
METERAI KEEMPAT

 Selamat malam. Sekarang kita tundukkan kepala kita
sebentar, untuk berdoa.

2 Bapa Sorgawi kami yang Pemurah, kami menghampiri
Engkau lagi malam ini, sekarang, dalam Nama Tuhan Yesus,
untuk bersyukur kepada-Mu atas satu hari lagi. Dan sekarang
kami memohon berkat-berkat-Mu atas kebaktian malam ini.
Biarlah Roh Kudus datang dan memberi kami penjelasan dari
hal-hal ini yang sedang kami cari dengan tekun. Ya Allah,
kiranya ini menjadi begitu berharga sehingga kami semua bisa
bersekutu dalam Firman sedemikian rupa, sehingga, ketika
kami pergi, kami akan bisa berkata, “Bukankah hati kita
berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita sepanjang
jalan?” Kami bersyukur kepada-Mu atas apa artinya Dia bagi
kami, dan percaya bahwa Ia akan tetap bersama kami sementara
kami berjalan terus, sebab kami memohon ini dalam Nama
Yesus. Amin.
3 Gembira sekali untuk kembali di rumah Tuhan, malam ini,
dalam kebaktian lagi! Dan kita senang. Saya gembira sekali
bahwa…
4 Hanya mengira bahwa yang Satu ini tidak akan datang,
tetapi akhirnya Ini datang. Maka saya sangat bersyukur, sebagai
yang terakhir dari empat penunggang kuda itu, yang menurut
saya adalah salah satu dari Pesan-pesan utama bagi Gereja pada
saat ini.
5 Saya tidak tahu yang Satu lagi itu apa. Saya hanya
mengambilnya hari ke hari, sebagaimana Ia menyatakan Itu.
Saya berusaha—memberikan Itu, dengan…sebagaimana Ia
memberikan Itu kepada saya.
6 Apakah Anda menikmati—berkat itu? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Apakah Anda perhatikan bagaimana Itu,
berhubungan dengan zaman-zaman gereja, bagaimana Itu
cocok sekali secara sempurna dengan zaman-zaman gereja?
Begitulah…Bagi saya, itu menunjukkan bahwa itu—itu adalah
Roh Kudus yang sama yang memberikan zaman-zaman gereja,
maka Roh Kudus yang sama yang sedang memberikan Ini,
lihatlah, sebab itu membaur bersama; semuanya satu tindakan
besar Allah, menyatakan diri-Nya dengan berbagai cara.
7 Anda perhatikan, ketika Ia menyatakan diri-Nya kepada
Daniel, dalam penglihatan, di sana ada lambang dari sesuatu,
seperti se—seekor kambing di tempat ini, ataumungkin sebatang
pohon; dan di tempat berikutnya itu adalah patung. Dan—
dan—dan hal-hal yang Ia lakukan, menjadikan, hal yang sama
senantiasa, hanya pastikanlah kita tidakmelewatkan itu.
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8 Nah, tentu saja hati saya bergetar beberapa saat yang lalu,
saya berbicara dengan seorang wanita kecil yang duduk di sini,
sekitar delapan-puluh-lima tahun. Dan ia…

9 Belum lama, sebelum saya pergi ke barat, wah, ada se—
seorang gadis kecil di Ohio, yang, menurut saya, akan mati
karena leukemia tahap terakhir. Nah, leukemia adalah kanker di
dalam aliran darah. Dan, oh, gadis kecil itu, Anda tahu, berada
dalam kondisi yang begitu buruk, sehingga sama sekali tidak
ada harapan lagi baginya.Merekamemberi diamakananmelalui
pembuluh darah, operasi itu. Dan mereka adalah keluarga yang
sangat miskin. Dan mereka…

10 Ny. Kidd, di sini, dan Saudara Kidd, mereka banyak
memberi tahu orang-orang itu tentang Tuhan menjawab
doa. Dan mereka mengumpulkan, saya rasa, dan membayar
seseorang, dan membawa gadis kecil itu ke sini. Dan ia adalah
seorang gadis kecil yang sangat cantik, sekitar, oh, enam,
tujuh tahun. [Seorang saudari berkata, “Sembilan tahun.”—Ed.]
Sembilan tahun. Dan—dan ia ada di belakang di dalam ruangan
itu. Dan…

11 Dan ketika kami datang ke hadapan Tuhan, Roh Kudus
memberikan sebuah perkataan kepadanya. Dan mereka harus
membawa dia, dan harus membawa dia dan memberi dia
makan, Anda tahu, begitu. Dan ketika ia pergi, ia menangis
meminta hamburger, dan, maka, memakan makanannya melalui
mulut. Dan mereka memberikan dia hamburger, dan seterusnya
memberi dia makan secara alamiah.

12 Dalam waktu singkat, beberapa hari, mereka membawa
dia kembali ke dokter. Dan mereka…Dokternya benar-benar
tidak bisa mengerti. Ia berkata, “Seperti bukan, bahkan bukan
gadis yang sama.” Ia berkata, “Wah, tidak—tidak ada sedikit
pun bekas leukemia di sekitarnya, tidak ada, sama sekali
tidak ada.” Jadi, dan, sebelumnya ia sudah sekarat. Mereka
pikir ia pasti akan mati; hanya memberi dia makanan melalui
pembuluh darahnya. Ia sudah kuning. Anda tahu mereka
menjadi bagaimana. Maka mereka…Dan sekarang ia sudah
di sekolah, bermain dengan anak-anak yang lain, benar-benar
sebahagia mungkin.

13 Mengingatkan saya pada satu kasus yang seperti itu. Suatu
hari, saya baru pulang ke rumah, ada…Jika saya tidak keliru,
mereka orang Episkopal atau Presbiterian, yang membawa
seorang gadis kecil dari Kansas. Dan para dokter mengira
bahwa ia akan mati, menderita leukemia. Dan mereka memberi
dia, saya rasa, waktu empat hari untuk hidup; ia sudah parah
sekali. Maka mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin
menghabiskan waktu empat hari itu dengan datang ke sini,
melewati tumpukan salju dan sebagainya, dari ujung ke ujung
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negeri ini, supaya dia didoakan. Dan kakeknya, seorang pria tua,
yang sangat tampan, sudah berambut putih.
14 Dan mereka membawa dia, sudah, dua hari, di sini di
sebuah motel kecil. Saya—saya duga itu sudah tidak ada di sana
sekarang, sebelah sini dari Silver Creek. Maka malam itu saya
pergi ke sana untuk mendoakan dia. Itu pagi sekali. Malam itu
saya baru pulang, dari luar kota, dan pergi ke sana. Dan ayah
yang tua…kakek itu sedang berjalan di lantai. Dan, ibunya,
berusaha merawat anak itu.
15 Dan sementara saya berlutut untuk berdoa, Roh Kudus
menyingkapkan suatu rahasia kepada saya yang ada antara—
ibunya dan ayahnya, tentang sesuatu yang telah mereka
lakukan. Saya memanggil mereka ke samping dan bertanya
kepada mereka tentang itu. Mereka menangis, berkata, “Itu
benar.”
16 Lalu saya menoleh ke belakang, dan saya melihat gadis kecil
itu sedang bermain lompat tali, pergi, bermain. Dan sekarang
gadis kecil itu…Kira-kira dalam waktu tiga minggu, mereka
mengirimkan foto gadis kecil itu kepada saya, sudah sekolah
lagi, bermain lompat tali, dan tidak ada leukemia, sama sekali.
17 Nah, nah, kesaksian itu secara mutlak adalah kebenaran
yang sejati, ya. Jadi, Allah kita itu sungguh nyata, Anda lihat.
Kita hanya melayani Dia dan—dan percaya kepada-Nya. Dan—
dan saya—saya tahu Ia nyata.
18 Nah, sekarang saya sedang berusaha sebaik-baiknya,
sementara sesuatu, di dalam, di antara kita, sedang bekerja.
Dan sekarang kita akan berusaha, malam ini, dengan anugerah
Allah, untuk mengambil Meterai Keempat ini, dan melihat apa
yang akanRohKudus katakan kepada kita, di dalam-Nya.
19 Sekarang saya akan membaca—Wahyu, pasal ke-6, dan
mulai dengan ayat ke-7; ke-7 dan ke-8. Selalu ada dua ayat; yang
pertama adalah pengumuman, dan yang kedua adalah apa yang
dilihatnya.

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang
keempat, aku mendengar suara makhluk—makhluk
yang keempat berkata: “Mari!”

Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda
pucat dan orang yang menungganginya (yang
menunggangi) bernama Maut dan Kerajaan Maut
mengikuti…nya. Dan kepada mereka diberikan
kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh
dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar,
dan dengan…binatang-binatang yang di bumi.

20 Nah, Tuhan tolonglah kami untuk memahami Ini. Ini adalah
suatu rahasia.
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21 Nah, hanya sedikit pendahuluan, untuk mendukung, seperti
yang kita lakukan dengan zaman-zaman gereja, penunggang ini
dan pembukaan Meterai-meterai ini. Nah, supaya kita benar-
benarmengerti dalampikiran kita, berbicara sedikit sampai kita
merasa bahwawaktunya tepat untuk berbicara.
22 Nah, kita telah melihat sekarang, bahwa, pembukaan
Meterai-meterai itu, itu adalahKitab Penebusan. Dan kemudian
Kitab itu digulung seperti gulungan kitab, tepat seperti
cara kuno.
23 [Saudara Branham mengilustrasikan penggulungan dan
pemeteraian sebuah gulungan kitab, dengan memakai beberapa
lembar kertas—Ed.] Itu bukan buku yang seperti ini; sebab
ini baru saja ada, buku-buku semacam ini, dalam waktu, oh,
saya kira seratus lima puluh tahun terakhir, atau sekitar, dua
ratus. Dan waktu itu mereka menggulungnya, lalu membiarkan
ujungnya terlepas. Seperti yang telah saya beri tahu kepada
Anda bagaimana itu dilakukan, dan ayat-ayat Kitab Sucinya, di
mana itu ditemukan, dan dalam Yeremia, dan sebagainya. Lalu
yang berikutnya digulung, dan ujungnya dibiarkan terlepas, dan
ini seperti itu.
24 Dan masing-masing adalah sebuah Meterai. Dan itu adalah
Kitab yang bermeterai-tujuh, dan itu adalah…Tidak ada…
Ketika mereka…Itu adalah Kitab Penebusan yang bermeterai-
tujuh. Maafkan saya.
25 Dan, lalu, tidak ada seorang pun yang di Sorga atau yang di
bumi, atau yang di bawah bumi, yang layak untuk membuka Itu
atau bahkan untuk melihat-Nya. Dan Yohanes menangis, sebab
ia tidak bisa menemukan seorang pun…Sebab, jika Kitab itu
tidak diambil dari tangan sang Pemilik yang asli…Di mana,
Itu telah terhilang oleh Adam dan Hawa, dan kembali, setelah
mereka kehilangan hak-hak mereka atas Firman, janji-janji,
bagian yang ditentukan untuk mereka.
26 Mereka, ingat, mereka menguasai bumi. Ia—ia adalah
seorang allah amatir, sebab ia seorang anak Allah. Dan
seorang anak Allah adalah se—se—seorang allah amatir. Nah,
itu tidak bertentangan dengan Kitab Suci. Saya tahu itu
kedengarannya aneh.
27 Tetapi Yesus berkata, “Jika kamu menyebut mereka, yang
kepadanya Firman Allah datang…” Dan kepada siapa Firman
Allah datang? [Jemaat berkata, “Nabi.”—Ed.] Nabi. “Jika kamu
menyebut mereka, yang kepadanya Firman Allah datang, ‘allah,’
bagaimana kamu bisa mengecam Aku ketika Aku berkata Aku
Anak Allah?” Paham?

Dan, nah, mereka adalah allah-allah.
28 Dan manusia, jika Anda dilahirkan di dalam keluarga dari
nama keluarga Anda, Anda adalah seorang anak, dan bagian
dari ayah Anda.
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29 Dan lalu—lalu ketika dosa masuk, kita mendapati bahwa
manusia telah menyeberangi jurang. Dan—dan darah lembu
jantan dan kambing, menutupi, tetapi tidak mengampuni.
Sampai, Pemutih yang sejati itu datang, yang bisa mengangkat
noda dosa dan menghancurkannya dengan sempurna, dan
mengembalikannya kepada penyelewengnya yang mula-mula,
yaitu Iblis.
30 Ketika itu sudah kembali kepada Iblis, ia menantikan
waktunya untuk pemusnahan Kekal. Nah, itu menunjukkan apa
yang kita percaya. Kita percaya bahwa secara mutlak ia akan
dilenyapkan dan dimusnahkan dengan sempurna.
31 Saya percaya bahwa dosa akan dihancurkan. Dan ketika
dosa itu diakui, atas dasar Darah Yesus Kristus, itu seperti
menjatuhkan setetes tinta hitam ke dalam sejumlah pemutih
Clorox. Itu memecahkannya ke dalam kimia-kimianya, dan
langsung mengembalikan itu ke tempat dari mana itu berasal.
Paham? Dan begitulah yang dilakukan oleh Darah Yesus
Kristus.
32 Lalu, itu menaruh manusia di seberang jurang itu lagi,
sebagai anak Allah. Paham? Dan kemudian ia—kemudian
ia menjadi se—se…Wah, ia bahkan…Kuasa Allah untuk
mencipta ada di dalam dia. Dan, paling sedikit, kapan saja Allah
memerintahkan itu untuk dilakukan, itu akan dilakukan. Dan
kita kembali. Ketika itu—itu…
33 Musa, di bawah darah lembu jantan; dan ketika ia
berhadapan dengan Terang itu, Tiang Api dalam semak duri
yang menyala itu. Dan ia berdiri, di sana, berdasarkan
amanat yang diberikan Allah kepadanya. Dan ia adalah
seorang nabi. Dan ketika Firman Tuhan datang kepadanya, ia
mengucapkannya, dan bahkan banyak hal yang diciptakan oleh
Firman. Paham?
34 Nah, jika hal itu bisa melakukannya di bawah itu,
darah lembu jantan, bagaimana dengan Darah Yesus? Bukan
menutupi; tetapi mengampuni, sepenuhnya. Dan Anda berdiri
dalam Hadirat Allah, sebagai seorang anak yang telah ditebus.
Nah, lihat, Gereja sudah begitu jauh dari standar hidupnya.
Dan saya pikir, terlalu sering, kita hanya mencari-cari dan tidak
benar-benar keluar danmenghadapi masalahnya.

Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan, dan saya—saya
akan mengatakan itu pada waktunya.
35 Dan sekarang perhatikan ada sesuatu yang salah di suatu
tempat di dalam gereja. Dan saya pikir itu adalah sistem
denominasi yang memelintir pikiran orang, dan sebagainya,
sampai mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya.
Itu benar.



