri dengan rendah hati dan "perbuatan baik". Dia harus
menjadi kudus, setia, penuh cinta dan sederhana.
1 Petrus 3:1 Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara
mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan
isterinya, 2 jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu. 3 Perhiasanmu
janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau
dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, 4 tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang
tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram,
yang sangat berharga di mata Allah. 5 Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu
berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; mereka tunduk
kepada suaminya, 6 sama seperti Sara taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu
adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 7 Demikian juga kamu, hai
suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka
sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Perempuan harus tunduk kepada suami mereka bahkan jika suaminya tidak mengikuti Kristus,
membiarkan tindakannya berbicara untuk imannya agar ia juga dapat dimenangkan bagi Kristus! Dia
harus meningkatkan penampilannya dan / atau menghiasi dirinya dengan roh yang lemah lembut dan
tenang, seperti yang disukai Tuhan. Suami harus mengasihi dan menghormati istri mereka, mengangkat
mereka dan melindungi mereka.
Titus 2:2 Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam
kasih dan dalam ketekunan. 3 Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup
sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap
mengajarkan hal-hal yang baik 4 dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda
mengasihi suami dan anak-anaknya, 5 hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik
hati dan taat kepada suaminya, agar Firman Allah jangan dihujat orang. 6 Demikian juga orang-orang
muda; nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal.
Pria dan wanita tua harus menjadi teladan untuk yang lebih muda, dan mengajarkan hal-hal yang baik.
Mereka tidak boleh pemabuk atau pembohong, tetapi harus mengasihi, setia kepada Tuhan, sabar dan
patuh.
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Kolose 3:18 Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Tuhan mengasihi sebagaimana seorang istri yang tunduk pada suaminya. Suami harus mengasihi istri
mereka dan tidak boleh keras dengan mereka.
1 Tim 3:4 seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5 Jikalau
seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Tuhan? 6
Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman Iblis. 7
Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke
dalam jerat Iblis. 8 Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah,
jangan penggemar anggur, jangan serakah, 9 melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam
hati nurani yang suci. 10 Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah
ternyata mereka tak bercacat. 11 Demikian pula isteri-isteri hendaklah orang terhormat, jangan
pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal.
Seorang pria harus memerintah rumahnya dengan rapi dan baik di mata Tuhan. Bagian atas berbicara
tentang seorang pria yang ingin mengepalai gereja, tetapi dapat diterapkan kepada siapa saja yang ingin
menjadi saksi, guru, pendeta, atau berada di setiap layanan Kristus. Jika anda tidak memerintah rumah
anda sendiri dengan baik, bagaimana bisa anda menangani sebuah pelayanan?
Ibrani 13:5 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada
padamu. Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekalikali tidak akan meninggalkan engkau." 6 Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: "Tuhan adalah
Penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" 7 Ingatlah
akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir
hidup mereka dan contohlah iman mereka. 8 Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini
dan sampai selama-lamanya. 9 Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab
yang baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan
yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu.
15 Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu
ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. 16 Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi
bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. 17 Taatilah pemimpinpemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orangorang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan
gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Jangan mengingini hal-hal yang bukan dari Tuhan dan puas dengan apa yang anda miliki. Jangan takut
apa yang orang lain akan lakukan, namun percaya pada Tuhan. Taat dan tunduk kepada mereka yang
memimpin anda. Suami, memahami tanggung jawab yang datang dengan kepemimpinan. Ingatlah bahwa
Kristus memimpin dengan contoh dan tidak pernah memaksa kehendak-Nya pada siapa pun. Dia
memimpin dengan kasih dan kebaikan.
Saya benar-benar percaya bahwa jika pria dan wanita keduanya menyerahkan diri kepada kehendak
Tuhan, mereka akan mengalami persatuan dan cinta tidak seperti sebelumnya. Keluarga akan
dikembalikan ke apa yang diinginkan Allah untuk menjadi dan anak-anak akan mendapat manfaat bahkan
lebih dari orang tua.
Bagi orang-orang yang membaca bab ini, saya ingin anda tahu bahwa istri saya menangis karena sukacita
ketika dia membaca ini. Saya diberkati dengan seorang wanita yang mencintai saya dan menunjukkan
kepada saya cintanya setiap hari karena saya mengikuti bimbingan firman Tuhan dan bukan cara-cara
dunia. Saya berusaha untuk memberikan apa yang dia butuhkan, bertindak dengan cara Tuhan
memberitahu saya dalam pernikahan saya, dan dia mengembalikannya kepada saya, dan kemudian
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bahkan memberi saya, sebagai imbalan.
Berdansa di rumah dapat begitu indah. Pujilah Tuhan senantiasa! Dia layak mendapatkan pujian!
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18 - Keindahan ciptaan Tuhan dan keabadian bersama-Nya!
Salah satu trik yang dipakai penyesat adalah membuat kita berpikir bahwa entah bagaimana surga tidak
seindah yang dibayangkan. Setan bahkan meyakinkan orang bahwa neraka akan menjadi pesta besar.
Saya tahu itu karena saya benar-benar mendengar orang mengatakan bahwa mereka akan tahu semua
teman-teman mereka di neraka dan betapa menyenangkan. Neraka sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab
sama sekali tidak mirip sebuah pesta. Dan sorga dijelaskan dalam Alkitab adalah di luar apa yang bahkan
bisa kita bayangkan! Maksudku, benar-benar, apakah anda pikir kita memiliki imajinasi yang lebih baik
daripada Tuhan? Kami telah menulis cerita yang memiliki akhir yang lebih baik daripada apa yang Tuhan
tulis? Kami bermimpi mimpi yang lebih baik daripada Tuhan bisa impikan?
Saya meminta anda untuk melihat luar. Jika anda tinggal di kota, aku tidak berbicara tentang melihat
bangunan beton dan kaca atau jalanan. Saya sedang berbicara tentang keindahan dunia, pantai di daerah
tropis, ngarai besar, pegunungan yang mencapai langit, hutan dan air terjun di tengah-tengah hutan, ikan,
keindahan hati dari lanskap dilihat dari tempat tinggi di tengah hutan, dan semua berjuta hal-hal yang
membuat kita melotot dengan keindahan itu. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa Tuhan yang
menciptakan manusia dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga ciumannya saja sudah begitu indah
membuat kita serasa di "surga" dan surga itu kurang indah ketimbang kehidupan di bumi? Pernahkah
Anda melihat salah satu foto yang diambil dari hubble atau teleskop lain? Bukti keagungan Tuhan adalah
keindahan dan keluasan ciptaan-Nya yang dahsyat, menakjubkan, dan tidak terbandingkan!
Ketika Tuhan menciptakan manusia, langit bersukacita! Para malaikat melompat kegirangan pada
penciptaan-Nya yang menakjubkan! Bayangkan bagaimana perasaan Tuhan ketika ciptaan-Nya melawanNya. Rasa sakit dari seorang kekasih yang dicampakkan mungkin tidak dapat dibandingkan. Bayangkan
kasih Tuhan kepada kita kembali kepada-Nya! Bayangkan air mata sukacita-Nya akan tertumpahkan
ketika kita berdiri berhadapan dengan Dia! Apakah anda pikir kita tidak akan memiliki apa pun yang kita
inginkan atau bahwa kita akan tidak mampu sama sekali untuk bersedih?
Wahyu 7:15 Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait
Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka. 16
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa
mereka lagi. 17 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.
Manusia yang diciptakan-Nya adalah gambar-Nya. Selain makanan, air dan udara, apa hal lain yang
tanpanya manusia tidak bisa hidup? Orang lain. Ketika orang-orang yang benar-benar terisolasi mereka
menjadi gila dan akhirnya mati. Kurungan tersendiri digunakan sebagai bentuk hukuman karena betulbetul mengerikan bagi jiwa. Jika kita diciptakan menurut gambar Tuhan, maka kita seperti Tuhan. Bagi
saya, itu berarti bahwa Tuhan ingin kita bersahabat dengan-Nya! Dia tidak membutuhkan apa-apa, tetapi
Dia ingin bersama-sama dengan kita dan menghabiskan kekekalan dengan kita! Dia ingin berjalan dan
berbicara dengan kita dan tinggal di antara kita sama seperti yang Dia katakan akan Dia lakukan di
Wahyu 7:15. Dia ingin kita mengasihi-Nya dan menyembah Dia. Ketika Anda berpikir tentang berapa
banyak Dia mengasihi kita dan apa yang telah Dia lakukan untuk menyelamatkan kita, itu sebenarnya
sulit bagi kita untuk tidak mencintai-Nya. Saya tidak sabar untuk memulai sisa keabadian untuk hidup
dengan Tuhan! Dia adalah, Dia-lah, pencipta segala sesuatu. Bayangkan hal-hal yang akan Dia tunjukkan
kepada kita!