6 WAHYU DARI KETUJUH METERAI

36 Tetapi kita telah dijanjikan bahwa Itu akan disingkapkan.
Dan sekarang ada Tujuh Meterai yang dengannya Kitab ini
dimeteraikan. Dan sekarang TujuhMeterai itu…
37 Dan kemudian setelah Tujuh Meterai ini selesai, kita
mendapati, dalam Wahyu 10, ada tujuh Guruh yang misterius
yang ditugaskan kepada Yohanes untuk menuliskannya, tetapi
kemudian dilarang untuk menuliskannya. Dan pada waktu dari
Guruh-guruh itu, kita mendapati Kristus, atau, “Malaikat itu
turun dengan pelangi, danmenginjakkan kaki-Nya di atas tanah
dan laut, dan bersumpah bahwa waktunya sudah habis, pada
waktu itu.”
38 Dan kemudian kita mendapati—mengetahui, bahwa
dalam menyingkapkan Meterai-meterai itu, bahwa—Anak
Domba itu telah meninggalkan pekerjaan perantaraan-Nya
sebagai seorang Pengantara, dan sekarang telah keluar untuk
mengklaim hak-Nya, semua yang telah Ia tebus dengan
kematian-Nya.
39 Dan, kemudian, tidak ada seorang pun yang bisa membuka
Kitab itu. Tidak ada orang yangmemahami Itu. Itu adalahKitab
Penebusan. Dan Allah Bapa, Roh, memegang Itu di tangan-
Nya, sebab Kristus berada di atas Takhta sebagai seorang
Pengantara, satu-satunya Pengantara. Maka, tidak bisa ada
orang kudus, tidak ada Maria, tidak ada Yusuf, tidak ada yang
lain, di atas mezbah itu, sebab itu adalah Darah. Dan hanya
Darah Yesus yang dapat membuat pendamaian, jadi tidak ada
yang lain yang bisa berdiri sebagai seorang Pengantara. Itu
benar. Tidak ada yang lain.
40 Maka semua ide ini tentang perantaraan melalui Yudas
untuk politik, dan perantaraan melalui Santa Cecilia untuk
sesuatu yang lain, itu omong kosong. Itu tidak…Saya—saya
tidak mengatakan bahwa orang-orang itu tidak jujur dan
tulus. Saya tidak mengatakan Anda tidak tulus di dalam Anda
melakukannya, jika Anda melakukannya. Tetapi, Anda salah,
Anda—Anda salah dengan tulus. Dan sesuatu…
41 Mereka katakan, “Nah, ini—Malaikat ini, ini—ini
menampakkan diri kepada Santo Bonifer dan mengatakan ini,
itu, dan yang lain. Dan mereka harus mengatakan ini.” Saya
tidak meragukan itu sedikit pun, dalam pikiran saya, bahwa
seseorang melihat penglihatan. Saya—saya tidak meragukan
bahwa Joseph Smith melihat penglihatan, tetapi itu tidak sesuai
dengan Firman yang lain. Maka, bagi saya, itu salah. Paham? Itu
harus datang bersama Firman yang lainnya.
42 Begitulah caranya dengan zaman-zaman gereja, dan
Meterai-meterai, dan semua yang lainnya dari Itu. Dan apabila
seseorang berpikir bahwa ia mendapat Tujuh Guruh itu, jika
itu tidak sesuai dengan Firman yang lainnya, maka ada sesuatu
yang salah. Paham? Itu harus datang dengan, DEMIKIANLAH
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FIRMANTUHAN, sebab Ini adalahKitabnya. Ini adalahWahyu
Yesus Kristus, dalam keseluruhan-Nya.

Nah, saya—saya percaya setelah ituAnakDomba keluar.
43 Mereka tidak tahu. Yohanes sedang menangis. Ia tidak
menemukan seorang pun, di dalam Sorga, di dalam bumi, sebab
semua berada di sisi lain dari jurang itu, lihatlah, dosa. Tidak
ada seorang pun…Dan seorang Malaikat, tentu, Ia akan layak,
tetapi, bagaimanapun, itu harus seorang Kerabat. Itu harus
seorang manusia. Dan tidak ada hal yang seperti itu, sebab
setiap manusia telah dilahirkanmelalui seks.
44 Harus mengambil Dia Seorang yang dilahirkan tanpa itu.
Maka Allah Sendiri mengambil itu, dalam kelahiran melalui
seorang perawan, dan menjadi Imanuel. Darah-Nya, nah,
adalah Satu-satunya yang layak. Lalu ketika Ia menyeberangi
jurang ini, Sendiri, dan membayar harganya dan menjembatani
jalannya bagi kita semua, maka Ia duduk, untuk menjadi
Pengantara. Dan Ia sedang duduk di sana.
45 Dan Kitab itu benar-benar telah ditutup, selama itu.
Itu ada di sana, tetapi Itu masih dalam bentuk simbol.
Mereka telah melihat-Nya. Bahkan Yohanes pun melihat-Nya.
Pengumumannya, ketika yang pertama keluar, ia berkata,
“Seekor kuda putih keluar; ada seorang penunggang di atasnya;
memegang sebuah busur di tangannya.” Itu adalah sebuah
simbol. Itu tidak disingkapkan. Tidak. Itu hanya simbol. Dan,
sejauh itu berkaitan dengan manusia di bumi, itu saja yang bisa
ia katakan. Itu benar. Ia mungkin tersandung dan terhuyung-
huyung, tidak diragukan, kena sesuatu di sini atau di sana, dan
setelah beberapa lama.
46 Tetapi kita mendapati, kemudian, bahwa dalam Kitab
Wahyu, “Pada waktu Pesan dari malaikat ketujuh, rahasia-
rahasia itu (seluruh rahasia dari Itu) seharusnya sudah
disingkapkan padawaktu itu.” Nah, ituWahyu 10:1-7, bahwa Itu
harus disingkapkan menurut waktu itu, pada waktu itu ketika
Ia melakukannya.
47 Lalu Ketujuh Guruh itu memperdengarkan suaranya yang
aneh, dan Yohanes hendak menuliskan. Tetapi, Yohanes tahu
apa Itu, tetapi ia—ia tidak menuliskan Itu sebab ia dilarang
menuliskan Itu. Itu secara mutlak, dan sepenuhnya, sebuah
rahasia. Bahkan itu bukan dalam bentuk simbol atau apa pun.
Kita hanya tahu Ia…Itumengguntur, itu saja.
48 Dan sekarang dalam mempelajari ini, jangan lupa, nah, hari
Minggu, atau Minggu pagi, kita telah membatalkan kebaktian
kesembuhan karena harus menjawab—pertanyaan orang. Nah,
saya ingin agar Anda memiliki pertanyaan tentang Tujuh
Meterai ini, jika ini mengganggu Anda, sesuatu yang Anda
tidak mengerti. Mari kita mengadakan itu tentang Tujuh
Meterai. Lalu saya bisa memberi tahu, sebelum Sabtu malam,
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apakah itu cukup—untuk menjawabnya, atau tidak, Anda tahu.
Dan barusan, katakanlah, nah, tentang sesuatu yang lain,
atau, “Haruskah saya melakukan ini?” Atau—atau, mungkin
mendapat mimpi. Itu, hal-hal itu semuanya adalah hal-hal yang
layak, nah, ingatlah. Itu adalah hal-hal yang layak. Tetapi mari
kita tetap pada Ketujuh Meterai itu. Tentang hal itulah kita
sekarang. Mari kita…Untuk itulah—pertemuan ini ditujukan,
TujuhMeterai. Mari kita tetap dengan Itu.
49 Saya harus pulang, harus mengadakan beberapa pertemuan
di barat. Saya akan kembali setelah itu, sedikit lebih lama dari
satu atau dua bulan, atau sekitar itu, dan mungkin Tuhan akan
mengizinkan sehingga kita bisa mengadakan sesuatu yang lain
pada waktu itu, mungkin kebaktian kesembuhan atau sesuatu
padawaktu itu, atau apa pun yang kita…apa pun itu.
50 Lalu ada Tujuh Sangkakala di sini, yang masih akan keluar,
Anda tahu. Dan semua itu masuk ke sana, juga. Dan Ketujuh
Cawan, lihatlah, untuk ditumpahkan. Maka, dan itu akan
berpadu semua tepat di sini, tetapi itumasih rahasia semua.
51 Nah, kemarin malam…Kita mendapati bahwa Meterai
Pertama keluar, dan penunggangnya…Dan Tuhan…Maka
tolonglah saya, saya tidak mengetahui itu sebelumnya. Tidak
ada satu pun dari hal-hal ini yang pernah saya tahu sebelumnya.
Itu benar. Dan saya benar-benar tidak tahu.
52 Hanya pergi ke sana, danmengambil Alkitab dan duduk, dan
duduk di sana sampai ketika Itu terbuka seperti itu. Saya hanya
mengambil pena saya dan mulai menulis. Dan diam saja di sana,
mungkin selama berjam-jam, sampai Itu—Itu selesai.
53 Lalu saya kembali, dan saya mendapati, ketika saya melihat
di mana Ia mengatakan Ini. Saya pikir, “Nah, kayaknya
saya pernah melihat itu di suatu tempat.” Saya mengambil
konkordansi saya, pergi mencari lagi. “Apakah ada sesuatu yang
seperti Itu? Dan inilah Dia tepat di sini. Lalu inilah Dia di sini
lagi. Dan inilah Dia di belakang sini, dan di bawah sini, dan
di atas sini.” Lalu saya hanya mencocokkan Hal itu. Saya tahu
itu adalah Allah, asalkan Hal itu membandingkan Kitab Suci
dengan Kitab Suci. Itulah cara yang harus dilakukan Hal itu.
Sama seperti mendirikan sebuah bangunan, batu-batunya harus
pas, batu demi batu.
54 Nah, kemarin malam kita mendapat pembukaan—Meterai
Ketiga. Pertama adalah seekor kuda putih, dan berikutnya
adalah seekor kuda merah, dan kemudian seekor kuda hitam.
Dan kita mendapati bahwa para penunggangnya adalah
penunggang yang sama, sepanjang waktu; dan ia adalah
antikristus, pada mulanya. Ia tidak memiliki—mahkota, tetapi
kemudian ia menerima mahkota. Dan kemudian kita mendapati
bahwa ia diberikan sebilah pedang, untuk mengambil damai
sejahtera dari atas bumi, dan kita mendapati bahwa ia
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melakukannya. Lalu ia masuk dengan dogma-dogma untuk
memberikan, uang kepada gereja, dengan menimbang sedinar
untuk ini, dan dua dinar untuk itu. Tetapi ia dilarang untuk
menyentuhMinyak dan anggur itu, yang hanya tinggal sedikit.

55 Dan kemudian kami memberikan, semalam kita berhenti,
dengan ilustrasi tentang apa itu Minyak dan anggur, dan efek
apa yang dimiliki-Nya. Dan kita…Itu mungkin kedengarannya
agak kasar, tetapi saya…itu benar-benar adalah Kebenaran.
Paham? Nah, kita berhenti pada…Mari kita, beberapa saat
saja, mengkaji ulang hal itu sekarang. Dan ketika itu kita
berhenti, pada kekuatan anggur, apa yang dilambangkan oleh
Minyak, Roh. Nah, saya duga Anda sekalian mencatat semua
itu. Anda akan mendapatkan itu dalam kaset, jika Anda tidak
mencatatnya. Dan tempat untuk mendapatkan ayat-ayat Kitab
Sucinya, itu, minyak selalu melambangkan Roh Kudus. Seperti
gadis yang bodoh yang tidak membawa Minyak, gadis yang
bijaksana membawa Minyak, yaitu Roh Kudus. Lalu kembali,
ke—ke—para nabi, dan sebagainya. Dan sekarang saya…

56 Tentu saja, saya tidakmencobamengambil setiap ayat Kitab
Suci yang ada di situ. Dan ada hal-hal yang bahkan tidak bisa
Anda bicarakan; memakan terlalu banyak waktu. Tetapi saya
berusaha membeberkan di sini, dengan ayat-ayat Kitab Suci
dan sebagainya, hanya cukup untuk diberikan kepada orang-
orang sehingga mereka akan tahu dan melihat gambar-Nya.
Tetapi jika Anda ingin duduk dengan salah satu dari Meterai-
meterai itu, wah, oh, Anda bisa khotbah setiap malam selama
sebulan, hanya pada Meterai itu, dan bahkan itu masih belum
menyentuh Itu, ya, pada salah satu dariMeterai-meterai itu. Dan
begitulah—banyaknya Itu. Tetapi, hanya membicarakan bagian-
bagian terpenting dari Hal itu, maka Anda bisa—Anda bisa
mengerti apa Itu.

57 Nah, sebagaimana minyak melambangkan Roh Kudus. Lalu
kita mendapati bahwa dalam penyembahan minyak dan anggur
itu berhubungan, ya, selalu berhubungan dalampenyembahan.

58 Dan anggur, saya katakan, yang datang kepada saya, bahwa
anggur melambangkan kekuatan—itu adalah kekuatan dari
rangsangan melalui wahyu. Paham? Dan itu terjadi ketika
sesuatu disingkapkan. Itu memberi rangsangan kepada orang
percaya, sebab hal itu disampaikan melalui wahyu. Paham?
Itu adalah sesuatu yang telah Allah katakan. Itu adalah suatu
rahasia; mereka tidak bisa memahami Itu, lihat. Dan, setelah
beberapa lama, Allah turun dan menyingkapkan Itu, dan
kemudian membuktikan bahwa Itu benar.

59 Ingatlah, jika Kebenaran disingkapkan, Kebenaran itu juga
dibuktikan. Allah, selalu, tidak peduli betapa pintarnya orang
itu, betapa cemerlangnya dia di dalam pikirannya; jika Allah



10 WAHYU DARI KETUJUH METERAI

tidak meneguhkan apa yang ia katakan, maka ada sesuatu yang
salah. Paham? Benar. Sebab, itu adalah Firman.
60 Nah, ketika Musa keluar ke sana di bawah inspirasi Allah,
berkata, “Biarlah lalat datang.” Datanglah lalat. Berkata,
“Biarlah katak datang.” Datanglah katak.
61 Lihat, bagaimana jika ia berkata, “Biarlah lalat datang,”
dan lalat itu tidak datang? Lihat, berarti ia—ia tidak
mengucapkan Firman Tuhan, lihat; ia hanya mengucapkan,
ia mengucapkan perkataannya sendiri. Ia pikir mungkin di
situ akan ada lalat. Tetapi, di sana—di sana tidak ada lalat yang
datang, sebab Allah tidakmenyuruh dia begitu.
62 Dan apabila Allahmemberi tahu Anda sesuatu, dan berkata,
“Pergilah lakukan ini, dan Aku akan menyertai ini, sebab ini
adalah Firman-Ku,” dan Ia menunjukkan itu dalam Alkitab,
maka Allah berdiri tepat di belakang itu. Dan jika itu tidak
tertulis dalam Alkitab, Allah berdiri di Belakangnya, biar
bagaimanapun, jika itu adalah FirmanAllah. Paham?
63 Dan kemudian jika ini di luar dari itu, ini disingkapkan
kepada nabi. Kita menyadari bahwa semua rahasia Allah diberi
tahu kepada nabi, danmereka saja. Lihatlah, Amos 3:7.
64 Nah, nah, kekuatan dari wahyu membawa rangsangan
kepada orang percaya. Sebab, kekuatan anggur, anggur alami,
adalah untuk merangsang. Paham? Itu—membawa seseorang,
yang lesu, kepada suatu rangsangan. Paham? Paham? Baik,
maka, nah, ada kekuatan dari wahyu Firman, yang memberikan
rangsangan sukacita kepada orang percaya, rangsangan puas,
rangsangan bahwa Itu benar, Itu dibuktikan.
65 Itu disebut, dalam Kitab Suci, sebagaimana kita ingin
mengacu kepadanya, sebagai “anggur baru.” Kita selalu
mengacu kepadanya seperti itu, seperti, “Mereka sedang mabuk
oleh anggur baru.” Paham? Baiklah. Atau, “anggur rohani,”
saya rasa, adalah tafsiran yang terbaik. Itu akan menjadi, oleh
“anggur rohani.” Seperti anggur alami menyatakan diri dalam
kekuatan rangsangannya, begitu juga anggur baru, ketika Ia
menyatakan Firman Allah, yaitu Roh. Oh! Sekarang ada…
itu adalah…Lihatlah, Firman itu Sendiri adalah Roh. Anda
percaya itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
66 Mari kita baca itu. Mari kita baca itu, Injil Yohanes 6.
Mari kita hanya…Ya, maka Anda—maka Anda—Anda tidak
akan berkata, “Wah, nah, seseorang telah mengatakan itu.”
Mari kita—mari kita lihat Siapa yang telah mengatakannya, dan
nanti kita akan tahu apakah itu Kebenaran, atau bukan. Injil
Yohanes, pasal ke-6. Dan pasal ke-6, dan saya percaya itu enam-
puluh-…ayat ke-63, baik, saya rasa ini dia. Ya.

Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali
tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Kukatakan
kepadamu adalah roh dan hidup.
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67 Firman Sendiri adalah Roh. Itu adalah Roh dalam bentuk
Firman. Dan kemudian, Anda lihat, ketika Itu dihidupkan,
atau dijadikan hidup, Roh dari Firman bekerja dan bertindak.
Paham? Sebab itu…
68 Sekarang lihatlah di sini. Suatu pemikiran harus berupa
pemikiran sebelum ia menjadi suatu perkataan. Dan kemudian
apabila suatu pemikiran disampaikan, itu adalah suatu
perkataan. Nah, ini adalah pemikiran Allah yang telah Ia taruh
dalam Firman. Lalu ketika kita menerima Itu dari Dia, Itu
menjadi sebuah Firman.
69 Allah menyatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan.
Musamengucapkannya, dan itu terjadi. Paham? Itu saja, apabila
itu benar-benar berasal dari Allah.
70 Sekarang kita mendapati, bahwa—bahwa Itu—Itu
merangsang dan Itu memberi sukacita, sebab Itu adalah Firman
Allah. Dan anggur baru, anggur baru itu merangsang…ketika
Itu menyingkapkan Firman. Lalu, membawa sukacita yang
luar biasa, kadang-kadang. Kita pernah membahasnya, bahwa
hal itu membawa sukacita yang sedemikian sampai Anda
kebanjiran.
71 Nah, saya tahu ada banyak fanatisme, dan orang-orang
bertingkah laku tidak sopan. Saya tahu kadang-kadang
mereka melakukan itu ketika musiknya melompat-lompat,
dan segalanya. Dan saya tahu itu terjadi. Dan saya—saya juga
percaya, akan hal itu. Tetapi saya pernah melihat orang-orang
pada hari ketika, selama musiknya masih bermain, setiap orang
melompat dan berteriak; tetapi waktu musiknya berhenti, itu
berhenti. Paham? Saya percaya…Baiklah, itu, itu masih tidak
apa-apa, menurut saya, lihatlah, asalkan orang-orang itu hidup
benar. Dan…
72 Tetapi, sekarang, apa, Anda mulai membawa Firman! Nah,
itulah hal yang sebenarnya membawa Kehidupan, yaitu Firman,
dan itu membawa sukacita dari rangsangan anggur baru.
Paham? Ya. Dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta, ketika
Firman dibuktikan benar.
73 Nah lihatlah. Nah, Yesusmemberi tahumereka, Lukas 24:49,
“Lihatlah, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan
Bapa-Ku; tetapi kamu harus pergi ke Yerusalem dan menunggu
sampai.” Apa itu janji dari Bapa? Yoel 2:28, nah, kita mendapati,
Ia akan “mencurahkan Roh.” Di dalam Yesaya 28:19, di mana
akan ada “orang yang berlogat ganjil, dan bahasa asing,” dan
semua hal ini.
74 Mereka pergi ke sana. Dan seperti kita telah membahasnya,
mungkin seseorang berkata, “Nah, aku percaya kita sudah
menunggu cukup lama. Mari kita menerimanya dengan iman
saja.” Itu adalah sebuah ajaran Baptis yang baik, tetapi itu tidak
bekerja dengan saudara-saudara itu.
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75 Maka, tiba-tiba Anda menyadari, itu telah menjadi
kenyataan. Dan mereka menantikan pelayanan mereka, bagi
Firman untuk dibuktikan. Dan apabila Anda datang untuk
mencari Roh Kudus, lakukanlah hal yang sama.
76 Ya, Anda bisa menerimanya dengan iman. Anda harus
menerima Kristus dengan iman. Itu benar sekali. Dan Anda
menerima Roh Kudus dengan iman; tetapi kemudian biarlah
Roh Kudus datang dan memberikan sunat itu, sebagai saksi
bahwa Ia telah menerima iman Anda, ya. Lalu, lihatlah,
“Abraham percaya kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan
kepadanya sebagai kebenaran.” Tetapi Allah memberikan
kepadanya tanda sunat, sebagai peneguhan bahwa Ia telah
menerima imannya.
77 Jadi itulah hal yang sama yang harus kita lakukan. Kita
harus menantikan Roh Kudus sampai Ia telah melakukan
sesuatu; tidak mesti karena kita berbahasa roh, bukan karena
kita menari, atau kita menjadi emosional, kita bersorak. Sampai
kita diubah; sampai sesuatu benar-benar terjadi! Saya tidak
peduli itu datang dalam bentuk apa. Itu Hanya supaya itu
terjadi, itulah yang terutama. Paham?
78 Dan saya percaya berbahasa roh dan semua hal yang lain ini
tidak apa-apa, tetapi itu saja tidak akan bekerja. DanAnda tahu
itu tidak akan bekerja. Maka, itu tidak bekerja.
79 Saya pernah melihat tukang sihir berbahasa roh, pernah
melihat dukun berbahasa roh dan menari dalam roh. Tentu.
Meletakkan sebuah pensil dan itu menulis dalam bahasa asing.
Dan seseorang menafsirkannya, itu benar, dan apa yang diberi
tahu benar. Itu benar. Menuliskan dengan tepat apa yang
telah terjadi, dan itu memang tepat begitu. Melihat mereka
menghamburkan debu ke atas kepala mereka, dan menggores
tubuh mereka dengan pisau, dan menutupi semuanya itu
dengan darah rusa atau sesuatu, dan—dan, tentu, lihatlah, dan
memanggil iblis. Maka, lihatlah, itu tidak…
80 Berbahasa roh tidak melakukannya. “Sekalipun aku dapat
berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa
Malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak
berguna bagiku. Lihat, sekalipun aku dapat melakukannya!”
Paham? Jadi hal-hal itu tidak berarti Andamemiliki RohKudus.
81 Tetapi ketika Ia, Pribadi itu, Roh—Roh yang kekal dari
Kristus menjadi Juru Selamat pribadi Anda, dan mengubah
Anda, dan melempar pandangan Anda langsung ke Kalvari dan
ke Firman ini, sesuatu telah terjadi. Ya, Pak. Sesuatu telah
terjadi. Tidak ada yang perlu memberi tahu Anda tentang itu.
Anda akanmengetahuinya ketika itu terjadi.
82 Dan anggur baru, ketika ia membawa wahyu, maka Itu—Itu
disingkapkan.
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83 Dan begitulah pada hari Pentakosta. Mereka tahu bahwa—
bahwa harus ada Roh yang dicurahkan ke atas mereka, dan
mereka menunggu sampai ini terjadi. Dan ketika pembuktian
dari wahyu itu terjadi, pada saat itulah rangsangan itu ada
pada mereka. Tentu saja mereka begitu. Mereka meluap-
luap, juga. Mereka, keluar ke jalanan; padahal, sebelumnya
mereka takut, dan menutup pintu. Dan mereka berada di
jalan; padahal, sebelumnya mereka takut akan sekelompok
orang; memberitakan Injil kepada mereka! Itu benar. Paham?
Sesuatu telah terjadi, sebab janji Firman yang sejati itu
dibuktikan benar.
84 Sekarang mari kita berhenti sebentar di sini. Jika hal
itu membuat para pria itu begitu positif, sehingga mereka—
mereka…Hampir setiap orang dari mereka memeteraikan
kesaksian mereka dengan darah mereka. Tidak peduli apa yang
datang, selama mereka hidup, mereka tidak pernah melupakan
Itu. Itu tetap di sana, sebab itu adalah janji Firman yang sejati,
dibuktikan benar. Wahyu itu dibuktikan. Dan mereka mati,
memeteraikan kesaksianmereka dengan darahmereka sendiri.
85 Nah lihatlah pada janji di akhir zaman. Dan di sini kita
melihat itu dibuktikan benar tepat di hadapan kita, ke—
kedatangan Roh Kudus pada masa ini dan pekerjaan-pekerjaan
yang harus Ia lakukan, dan kita mendapati itu tepat di antara
kita. Paham? Oh, kita harus…Oh, wah! Bagaimana kita bisa
mendengar? Sesuatu terjadi, saya beri tahu kepada Anda,
teman! Apabila orang percaya yang sejati, benar, tulus, telah
ditetapkan dari semula, apabila Terang itu menyinari benih itu,
sesuatu muncul dalam seketika kepada Kehidupan yang baru.
Wanita kecil di pinggir sumur itu!
86 Padahal, para imam yang sarjana itu telah mengatakan,
“Wah, itu adalah iblis. Ia seorang ahli nujum. Ia—ia hanya
meramal nasib orang-orang itu. Dan ia—ia adalah setan.”
87 Tetapi, ketika, wanita kecil itu dengan benih yang
ditetapkan dari semula itu! Nah Anda pikir itu tidak benar?
Tetapi Yesus berkata, “Tidak ada seorang pun yang dapat
datang, kalau Bapa-Ku tidak menarik dia; dan semua yang
diberikan Bapa kepada-Ku akan datang.” Dan Ia…
88 Dan antikristus, di akhir zaman, akan bisa…Roh
antikristus itu yang sedang kita pelajari, di dalam denominasi,
dan dibuktikan bahwa denominasi adalah antikristus. Nah,
tanpa, siapa pun yang bisa berjalan meninggalkan tempat
ini seperti itu, ia, ada sesuatu yang salah, dan masih percaya
bahwa sistem denominasi bukan antikristus. Padahal, itu sudah
dibuktikan secara mutlak, melalui sejarah, melalui segala
sesuatu yang ada, melalui seluruh Alkitab Allah dan segala
yang lain, itu adalah antikristus. Dan Roma adalah kepalanya.
Dan gereja-gereja anak perempuannya mengikuti terus. Dan
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dua-duanya dilemparkan ke dalam neraka. Itu benar. Maka kita
melihat hal ini, antikristus, rohnya.
89 Dan zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya, dan,
wah, ini seharusnya membawa “sukacita yang mulia dan yang
tidak terkatakan.” Wanita kecil itu, ketika hal itu menyentuh
dia, wah, benih itu muncul dalam seketika!
90 Nah, ingatlah, Alkitab berkata, bahwa di akhir zaman,
antikristus ini akan “menyesatkan seluruh dunia.”
91 Hanya akan ada sedikit, yang namanya dicatat dalam Kitab
Kehidupan Anak Domba sebelum dunia dijadikan. Dan ketika
bukti yang sejati dari Kebenaran Firman Allah yang telah
dinyatakan menyentuh hati itu, ia akan berlari ke air itu,
dan di luar sana dengan Roh Kudus, sekuat-kuatnya dia. Dan
Anda tidak bisa menghentikan dia dari melakukan itu, sebab
Kehidupan baru itu langsung bekerja.
92 Saya berbicara dengan seseorang, belum lama ini, mencoba
berdiskusi dengan saya, dan berkata, “Tidakkah Anda merasa
malu untuk mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan
bumi dalam waktu tiga hari?” Saya…Atau, “…dalam waktu
enam hari?”

Saya katakan, “Itulah yang dikatakan Alkitab.”
93 Dikatakan, “Baik, kami memiliki bukti dan bisa
membuktikan bahwa bumi ini berjuta-juta tahun umurnya.”
94 Saya katakan, “Itu tidak ada hubungannya dengan ini.
Di dalam Kejadian 1:1, Ia berkata, ‘Pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi.’ Titik! Itu saja, ya. ‘Nah bumi
belum berbentuk, dan kosong.’” Dan saya katakan, “Saya
percaya setiap benih tergeletak di sana, dari suatu peradaban
lain atau sesuatu. Dan segera setelah air naik, dan terang
menyinarinya, muncullah pohon-pohon dan segalanya.”
95 Dan sama dengan manusia, adalah suatu kiasan. Ketika
semua ka—ka—kabut itu lenyap, dan Kebenaran yang
dinyatakan kepada benih sejati itu di sana, masih dibuahi,
dan Terang Injil dapat menyinarinya dengan bukti sejati dari
Firman, ia akan hidup. Ia memiliki Kehidupan di dalamnya.
Ia akan percaya. Di luar dari itu, ia tidak bisa hidup; ia tidak
memiliki Kehidupan di dalamnya.
96 Nama-nama itu yang dicatat dalam Kitab Kehidupan Anak
Domba sebelum dunia dijadikan, akan muncul sepasti apa
pun. Dan itulah sebabnya Yesus duduk tepat di Sana dan
menunggu dengan pekerjaan pengantaraan-Nya, sampai benih
yang terakhir. Dan Ia tahu dengan tepat kapan itu akan terjadi.
97 Seperti Dr. Lee Vayle…Saya duga ia masih di sini dalam
pertemuan di suatu tempat. Saya belum melihat dia selama
berhari-hari. Saya rasa saya belum melihat dia. [Seorang
saudara berkata, “Ia ada di sini.”—Ed.] Ia ada di sini. Baik,
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tempo hari ia mengirim selembar kertas ini kepada saya, tentang
apa yang dikatakan Ireneus. Baik, saya mengambil Ireneus, dari
jalan yang panjang, sebagai malaikat dari zaman di mana ia
berada. Tetapi ia berkata, “Ketika anggota terakhir dari Tubuh
itu telahmasuk,” di akhir zaman ini, “seharusnya…hal itu akan
dinyatakan pada waktu itu.” Dan inilah dia. Itu benar sekali.
Paham? Kita berada di zaman itu. Baiklah.
98 Lalu, Pentakosta sangat bersukacita. Mereka benar-benar
terangsang. Saya rasa, hal itumembuat siapa pun demikian.
99 Mari kita mengambil waktu sejenak saja. Mari kita
memikirkan tentang Daud. Ia—ia benar-benar terangsang,
juga. Ia berkata, “Pialaku penuh melimpah.” Saya percaya
ia benar-benar mengalami—suatu peristiwa yang besar dalam
kehidupannya. Apa, apa yang membuat dia begitu? Ketika ia
berada di dalam Roh…Sebab, ia adalah seorang nabi. Kita
tahu dia seorang nabi. Alkitab berkata demikian. Nabi Daud,
nah, karena ia seorang nabi, dan ia berada di dalam Roh,
dan ia melihat kebangkitan. Jika Anda ingin membacanya,
itu dalam Mazmur 16:8 sampai 11. Ia berkata, “Dan tubuhku
bersukacita. Wah! Aku—aku akan diam dengan tenteram, sebab
Engkau tidak akanmeninggalkan jiwaku di neraka; dan Engkau
tidak akan membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.”
Dan saya beri tahu kepada Anda, pialanya menjadi penuh
melimpah, sebab ia melihat. Tidak peduli apa itu; oh, ia
melihat kebangkitan, dan ia benar-benar…dan pialanya penuh
melimpah.
100 Sekali lagi, Daud mengalami pialanya penuh melimpah,
dalam 2Samuel, (karenaAnda telahmengeluarkan pensil-pensil
Anda), 2 Samuel 6:14. Telah terjadi musim kemarau.
101 Mereka telah mengambil tabut itu. Musuh telah masuk dan
mengambil tabut Tuhan, dan mereka membawa itu pergi dan
menaruhnya di depan Dagon, dan Dagon jatuh tersungkur. Dan
membawa itu ke kota lain, dan tulah terjadi. Itu…Itu adalah
benda yang paling panas yang pernah mereka pegang dengan
tangannya, di sana. Danmereka tidak bisa membuang itu, sebab
itu tidak berada di tempatnya.
102 Nah, ketika mereka menaruh itu di atas gerobak lembu, dan
mulai balik. Dan ketika Daud melihat tabut itu datang, Anda
tahu apa yang ia lakukan? Ia—ia menjadi begitu penuh, dan
pialanya menjadi penuh melimpah; rangsangan itu! Ketika ia
melihat Firman dinyatakan kembali kepada Israel, ia menari
dalam Roh, berputar, putar, putar, putar, putar, seperti itu. Ya.
Pialanya menjadi penuh melimpah, lihatlah. Kenapa? Ia melihat
Firman sedang kembali.
103 Dan saya rasa itu akan membuat setiap orang agak
terangsang apabila mereka melihat, setelah bertahun-tahun
ini; lalu Firman yang sejati, dengan janji bahwa itu akan
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disampaikan, disampaikan dan dibuktikan. Waktu yang luar
biasa! Waktu yang luar biasa!
104 Sekarangmari kita baca. Saya—saya bicara terus, saya tidak
akan sampai ke sini, dan saya akanmembuat Anda berada di sini
sampai sepuluh-tiga-puluh. Semalam saya membiarkan Anda
keluar lebih awal, maka malam ini saya harus menahan Anda
lama sekali. [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Ya. Ya. Tidak, saya
hanya menggoda Anda. Paham? Saya…Kita mau sebagaimana
Tuhan akan memimpin sekarang.