Gal 4:7 Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahliahli waris, oleh Tuhan (melalui Kristus).
(Alkitab bahasa Indonesia Terjembahan Baru oleh LAI tidak dilengkapi dengan (melalui Kristus) padahal King James Version memiliki
kalimat “through Christ” di bagian akhir ayat tersebut, sangat disayangkan – penterjemah Red)
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Kita adalah ahli waris Tuhan! Bukan hamba, atau prajurit, tetapi anak dan ahli waris Tuhan melalui Yesus
Kristus!
Matius 13:44 "Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan
orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu
membeli ladang itu. 45 Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama seorang pedagang yang
mencari mutiara yang indah. 46 Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, iapun pergi
menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.
Kerajaan sorga seumpama harta karun yang sangat tinggi nilainya dan indahnya!
Matius 7:11 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi
Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya?
1 Kor 2:9 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 Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia.".
Seberapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak bisa saya bayangkan!
Terima kasih Yesus, untuk mati bagiku, untuk pengorbanan, untuk kasih karunia dan belas kasihan yang
Engkau miliki bagi kami, untuk hidup yang Engkau berikan bagi kami!
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19 - Apa itu agama palsu?
Saya percaya bahwa ini sangat penting agar kita memahami pertanyaan ini. Sebuah agama palsu adalah
salah satu agama yang datang kepada anda dalam nama Yesus, tetapi tidak mengajarkan seluruh
kebenaran sebagaimana diajarkan dalam Alkitab, atau agama yang datang kepada Anda dalam nama
Tuhan meskipun itu "Tuhan" tapi bukan Tuhan yang benar. Mari kita lihat beberapa agama-agama besar
dan menjelajahi doktrin nyata bahwa mereka mengajar dan melihat apakah kita berpikir mereka adalah
bagian dari gereja Yesus Kristus yang sejati. Saya pikir Anda akan setuju dengan saya bahwa tidak semua
agama menyembah Tuhan yang sama walaupun mereka yang mem-promotori gerakan interfaithisme
mencoba untuk membuat kita percaya.
Tapi, saya katakan satu hal sebelum kita mulai. Saya menyadari dan saya sangat senang bahwa ada
beberapa orang dalam agama-agama tercantum di bawah ini yang benar-benar mencintai dan benar-benar
ingin menyenangkan Tuhan. Dan saya menyadari bahwa beberapa "gereja" atau faksi atau afiliasi dari
agama-agama ini tidak selalu mengajarkan ajaran yang sama yang awalnya diajarkan oleh agama-agama
ini dan bahkan mungkin mendekati kebenaran dalam beberapa cara. Beberapa, seperti Gereja Mormon,
telah dipecah menjadi bagian-bagian yang berbeda yang mengajarkan doktrin yang berbeda, dan
beberapa, seperti Islam, memiliki banyak faksi yang berbeda secara substansial dalam keyakinan dan
doktrin. Gereja Katolik juga memiliki beberapa variasi dalam organisasi itu, meskipun memiliki
pemimpin, Paus, dan dibimbing secara doktrinal dari para pemimpinnya. Apa yang saya paling saya
tekankan dalam penelaahan ini adalah bahwa akar dari agama dan awal mula mereka adalah apa yang
anda bawa ke dalam dan menjadi bagian dari organisasi itu. Jika hal tidak dimulai dengan kebenaran dan /
atau malah mulai dengan nabi palsu atau Tuhan palsu, hal itu bukan berasal dari Tuhan. Jika tidak dari
Tuhan, kita tidak boleh menjadi bagian dari itu bahkan jika gereja atau organisasi kita mengajarkan
doktrin tertentu yang berbeda dari ajaran asli dari iman. Kita harus keluar darinya dan menyerahkan diri
kepada satu Tuhan yang benar dan mengikuti-Nya dan mencari kebenaran-Nya dengan segenap hati.
Wahyu 18:4 Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: "Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah
dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan
turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
Ayat ini berbicara tentang Pelacur besar, gereja palsu akhir zaman, dan Tuhan memberitahu orang-orang
untuk keluar dari dia! Ini merupakan indikasi yang baik bahwa memang ada orang-orang yang benarbenar mencintai-Nya dalam agama-agama, tetapi juga jelas bahwa jika anda tidak keluar dari mereka
bahwa anda akan dianggap sebagai bagian dari keseluruhan dan akan mendapat bagian dari dosa-dosa itu
telah berkomitmen. Harap ini diingat !
Agama Islam, agama Mormon, dan Agama Katolik beserta keturunannya
Bagaimana dengan Islam (Muslim)?
Saya harus bertanya kepada diri saya pertanyaan ini: siapakah Tuhannya orang Islam? Apakah sama
dengan Tuhan yang disembah Abraham seperti yang diinginkan mereka agar kita percaya hal itu?
Hal ini ditegaskan oleh Muslim bahwa orang Arab yang di Mekkah adalah keturunan Ismael, anak
Abraham. Mereka juga mengklaim bahwa Ismail menetap di Mekah di mana ia, bersama dengan
Abraham, membangun Kabah dan mengajarkan agama dari Tuhan yang benar kepada keturunannya. Hal
ini diyakini bahwa sepanjang waktu keturunan Ismael secara sesat menyembah bukan Tuhan yang benar
dengan cara meninggalkan keyakinan mereka di dalam Dia dengan menambahkan allah lainnya dalam
ibadah mereka, sehingga memutarbalikkan agama Tuhan dari Ismail ayah mereka. Hal ini sebenarnya
dapat dibuktikan bahwa hal ini tidak benar, karenaya saya akan menunjukkan.
Dalam Perjanjian Lama, di sekitar awal pendirian bangsa Israel, penyembahan Tuhan palsu yang disebut
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Baal dimulai, dan terdiri dari penyembahan benda-benda langit, dan bulan merupakan yang tampak
terbesar di langit. Bukti Alkitab dan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Moab menyembah Baal.
Sumber-sumber pra-Islam dan Muslim menunjukkan (a) bahwa penduduk Mekah mengambil alih berhala
Hubal dari orang Moab dan (b) bahwa Alloh dan Hubal sebenarnya identik / sama. Dengan demikian,
apakah penduduk Mekah adalah keturunan Ismael atau tidak, buktinya masih kuat dan cukup untuk
menyimpulkan bahwa Allohnya Muhammad sebenarnya Hubal, yaitu dewa Baal dari orang Moab dan
dengan demikian bukan Tuhan menurut dalam Alkitab. Muhammad menggabungkan karakteristik dan
nama-nama allah lainnya dalam berbagai pesan baru monoteisnya tentang Alloh, tetapi ia tampaknya
mulai membangunan konsep Alloh dengan Hubal, dewa kepala penduduk Mekah.
Orang-orang tidak bertuhan di jaman pra-Islam menyembah dewa bulan yang disebut Alloh dengan
bersembahyang menghadap Mekkah beberapa kali dalam sehari; berziarah ke Mekkah, berlari mengitari
kuil dewa bulan yang disebut Kabah; mencium sebongkah batu hitam; membunuh binatang sebagai
korban bagi dewa bulan; melempar batu pada setan; berpuasa dalam bulan yang dimulai dan diakhiri
dengan bulan sabit; memberi sedekah kepada orang miskin.
Jika engkau menyaksikan berita di beberapa bulan ini, anda akan tahu bahwa orang Muslim modern
melakukan ritual yang sama.
Kaum Muslim menyembah Alloh, tuhan yang palsu, dan orang masa itu sudah menyembahnya sejak lama
semenjak bangsa Israel mulai berdiri.
Yang terpenting, kaum Muslim mengatakan engkau tidak harus percaya Yesus Kristus untuk
diselematkan! Kaum muslim mengakui Yesus Kristus sebagai nabi, tetapi menyangkal bahwa ia adalah
Mesias (walaupun beberapa Muslim dari barat mengatakan bahwa Yesus adalah Yang Diurapi), mereka
menyangkal bahwa Ia adalah Tuhan yang terwujud di dalam daging sebagai Anak Tuhan (Yoh 1:14), dan
mereka menyangkal bahwa Kristus mati di kayu salib dan bangkit kembali. Apakah ini masuk akal?
Tentu tidak. Agama Islam tidak bisa sebagai suatu kebenaran karena Yesus Kristus sendirilah yang
mengatakan bahwa Ia adalah Mesias, dan Ia adalah Anak Tuhan!