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

105 Nah, “Ketika Anak Domba itu membukaMeterai Keempat.”
Mari kita berhenti di situ sekarang.MeteraiKeempat, nah, Siapa
yang membuka Itu? Anak Domba itu. Apakah ada orang lain
yang layak? Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya.
Tidak. AnakDomba yangmembukaMeterai Keempat.
106 Dan—Makhluk yang keempat, Makhluk hidup yang
seperti rajawali, berkata kepada Yohanes, “Mari, lihatlah
apa itu rahasia keempat dari rencana penebusan, yang telah
disembunyikan dalam Kitab ini,” sebab Anak Domba akan
membuka Itu. Dengan perkataan lain, itulah yang ia katakan.
“Ada rahasia keempat di sini. Aku telah menunjukkan
kepadamu, dalam bentuk simbol. Nah, Yohanes, aku tidak tahu
apakah kamu memahami Itu, atau tidak.” Tetapi, ia menuliskan
apa yang ia lihat, tetapi itu adalah suatu rahasia. Maka, ia
menulis apa yang ia lihat.
107 Anak Domba membuka Meterai-meterai itu, dan Allah
masih tidak akan menyingkapkan Itu. Itu disimpan untuk
akhir zaman. Paham? Nah, kita telah mendapat simbol-
simbolnya, dan kita telah menyelidikinya, dan kadang-kadang
melakukannya dengan sangat baik, ya. Tetapi kita tahu Itu
berjalan terus. Tetapi sekarang, di akhir zaman, kita bisa
menoleh ke belakang dan melihat Itu sudah ada di mana. Dan
itu akan dilakukan, itu, di akhir dari zaman gereja itu, tepat
sebelum Pengangkatan.
108 Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa Gereja akan
mengalami Kesusahan, saya tidak tahu. Tetapi untuk apa
Gereja harus mengalami Kesusahan, padahal Ia tidak—tidak
berdosa? Maksud saya…Maksud saya bukan gereja; gereja
akan mengalami Kesusahan. Tetapi saya sedang berbicara
tentang Mempelai Wanita. Mempelai Wanita, tidak, tidak ada
dosa pada-Nya, sama sekali. Itu sudah dicelup dengan pemutih,
dan bahkan tidak ada se—se…Bahkan tidak ada baunya, dan
tidak ada yang tersisa. Mereka sempurna, di hadapan Allah.
JadiKesusahan apa yang ada untukmemurnikanmereka? Tetapi
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yang lain ada. Gereja memang mengalami Kesusahan, tetapi
bukan Mempelai Wanita.
109 Nah, sekarang kita hanya mengambilnya dengan segala
macam simbol. Seperti—gereja, Nuh, tipe yang dibawa-lewat,
lalu keluar ke dalam dosa. Lihatlah, nah, mereka memang
melewati. Tetapi, Henokh pergi terlebih dahulu, itulah kiasan
dari orang-orang kudus yang akan masuk, dan sebelum masa
Kesusahan itu.

Sekarang kita tahu, AnakDomba inimembukaMeterai itu.
110 Nah, kita mendapati Makhluk yang pertama, jika Anda
perhatikan, kita mendapati Makhluk yang pertama, adalah…
Makhluk yang pertama adalah seekor singa, Makhluk hidup;
menemukan itu dalam kitab mete-…zaman-zaman gereja.
Dan kemudian Makhluk yang kedua, saya percaya, adalah—
muka seekor lembu, atau anak lembu. Dan Makhluk ketiga
adalah muka manusia. Tetapi Makhluk keempat adalah muka
seekor burung rajawali. Nah begitulah tepatnya kita mendapati
mereka, berotasi tepat seperti itu. Dan bahkan begitulah
tepatnyamereka ditempatkan dalamKitab ini.
111 Dan seperti seorang guru besar, suatu kali di Florida,
mengajarkan, mengatakan bahwa—bahwa…bahwa, “Kitab
Kisah Para Rasul hanyalah se—sebuah pekerjaan penopang
bagi—bagi Gereja. Gereja ditemukan di dalam empat Injil.”
112 Dan kitamendapati, kebalikan dari itu, bahwa keempat Injil
itulah yang mengawal Kitab Kisah Para Rasul. Dari keempat
Injil itulah Kitab Kisah Para Rasul ditulis, kisah perbuatan Roh
Kudus di dalam para rasul. Dan kita mendapati, dalam Kitab
itu, bahwa para pengawal itu sedang duduk di sana mengawasi;
timur, utara, barat, dan selatan. Ingatkah bagaimana kami
menggambarnya di sini? Dan betapa indah dan sempurna
semuanya itu mengena dengan tepat!
113 Sekarang saya ingin Anda memperhatikan. Dikatakan,
“Mari dan lihatlah.” Yohanes…Sekarang saya ingin Anda
perhatikan lagi, sebelum ini. Nah, ini yang di sini adalah
penunggang yang terakhir, untuk menyatakan pekerjaan
antikristus.

Besokmalam,membahas jiwa-jiwa di bawahmezbah.
Malam berikutnya, hukuman-hukuman.

114 Malam berikutnya, kepergian, dari—dari akhir zaman, akhir
waktu, dari segala hal, ya, ketika Mempelai Wanita diangkat.
Maka, tepat di dalamMeterai Ketujuh itu di sana, Cawan-cawan
itu ditumpahkan, dan segala yang lainnya ditumpahkan. Apa
itu, saya tidak tahu.
115 Perhatikan. Tetapi sekarang, tentang ini di sini, kita
mendapati bahwa sobat ini di sini adalah burung rajawali, orang
ini yang…atau Makhluk hidup ini yang menumpahkan di sini
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sekarang. Atau, dengan perkataan lain, ada empat zaman yang
berbeda tentang Itu. Ada satu zaman singa. Dan, kita tahu, ini
adalah zaman keempat.
116 Dan ia berkata, “Mari dan lihatlah rahasia keempat dari
Kitab Penebusan, yang selama ini tersembunyi dalam Kitab ini.
Mari, lihatlah.”DanYohanes pergi untukmelihat, dan iamelihat
seekor kuda berwarna pucat. Dan, sekali lagi, penunggang yang
sama ada di atas kuda pucat ini.
117 Sekarang ia memiliki sebuah nama yang disebut Maut.
Nah perhatikan. Tidak seorang pun dari penunggang lain,
atau tidak satu pun dari kuda-kuda lainnya, atau penunggang
yang menunggang ini tidak pernah, mereka tidak memiliki;
laki-laki itu tidak punya nama. Tetapi sekarang ia disebut
Maut. Sebelumnya itu tidak disebut. Paham? Sekarang ia
disingkapkan. Ia adalah maut.
118 Nah, betapa kita bisa lama di situ untuk sebuah khotbah,
dan membuatnya sangat jelas! Tetapi sesuatu yang anti, yang
melawan yang sejati, pastilah maut. Sebab, hanya ada dua
pokok, yaitu, Kehidupan dan kematian. Dan itu membuktikan
bahwa wahyu Roh Kudus tentang ini, pada hari ini, adalah
Kebenaran yang pasti. Yang anti, ia adalahmaut. Sebab, Firman,
seperti yang akan kita lihat nanti di sini, adalahHidup. Paham?
119 Dan laki-laki ini disebut Maut. Nah, itu tidak disebut pada
waktu yang lain, tentang penunggang ini. Tetapi, sejak, sekarang
itu disebut, bahwa ia disebut Maut.
120 Tetapi di bawah wahyu dari singa…Nah perhatikan.
Sekarang saya ingin membaca ini dengan teliti, agar saya yakin;
telah mencatat beberapa tempat, berdiri di sini. Di bawah,
bukan di bawah wahyu dari zaman singa, atau dari zaman yang
pertama, zaman permulaan, Ini tidak disingkapkan. Zaman
berikutnya adalah zaman lembu, yaitu zaman kegelapan, abad
pertengahan, masih tidak disingkapkan apa Itu. Begitu pula
Makhluk yang seperti-manusia itu, hikmat, melambangkan para
reformator, Luther dan Wesley dan sebagainya, Itu masih tidak
disingkapkan. Tetapi di zaman rajawali, zaman terakhir, zaman
kenabian, di mana akan ada ucapan nabi, lihatlah, kepada siapa
rahasia-rahasia itu selalu datang! Nah di sanalah kita…
121 Kita akan diam di situ sebentar, malam ini, supaya Anda
mengerti sepenuhnya. Nah, kebanyakan, Anda menyadari,
ini…Saya bukan hanya berbicara kepada kelompok ini di
sini. Kaset-kaset ini pergi ke mana-mana, ya, dan saya harus
membuat ini jelas. Sebab, seseorang hanya akan mendapat
satu kaset, dan kemudian, jika mereka tidak mendapat yang
lainnya, mereka menjadi terlalu memikirkan, ya. Allah telah
menjanjikan Ini, ya, untuk hari ini, untuk yang terakhir,
mengakhiri semua hal yang berbeda ini yang telah terjadi dan
dikacaukan. Kita…
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122 Kita telah mendengar tentang baju Elia. Kita telah
mendengar tentang jubah Elia. Oh, pernah ada orang-orang
yang…John Alexander Dowie dikubur di sana, mengenakan
se—sebuah jubah. Ia katakan bahwa ia adalah Elisa. Dan kita
telah melihat segala hal yang seperti itu. Apa itu, sebenarnya?
Itu hanya untuk membawa pergi suatu Kebenaran yang akan
disampaikan. Paham? Mereka menemukan kristus-kristus palsu
sebelum masa Yesus. Paham? Mereka selalu melakukan itu.
Itu adalah Iblis, menyebarkan yang palsu, untuk mengacaukan
pikiran dan iman orang, sebelum hal itu benar-benar terjadi.
Itu saja.
123 Tidakkah Gamaliel mengatakan hal yang sama kepada
orang-orang Yahudi pada hari itu? Dikatakan, “Bukankah
dahulu muncul seorang laki-laki, yang mengaku sebagai Ini?
Dan mereka membawa empat ratus orang ke padang gurun.
Mereka tewas, dan sebagainya.”
124 Dikatakan, “Setiap ranting yang tidak ditanam oleh Bapa-
Ku yang di Sorga,” Yesus katakan, “akan dicabut dengan akar-
akarnya.”
125 Gamaliel berkata, “Biarkanlah mereka. Jika mereka, jika
itu bukan berasal dari Allah, bukankah itu akan lenyap? Tetapi
kalau itu berasal dari Allah, nanti kamu ternyata melawan
Allah.” Laki-laki itumemakai hikmat. Ia adalah seorang guru.
126 Nah perhatikan. Nah, untuk mengakhiri semua rahasia ini,
Allah telah berjanji bahwa akan bangkit seorang Elisa yang
sejati, laki-laki tertentu yang diurapi dengan Roh itu, dan itu
akan menyingkapkan. Ia menjanjikannya dalam Maleakhi 4.
Dan saya menerima catatan dan surat-surat yang mengatakan
bahwa itu tidak demikian, tetapi saya ingin berbicara dengan
orang itu. Paham? Wah, Anda tidak bisa menyangkal itu.
Setiap ahli teologi yang sejati, dan baik tahu bahwa itu adalah
Kebenaran, yang sedang mereka cari.
127 Tetapi sama seperti ketika Yohanes datang, pendahulu
pertama dari Kristus. Wah, mereka tidak mengenali dia, sebab
ada hal-hal yang begitu besar yang dinubuatkan tentang dia.
Wah, ia akan “membuat semua tempat yang tinggi menjadi
rendah, dan semua tempat yang rendah menjadi tinggi, tempat
yang berlekuk-lekuk akan diratakan.” Dan, oh, ia…Nabi-nabi:
Yesaya, tujuh ratus dua belas tahun sebelum kelahirannya; dan
Maleakhi, empat ratus tahun sebelum ia datang ke tempat
itu; mereka semua menubuatkan tentang dia. Dan mereka
menantikan suatu lorong dari Sorga untuk diturunkan, dan nabi
ini berjalan ke luar dengan tongkat di tangannya, dari Allah.
128 Dan apa yang terjadi? Seorang yang Anda…bahkan
tidak bisa menunjukkan kartu persekutuan. Ia tidak bisa
menunjukkan suatu kualifikasi. Tinggal di padang gurun;
bahkan tidak memiliki pendidikan sekolah. Kami diberi tahu,
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oleh ahli sejarah, bahwa ia pergi ke padang gurun ketika ia
berusia sembilan tahun, setelah kematian ayah dan ibunya. Dan
dibesarkan…Tugasnya terlalu penting, untuk terlibat dengan
suatu seminari. Ia harus—ia harusmengumumkanMesias.
129 Allah tidak bisa memakai seseorang yang penuh dengan
teologi. Ia tidak bisa memakainya, sebab ia akan selalu hanyut
kembali. Itulah jalur belajarnya. Ia hanyut kembali ke situ.
Maka, ia pergi untuk melihat sesuatu, ia mencoba untuk
hanyut kembali kepada apa yang diajarkan oleh guru-guru itu.
Lebih baik jika Anda menjauhi hal-hal itu, dan hanya percaya
kepada Allah.
130 Dan kita mendapati bahwa mereka tidak mengenali dia.
Bahkan para rasul yang sedang berdiri di sana, tidak mengenali
dia. Kenapa, mereka berkata, “Mengapa Kitab Suci berkata,
ahli-ahli Taurat, berkata bahwa Elia…”
131 Ia berkata, “Wah, ia sudah datang, dan kamu tidak
mengenal dia.”
132 Dan di sanalah saya mencontoh kebangkitan, atau
Pengangkatan. Itu akan pergi, dan mereka akan…Saya tahu
itu kedengarannya aneh. Tetapi mungkin Anda akan tahu lebih
banyak sedikit setelah malam ini, jika Tuhan menghendaki,
sebenarnya itu akan bagaimana, lihatlah. Itu akan sangat
rahasia, tidak ada orang yang akan tahu tentang itu, hampir.
Dunia hanya akan berpikir, berjalan terus saja seperti yang
selalu ia lakukan, ya, dan hanya…Selalu begitu cara Ia
melakukannya.
133 Anda tahu, saya ragu apakah satu—satu…Saya katakan,
satu-per-sembilan-belas persen dari penduduk di bumi, pernah
mengetahui bahwa Yesus Kristus ada di sini ketika Ia ada di sini.
Tahukah Anda, ketika Elia bernubuat, saya ragu apakah hampir
tidak ada orang yang tahu bahwa ia adalah…Mereka memang
tahu di sana ada seorang yang sinting, orang tua yang fanatik,
tetapi merekamembenci dia. Tentu. Dia adalah apa yangmereka
sebut orang aneh.
134 Dan saya pikir, setiap orang Kristen yang lahir-kembali
adalah seorang yang agak aneh, bagi—bagi dunia, sebab Anda
telah diubah. Anda berasal dari dunia yang lain. Roh Anda
berasal dari seberang jurang itu. Dan hal ini di sini begitu
kacau…Maka, jika Anda—Anda tidak berbeda, ada sesuatu
yang salah; Anda, Anda masih terlalu terikat ke bumi. Anda
seharusnya berpikiran-Sorgawi. Dan Sorga hidup menurut
Firman.
135 Nah, kita melihat bahwa ini—hal yang besar ini terjadi.
Nah, kita percaya bahwa akan ada kedatangan Roh Elisa yang
sejati. Itu telah diprediksikan akan begitu, ya. Dan kita harus
ingat bahwa itu akan ada di sini, pada musim dan waktunya
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sendiri. Mungkin kita sedang meletakkan sebuah fondasi untuk
itu sekarang. Dan itu tidak…tidak akan berupa organisasi.
136 Saya—saya tidak setuju dengan seorang teman baik saya,
tentang itu. Ia katakan itu akan berupa sekelompok orang.
Saya ingin Anda menunjukkan itu kepada saya dengan Kitab
Suci. Allah, Allah yang tidak berubah, tidak pernah mengubah
rencana-Nya. Jika Iamengubah, maka Ia bukanAllah; itu benar,
sebab Ia adalah seorang yang fana, dan Ia hanya mengetahui
seperti saya, dan Ia membuat kesalahan.
137 Allah tidak pernah mengubah rencana-Nya, sejak di taman
Eden. Ia telah membuat sebuah rencana penebusan; itu adalah
Darah. Dan kita telah mencoba pendidikan. Kita telah mencoba
sistem diktator. Kita telah mencoba psikologi. Kita telah
mencoba denominasi. Kita telah mencoba segala sesuatu, untuk
mendorong setiap orang bersatu, atau bersama-sama mengasihi
setiap orang, dan segala sesuatu yang lain. Tidak ada tempat
bersekutu yang lain kecuali di bawah Darah itu, masih tidak,
itulah satu-satunya tempat di mana Allah bertemu dengan
manusia.
138 Allah selalu berhubungan dengan satu orang. Dua orang
memiliki dua ide. Tidak pernah ada dua nabi besar di
bumi, bernubuat pada waktu yang sama. Pandanglah ke
belakang dan lihat apakah ada. Tidak, Pak. Terlalu banyak
kekacauan! Ia harus mendapatkan seorang laki-laki yang
berserah sepenuhnya, dan memakai orang itu. Ia mencari
orang itu.
139 Tetapi akan ada seorang, suatu saat, seseorang yang mau
mendengarkan Dia, Kata demi Kata. Saya tidak peduli apa
yang dikatakan orang lain, mereka tidak akan pernah berpindah
dari Itu. Itu benar. Mereka akan menunggu DEMIKIANLAH
FIRMAN TUHAN. Dan, maka, mereka tidak akan bergerak
sampai saat itu. Ia akan dibuktikan dengan baik. Anda akan…
140 Nah, dunia luar akan membenci itu, tetapi Benih pilihan,
Benih yang ditetapkan dari semula, seperti yang ada pada masa
Yesus, ketika Terang itu bersinar, Benih itu akan Hidup seperti
itu. [Saudara Branham membunyikan jarinya satu kali—Ed.]
Mereka akan mengetahui Itu. Mereka akan mengerti Itu. Anda
tidak perlumengatakan sepatah kata tentang Itu.
141 Wanita itu berkata, “Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa
Engkau seorang Nabi. Aku tahu apabila Mesias datang, Ia
akan…”

Ia berkata, “Akulah Dia.”
142 Wah, itu, itu cukup. Ia tidak perlu menunggu sepanjang
malam, dan menunggu malam berikutnya. Ia menerima-Nya
saat itu juga. Ia berada dalam perjalanannya. Ia memberi tahu
mereka tentang Itu.
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143 Nah ingatlah, nah, zaman pertama adalah zaman singa.
Itu adalah Singa dari suku Yehuda, Kristus. Pengaruh dari
Kehidupan-Nya Sendiri, mengambil zaman itu. ItulahMakhluk
yang pertama, yang berarti “Kekuatan,” yang menjawab dengan
suara manusia.
144 Zaman berikutnya adalah zaman lembu, atau zaman
penunggang kuda-hitam. Paham?
145 Nah, alasan bahwa zaman pertama ini adalah zaman
yang putih, adalah…Seperti—seperti yang selalu saya dengar
dikatakan orang bahwa penunggang pertama itu, yang putih,
adalah kekuatan dari gereja, yang keluar untuk merebut
kemenangan. Dan kita mendapati bahwa ia diberikan sebuah
mahkota, bahwa itulah dia. Itu adalah gereja. Itu adalah
gereja, tetapi ia pergi ke mana? Pergi ke Roma. Di sanalah ia
melakukannya. Ia menerimamahkotanya.
146 Nah, zaman kedua adalah—adalah penunggang kuda-
merah, yaitu zaman kegelapan.
147 Dan sekarang—sekarang, itu—zaman berikutnya, adalah—
manusia, dari zaman penunggang kuda-hitam. Dan ia adalah
zaman para reformator, lihat, ketika—Suara itu berkata.
Nah, penunggang kuda-hitam, itu adalah antikristus. Tetapi
Pribadi yang berbicara di dalam zaman itu dilambangkan
sebagai manusia, dan itu adalah hikmat, pintar, cerdik.
Paham? Dan mereka tidak memahaminya, lihat. Mereka tidak
menyebut…Mereka tidak menamakan dia. Paham? Mereka
hanya mengatakan itu pergi ke luar.
148 Tetapi sekarang, ketika zaman rajawali muncul, itulah
dia yang…Allah selalu menyamakan nabi-nabi-Nya dengan
rajawali. Ia menyebut diri-Nya sendiri rajawali. Rajawali
terbang begitu tinggi, tidak ada yang lain yang bisa menyentuh
dia. Bukan hanya ia di atas sana, tetapi ia dibentuk untuk posisi
itu. Apabila ia naik ke atas sana, ia bisa melihat di mana ia
berada. Beberapa orang naik ke atas sana dan tidak bisa melihat
di mana mereka berada, maka tidak ada gunanya naik ke atas
sana. Tetapi jika Anda…
149 Tetapi biarlah seekor burung gagak terbang bersama seekor
burung rajawali, atau burung elang, salah satu, maka ia akan
pecah. Ia harus diberi tekanan udara untuk tempat ke mana
ia pergi.
150 Itulah masalahnya hari ini, beberapa dari kita tidak diberi
tekanan udara. Kita terlalu cepat meledak, Anda lihat, apabila
kitamelompat. Dan, tetapi, kita harus diberi tekanan udara.
151 Apabila Anda naik ke atas sana, dan memiliki penglihatan
yang tajam seperti rajawali, untuk melihat apa yang sedang
datang, dan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, zaman
rajawali menyingkapkan Itu. Sekarang kita tahu, zaman
rajawali itu telah dijanjikan dalam Wahyu 10:7 dan dalam
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Maleakhi…:1, 4. Itu akan terjadi di akhir zaman, ya, itu benar,
bahwa itu akan ada di sini. Baiklah. Perhatikan.
152 Nah, sobat ini, kita mendapati bahwa ia menunggang kuda
pucat. Pucat! Oh, wah! Setelah, perhatikan setelah…
153 “Enam-puluh-delapan juta orang Protestan,” seperti yang
kita kutip dari—dari Schmucker’s Glorious Reform, dari—dari
sejarah para martir Roma, kemarin malam. Kita menemukan
itu, sampai tahun 1500, saya percaya begitu, atau delapan
belas-…Saya tidak ingat dengan pasti sekarang. Tetapi itu
adalah enam-puluh-delapan juta orang yang dibunuh, karena
memprotes gereja Roma yang pertama, Roma. Tidak heran, ia
bisa menyamar dalam nama pribadi…dan disebut Maut. Ia
memang itu.
154 Nah, hanya Allah yang tahu ia membunuh berapa banyak
orang secara rohani, dengan ajarannya yang anti-Alkitab, -
Firman! Inilah dia yang membantai enam-puluh-delapan juta
orang dengan pedang, dan membunuh mereka. Dan mungkin,
benar-benar, miliaran orang mati secara rohani, karena ajaran
palsunya. Tidak heran ia bisamendapat namaMaut!
155 Lihatkah penunggang itu? Tahap pertama, sebagai
antikristus, ia adalah maut, dari awalnya; tetapi ia polos ketika
itu. Lalu ia menerima sebuah mahkota, tiara; dan ketika ia
menerima itu, maka ia bersatu, Iblis menyatukan gereja dan
negaranya, sebab ia berkuasa atas dua-duanya setelah itu.
Antikristus adalah Iblis, dalam bentuk seorangmanusia.
156 Dan kemudian, Injil Matius, juga, saya percaya, itu pasal
ke-4, memberi tahu kita hal itu—itu. Iblis membawa Yesus,
Tuhan kita, ke atas, dan memperlihatkan kepada-Nya kerajaan-
kerajaan di dunia, semuanya, dalam sekejap, dan kemuliaannya,
menawarkan itu kepada-Nya. Dan ia berkata…Semua, semua
itu adalah miliknya.
157 Maka, Anda lihat, maka, jika ia bisa menyatukan negaranya
dan gerejanya, berarti penunggang kuda-merah itu bisa
menunggang, tentu. Paham? Benar! Nah, lalu, kita mengetahui
rahasianya di sini, di dalam gereja dan negaranya.
158 Tahap keempat dari pelayanannya, ia disebut binatang.
Pertama ia disebut antikristus, ya; lalu ia disebut nabi palsu;
lalu ia disebut binatang. Sekarang kita menemukan dia di sini
disebut sebagai binatang. Nah, saya ingin Anda perhatikan, itu
setelah kuda keempat.
159 Dan kuda keempat ini, jika Anda perhatikan, semua…
Yang pertama putih; lalu yang berikutnya merah; dan yang
berikutnya hitam; dan yang keempat, ketiga yang lain ini
semuanya diwakili di dalam itu; sebab, pucat adalah merah
dan—dan putih, dan maka, dicampur bersama. Paham? Ia…
Itu—itu semuanya dicampur dalam satu kuda ini. Paham? Dan di
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situ ia menjadi empat, atau, sebetulnya, tiga di dalam satu. Dan
itu semuanya dicampur di dalam satu itu.
160 Sekarang saya ingin Anda perhatikan keempatnya dari
mereka. Perhatikan kesalahannya, dari empat, dari matematika
rohani. Allah adalah tiga. Ini adalah empat. Ia di dalam empat,
di sini. Pertama, antikristus, putih; kedua, nabi palsu, merah;
ketiga, vikaris atas sorga dan bumi dan—dan purgatori, hitam;
yang keempat, binatang itu, kuda pucat, Iblis ditendang ke
luar dari Sorga. Anda ingin membaca itu? Wahyu 12:13, Iblis
ditendang ke luar dari Sorga. Lalu dalam Wahyu 13:1, 8, ia
menjelma di dalam orang dari binatang itu.
161 Pertama ia adalah antikristus, hanya—hanya sebuah ajaran
yang disebut pengikut Nikolaus; lalu ia menjadi, dari itu,
menjadi nabi palsu. Jika ia adalah seorang antikristus,
antikristus adalahmenentang. Sesuatu yang menentang Firman
Allah adalah menentang Allah, karena Firman adalah Allah.
“Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-
sama dengan Allah, dan Firman itu telah menjadi manusia,
Kristus, dan diam di antara kita.” Dan sekarang ia menentang
Firman, maka ia adalah antikristus. Tetapi suatu roh tidak
bisa dimahkotai; itulah alasannya ia tidak menerima mahkota.
Hanya sebuah busur, tanpa anak panah.
162 Lalu ketika ia datang, saat untuk dimahkotai, maka ia
menjadi nabi palsu dari ajaran antikristusnya. Mengerti? Lalu
ia mendapat sebilah pedang, sebab ia menyatukan semua
kekuatannya, maka ia tidak perlu bertanya kepada siapa pun.
Ia adalah pemerintah negara; ia adalah pemerintah Sorga.
Menerima mahkota bersusun tiga. Membuat sebuah ide sendiri
yang disebut “purgatori.” Di mana, jika—jika beberapa dari
mereka mati di sana, dan orang-orang memiliki uang, ingin
membayar supaya mereka keluar, ia bisa mendoakan mereka
keluar dari situ. Sebab, ia memiliki kuasa untuk melakukannya;
ia adalah seorang vikaris. Tentu saja, ia adalah itu. “Ia
menggantikanAllah, di bumi.” Jika itu tidak sejelas apa pun!
163 Kita menemukan itu, menariknya ke bawah, melalui
Alkitab, dan menghitung angka bilangannya dan segala yang
lainnya. Inilah dia…?…tepat di sini dalam nomor empat,
bukan nomor tiga. Nomor empat, ya.
164 Sekarang mari kita buka, Wahyu 12. Mari kita baca ini
sedikit saja, sebab kita—kita ada waktu untuk membacanya.
Dan mari kita baca Wahyu—pasal ke-12 dan ayat ke-13. “Pada
saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat…” Bukan, saya
membaca—sayamembaca bagian yang salah. Ke-13:

Danketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan
di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan
Anak laki-laki itu.
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165 Nah, Anda lihat, ia dilemparkan, ke atas bumi, dan
menjelma, sebagaimana roh antikristus itu menjelma ke dalam
seorang laki-laki. Laki-laki itu berubah dari satu hal ke hal yang
lain, dari roh antikristus ke nabi palsu, dan kemudian binatang
itu masuk ke dalam dia.
166 Tepat seperti pertumbuhan Gereja; gerejanya bergerak
dari—dari antikristus ke nabi palsu, dan, di zaman besar
yang akan datang, binatang itu yang akan bangkit. Maka,
Gereja datang dengan cara yang sama, melalui pembenaran,
pengudusan, dan baptisan Roh Kudus, yaitu Kristus di dalam
umat itu, tepat sekali. Dan ia memiliki apa yang dikiaskan oleh
Itu di sana, itu…ya, kiasan-Nya, lebih tepatnya. Itulah dia,
tepat sekali. Itulah dia. Ia telah ditendang ke luar dari Sorga.
167 Sekarang kitamendapati, dalamWahyu 13:1 sampai 8.

Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat
seekor binatang keluar…

168 Nah, ini 12, dimana ia ditendang ke luar. Nah perhatikan.
…melihat seekor binatang keluar dari dalam laut,

bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas
tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada
kepalanya tertulis nama-nama hujat.
Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul,

dan kakinya…
169 Oh, kalau saja kita ada waktu sekarang, kita akan
mengambil sisa dari malam ini, tepat pada simbol-simbol itu
di sana, dan menunjukkan, membawanya langsung kepada dia
lagi. Setiap, kebanyakan dari Anda sekalian mengetahui itu,
dari pelajaran-pelajaran lain.

…seperti…kaki beruang dan mulutnya…
mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya
kekuatannya,…takhtanya dan…kekuasaannya.

170 Huh! Jelmaan Iblis! Paham?
Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-

kepalanya seperti…kena luka yang membahayakan
hidupnya,…

171 Dan terus, sambil kita berjalan terus, jikaAndamau, apabila
Anda mendapat kesempatan untuk membaca terus ke bawah.
Tidak, mari—mari kita membaca saja sedikit.

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

172 Anda perhatikan saja! Janganlah Anda memperhatikan
komunisme. Itu bukan apa-apa kecuali sebuah alat, di tangan
Allah, untuk membantu Anda suatu hari untuk, “membalaskan
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darah itu,” seperti yang akan kita dapatkan besok malam.
Paham?

Dan mereka menyembah naga itu…
173 Siapakah naga itu? Iblis. Benarkah itu? “Naga merah.”
Baiklah.

…karena iamemberikan kekuasaan kepada binatang
itu (dari mana ia mendapat kuasanya, lihatlah). Dan
mereka menyembah binatang itu, sambil berkata:
“Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan
siapakah yang dapat berperang melawan dia?”
Dan kepada binatang itu diberikanmulut, yang penuh

kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga
kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan
lamanya.
Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah,

(Nah itu, lihatlah. Baiklah.)…menghujat nama-Nya
(memberikan dia sebuah gelar)…kemah kediaman-
Nya (yaitu kediaman Roh Kudus),…

174 Untuk menjadikan itu sebuah tempat di Roma, Kota
Vatikan. Anda bisa membaca terus saja:

…dan semua mereka yang diam di sorga.
175 Menghujat mereka, dengan mengatakan bahwa mereka
adalah pengantara.

Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan
orang-orang kudus (dan ia melakukannya), dan untuk
mengalahkan mereka (ia melakukannya):…

176 Membakar mereka di atas tiang! Menjadikan mereka
mangsa singa! Dan membunuh mereka dengan cara apa pun
yang ia bisa!

…dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku
dan umat…bahasa, dan bangsa.

177 Itu tidak pernah menjadi begitu di Roma sampai Roma
penyembah berhala diubah menjadi Roma kepausan, dan
kekuatan Katolik menyebar ke seluruh dunia, menjadi gereja
Katolik yang universal.