Yoh 4:26 Kata Yesus kepadanya: Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau
Yoh 9:35 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke luar oleh mereka. Kemudian Ia bertemu dengan dia
dan berkata: "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" 36 Jawabnya: "Siapakah Dia, Tuhan?
Supaya aku percaya kepada-Nya." 37 Kata Yesus kepadanya: "Engkau bukan saja melihat Dia; tetapi
Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu.
Kalau menurut keyakinan Muslim maka Yesus adalah nabi palsu! Bagaimana diputar-balikkan fakta itu?
Tetapi itu adalah suatu kebohongan yang dipercayai oleh satu setengah milyar umat manusia. Kita harus
percaya betul bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang terwujud di dalam daging, disalibkan untuk dosa
kita, dan bangkit kembali. Inilah injil!
Yoh 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall
die in your sins.
Yoh 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already,
because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Kisah 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given
among men, whereby we must be saved.
Tidak ada keselamatan di dalam nama yang lain! Tidak dalam nama Muhammad, tidak dalam nama
Buddha, tidak ada nama lain…
Kata Islam berarti "tunduk/taat". Tidak hanya bernuansa taat kepada Alloh, tetapi membuat orang tunduk
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pada aturan Islam.
Kaum Muslim percaya bahwa Muhammad adalah contoh perilaku yang tepat. Mereka bercita-cita untuk
menjadi seperti dia dengan cara yang sama seperti orang Kristen bercita-cita untuk menjadi seperti Yesus.
Muhamad dikatakan menyebarkan, melalui peperangan, aturan Islam. Muhammad menjadi semakin keras
selama karirnya dan memakan waktu 10 tahun di Madinah guna menciptakan tentara untuk
menggulingkan tanah kelahirannya, Mekkah, setelah ia lari oleh orang-orang kafir di tahun 622 AD. Dia
membunuh ribuan orang dan menundukkan jazirah Arab melalui perang. Muslim dianjurkan untuk
melakukan tindakan kepahlawanan dalam pertempuran. Mereka dijanjikan bahwa mereka yang
membunuh dan dibunuh akan dihargai dengan surga. Ini adalah dasar untuk pelaku bom bunuh diri.
Mereka percaya bahwa dengan mereka membunuh dan tewas maka dosa bunuh diri mereka ditutupi oleh
kemartiran tindakan mereka dan, dengan demikian, mereka akan dihargai di surga. Islam adalah agama
tentang kekuasaan politik, suatu sistem pemerintahan. Islam tidak ada hubungannya dengan Alloh, ini
adalah tentang membawa dunia tunduk di bawah kekuasaannya.
Al-Quran dituliskan berulang kali semasa Muhammad hidup (disebarkan dan diceritakan olehnya).
Awalnya Muhammad adalah orang yang penuh damai, tetapi waktu berjalan dan dia mengubah nilai-nilai
yang dianutnya. Semakin dia ganas, tulisannya pun mulai mengikuti karakternya.
Jika anda berpikir Islam adalah agama damai, seperti yang mereka klaim, lihatlah semua perang dimana
Islam terlibat di dalamnya di masa kini, di Eropa, Cina, Afrika, dll, dan pola pikir umat Islam secara
keseluruhan karena mereka selalu mengobarkan "Kematian bagi ke Israel, Kematian bagi Amerika ",
sementara mereka bekerja menuju tujuan mereka dengan cara menundukkan dunia. Islam adalah agama
damai hanya ketika mereka telah menaklukkan dunia dan menundukkan dunia kepada aturan Islam.
Apakah mereka betul-betul mengharapkan kita percaya bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama
seperti kita?
Bagaimana dengan Gereja Yesus Kristus Zaman Akhir / Later Day Saints (LDS/Mormon)?
Saya selalu diajarkan bahwa agama Mormon adalah sedikit keluar dari kebenaran, tetapi tidak terlalu
pasti apakah yang berlangsung di dalamnya. Suatu pembelajaran yang membukakan mata, setidaknya.
Berikut ini adalah ringkasan yang akan membelalakkan pikiran anda. Jika ingin informasi lebih, saya
merekomendasikan suatu DVD oleh Jeremiah Films (www.jeremiahfilms.com) yang berjudul "Dunia
Rahasia pengikut Mormon".
Gereja Mormon berasal dari tahun 1800 awal. Seorang anak bernama Joseph Smith mengaku dikunjungi
oleh makluk langit ketika ia berusia 14 tahun. Ceritanya kemudian berubah beberapa kali tetapi akhirnya
tidak berubah lagi bahwa jumlah makhluk langitnya ada dua, yang memerintahkannya untuk membentuk
suatu agama baru. Gereja Mormon hari ini mengaku memiliki 10 juta jemaat di seluruh dunia dan saat ini
merupakan perusahaan bisnis terbesar di Amerika Serikat. Gerejanya sangat kaya dan sangat berkuasa
dengan milyaran dolar dalam bentuk pemasukan dari perpuluhan dan dari keuntungan bisnis, dan banyak
anggotanya yang merupakan anggota pemerintahan AS terkenal seperti CIA, FBI, dan entitas lainnya.
Gereja Mormon menghadirkan dirinya sebagai agama “Kristen”, tetapi melanggar semua dasar-dasar
Kekristenan yang benar. Mereka memiliki jumlah misi dari pintu ke pintu yang besar seperti yang
sebagian besar kita telah alami, dan mereka memiliki iklan yang banyak di TV, radio, dll yang
mempromosikan “nilai-nilai keluarga” dan berita-berita yang menyejukkan hati. Mereka mengatakan
mereka mengajarkan Injil, tetapi tidak mengajarkan Injil sesuai degan yang diajarkan Yesus dan para
Rasul dari gereja mula-mula dalam segala bentuknya. Mereka berbicara tentang Yesus ketika mereka
mencoba untuk mengajak masuk Mormon, tetapi memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang Yesus
yang kita tahu dari ayat-ayat di dalam Alkitab dan mereka tidak mengatakannya di depan.
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Inilah ceritanya:
Ada trilyunan planet yang diatur oleh allah-allah yang tidak terhitung jumlahnya, yang dulu wujudnya
manusia. Di masa yang lampau, suatu allah yang tidak diketahui dan salah satu dari banyak istrinya
mempunyai anak rohani yang dinamakan Elohim. Anak ini kemudian naik tingkat menjadi masuk
golongan allah.
Yesus dan Lucifer adalah anak-anak sulung Elohim. Mormon mengajarkan bahwa Yesus dan Lucifer
terlibat dalam merencanakan nasib kekal dari umat manusia. Agar memperoleh keilahian seperti orang
tua mereka yang sudah di surga, anak rohani itu harus meninggalkan keberadaan mereka di surga bersama
ayah mereka, mendiami tubuh fisik, dan tinggal dalam hidup yang layak. Elohim tahu bahwa manusia itu
kelak akan berdosa dan oleh karenanya membutuhkan penyelamat untuk membayar dosa menuntun kita
manusia kepada ayah yang di surga. Pada sidang surga, Yesus dan Lucifer mengajukan proposal-proposal
mereka. Lucifer ditawarkan pergi ke bumi dan menjadi penyelamat tetapi ia ingin memaksakan
keselamatan bagi setiap orang dan melakukannya seorang diri. Yesus menginginkan manusia diberi
pilihan bebas. Sang ayah memilih proposal milik Yesus. Karena marah dengan keputusan tersebut,
Lucifer membujuk sepertiga anak rohani di surga untuk memberontak dan perang terjadi di surga antara
pasukan Lucifer dan pasukannya Yesus dan pengikutNya. Lucifer dikalahkan, dibuang dari surga, dan
ditolak haknya untuk masuk ke dalam tubuh fisik. Tanpa kemampuan untuk mendapatkan tubuh fisik,
pengangkatan ke dalam kerajaan Langit menjadi tidak mungkin. Ia kemudian disebut sebagai setan dan
pengikutnya menjadi iblis yang sekarang ada di bumi sebagai roh yang melawan pekerjaan allah. Mereka
yang tidak memihak di dalam perang dikutuk dengan lahir berkulit hitam. Anak rohani yang setia yang
berjuang paling kesatria bagi Elohim akan dilahirkan menjadi orang berkulit putih di Gereja Mormon.
Elohim datang ke bumi dan melakukan hubungan seks dengan Maria untuk memberikan tubuh fisik bagi
Yesus. Yesus memiliki 3 atau lebih istri dan melahirkan banyak anak-anak banyak di antaranya mengaku
sebagai "keturunan Yesus" hari ini. Setelah kebangkitan Yesus, ia datang ke Amerika dan berkhotbah
kepada orang-orang Indian yang sebetulnya orang Israel. Kemudian ada perlombaan dengan bangsa Nefi
yang melawan India namun dikalahkan mereka di tahun 421 AD. Mereka meninggalkan sejarah mereka
tertulis pada lempeng emas yang terkubur dan kemudian "ditemukan" oleh Joseph Smith. Kitab Mormon
ini dianggap catatan sejarah diterjemahkan oleh Joseph Smith.
Joseph Smith menyebut buku Mormon "Kesaksian lain tentang Yesus Kristus". Kita tahu secara fakta
bahwa itu adalah palsu dan tidak benar seluruhnya. Ini bertentangan dan berlawanan dengan kata-kata
Yesus sendiri, dan diajarkan dalam Alkitab bahwa tidak ada kebenaran lain dan bahwa jika seseorang
mencoba untuk memberitakan lain selain apa yang diajarkan dalam Alkitab, bahwa ia terkutuk. Gal 1:8
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. 9 Seperti yang telah
kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi: jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu
suatu injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tidak ada Injil lain selain
apa yang kita baca dalam Alkitab. Bukan buku Mormon atau karya lain dari Joseph Smith.
Kitab Mormon sendiri memiliki lebih dari 4000 perubahan sejak tulisan aslinya untuk menutupi
kontradiksi doktrinal, kesalahan sejarah dan arkeologi, dan untuk menyembunyikan nubuat yang telah
terbukti palsu. Tidak ada bukti arkeologis yang pernah ditemukan untuk menguatkan salah satu tempat
atau ras yang dijelaskan dalam buku. Dalam kontras, Alkitab telah terbukti dengan lebih dari 25.000
penggalian arkeologi menjadi sejarah yang akurat.
Agama Mormon memiliki kode yang sangat kaku dari kedua undang-undang keuangan dan moral. Jika
Anda mengikuti hukum-hukumnya, mereka mengajarkan bahwa Anda bisa menjadi dewa dan akan
dihargai dengan seks dengan yang tak berkesudahan dengan ribuan istri makhluk langit dan planet anda
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sendiri untuk diperintah. Ini adalah apa yang digunakan setan untuk mencobai Hawa dalam Kejadian 3:5,
ia menjanjikan bahwa Hawa bisa menjadi seperti Tuhan. Jika anda gagal untuk mengikuti hukum-hukum
itu makan anda akan dikebiri di pintu saat masuk ke surga. Ada hanya beberapa yang sebenarnya bait
Mormon dan untuk memasuki salah satunya anda harus menjadi Mormon yang taat, melalui ritual yang
rumit, dan mengenakan pakaian dalam "sakral" (akan dikenakan di salah satu ritual itu) sepanjang hari,
setiap hari. Anda harus bersumpah bahwa jika anda mengungkapkan kata-kata rahasia dan / atau gerakan
yang digunakan di kuil maka anda setuju untuk dibunuh oleh imam. Simbol setan yang tertinggi,
pentagram terbalik, ditampilkan dalam gereja dan bait Mormon, tapi anda tidak akan melihat salib.
Mereka mengaku Kristen, tetapi kesaksian dari mantan Mormon mengungkapkan bahwa mereka berlatih
ilmu sihir di bait-bait dan telah menyaksikan penampakan yang muncul di kuil-kuil. Joseph Smith adalah
seorang penonton bola kristal dan ditahan karena praktek itu pada suatu waktu.
Dan lagi, Alkitab memberitahu kita bahwa ini adalah kekejian. Ul 18:10 Di antaramu janganlah didapati
seorangpun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam
api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, 11
seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang
meminta petunjuk kepada orang-orang mati. 12 Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah
kekejian bagi TUHAN, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah TUHAN, Tuhanmu, menghalau mereka
dari hadapanmu.:
Mormon menggunakan baptisan bagi orang mati sebagai alat perekrutan, tapi prakteknya betul-betul
bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan dan ini adalah kebohongan lain lagi. Kita tidak dibaptis
bagi orang mati untuk menyelamatkan jiwa mereka. Mormon Ortodoks mempraktekkan poligami,
mengatur perkawinan dari anak-anak perempuan mereka untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, dan
percaya bahwa beberapa dosa yang tidak tercakup oleh darah Yesus dan mengajarkan bahwa Anda harus
mati untuk menumpahkan darah Anda sendiri untuk pengampunan dosa tertentu, melakukan "amal
"pembunuhan dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa Anda, dan kekejian lainnya. Tentu saja, ketika
mereka datang ke pintu Anda, mereka tidak memberitahu anda semua ini, dan banyak pengikut Mormon
yang tidak tahu seluruh kebenarannya.
Joseph Smith mengatakan bahwa ia akan duduk di tahta mengadili anda pada hari penghakiman. Ia
mengkalim bahwa ia telah melakukan kepada anda lebih dari yang Yesus Kristus lakukan dengan mati
sebagai martir dan mencurahkan darahnya bagi anda.
Pengikut Mormon memiliki tingkat kejahatan sex, perzinahan, dan tingkat bunuh diri remaja yang lebih
tinggi dibanding rata-rata nasional.
Semua informasi di atas dapat dibuktikan dalam buku-buku yang Mormon gunakan setiap hari (Kitab
Mormon, D&C, dll), dan dengan mempelajari fakta-fakta, tetapi pengikut Mormon kebanyakan belum
pernah membaca semua buku-buku mereka dan bahkan tidak tahu apa sebenarnya yang agama mereka
ajarkan dan apa yang mereka dapatkan ketika mereka bergabung dengan organisasi itu. Berikut adalah
bukti dari beberapa pernyataan saya. Semuanya bisa dibuktikan, tapi saya saya memasukkan semuanya
karena itu akan mengambil banyak ruang di buku kecil ini. Bukti itu tidak sulit untuk ditemukan dan anda
pasti dapat meneliti sendiri jika anda tertarik.
Perihal Mormon percaya bahwa mereka dapat menjadi allah: D&C 132:20 Kemudian mereka akan
menjadi allah, karena mereka tidak memiliki akhir, sehingga itu akan menjadi dari kekal sampai kekal,
karena mereka terus ada, dan kemudian mereka akan berada di atas semua, karena segala sesuatu tunduk
kepada mereka. Kemudian itu akan menjadi allah, karena mereka memiliki semua kekuasaan, dan
malaikat tunduk kepada mereka. 21 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak tinggal
hukumku kamu tidak bisa mencapai kemuliaan ini.
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Lorenzo Snow, seorang nabi Mormon terkenal memberikan kutipan yang terkenal: "... seperti Tuhan,
manusia bisa menjadi Tuhan."
Perihal poligami: D&C 132 berkaitan dengan hal ini dan pengajarannya sangat jelas. Beberapa pengikut
Mormon diajarkan bahwa poligami diperkenalkan bertahun-tahun setelah berdirinya Mormonisme,
namun Joseph Smith menulis bagian ini pada 1843.
Keturunan Yesus: D&C 113:1-6 menunjukkan bahwa Joseph Smith sendiri mengaku sebagai keturunan
Yesus. Tanyakan setiap misionaris LDS kepada yang keturunan Joseph yang manakah pemilik yang
benar ke-imamat-an dan kunci-kunci kerajaan? Joseph juga memberkati beberapa rekan dekatnya dan
mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Yesus juga. Di sinilah gagasan bahwa
manusia adalah keturunan Yesus berasal.
Tuhan telah melakukan seks dengan Maria: Orson Pratt menuliskan hal ini di Penewarang. Halaman
158.
Joseph Smith akan menjadi hakim bagi kita: Ini jelas doktrin LDS. Brigham Young mengajarkan
bahwa: ... tidak ada seorang pria atau perempuan pun dalam dispensasi ini akan pernah masuk ke dalam
kerajaan langit allah tanpa persetujuan dari Joseph Smith. Dari hari imamat diambil dari bumi sampai
lenyapnya segala sesuatu, setiap pria dan wanita harus memiliki sertifikat yang diberikan oleh Joseph
Smith sebagai paspor mereka untuk masuk ke dalam rumah di atas di mana allah dan Kristus berada saya dengan anda dan anda dengan saya. Saya tidak bisa pergi ke sana tanpa persetujuannya - Jurnal
Wacana., v.7, p.289
“Nabi” LDS Joseph Fielding Smith mengajarkan: Tidak ada keselamatan tanpa menerima Joseph
Smith... Tidak ada manusia dapat menolak kesaksian itu tanpa mendatangkan konsekuensi yang
menakutkan, yaitu ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaaan surga.- Joseph Fielding Smith, DOKTRIN
KESELAMATAN, v.1, p.189-90
Dalam Manual resmi Imamat Melkisedek, kita diberitahu: Jika kita mendapatkan keselamatan kita, kita
harus melewati dia [Joseph Smith], jika kita masuk ke dalam kemuliaan kita, maka akan melalui otoritas
yang ia telah terima. Kita tidak bisa berada di dekatnya.- 1984 Manual Imamat Melkisedek, pp.126-132
Joseph Smith adalah nabi palsu: Menurut Ulangan 18:20-22, hanya dibutuhkan satu nubuatan salah
untuk membuat seseorang adalah nabi palsu, seperti halnya hanya membutuhkan satu pembunuhan untuk
membuat seseorang menjadi pembunuh. Seperti dibuktikan oleh apa yang sekarang sejarah, Joseph Smith
telah membuat lebih dari 50 nubuatan palsu.