Dan semua orang yang diam di atas bumi akan
menyembahnya, yaitu setiap orang yangNamanya tidak
tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab…

178 “JanganlahmenyentuhMinyak danAnggur-Ku!” Paham?
Dan semua orang yang diam di atas bumi akan

menyembahnya, yaitu setiap orang yangNamanya tidak
tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan
dari Anak Domba, yang telah disembelih.
Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!
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Barangsiapa ditentukan untuk ditawan, ia akan
ditawan; barangsiapa ditentukan untuk dibunuh
dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang
penting di sini ialah ketabahan dan…iman orang-
orang kudus.

179 Nah, kita melihat dia datang, semalam, dengan pedangnya
yang besar, untuk membunuh.

180 Kita tahu bahwa ia terbunuh oleh pedang, juga, pedang
Firman. Firman Allah, tajam, pedang bermata-dua, membunuh
dia, membunuh dia sampai habis. Tunggulah sampai Ketujuh
Guruh itu memperdengarkan suara-Nya kepada kelompok
itu yang benar-benar dapat menerima Firman Allah dan
memberikan Itu di sana, Itu akan mengiris dan memotong.
Dan mereka bisa menutup langit. Mereka bisa menutup ini,
atau melakukan itu, apa saja yang mereka inginkan. Glori! Ia
akan dibunuh dengan Firman yang keluar dari mulut-Nya, lebih
tajam dari pedang bermata-dua. Mereka bisa memanggil lalat
sebanyak seratus miliar ton kalau mereka mau. Amin. Apa pun
yang mereka katakan, akan terjadi, sebab Itu adalah Firman
Allah yang keluar dari mulut Allah. Ya. Amin. Allah, selalu, Itu
adalah Firman-Nya, tetapi Ia selalu memakai manusia untuk
mengerjakan Itu.

181 Allah bisa memanggil lalat-lalat itu, di sana di Mesir, tetapi
Ia berkata, “Musa, itu tugasmu. Aku hanya akan memberi tahu
kepadamu apa yang harus dilakukan, dan engkau lakukan itu.”
Iamelaksanakan itu sepenuhnya. Paham? Ia—Ia dapatmemilih—
matahari untuk memanggil itu, Ia dapat membuat bulan untuk
memanggil itu, atau angin untuk memanggil itu. Tetapi, Ia—Ia
berkata, “Musa.” Itu—itulah…Iamemilihmanusia. Baiklah.

182 Sekarang kita mendapati di sini, bahwa Iblis ini, setelah
dilempar dari Sorga, menjelmakan dirinya dalam binatang itu.
Dan sekarang ia adalah seekor binatang; antikristus, nabi palsu,
dan sekarang binatang. Dan dinamakan Maut! Dan Kerajaan
maut mengikutinya! Benar-benar Iblis, di atas takhtanya! Oh,
wah! Di atas bumi, ia adalah Iblis, wakil, di atas bumi, sekarang
ia adalah kepala dari kerajaan-kerajaan di dunia, kerajaan-
kerajaan yang sama yang ia tawarkan kepada Tuhan Yesus
dalamMatius 4. Iblis sekarangmenjadi seorang raja penuh.

183 Nah, ini terjadi nanti. Ia adalah nabi palsu sekarang.
Ia akan menjadi binatang, setelah beberapa lama, ketika ia
membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Yahudi di sana.
Anda tahu bagaimana kita…Baiklah, perhatikan sekarang, ia
akan diberikan hati binatang, pada waktu itu, dan Iblis akan
menjelmakan dirinya. Sebab, ketika Gereja naik, Iblis dilempar
ke luar. Paham? Paham? Itu selesai, ketika itu, itu, semua
tuduhannya selesai. Paham? Nah, selama…
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184 Lihat, selama Pengantara itu masih di atas Takhta, Iblis
bisa berdiri di sana dan menuduh, sebab ia adalah pengacara
dari pihak seberang. Ia adalah musuh Kristus. Dan Kristus…
Ia sedang berdiri di sana, si—si—si musuh sedang berdiri di
sana, sambil berkata, “Tetapi, tunggu! Adam jatuh! Adam telah
melakukan ini! Aku telahmengalahkan dia. Aku telahmembuat
istrinya percaya akan dusta. Dan Engkau mengatakan bahwa ia
akan dihukum karena itu. Aku berhasil!”
185 Tetapi Pengantara itu sedang berdiri di sana, amin, Kerabat
Penebus itu, amin, berdiri di sana dengan Darah yang
dapat mengambil hati orang berdosa yang paling jahat dan
mengubahnya. Pengantara itu berada di atas Takhta. Ya, Pak.

Iblis berkata, “Tetapi mereka bersalah!”
Ia bisa mengatakan, “Mereka tidak bersalah.”

186 Clorox itu ditemukan, atau dibuat, untuk menghilangkan
noda, menghilangkan warna dari tinta atau noda apa pun.
Mereka memilikinya. Itu akan menghancurkannya sampai
Anda tidak akan pernah menemukannya lagi. Itu kembali
menjadi gas, dan sepanjang jalan sampai ke sinar kosmik. Dan
melewati molekul dan segala yang lain, sampai itu berubah
kembali ke aslinya dari mana itu berasal. Itu adalah sebuah
ciptaan. Telah…Sebuah ciptaan, itu harus berasal dari seorang
Pencipta. Tetapi semua kimianya yang dibuat dan dicampur,
semuanya itu dihancurkan, dan hanya itu saja yang ada untuk
itu. Itu tidak ada lagi. Bahkan zat—zat air itu sendiri, bercampur
dengan Clorox, yang adalah abu.
187 Amin! Glori bagi Allah! Itu bersih semua. Itulah yang
dilakukan oleh Darah Yesus Kristus kepada anak Allah yang
sejati, ketika ia mengakui dosa itu dan berdiri di sana,
dibenarkan dalam Rahmat…-Nya! Kebaikan! Bahkan itu
begitu hebat sampai Allah berkata, “Aku malah tidak bisa
mengingat itu lagi. Dan secaramutlak ia adalah anak-Ku.”
188 “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, jika kamu berkata
kepada gunung ini ‘beranjaklah,’ dan tidak bimbang di dalam
hatimu, tetapi percaya akan apa yang telah kamu katakan,
kamu…itu akan terjadi. Kamu bisa menerima apa yang telah
kamu katakan.” Anda adalah seorang anak yang telah ditebus.
Amin! Saya tahu itu benar.
189 Saya pernah melihat tupai-tupai muncul di sana, dalam
enam kesempatan yang berbeda, yang saya tahu, dan itu tidak
lebih dari duduk di sini. Ia benar-benar…Ia bisa menciptakan
tupai sama seperti Ia bisa menciptakan lalat, atau katak, atau
apa pun yang lain. Ia, Ia adalah Allah, sang Pencipta. Benar!
Dan ketika tidak ada makhluk fana…
190 Tetapi apabila dosa dari orang fana itu diakui dan
diteteskan ke dalam Clorox itu, pemutih dari Yesus Kristus,
Itu memutihkan semua dosa. Ia secara murni tidak tercemar,
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tanpa dosa, tanpa kesalahan. “Ia yang lahir dari Allah tidak
berbuat dosa lagi, sebab ia tidak dapat berbuat dosa.” Pemutih
itu berdiri di antara dia danAllah. Bagaimana itu bisa sampai ke
sana, apabila itu telahmenghancurkannya danmengirimkannya
kembali kepada dia yangmenyelewengkan itu! Amin!
191 Huh! Saya merasa religius. Saya—saya beri tahu kepada
Anda, saya merasa terangsang sekarang sementara hal ini mulai
tersingkap.
192 Perhatikan, benar-benar Iblis, di atas takhtanya. Ya, Pak.
Menawarkan itu kepada Allah, menawarkannya kepada Tuhan
kita. Inilah dia, sedang duduk di sini, dengan hati binatang ini
di dalam dia. Nah, inilah orangnya, binatang itu, jelmaan iblis.
Ia menampakkan diri di sini di bumi, dengan alasan palsu. Oh,
wah, ampun! Dengan alasan palsu dari Firman yang benar, ia
menghubungkan dirinya dengan Firman.
193 Ia melakukan hal yang sama seperti yang di—dilakukan oleh
kiasannya, yaitu Yudas, dua ribu tahun yang lalu. Apa yang
ia lakukan? Yudas masuk, sebagai seorang yang percaya, dari
permulaan ia adalah seorang iblis. “Ia dilahirkan sebagai anak
yang harus binasa.” Ia tidak menipu Yesus, sebab Ia mengenal
dia dari semula; amin, sebab Ia adalah Firman. Baiklah. Dan,
ingatlah, Yudas memegang posisi sebagai bendahara, dan jatuh
karena uang.
194 Begitu pula yang dilakukan gereja hari ini! Gereja Katolik,
seperti yang kita lihat semalam, mengenakan biaya untuk doa
novena, mengenakan biaya untuk doa, dan mengenakan biaya
untuk segala sesuatu. Itu hampir sama, dan hal yang sama
jatuh kepada anak-anak perempuan gerejaKatolik, yaitu orang-
orang Protestan. Seluruh hal itu dibungkus dengan uang. Di
sanalahYudas jatuh, dan di sinilah ia jatuh, dan di sanalah orang
Protestan jatuh.
195 Perhatikan, menunggang kuda pucat ketika ia muncul
dalam perjalanannya, perjalanan terakhir ini. Ia berada dalam
perjalanan terakhirnya sekarang. Nah, itu bukan di masa kita.
Itu akan terjadi nanti. Ini adalah Meterai, yang diberi tahu
dahulu. Sebab, lihat, Gereja sudah naik ke atas ketika ini
terjadi. Ketika Kristus muncul di sini di bumi, se—se—seperti…
Sobat ini muncul, dan sepenuhnya, sepenuhnya menjadi iblis;
dari antikristus, turun sepanjang jalan, melalui nabi palsu, lalu
menjadi binatang, iblis itu sendiri. Dan ia menunggang kuda
pucat, diwarnai, dan dicampur dengan segala macam warna,
untukmenjadikan dia tampak pucat dan seperti maut.
196 Tetapi ketika Tuhan kita muncul di sini di bumi, Ia akan
menunggang kuda yang berwarna putih-salju. Dan Ia secara
sempurna, dan sepenuhnya akan, menjadi Imanuel, Firman
Allah yang menjelma di dalam seorang Manusia. Paham?
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Begitulah betapa besarnya perbedaan yang ada di antara
mereka. Itulah perbedaan di antara mereka.
197 Perhatikan, antikristus di atas kuda pucat itu, campuran
warna-warna. Kuda adalah binatang yang melambangkan
suatu kekuatan. Kekuatannya digabungkan semua. Kenapa? Itu
adalah politik, itu—itu adalah kekuatan nasional, itu adalah
kekuatan agama, itu adalah kekuatan setan. Segala macam
kekuatan itu dicampur semua, sebuah campuran, kuda pucat
itu. Ia memiliki segala macam kekuatan.
198 Tetapi ketika Yesus datang, itu di atas kuda satu warna-
yang-tegas, Firman. Amin!
199 Yang satu ini mencampur warnanya, merah, putih, hitam;
tiga warna menjadi satu, diwakili dalam satu warna. Dan tiga
kekuatan diwakili dalam satu; kuda putih, kuda hitam, kuda
merah.Dan tigamahkota, dalam satumahkota. Paham? Tentu.
200 Saya pernah melihat mahkota itu, saya sendiri; berdiri, oh,
begitu dekat dan melihatnya. Saya tidak bisa menyentuh itu,
karena ada kaca, di atasnya.Maka di sanalah itu berada, gembok
yang besar di atasnya, terletak di dalam sebuah kotak: mahkota
bersusun tiga. Maka saya tahu itu adalah kebenaran. Ah-
hah. Jadi di sanalah ia berada, tiara, vikaris: sorga, purgatori,
dan bumi.
201 Tiga kekuatan menjadi satu, lihat, tercampur semua dalam
satu warna, pucat. Maut berbicara dalam segenap hal itu;
politik, dan—dan agama, dan—dan kekuatan setan, dicampur
bersama. Politik, ia adalah raja politik, Iblis itu. Pintar! Huh!
Tentu. Jangan mencoba adu pintar dengan dia. Hanya—hanya
percayalah kepada Tuhan. Itu saja.
202 Seperti saya, semua, telah membahas itu sebelumnya.
Semua pintar, pendidikan dan hal-hal yang seperti itu, datang
dari pihak yang salah. Telusuri saja itu melalui Kitab Suci,
selidikilah apakah itu benar. Telusurilah anak-anak Kain dan
lihat mereka menjadi apa. Lalu telusurilah anak-anak Set,
lihat mereka apa. Bukan karena saya mendukung kebodohan,
sama sekali tidak. Tidak, Pak. Tetapi Anda ambillah seseorang,
hampir tidak ada, dari Alkitab, jarang sekali…
203 Dan ada seorang yang bernama Paulus, ia adalah seorang
yang pintar, dan ia katakan ia harus melupakan segala sesuatu
yang ia tahu, untuk mengenal Kristus. Ia katakan, “Aku tidak
datang kepadamu dengan kata-kata hikmat manusia yang
meyakinkan, tetapi aku datang kepadamu dengan Kekuatan
dari kebangkitanKristus.” Itu benar, KekuatanRohKudus!
204 Lihatlah yang lain. Beberapa dari mereka bahkan tidak
bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Dan—dan,
oh, lihatlah nabi-nabi itu sepanjang segala zaman, dan dari
mana mereka berasal, dan sebagainya. Mengerti apa yang saya
maksud?
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205 Lihatlah, itu pintar, pandai, dan hikmat. Hikmatlah
tepatnya hal yangmembuat Anda jauh dari Allah.
206 Ia memiliki tiga kekuatan, atau tiga—tiga kekuasaan: bumi,
Sorga, dan purgatori.
207 Ia, sendiri, adalah sebuah tritunggal. Dari itulah ia terdiri.
Dan ia menunggang dalam sebuah tritunggal. Kekuatannya
ada dalam sebuah tritunggal. Mahkotanya dalam sebuah
tritunggal. Kudanya dalam sebuah tritunggal. Itulah siapa
dia, sebuah tritunggal; sebuah kekuatan tritunggal, sebuah
mahkota tritunggal, (menunggang) seekor kuda tritunggal;
itulah jabatan-jabatan, empat lagi, lihat, empat lagi. Baiklah.
208 Tiga tahap dari pelayanannya, menjadikan dia satu pribadi,
jelmaan Iblis. Tiga tahap dari mini-…antikristus, nabi palsu,
dan binatang. Ketiganya, mengiaskan, ya. Nah itulah tiga
kiasan, nah, itu menjadikan dia.
209 Allah, Allah juga, menyatakan diri-Nya, dalam air, Darah,
Roh; menjadikan seorang Kristen seorang anak Allah, dengan
Firman Allah. Paham? Dan ketiga kekuatan ini menjadikan dia
iblis. Paham? Oh, Ini yang di sini, adalah air, Darah, dan Roh,
yang berasal dari Allah. Dan itu adalah politik, agama, dan
kekuatan setan, digabung, menjadikan dia si iblis.
210 Kedatangan Kristus yang pertama, seorang yang fana. Ia
datang tiga kali. Kristus ada dalam tiga. Paham? (Perhatikan
bagaimana ia datang; ia adalah empat.) Perhatikan Kristus.
Kedatangan Pertama, Ia datang sebagai seorang yang fana,
untuk berdarah dan mati. Benarkah itu? Itu adalah kedatangan-
Nya yang pertama. Kedatangan kedua adalah Pengangkatan;
kita bertemu dengan Dia di langit, orang yang kekal.
Kedatangan-Nya yang ketiga, Ia adalah jelmaan Allah. Amin!
[Saudara Branham bertepuk tangan satu kali—Ed.] Allah,
Imanuel, untukmemerintah di bumi! Itu benar, hanya tiga.
211 Tahap keempat dari penunggang itu, perhatikan. Tahap
keempat dari penunggang ini disebut Maut. Maut berarti
“Perpisahan Kekal dari Allah.” Itulah artinya maut, dipisahkan
Selama-lamanya dari Allah.
212 Nah, jika kita telahmenyingkapkan sobat ini, kelas, jika kita
telah menunjukkan dengan Alkitab, siapa sobat itu; dan bahkan
kita telahmembahas bukitnya, tempatnya dan segalanya, benar-
benar sangat terperinci, semuanya. Dan sekarang ia disebut,
oleh rajawali itu, “Maut.” Begitulah Ia menyebut dia. Ingatlah,
di sini, lihatlah, maut adalah perpisahan Kekal.
213 Ingatlah, orang kudus tidak mati. Mereka tidur, bukan mati.
“Barangsiapa mendengar Perkataan-Ku, dan percaya kepada
Dia yang mengutus Aku, mempunyai Hidup Kekal.” Itu benar.
“Tidak akan turut dihukum; sudah pindah dari dalam maut
ke dalam Hidup. Akulah Kebangkitan dan Hidup,” kata Yesus.
“Barangsiapa percaya kepada-Ku, walaupun ia sudah mati, ia
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akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya
kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya.” Lazarus, mati?
“Ia tidur.”
214 “Jangan takut, anak ini tidak mati, tetapi tidur.” Mereka
menertawakan Dia. Benarkah itu? Oh, wah! Lihatlah, orang
kudus tidak mati.
215 Terpisah dari Allah adalahmaut, kematianKekal. Dan sobat
ini disebut “Maut,” maka menjauhlah dari dia. Dia itu apa?
Sebuah sistem yang terorganisasi, organisasi; yang pertama,
nomor satu, gereja, terorganisasi, dan ketika ia mengambil—
pengertian dari Konstantinus, di Konsili Nicea.
216 Kami membawa wanita-wanita itu, semalam, dan
menunjukkan bagaimana Hawa, mempelai wanita yang
pertama, sebelum suaminya datang kepadanya, ia jatuh,
dengan tidak memercayai Firman Allah di Eden. Mempelai
wanita rohani yang dilahirkan pada Hari Pentakosta dari
Kristus, sebelum Ia bisa datang kepadanya, apa yang terjadi?
Ia jatuh, di Roma. Apa? Kehilangan haknya atas Firman, untuk
mendapatkan dogma. Amin. Oh, wah!
217 Saya—saya—saya merasa rangsangan itu datang lagi ke atas
saya, ya, Pak, karena memikirkan itu…Saya tidak bermaksud
untuk bertingkah laku gila. Saya tidak bermaksud begitu. Tetapi
saya hanya…Anda tidak menyadari apa pengaruhnya pada
saya. Sekarang saya sudah duduk dalam hal ini selama empat
hari. Hanya…dan saya harus mengatakan sesuatu, seperti
membuat sayamerasa sebagai manusia lagi. Anda tahu apa yang
saya maksud. Ya. Baiklah. Mulai berbicara seperti itu, dan saya
melihat penglihatan muncul di mana-mana. Itu benar. Lihat,
itulah alasannya saya mengatakan sesuatu untuk membuat saya
kembali lagi, danmenyentak untuk kembali lagi. Paham?
218 Apakah Anda pernah memperhatikan saya ketika saya
melayani antrean untuk menyingkapkan rahasia di hati? Saya
mengatakan sesuatu, yang membuat orang tertawa; lalu saya
mengatakan sesuatu, yang membuat orang menangis; lalu
saya mengatakan sesuatu, yang membuat mereka marah. Saya
melihat sesuatu. Dan saya mengatakan sesuatu, untuk melihat
bagaimana reaksinya, lalu saya melihat terang macam apa
yang ada di atas mereka, apa yang terjadi. Maka saya tahu
di mana itu, dan saya tahu apakah Itu memanggil atau tidak.
Jika itu bukan…Diam di sana, orang percaya sejati, baiklah.
Anda memanggil mereka, lalu, berkata, “Anda, Ini-dan-itu.”
Lihatlah.
219 Dan ketika Anda menunduk, Roh mulai mengurapi, lalu
mulai melihat kilat itu datang dari mana-mana, ya, seperti itu,
di mana-mana, sekeliling ruangan. Maka, itulah alasannya saya
mengatakan sesuatu, seperti untuk mulai lagi, mulai yang baru
lagi, ya.
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220 Sejak hari Minggu yang lalu, saya duduk saja di dalam
sebuah ruangan, berdoa saja, itu saja, dan di bawah urapan. Dan
saya tahu Ini adalah benar. Jika Anda percaya kepada Allah,
saya tahu Anda percaya, Anda perhatikan saja di akhir pekan
ini. Ah-hah. Paham? Paham? Baiklah. Paham?
221 Nah, maut artinya perpisahan Kekal dari Allah. Dan
ingatlah, sekarang, orang kudus tidak mati.
222 Ingatlah, mempelai wanitanya diberikan seekor kuda pucat,
itu…Maksud saya, penunggang ini diberikan seekor kuda
pucat, untuk—untuk pergi ke luar dengan itu. Ia diberikan
ini—kuda pucat ini, untuk pergi ke luar dengan itu. Dan ia
menunggang kuda pucat ini, maut. Sekarang kita tahu apa itu.
Kita tahu gereja apa itu.
223 Dan ingatlah, kemarin malam, ia bukan hanya “pelacur,” ia
adalah “ibu dari wanita-wanita pelacur.”
224 Dan kita mengetahui, bahwa apa yang menjadikan dia
seorang pelacur, adalah, wanita yaitu tipe wanita yang seperti
itu. Saya hanya…Itu adalah kata yang tegas, untuk dikatakan
di antara hadirin campuran. Tetapi Alkitab berkata begitu,
lihatlah. Maka, maka, kita menyadari bahwa itu—itu adalah
seorang wanita yang tidak setia kepada janji perkawinannya.
Dan Anda lihat, ia seharusnya, mengatakan sendiri, menyebut
dirinya sendiri, “Ratu Sorga.” (Itu adalah Mempelai Wanita
Allah. Allah adalah Kristus.) Dan kita mendapati bahwa ia
berbuat zinah, dan ia menyebabkan raja-raja di bumi berbuat
zinah, dan semua orang kaya, dan orang-orang hebat itu.
Seluruh bumi mengikuti dia. Paham?
225 Dan kemudian kita mendapati bahwa ia melahirkan
beberapa anak perempuan, dan mereka adalah wanita-wanita
pelacur. Apa itu pelacur selain wanita tuna susila, hal
yang sama; pezinah, perzinahan, jahat, zinah, berbuat. Apa
yang mereka lakukan? Menjadi organisasi, membuat sebuah
sistem, mengajarkan sistem buatan-manusia, Pentakosta dan
sekumpulan itu!
226 Nah, jangan biarkan hati—hati nurani Anda jatuh di
kantong Anda, Pentakosta. Biarlah saya memberi tahu Anda
sesuatu. Mari kita tatap hal itu di wajahnya. Kita sudah
terlambat dalam perjalanan kita sekarang, untuk bersikap
sungkan-sungkan. Lihatlah ke sini.
227 Kita sedang hidup di Zaman Gereja Laodikia. Dan itu
adalah zaman gereja yang paling konyol dari semua yang
lainnya, suam-suam kuku, dan satu-satunya di mana Kristus
berada di luar, mencoba untukmasuk kembali. Dan itulah pesan
Pentakosta, berkata, “Aku kaya!” Ha, dahulu Anda miskin,
terlebih dahulu. Sekarang Anda benar-benar telah menjadi
kaya, lihatlah. “Tidak kekurangan apa-apa!” Dan—dan, oh,
dahulu Anda bagaimana!
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228 Ia berkata, “Engkau telanjang, malang, buta, miskin,
melarat, dan bahkan tidakmengetahuinya.”
229 Nah, jika seseorang telanjang, di luar di jalanan, dan
mengetahuinya, wah, ia akanmencobamenolong dirinya sendiri.
Tetapi apabila ia—apabila ia tidak mengetahuinya, dan Anda
tidak bisa memberi tahu dia yang lain, maka ia berada dalam
keadaan yang buruk. Allah kasihanilah dia. Benar. Perhatikan.
Oh, wah!
230 Nah, ingatlah, antikristus ini, dia sendiri, sebagai laki-laki
itu; mempelai wanitanya, yaitu gerejanya, “diberikan waktu
untuk bertobat, dan ia tidak mau bertobat,” di zaman gereja itu,
Tiatira. Anda ingat itu? Dapatkah Anda…?
231 Baik, mari kita kembali sebentar. Itu tidak akan menyakiti
kita untuk kembali sebentar. Mari kita kembali, ke pasal ke-
2, sebentar. Kita akan membaca saja, pasal ke-2 dari…nah,
Tiatira. Nah perhatikan ini, benar-benar cepat sekarang. Wah,
kita sudah hampir waktu penutupan, dan masih belum mulai.
Tetapi, perhatikan, Tiatira. Nah, itu mulai dari ayat ke-18 dari—
dari pasal ke-2.

…tuliskanlah kepada malaikat (itu adalah
utusannya) jemaat di Tiatira: Inilah firman Anak
Allah, yang mata-Nya bagaikan nyala…dan kaki-
Nya bagaikan tembaga:
Aku tahu segala pekerjaanmu: baik kasihmu maupun

imanmu, baik pelayananmu,…ketekunanmu. Aku
tahu, bahwa pekerjaanmu dan engkau harus lebih
banyak dari…yang terakhir harus lebih banyak dari
pada yang pertama.
Tetapi Aku mencela engkau, karena engkau

membiarkan wanita Izebel,…
232 Demikianlah. Anda mengenal dia, dalam Alkitab. Ia adalah
istri Ahab. Dan inilah wanita itu, gereja, Izebel, istri dari nabi
palsu itu, yang seharusnya menjadi nabi Allah yang sejati, paus;
benar, nabi yang sejati dan istrinya, Izebel. Nah, Ahab adalah
seorang Yahudi yang sejati, tetapi ia seorang yang berengsek,
Anda tahu itu, sebab istrinya memimpin dia semaunya dia. Kita
mendapati, Izebel mengambil uangnya dan memimpin orang-
orang ini semau mereka, juga.

…yang menyebut dirinya nabiah, (paham?),
mengajar dan…mengalahkan hamba-hamba-Ku
(lihat, ajaran Izebel itu benar-benar menyebar ke
seluruh negeri) supaya berbuat zinah dan…makan
persembahan-persembahan berhala.
…Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat

(lihat?) tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya.
233 Perhatikan ayat berikut ini.
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…Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang
sakit (yaitu neraka), dan mereka yang berbuat zinah
dengan dia akan Kulemparkan ke dalam kesukaran
besar,…(Yaitu akan masuk ke dalam Kesusahan besar.
Bukan Gereja itu, sekarang.)…jika mereka tidak
bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.

234 Nah perhatikan, di sini.
…anak-anaknya akan Kumatikan (wanita-wanita

pelacurnya) dengan kematian (kematian rohani);…
235 Anda percaya itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Itulah
Firman. “Aku akan mematikan mereka dengan kematian.” Dan
jika mereka dimatikan, mereka dipisahkan Selama-lamanya.
Baiklah. Ingat, Ia telahmemberikan diawaktu untuk bertobat.
236 Zaman Tiatira adalah zaman kegelapan. Penunggang kuda-
hitam menunggang di zaman itu, ketika semua misa dan
segalanya harus dibayar, dan doa, dan—dan doa novena, dan
sebagainya. Sekarang lihatlah kuda hitamnya, lalu, setelah
ia menolak untuk bertobat di Tiatira, (apa?) mengubah
tunggangannya dari kuda hitam ke kuda pucat, maut, untuk
pelayanannya yang terakhir.
237 Nah, mungkin saya berikan saja sedikit sentakan kepada
orang-orang di sini. Menolak Allah, menolak panggilan Allah,
suatu saat Anda akan melakukannya untuk yang terakhir
kali. Dan, seperti yang dilakukan gereja itu, itu berakhir.
Allah, kesabaran, tidak akan selama-lamanya bergumul dengan
manusia. Paham?
238 Dan ketika ia menolak Itu, dan menolak untuk menerima
Itu, maka ia berubah dan pergi…Dan sekarang ia mendapat
nama yang disebut “Maut,” perpisahan. Allah berkata, “Bahkan
Aku akan mengambil anak-anaknya, orang Protestan, dan
setiap orang dari mereka akan Kumatikan dengan perpisahan
Kekal.” Begitulah, Zaman Tiatira, zaman kegelapan itu. Kuda
hitamnya sekarang menjadi maut, untuk pelayanannya yang
terakhir.
239 Lihat bagaimana zaman-zaman gereja membaur dengan
Meterai-meterai? Dengan sempurna. Dan kita tahu Itu benar.
Roh Kudus tidak membuat kesalahan. Ia telah memberikan
kita sebuah bukti yang besar, waktu terakhir itu, ketika kita
menyelesaikan zaman-zaman gereja ini di sana, Anda tahu.
240 Lihatlah kasih, kesabaran Allah! Sebelum Ia memberikan
keputusan atas dia, Ia telah memberikan dia tempat untuk
bertobat. Dan dalam Nama Tuhan saya mengatakan ini: Ia telah
memberikan gereja Protestan hal yang sama, dan ia tidak mau
bertobat. Pesan ini telah mengguncang di mana-mana, dan ia
tidak mau bertobat. Ia akan memiliki dogma dan kredonya
sendiri, saya tidak peduli berapa banyakAndamenjelaskan Itu.
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241 Seperti yang saya katakan di sana di Chicago, tempo hari,
di depan pendeta-pendeta yang lebih banyak dari orang-orang
yang sedang duduk di sini! Dan di sana mereka mengunci saya,
tentangDoktrin itu, benih ular dan semua hal yang lain ini. Saya
katakan, “Seseorang ambillah Alkitab Anda, dan datanglah ke
sini dan berdiri dekat saya kalau begitu.” Dan tidak ada seorang
pun yang mengatakan sesuatu.
242 Tommy Hicks berkata, “Saya—saya sebelumnya tidak
pernah mendengar Itu demikian, Saudara Branham. Saya mau
tiga ratus dari kaset-kaset itu. Saya akan mengirimkan itu
kepada semua pendeta saya.”
243 Ada sekitar lima puluh, atau tujuh puluh lima, yang berkata,
“Saya akan datang ke sana untuk dibaptis ulang.” Apakah
mereka datang? Tidak seorang pun dari mereka. Kenapa? Ia
memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat! Dan
Ia akan melemparkan anak-anakmu ke dalam maut, kematian
rohani.
244 Kita akan mengambil itu besok malam, jika Tuhan
menghendaki, atau Sabtu malam, tentang Tulah-tulah itu yang
lewat. Anda perhatikan apa yang terjadi di sana.
245 Seperti yang Ia berikan kepada Mesir, Ia memberikan
Mesir tempat untuk bertobat. Dan tulah yang terakhir itu apa?
Kematian.
246 Itulah tulah terakhir yang menimpa gereja Pentakosta, yaitu
kematian rohani. Ia sudah mati. Itu dalam Nama Tuhan. Ia
sudah mati secara rohani. Ia telah memberikan dia waktu untuk
bertobat, dan ia menolak Itu. Sekarang ia mati. Ia tidak akan
bangkit lagi.
247 Dan orang-orang di luar sana, mencoba membawa masuk
orang-orang Episkopal dan imam, dan sebagainya, dan
menyebut mereka, “Bapa Suci Ini-dan-itu.” Wah, mereka
seharusnya malu sendiri. Manusia bisa begitu buta! Tidakkah
Yesus berkata? Ketika gadis yang tertidur itu datang untuk
membeli Minyak, ia tidak mendapatkan Itu!
248 Setiap orang, Anda mendengar orang-orang berkata, “Saya
mendapat RohKudus. Saya berbahasa roh.” Tetapi mereka tidak
mau datang ke gereja yang seperti ini. “Oh, kautahu, saya rasa
saya tidak mau pergi ke tempat seperti itu.” Dan kemudian
berkata bahwa Andamendapat Roh Kudus?
249 Tetapi Anda mau cara Anda yang terhormat. Anda mau
tinggal di Babilon dan tetap menikmati berkat-berkat dari
Sorga. Anda harus membuat pilihan Anda. Anda tidak bisa
tinggal di luar sana di dunia dan melayani Allah pada waktu
yang sama. Yesus berkata Anda tidak bisa melayani Allah dan
mamon.Maka jika Anda tidakmengharapkan…
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250 Jika Anda benar-benar sudah selamat, Anda akan
menikmati pertemuan-pertemuan di mana Roh Kudus
membuktikan diri-Nya sendiri danmenunjukkan bahwaFirman
Allah adalah demikian.
251 Seseorang berkata, “Orang-orang itu terlalu berisik. Itu
membuat saya gelisah.” Anda akan gelisah jika Anda masuk
Sorga. Dan bayangkan saja, ketika semua dari mereka ada di
sana, lalu bagaimana dengan ini? Oh, wah! Betapa Tuhan ingin
mendapat…
252 Ia sabar, seperti Ia sabar di zaman Nuh. Ia berusaha keras.
Ia bersabar, selama seratus dua puluh tahun, untuk membuat
mereka bertobat. Mereka tidakmaumelakukannya.
253 Pada zaman Mesir, Ia mengirimkan tulah-tulah dan segala
yang lainnya. Mereka tidakmaumelakukannya.