Suku Laman dan Nefit: Tidak pernah ditemukan satupun bukti akan adanya suku bangsa atau tempat
tersebut yang Joseph Smith tulis bahwa mereka pernah ada. Buktinya jelas dengan pengetahuan ini. Yaitu
mereka tidak pernah ada.
Doktrin telah berubah dalam Gereja Mormon seperti ditunjukkan oleh banyak pengikut Mormon. Apakah
ini hal yang baik? Alkitab tidak dirubah dan tidak berubah. Hanya agama palsu yang berubah. Bahkan
banyak agama "Kristen" telah berubah karena mereka salah dan tidak mengajarkan apa yang diajarkan
oleh Yesus dan para Rasul seperti di gereja mula-mula.
Bagaimana dengan agama Roma Katolik dan turunannya?
Saya menanyakan diri saya berulang kali ketika saya tahu siapa Pelacur besar itu (Lihat Bab 7). Apa yang
buruk yang terjadi sehingga ia dipanggil sekasar itu?
Dan bukankah “turunannya” (Protestan, Metodis, Lutheran, dll) sebetulnya menjauh dari gereja Katolik
karena mereka tidak setuju dengan Vatikan?
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Gereja Katolik Roma didirikan sekitar 325 AD. Mereka mengajarkan (hal palsu), dan masih dilakukan,
bahwa Uskup gereja adalah "penerus spiritual" ke 12 rasul, khususnya Rasul Petrus, dan bahwa mereka
memiliki hak untuk membedakan ajaran yang benar atau salah. Pada waktu itu, mereka mengubah banyak
doktrin yang diajarkan dalam Alkitab, membuat Mary sebagai sosok dewi, memberdayakan "gereja"
sebagai keselamatan Anda, bukan Yesus Kristus sebagai satu-satunya cara untuk keselamatan, mengubah
baptisan yang diajarkan oleh Yesus dan rasul-Nya , termasuk Petrus, dan mengindoktrinasi konsep palsu.
Mereka bahkan mengatakan bahwa ibunda Yesus adalah satu-satunya cara dimana anda dapat menerima
kasih karunia. Memang benar bahwa Maria diberkati untuk membawa dan melahirkan Yesus, tapi dia
hanyalah seorang wanita Yahudi, bukan Tuhan. Mereka membuat sebuah hukuman mati bagi mereka
yang mencoba untuk benar-benar membaca Alkitab sendiri dan / atau menentangan gereja Katolik Roma
pada Abad Kegelapan, dan mereka diperkirakan telah menewaskan sekitar 68 juta orang Kristen selama
bertahun-tahun karena menolak untuk tunduk pada doktrin palsu dari gereja Katolik Roma.
Berikut ini diambil dari seseorang yang telah dibesarkan di gereja Katolik tetapi meninggalkan gereja
tersebut ketika sudah dewasa untuk mengenal Kebenaran yang sesungguhnya.
Pada pertanyaan tentang keselamatan, "Sayangnya kebanyakan orang Katolik Roma benar-benar tidak
tahu pasti apa jawaban Roma. Kebanyakan memiliki gagasan yang kabur dari sebuah tempat yang disebut
'Purgatory.' Mereka berkelana dalam kehidupan dengan keyakinan tak berdasar bahwa, jika 'perbuatan
baik' mereka lebih besar daripada 'dosa' mereka maka mereka akan mendapatkan tiket ke surga. Yang lain
percaya bahwa dengan hanya menjadi seorang Katolik Roma saja maka itu adalah satu-satunya cara yang
diperlukan untuk sampai ke surga. Namun, tidak semua langsung ke surga, namun dengan cara melalui
waktu sakit dan penderitaan yang tak terhitung tak dapat berapa lama di api penyucian. Ini bukan
gambaran keselamatan yang melegakan. Tidak sama sekali. Salah satu ratapan menyedihkan dari seorang
teman yang adalah seorang imam (golongan Novus Ordo) adalah bahwa umat Katolik tidak lagi
mengenal iman mereka sendiri!"
Mari kita lihat apa yang penganut Katolik harus lakukan agar dapat “menerima” keselamatan.
Pengajar Vatikan mengajarkan bahwa keselamatan adalah melalui gereja.
Menurut gereja Katolik anda harus melakukan semua hal berikut ini agar dapat menerima keselamatan:
• Akui dosamu kepada pastor Katolik Roma.
• "Terima" seluruh sakramen Katolik Roma yang diperlukan.
• Percaya bahwa rahmat hanya datang melalui sakramen Roma, dan hanya melalui Maria.
• Beli atau dapatkan surat pengampunan dosa sebanyak mungkin sehingga terhindar dari api
penyucian.
• Percaya bahwa rahmat hanya dapat didistribusikan kepada anda melalui Maria.
• Hadiri misa Roma Katolik setiap hari Minggu dan hari suci lainnya.
• Patuhi seluruh aturan Roma (misalkan, peraturan Gereja)
• Menjadi anggota Gereja Roma Katolik.
• Berserah kepada Paus.
Alkitab mengajarkan bahwa Anda harus percaya kepada Yesus dan menaati Injil untuk
keselamatan, dan bahwa itu oleh kasih karunia allah, bukan Maria atau Roma, bahwa kita
diselamatkan. Semua di atas hanya membuat Anda tunduk kepada Gereja Katolik Roma dan tidak
menjamin tempat anda dengan Tuhan sama sekali.
Namun, para pemimpin Katolik Roma saat ini bahkan mengatakan bahwa Anda tidak benarbenar perlu untuk percaya Yesus Kristus untuk diselamatkan!
Artikel #841 dari Katekisasi dikatakan: "’Hubungan Gereja dengan kaum Muslim’ Rencana
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keselamatan juga mencakup orang-orang yang mengakui Sang Pencipta, di tempat pertama
di antara mereka adalah termasuk umat Islam, yang mengaku memegang iman Abraham,
dan bersama-sama dengan kami mereka. memuja satu, Tuhan yang penyayang, hakim
manusia pada hari terakhir '". Ini berarti bahwa gereja Katolik percaya bahwa umat Islam
akan diselamatkan sama seperti orang lain meskipun Muslim tidak percaya kepada Yesus,
dan bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama dengan kita semua meskipun Alloh
awalnya dewa bulan orang kafir.
Kaum Muslim mengatakan anda tidak perlu percaya kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan! Muslim
mengakui bahwa Yesus Kristus adalah seorang nabi yang benar, tetapi menyangkal bahwa Ia adalah
Mesias (meskipun beberapa Muslim Barat akan mengatakan Dia diurapi), mereka akan menyangkal
bahwa Dia adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging pada Anak Tuhan (Yohanes 1:14), dan
mereka akan menyangkal bahwa Ia mati di kayu salib dan bangkit kembali. Keyakinan yang tidak
mungkin menjadi kebenaran karena Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah Mesias, dan
berkata Dia adalah Anak Tuhan!
Yohanes 4:26 Kata Yesus kepadanya: Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau.
Yohanes 9:35 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke luar oleh mereka. Kemudian Ia bertemu dengan
dia dan berkata: "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" 36 Jawabnya: "Siapakah Dia, Tuhan?
Supaya aku percaya kepada-Nya." 37 Kata Yesus kepadanya: "Engkau bukan saja melihat Dia; tetapi
Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu.
Jikalau hal itu menuruti keyakinan umat Muslim maka Yesuslah nabi yang palsu! Sebuah pemutarbalikan fakta bukan? Tetapi hal tersebut dipercaya oleh satu setengah milyar orang. Kita harus percaya
mutlak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang bermanifestasi di dalam daging, disalibkan bagi dosa
kita dan bangkit kembali. Inilah Injil! Dan Yesus Kristus sendiri berkata bahwa kita harus percaya
kepada-Nya!
Yohanes 8:24 Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab
jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Kisah 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan.
Tidak ada keselamatan dalam nama lain selain Yesus! Tidak Mohammad, tidak Buddha, tidak ada nama
lain... Apa pemimpin Katolik tidak membaca Alkitab yang saya baca??? Tampaknya tidak! Tidak heran
kalau Tuhan marah dengan mereka...
Dan bagaimana dengan “keturunannya"?
Gereja Katolik Roma adalah menyatakan diri "ibu" dari semua gereja. Dan ini sebenarnya berlaku untuk
agama-agama barat.
03 Sep 2000 (kantor berita AP) VATICAN CITY (AP) - Salah satu pembantu terdekat Paus Yohanes
Paulus II telah menulis surat kepada para uskup di seluruh dunia menyatakan bahwa Gereja Katolik
adalah "ibu" dari gereja-gereja Kristen lainnya ... Dalam dokumen tersebut, Kardinal Joseph Ratzinger
mengatakan kepada uskup bahwa itu tidak benar dengan merujuk kepada gereja-gereja Kristen, mulai dari
Ortodoks Protestan, bahwa gereja-gereja tersebut adalah "saudara" dari gereja Katolik ... menyatakan
dengan istilah "saudra" akan menempatkan mereka pada kedudukan yang sederajat dan mereka bukanlah
"saudara", tetapi bahwa Gereja Katolik adalah” ibu” gereja-gereja”.
Kebanyakan dari gereja-gereja barat memisahkan diri dari Vatikan. Masalahnya adalah kebanyakan
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mereka tidak betul-betul kembali kepada kebenaran seperti yang Yesus dan para Rasul ajarkan. Dan
semenjak waktu itu banyak yang mengijinkan kompromi demi kompromi selamar bertahun-tahun yang
bahkan membawa mereka makin jauh dari kebenaran.
Sebagaimana dinyatakan di atas, Gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui
gereja, baptisan berubah dari dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa (dilakukan di seluruh kitab
Kisah Para Rasul), menjadi "dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus "(karena mereka ingin anda
percaya dosamu sudah diampuni melalui gereja sehingga mereka harus meninggalkan nama Yesus dari
itu), dan mereka diindoktrinasi konsep palsu" trinitas "yang dibuat sekitar 200 AD, tetapi tidak pernah
diajarkan oleh Yesus atau para Rasul, atau diajarkan di mana saja di dalam Alkitab. Semua ini terjadi jauh
sebelum gereja memisahkan diri. Hal-hal ini dibahas secara rinci dalam Buku ke-2.
Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa dosa dapat diampuni dengan surat dan mempromosikan pola
pikir bahwa anda dapat saja melakukan apa saja yang anda inginkan selama anda mematuhi semua aturan
dan mengaku kepada pastor. Mentalitas ini sayangnya telah merasuki banyak gereja. Sementara
kebanyakan mengajarkan keselamatan melalui Yesus Kristus, mereka tidak membaptis dalam nama
Yesus untuk pengampunan dosa, malah beberapa mengajarkan bahwa baptisan tidak diperlukan sebagai
bentuk ketaatan terhadap Injil. Dan beberapa bahkan mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena iman
saja dan bahwa hanya hal-hal yang benar-benar buruk saja dalam hidup kita perlu diubah karena kita
diselamatkan oleh kasih karunia, sehingga berarti bahwa itu tidak menjadi masalah apa yang kita lakukan
setelah "menerima Yesus ". Ini sangat salah! Hal itu BUKAN yang Alkitab ajarkan kepada kita!
Roma 6:15 Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum
Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak.
Alkitab mengajarkan kita untuk mematuhi Injil dengan cara DILAHIRKAN KEMBALI, kebenaran yang
hilang dari banyak gereja dan mengajarkan yang salah (juga dibahas dalam Buku 2), tetapi ketika kita
membaca Alkitab kita menemukan bahwa hal tersebut bahkan lebih dari itu. Kita tidak boleh memiliki
kepahitan dalam hati kita terhadap setiap pria atau wanita, kita harus menjadi pembawa damai dan harus
berusaha hidup kudus (murni)! Ibr 12:14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah
kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan: Bagaimana kita bisa mengaku
memiliki Tuhan dalam diri kita jika kita tidak mencintai orang lain!? Alkitab mengajarkan kita bahwa
kita tidak akan bisa berbuat demikian kecuali kalau kita bersedia untuk mengikuti Yesus dan
meninggalkan hal-hal dunia yang kita inginkan. Ini berarti bahwa kita akan mulai mencintai bahkan
musuh kita, kita tidak akan memiliki kebencian dalam hati kita, atau kesombongan. Kita tidak akan
membuat "tujuan" hidup kita di dunia ini sebagai allah kita dengan membuatnya lebih penting daripada
Tuhan. Dunia mengajarkan kita untuk memiliki keinginan yang membara untuk hal-hal yang kita
inginkan dan untuk mengejarnya dengan semangat dan tekad. Itu bukan apa yang Tuhan ajarkan pada
kita. Jika kita mengasihi dunia dan segala isinya, kasih Tuhan tidak ada di dalam kita.
1 Yohanes 2:15 Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang
mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16 Sebab semua yang ada di
dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari
Bapa, melainkan dari dunia.
Saya minta maaf jika saya menghina keyakinan anda, tetapi jika anda akan meluangkan waktu untuk
membaca Alkitab sendiri dan benar-benar mencari kebenaran, bukan pembenaran doktrin, anda akan
menemukan kebenaran! Jika anda membacanya dengan maksud membenarkan ajaran anda, coba tebak?
Anda akan menemukan hal itu juga. Saya menyadari ini adalah sedikit keras dan mungkin menyinggung
beberapa orang, tapi saya harus bertanya mengapa Tuhan memanggil Pelacur besar dan Ibu para wanita
pelacur? Kita tahu siapa Pelacur besar itu, dan itu hanya logika sederhana untuk menemukan siapa
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keturunannya. Saya tahu bahwa beberapa orang dapat membaca Alkitab dan hanya menemukan apa yang
mereka ingin lihat. Misteri Tuhan memisahkan pencari kebenaran dari pencari alasan. Jika anda tidak
mencintai kebenaran dan benar-benar ingin mengikuti kehendak Tuhan, jika anda ingin diselamatkan
tetapi tidak bersedia menyerahkan segala sesuatu yang anda inginkan dan memberikan semuanya kepada
Tuhan, apa yang sebenarnya anda lakukan? Saya mengatakan hal ini agar dapat membuat anda berpikir!
Saya berharap untuk mengejutkan anda sehingga berpikir keras tentang apa artinya keselamatan, siapa
Tuhan itu, dan apakah Anda ingin bersama-Nya atau tidak ketika semua ini berakhir! Apa, sebenarnya,
yang anda pikir terlalu mahal dari pada hidup kekal penuh sukacita dan damai sejahtera?
Saya tidak ingin membuat orang marah atau menghina kecerdasan Anda. Saya hanya berharap bahwa
anda akan mencari Tuhan dan kebenaran-Nya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu! Pastikan
keselamatan anda sendiri! Setiap orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada akan dihadapkan dengan satu
pertanyaan tak terhindarkan, pertanyaan pamungkas: "Apa yang harus saya lakukan supaya
diselamatkan?!" Semua pertanyaan lain tidak ada artinya dalam terang yang satu ini. Jika Anda belum
mempertimbangkannya, suatu hari anda akan! Tapi saat itu mungkin jawaban sudah terlalu terlambat
untuk ada gunanya bagimu. Apakah anda benar-benar tahu apa yang harus anda lakukan supaya
diselamatkan, supaya memiliki jaminan tempat di surga? Bacalah Alkitab dan mencari kebenaran! Saya
mohon!
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Kesimpulan dari semuanya – ringkasan dari buku ini
Berikut ini adalah ringkasan dari Alkitab dan peristiwa yang diceritakannya.
Ini adalah dunia yang kita hidup sekarang.
Bagian ini adalah kesimpulan dari buku kecil ini yang saya harap akan merangkum semuanya dan
memberikan pembaca “gambaran besar” untuk melihat apa yang Firman Tuhan katakan pada kita.
Seluruh hal yang dimuat di sini dibuktikan dengan ayat secara detil di dalam buku dan harus anda pelajari
sendiri. Saya mendorong semua yang membaca buku ini untuk mempelajari ayat secara pribadi dan tidak
mengambil apa yang dikatakan manusia, termasuk saya. Saya mendorong setiap orang yang membaca
buku ini untuk mengambil waktu yang cukup untuk membaca dan mempelajari setiap ayat yang dikutip
di buku ini dan membiarkan Tuhan menuntunmu kepada kebenaran-Nya atas usahamu sendiri.
Sebagaimana saya nyatakan di pengenalan saya, ini hanyalah catatan saya yang saya kumpulkan selama
pembelajaranku dan menulisnya sedemikian rupa sehingga saya harap dapat dipahami dan menolong
mereka yang mau belajar dan bertumbuh seperti saya di dalam pengenalan akan Tuhan.
Ingat, seluruh isinya didiskusikan dengan detil dan dibuktikan dengan ayat di dalam buku ini. Bagian ini
hanyalah ringkasan singkat saja.
Mari kita mulai dengan permulaan
Pada mulanya, Tuhan. Sebelum segala sesuatu diciptakan, hanya ada Tuhan. Ia menciptakan segala
sesuatu. Ia adalah Roh dan dengan kreativitas-Nya yang tidak terselami. Ia membuat apa saya yang kita
lihat, dengar, sentuh, raba, rasa, bayangkan, dll. Ia membuat SEGALA sesuatu. Firman-Nya
memberitahukan kita bahwa seluruh daging bukanlah daging yang sama, tetapi ada daging burung,
daging binatang, ikan, dan manusia yang dibuatnya berbeda. Ia berfirman segala sesuatu berkembang
biak sesuai dengan jenisnya. Tidak ada yang bereproduksi menjadi yang lain. Ia membuat semuanya
seperti yang kita lihat sekarang. Pada mulanya semuanya sempurna dan amat sangat baik. [lihat Buku 3
(tidak diterjemahkan, lihat buku aslinya dalam bahasa Inggris di www.bibleprophecyandtruth.com]
Sementara itu, Yesus berkata kepada kita bahwa Tuhan adalah Roh, dan kita juga tahu bahwa Ekspresi
Ilahi dari Tuhan (sang Firman), gambar Tuhan, adalah sesuatu yang Tuhan bayangkan dan sudah ada
sejak semula dan bahwa semua dibuat oleh-Nya dan bagi-Nya. Sebelum kelahiran Yesus Kristus, Tuhan
memanifestasikan rupa-Nya di dalam dunia beberapa kali kepada manusia dalam rupa seperti malaikat
(dengan Adam dan Hawa, Abraham, Yakub, Musa, dll). Rupa ini, atau Ekspresi Ilahi, dibuat menjadi
daging dalam tubuh Yesus Kristus. Tuhan menjadi bagian dari ciptaan-Nya dengan cara dilahirkan seperti
kita. Ia begitu menakjubkan dan tak terselami! [lihat Buku 2]
Ia membuat kita menurut rupa-Nya, tidak hanya menurut rupa fisik (tubuh Kristus), tetapi di dalam rupa
Roh-Nya (jiwa kita) juga. Ia tahu bahwa kita berkehendak bebas dan terserah kita merancangkan hidup
kita dan kita akan jatuh dari maksud penciptaan-Nya dan bahwa kita akan jatuh dalam dosa. Rencana-Nya
dulu dan sekarang adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin kita. Ia menyerahkan diri-Nya,
sebagai korban tebusan bagi kita, sehingga kita dapat diselamatkan dari dosa kita dan kembali kepada
kemuliaan yang Ia maksudkan dari semula untuk kita. Ia menumbuhkan tuaian-Nya, begitulah
diibaratkan, dan puncak rencana-Nya akan sampai pada akhirnya dan akan segera selesai! [lihat Buku 2]
Nubuatan
Sementara sejarah diceritakan bagi kita dalam begitu detil, pembelajaran sejarah bukanlah maksud dari
buku ini, sehingga focus utama kita adalah rencana besar dan penyelamatan-Nya.Ia memberitahukan kita
segala sesuatu tentang rencana-Nya dalam bahasa simbol sebelum semuanya terjadi sehingga kita akan
tahu apa yang akan terjadi. Banyak, banyak sekali nubuatan yang diberikan tentang Kristus dan tentang
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masa setelah Ia lahir hingga akhir dari rencana Tuhan dan masuk ke dalam kekekalan dimana Ia akan
tinggal bersama kita. [lihat Buku 1]
Saya tidak akan masuk ke semua nubuatan dalam ringkasan ini tetapi akan menarik semuanya untuk
melihat rencana yang telah Tuhan tetapkan dalam berbagai cara-Nya. Ada banyak nubuatan yang terkait
dengan nubuatan yang lain dan memiliki titik simpangan yang sama dan titik akhir yang sama. [lihat Bab
10]
Gambaran besar yang dimulai di dalam kitabDaniel dimana kita diberikan suatu kurun masa 490 tahun.
Nubuatan tersebut dibagi dalam bagian-bagian di dalam Alkitab yang mencakup dari masa semenjak
pendudukan Babel dari ketika Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali, hingga kedatangan Mesias,
dan masa 7 tahun lagi yang terjadi setelahnya. Wahyu memberikan kita penglihatan yang lain lagi tentang
kelahiran Kristus, upaya iblis untuk membunuhnya pada saat Ia lahir, dan kemudian lompat ke tahuntahun akhir dimana iblis dilemparkan ke bumi dan masa Kesusahan besar yang melanda seluruh bumi.
Daniel dan Wahyu juga memberikan kita banyak informasi tentang bagaimana keadaan dunia nanti dalam
hal negara-negara di dunia dan agama di dunia yang akan ada pada zaman akhir, dan apa yang akan
dilakukan antikristus dan nabi palsu untuk mengelabui seluruh dunia (kecuali orang kudus Tuhan) pada
zaman akhir. [lihat Bab 7, 8, 10 dan bagian lain dari Buku 1]
Sekilas tentang nubuatan yang menuju pada saat sekarang
Setelah zaman Yesus, beberapa nubuatan yang diberikan Tuhan Yesus selama Ia ada di bumi telah
menjadi kenyataan. Seperti misalkan penghancuran Bait suci oleh Romawi. [lihat Bab 2 dan 3]
Setelah itu, roh Katolik, Kapitalis, Komunis, dan Islam dikirim ke dunia (empat materai pertama). Selama
kurang lebih 1700 tahun terakhir, roh-roh ini telah bekerja. Sangat penting untuk dipahami. Ro-roh ini
mengendalikan mayoritas dunia sekarang. [lihat Bab 5]
Kemudian di kurang lebih 100 tahun terakhir kita memiliki Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, kecelakaan
nuklir Chernobyl dan penyingkatan hari (empat sangkakala perama). Ada lebih banyak kematian di 100
tahun terakhir ketimbang seluruh sejarah manusia, semenjak banjir besar; karena perang, aborsi,
kecelakaan seperti Chernobyl. [lihat Bab 6]
Peristiwa berikutnya yang bisa jadi ya atau tidak sudah terjadi adalah materai kelima dan sangkakala
kelima, tetapi nampaknya belum. [lihat Bab 5 dan 6]
Apa yang kita harapkan segera terjadi di masa datang
Sangkakala keenam akan berbunyi pada suatu waktu kelak, tetapi tidak terlalu pasti akan terjadi sebelum
atau sesudah Peneguhan Perjanjian Ini adalah perang yang akan membunuh sepertiga penduduk bumi,
sangat mungkin Perang Dunia 3. [lihat Bab 6, 7 dan 8]
Peristiwa yang kita sedang cari, bisa terjadi kapan saja, yaitu Peneguhan Perjanjian. Peneguhan perjanjian
itu adalah seperti ini: akan ada perjanjian internasional yang meneguhkan status Yerusalem dan batas
Israel yang permanen. Hal ini sedang diperjuangkan saat ini dengan Palestina. Alkitab mengatakan
antikristus akan meneguhkan perjanjian itu dengan banyak orang selama 7 tahun. Peristiwa ini akan
menandai 7 tahun terakhir dari 490 tahun nubuatan Daniel. [lihat Bab 7 dan 8]
Sekitar 8 bulan (masa 7 tahun) setelah Peneguhan Perjanjian, antikristus mulai menguasai seluruh dunia.
[lihat Bab 7, 8 dan 10]
Antikristus dan nabi palsu akan menjadi satu tim sekitar waktu sekarang ini. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Bait suci orang Yahudi akan dibangun kembali dan korban bakaran akan dimulai lagi oleh orang Yahudi.
[lihat Bab 7, 8 and 10]
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Yerusalem akan “dikelilingi oleh pasukan”, yang tampaknya akan dijaga oleh PBB dan / atau kekuatan
lain untuk perdamaian di Timur Tengah. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Di tengah dari masa 7 tahun terakhir ini (3,5 tahun berjalan), antikristus akan mengakibatkan korban
bakaran yang sedang diadakan di bait suci yang sedang dibangun kembali untuk dihentikan, dan akan
menyebabkan “kekejian yang membinasakan” dengan cara menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau
bertindak sebagai Tuhan. Dengan hal ini kita akan tahu siapa dia. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Nabi palsu akan menyebabkan dunia menyembah antikristus. Hal ini akan dimungkinkan dengan kuasa
yang diberikan kepadanya dari iblis sendiri. Ia akan melakukan mujizat di hadapan dunia, seperti menarik
api dari langit. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Kedua saksi Tuhan akan mulai bernubuat saat itu. Mereka tidak akan bisa dibunuh untuk seluruh 3,5
tahun tetapi akan terbunuh di akhir masa itu. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Alkitab memberitahu kita bahwa mereka (dunia) akan berkata, “damai dan aman”. Hal ini akan memulai
Tatanan Dunia Baru. Antikristus akan datang dalam nama damai untuk mengambil alih dunia, dan
Alkitab berkata bahwa penduduk dunia akan berpikir bahwa mereka telah mencapainya, bersorak dan
berpesta, menyatakan bahwa manusia telah berhasil menyelesaikannya dan membawa damai ke bumi!
[lihat Bab 7, 8, 9 dan 10]
Antikristus akan mengimplementasikan apa yang disebut sebagai tanda binatang. Bentuknya tampaknya
mungkin sistem RFID. Mereka akan menaruh keping di bawah kulit atau bahkan tinta tattoo yang bisa
membaca RFID, sehingga bisa digunakan. Yang pasti adalah hal itu akan dipaksakan ke seluruh orang
dan anda tidak akan dapat memperoleh pekerjaan, beli makanan, pergi ke dokter, punya rekening bank,
tidak bisa “membeli atau menjual” kecuali tunduk pada antikristus. Hal ini tanpa diragukan akan datang
dalam bentuk semacam sumpah atau janji kesetiaan kepada antikristus dan pemerintahannya. Hal itu
mungkin bisa berarti masuk Islam. Hal ini berarti jalan super tol langsung ke neraka. Setiap orang yang
mengambil tanda dari binatang itu akan dikutuk oleh Tuhan. Saat itu akan menjadi saat yang sangat
mengerikan bagi orang yang menyembah satu Tuhan yang benar, Yesus Kristus. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Antikristus akan “menyebabkan tipuan berhasil”. Ia akan “memahami kalimat-kalimat sulit / hitam”.
Sangat mungkin akan ada banyak orang mulai memakai kekuatan gelap dan kuasa setan untuk
mengadakan sihir dan tipuan. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Seperti apa dunia di zaman akhir? Negara-negara akhir zaman
Kerajaan dunia dari Babel hingga saat ini diungkapkan dan semenjak itu kita hidup di zaman dimana
nubuat tersebut perkirakan, kita memiliki sukacita yang khusus karena bisa melihat nubuatan tersebut
terungkap. [lihat Bab 4, 7, 8 dan 10]
Daniel memberikan kita dua gambar simbolis dari pemerintahan di akhir zaman.
1. Di satu penglihatan kita diperlihatkan empat kerajaan yang akan ada di zaman akhir dan mereka akan
ada pada saat Yesus kembali, mengalahkan mereka, dan mendirikan kerjaan-Nya di muka bumi.
Kerajaan yang dimaksud ini secara khusus adalah Inggris Raya, Rusia, Jerman, dan pemerintahan
akhir dari Tatanan Dunia Baru. [lihat Bab 4]
2. Di penglihatan yang lain kita diperlihatkan bahwa Media dan Persia menguasai Babel, dan kemudian
Kerajaan Yunani, lalu Romawi, dan akhirnya kerajaan campuran Roma Suci / Islam Ottoman. Kedua
kerajaan akhir ini bersama-sama mencakup seluruh area yang pernah dikendalikan oleh Kerajaan
Romawi. [lihat Bab 7]
Alkitab memberitahukan kita bahwa masa akhir ini (dua kerajaan yang berbagi) akan digunakan sebagai
pemerintahan dunia oleh antikristus dan nabi palsunya. Antikristus akan membawa dunia Muslim bersatu,
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mengembalikan kejayaan kerajaan Ottoman, sementara nabi palsu akan membawa Eropa bergabung,
membangkitkan kembali kerajaan Romawi Suci, dan keduanya akan disatukan oleh mereka berdua
menjadi satu. Alkitab memberitahukan kita bahwa antikristus akan memimpin seluruh dunia, tetapi
dikatakan juga selama paruh 3,5 tahun kedua ia akan berperang menundukkan lebih banyak bangsa.
Tidak semua bangsa akan tunduk di bawah pemerintahannya di saat yang singkat (salah satunya adalah
area yang sekarang adalah Sungai Yordania sebagai salah satu yang secara khusus disebutkan “luput dari
tangannya. [lihat Bab 7, 8 and 10]
Agama dari zaman akhir
Agama dari akhir zaman akan menjadi agama bagi nabi palsu untuk mengelabui seluruh dunia dan
menyebabkan dunia menyembah antikristus dengan melakukan mujizat seperti menarik api dari langit.
Agama ini sudah ada tapi akan dibuat universal oleh kuasa yang diberikan kepada antikristus dan nabi
palsu oleh iblis. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Kekristenan masa kini penuh dengan gereja yang menyatakan bahwa seluruh agama menyembah Tuhan
yang sama dan dengan demikian kita harus menerima mereka. Gereja Katolik mempromosikan ide
tersebut dengan doktrin Interfaithisme dan dituliskan di dalam Katekismus bahwa Muslim menyembah
allah yang sama sebagaimana orang Kristen dan oleh karenanya menikmati keselamatan yang sama. Hal
ini berarti bahwa mereka pikir tidak masalah bila anda seorang Kristen atau Muslim dan anda akan
mendapatkan keselamatan di dalam kedua agama tersebut. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Muslim, disisi lain, tidak memiliki keyakinan seperti itu. Malahan, doktrin Muslim mengajarkan bahwa
Yesus hanyalah nabi, bukan manifestasi Tuhan dalam bentuk daging, dan Ia akan kembali di zaman akhir
untuk mengajarkan orang Kristen cara Islam dan membuat mereka masuk Islam. Nubuatan Alkitab dan
nubuatan Muslim tentang antikristus (Mahdinya orang Muslim) dan nabi palsu (Yesusnya orang Muslim)
saling berseberangan dan orang yang baik menurut Islam adalah orang yang jahat menurut Alkitab. Hal
ini merupakan indikasi yang sangat baik bahwa antikristus akan muncul sebagai Mahdi menurut Islam
dan akan menyatukan dunia Kristen dengannya melalui nabi palsu dan akan menciptakan agama Islam
yang mendunia. Alkitab mengajarkan kita bahwa agama akhir zaman ini akan dipaksakan kepada semua
orang atau mereka akan dibunuh bila menolak. Nubuatan Muslim memberitahu kita bahwa Muslim akan
membunuh mereka yang tidak mau masuk Islam. [lihat Bab 7, 8 dan 10]
Lalu selanjutnya?
Kemudian, “seketika kehancuran akan melanda mereka”. Dengan sorak sorai, dengan bunyi sangkakala,
Tuhan Yesus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat.
Seluruh dunia akan melihatnya. Tuhan akan kembali dan Ia akan menuai milik-Nya, mengumpulkan
mereka bagi-Nya di awan, dan murka Tuhan akan ditumpahkan pada dunia. [lihat Bab 9 dan 10]
Ketika Tuhan Yesus menyentuh bumi di Bukit Zaitun, bukit akan terbelah dan dunia akan terguncang
dengan guncangan terbesar yang belum pernah dialami dunia. Gempa itu akan menggoyang dunia dan
Roma akan hancur. [lihat Bab 10]
Ia akan menghabisi pasukan yang berkumpul pada Perang Harmagedon dan akan menyiapkan Kerajaan
Tuhan dan akan memerintah di bumi bersama orang Kudusnya selama 1000 tahun. [lihat Bab 10]
Akan ada manusia yang tidak selamat yang tersisa hidup di bumi. [lihat Bab 10]
Antikristus dan nabi palsu akan dilempar ke lautan api. [lihat Bab 10] Setan diikat selama 1000 tahun.
[lihat Bab 10]
Setelah 1000 tahun setan akan dilepaskan dan mengelabui lagi manusia di bumi dan sekali lagi Tuhan
akan lenyapkan dengan api dari sorga. [lihat Bab 10]
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Hari penghakiman. [lihat Bab 10]
Sorga baru dan bumi baru. [lihat Bab 10]
Orang kudus pilihan akan tinggal bersama Yesus selamanya. [lihat Bab 10]
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