Iamengutus Yohanes. Mereka tidakmau kembali.
254 Ia mengutus Yesus, untuk mati, untuk menyelamatkan
seluruh kelompok itu yang tidakmaumendengarkan Firman.
255 Dan sekarang, di akhir zaman, Ia telah berjanji lagi bahwa
Ia akan mengirimkan sebuah Pesan untuk memanggil Gereja ke
luar, dan memulihkan kembali Iman yang mula-mula kepada
Itu, kembali kepada Firman. Dan mereka tidak mau menerima
Itu. Mereka begitu dogmatis, dalam dogma dan kredo mereka,
sehingga mereka tidak mau Itu. Oh, mereka pikir jika mereka
mendapat…jika seorang Malaikat berjalan turun; tetapi Allah
tidak melakukan itu.
256 Ia memakai seseorang yang tidak berpendidikan dan bodoh,
seseorang yang hampir tidak tahu ABC atau—atau sesuatu.
Kemudian Ia memakai orang seperti itu, sebab Ia bisa memakai
sesuatu yang bukan apa-apa dan kemudian bekerja melaluinya.
Selama seseorang berpikir bahwa mereka adalah sesuatu, maka
mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan itu. Ia selalu
melakukan itu. Anda harus menjadi bukan apa-apa, untuk
menjadi seseorang dengan Allah. Oh, wah!
257 Perhatikan, namun, “Ia telah memberikan dia waktu untuk
bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat.”
258 Ia telah melakukannya lagi; ia tidak mau bertobat.
Penolakannya, jalan, membuat dia, atau, penolakannya
membuat jalan yang sempurna bagi Iblis untuk masuk ke dalam
dia dan menjelma. Itu benar. Menjelmakan dirinya di dalam
dia, sebab ia telah menolak Firman. Dan tepat menjadi hal yang
sama itulah gereja Protestan, seorang wanita pelacur, karena
ia menolak Kebenaran Firman Allah yang telah dibuktikan,
dan hal itu memberikan tempat bagi iblis untuk masuk dan
menjelmakan dirinya. Dan ia akan mendirikan sebuah patung
bagi binatang itu ketika mereka menggabungkan mereka
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bersama, tepat di sana sekarang, dan benar-benar terjadi seperti
yang telah Ia katakan. Itu benar. Amin.
259 Kalau saya berpendidikan, saya bisa menyampaikan Ini.
Saya tidak berpendidikan. Saya hanya mengharapkan Roh
Kudus untuk menyingkapkan Ini kepada Anda. Dan Ia akan,
kepada mereka yang…Itu benar. Ia akan melakukannya. Ya.
Perhatikan.
260 Lihat bagaimana, apa yang ia lakukan di sini. Ia menolak
Pesan Allah baginya untuk bertobat. Ia sudah mulai, sebagai
seorang antikristus, dan itulah siapa dia. Ia menjadi, seorang
nabi palsu, jelmaan iblis, dan, ketika ia melakukannya,
dengan ajaran palsunya. Dan kemudian, di dalam semuanya
itu, Allah memberikan dia waktu untuk bertobat, mencoba
memanggil dia.
261 Lihat betapa sabarnya? Kasih yang begitu ajaib! Tidak ada
kasih yang seperti itu! Lihatlah orang-orang itu, bahkan yang
meludahi muka-Nya dan sebagainya, Ia mengampuni mereka.
Itulah Allah, ya. Jangan…
262 Menolak Pesan Allah! Lihatlah, ia diminta untuk bertobat,
kembali ke tempat dari mana ia telah jatuh.
263 Dan dari manakah ia jatuh? Firman. Benar. Dari manakah
Hawa jatuh? [Jemaat berkata, “Firman.”—Ed.] Firman! Dari
manakah denominasi jatuh? [“Firman.”] Demikianlah. Paham?
Tidak ada jalan lain. Hanya, setiap kali, langsung kembali
ke Firman, langsung kembali ke Firman. Paham? Dan mereka
masuk ke dalam sistem yang menjauhkan mereka dari Firman,
menjauhkan mereka dari Firman bukan kepada Firman.
Perhatikan.
264 Lihat, ia telah diberikan waktu untuk bertobat, kembalilah.
Bertobat artinya “kembali, berputar balik, balik-kanan.”
Bertobat, “kembali.” Dan ia diberikan waktu untuk kembali
ke tempat di mana…
265 Nah ingatlah, ia adalah Gereja pentakosta, yang mula-mula
yang ke atasnya Roh Kudus dicurahkan, pada Hari Pentakosta.
Berapa pelajar Alkitab yang mengetahui itu? Tentu, memang
dia. Lihat dari mana ia pergi? Ia jatuh dari Firman, dan
menerima dogma. Ia mengharapkan…Sebagai pengganti Roh
Kudus, ia mau satu orang suci, “Doktor LL., Ph., Q.U.” dan
kemudian menjadikan dia seorang paus. Paham? Tentu. Tetapi,
ia, itulah yang ia inginkan, seseorang untuk berdoa baginya.
Seseorang…Ia hanya membayar uangnya, dan itu saja yang
perlu ia lakukan. Paham?
266 Nah, hal yang sama hari ini. Asalkan mereka mendapat
bangku untuk duduk, memberikan banyak pada piring kolekte,
itu sudah cukup baik. Mereka adalah anggota gereja itu. Jangan
beri tahu mereka apa pun yang lain tentang Ini; mereka tidak
mau tahu. Itulah anak-anak perempuannya.
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267 Nah, ia telah jatuh dari mana? Dari Firman yang asli dari
para rasul dan para nabi. Dari sanalah ia telah jatuh. Dari
sanalah Protestan telah jatuh.
268 Bertobatlah! Kembalilah! Berputar baliklah sebelum
terlambat. Ini masih belum terlambat. Satu dari hari-
hari ini Anak Domba itu akan meninggalkan tempat-Nya,
dan kemudian semuanya berakhir. Begitu pula anak-anak
perempuannya sekarang diminta, untuk “kembali,” sebelum
dihakimi bersama dia.
269 Nah, Pesan terakhir yangmereka terima, adalah pada waktu
nabi ini yang sedang saya bicarakan. Yang mana, saya sudah
membaca banyak buku tentang itu. Dan saya tahu bahwa para
pria yang sejati, baik, berakal sehat, berpikiran-rohani tahu
bahwa itu akan datang. Mereka tahu itu. Mereka tahu itu akan
datang, ya. Mereka…Tetapi masalahnya, adalah, mereka terus
berkata, “Kita perlu itu. Itu akan ada.” Dan ketika Itu datang,
itu akan sederhana sekali; mungkin mereka akan melewatkan
Itu seperti yang mereka lakukan pada waktu yang lain. Itu
benar. Orang-orangmenulis tentang Itu, dan segalanya, berkata,
“Oh, ya, itu perlu ada.” Dan kemudian biarlah Itu diperlihatkan
di depan mereka, dan mereka pergi saja, lihatlah. Jadi, mereka
selalu melakukan itu.
270 Perhatikan sekarang, Firman yang asli. Mereka ber-…
mereka…Ia harus bertobat, kembali, masih belum,
demikianlah anak-anak perempuannya diminta. Untuk
dipaksa…mereka akan dihakimi, dan dilempar ke atas ranjang
yang sama dan dimatikan bersama dia. Mereka telah diminta
untuk berputar balik kepada Firman yang asli, kembali kepada
Doktrin yang rasuli. Tetapi, mereka sudah begitu terikat dengan
kredomereka dan sebagainya,mereka tidakmaumelakukannya.
Mereka hanya mengolok-olok Itu.
271 Lalu apa yangmereka lakukan? Mereka akhirnya bergabung
dalam patung untuk binatang itu, satu kekuatan lain;
perhatikan, dan berbuat, terhadap Mempelai Wanita Anak
Domba itu, seperti yang telah ia lakukan dalam Wahyu 13:14.
Itulah yang mereka lakukan, hanya menganiaya, hal yang sama
saja. Gereja-gereja itu hanya mengolok-olok Mempelai Wanita
Kristus yang sejati, seperti yang pernah Roma lakukan. Tepat
sekali. Ya, Pak. Berbuat terhadap—Mempelai Wanita Anak
Domba yang sejati tepat seperti yang telah ia lakukan dalam
Wahyu 13:14.
272 Nah perhatikan. Kita melihat, dengan janji Firman Allah,
Ia akan—Ia akan mematikan anak-anaknya, denominasi-
denominasi, anak-anak perempuannya, dengan kematian
rohani. Nah, itu Wahyu 2:22. Jangan lupakan itu. Mematikan,
adalah menaruh ke dalam maut. Dan maut adalah “Perpisahan
Kekal dari Hadirat Allah.” Pikirkan itu, teman-teman. Pikirkan
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itu. Janganlah Anda percaya kepada kredo buatan-manusia
yang mana pun. Segala sesuatu yang bertentangan dengan
Firman, jauhilah itu.
273 Nah perhatikan, perhatikan dalam Alkitab ini. Itu
mengatakan Namanya adalah Kerajaan maut, dan…Maksud
saya:

…ia bernama Maut dan kerajaan maut
mengikutinya.

274 Nah, neraka selalu mengikuti kematian, dalam dunia alami.
Ketika manusia alami mati, neraka mengikuti dia; itulah
kuburan, neraka, lihat, itu dalam dunia alami. Tetapi dalam
dunia rohani, itu adalah Lautan Api, ya, baiklah, ke dalam
perpisahan Kekal, di manamereka dibakar.
275 Dan—danMaleakhi 4 berkata, “Bahkan tidak meninggalkan
jerami, atau cabang, atau apa pun yang lain.” Begitulah caranya
dunia memurnikan dirinya lagi, untuk Masa Seribu Tahun.
Paham?
276 Apakah Anda perhatikan, penunggang itu adalah seorang
“laki-laki”? Dan “laki-laki itu” memegang di tangan “nya”;
“laki-laki,” nabi palsu. Tetapi mempelai wanitanya disebut
gereja, “perempuan,” Izebel. Ahab; Izebel. Wah, benar-benar
sesempurna apa pun. Paham? Paham?
277 Anak perempuan adalah “perempuan,” juga, tetapi tidak
pernah menerima kepemimpinan satu laki-laki; Protestan,
dalam hal itu, tetapi pada prinsipnya masih tetap wanita
pelacur, dalam ajaran, denominasi, sistem-sistem mereka. Itu
hanya…Itulah yang dikatakan.
278 Perhatikan. Semua itu akan menuju ke mana? Nah, kita
hanya punya waktu sekitar dua belas, empat belas menit di sini,
saya duga. Lihat semua ini akan menuju ke mana. Apa itu? Itu
akan kembali ke jalan yang telah ditempuh, dan telah dimulai di
Sorga. Itu akan tiba ke peperangan di akhir-zaman.
279 Hal yang pertama, di Sorga, adalah suatu peperangan.
Lucifer ditendang ke luar, dan turun ke bumi. Lalu iamencemari
Eden; dan ia sedang mencemari sejak itu. Dan sekarang, dari
peperangan di Sorga, itu akan tiba ke peperangan di bumi;
dan itu akan diselesaikan, di bumi, di akhir zaman, dalam
peperangan yang disebut Harmagedon. Nah, siapa pun tahu itu.
Peperangan itu mulai di Sorga, kudus, maka mereka menendang
dia ke luar. Mikhael dan Malaikat-malaikat-Nya menjatuhkan
dia, diusir ke luar. Dan ketika mereka melakukan itu, jatuh ke
Eden, danmemulai peperangan itu di sini. Met…
280 Allah telah membentengi anak-anak-Nya dengan Firman-
Nya. Dan Hawa menjulurkan lehernya ke luar, berkata, “Aku
percaya engkau benar, mungkin.” Dan ke sanalah itu. Dan sudah
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di situ, sejak itu. Lalu Allah turun, dan sekarang Ia harus…Ia
turun untukmenebus mereka yangmau datang.
281 Seperti yang telah saya katakan, Allah itu seperti seorang
kontraktor yang besar. Ia meletakkan semua material-Nya di
bumi, dan kemudian Ia mendirikan bangunan-bangunan-Nya.
Nah ingatlah, sebelum ada sebutir—benih di bumi, sebelum ada
matahari yang menyinari bumi, tubuh Anda sudah ada di bumi,
sebabAnda adalah debu tanah. Paham?Andamemang itu. Allah
adalah Kontraktornya.
282 Nah, cara Ia akan melakukannya, adalah dengan turun
ke bawah dan mengambil (seperti Ia menciptakan Adam)
sedikit kalsium, potasium, dan sinar kosmis, dan, “Huh!”
berkata, “Itulah anak-Ku yang lain.” Paham? Lalu Iamengambil
beberapa lagi, dan, “Huh!” “Itulah satu lagi.”
283 Tetapi apa yang Hawa lakukan? Ia mencemarkan cara itu.
Dan ia membawa itu melalui perbuatan seks, maka kematian
menghantam itu.
284 Nah apa yang akan Allah lakukan? Ia memiliki begitu
banyak dari benih itu di sana, yang telah ditetapkan dari
semula; begitu banyak, orang yang ditetapkan dari semula.
Dan kemudian, di akhir zaman, Ia tidak akan berkata, “Hawa,
lahirkanlah satu anak lagi.” Ia akan (“Huh!”) memanggil, dan
saya akan menjawab. Itu saja. Itu benar. Itulah idenya. Ketika
orang yang terakhir dibawamasuk, itu selesai.
285 Nah, peperangan itu mulai di Sorga. Itu akan diselesaikan di
bumi, dalam bentuk Harmagedon.
286 Sekarang mari kita perhatikan dan melihat itu tersingkap.
Dan mungkin kita bisa menyingkapkan itu. Tuhan tolonglah
kami saat ini untuk melakukannya sekarang. Perhatikan itu
tersingkap.
287 Penunggang yang misterius itu, perhatikan apa yang ia
lakukan sekarang; “melawan,” menolak untuk bertobat dan
kembali ke Firman Darah yang asli. Firman menjadi Darah
dan daging. Paham? Ia menolak untuk kembali kepada Itu.
Ia antikristus! Mempelai Wanita Firman yang sejati, dila-…
ia melawan Mempelai Wanita Firman yang sejati. Mengambil
mempelai wanitanya sendiri! Ia melawan Mempelai Wanita
yang sejati ini, juga. Dan ia mengambil mempelai wanitanya
sendiri, dan membawa dia kepadanya, dalam bentuk agama
yang disebut kredo dan dogma. Paham? Dan sekarang, melihat
Mempelai Wanita yang kudus itu, ia melawan Dia. Tetapi
ia membentuk mempelai wanitanya sendiri, yang disebut
antikristus, dengan ajaran antikristus, yang bertentangan
dengan Kristus. Lihat betapa liciknya dia? Dan sekarang,
bukannya memiliki kesatuan dalam kasih, yang mengendalikan,
penyembahan di bawah Darah, ia memiliki sebuah denominasi.
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Bukannya memiliki Firman, ia mengambil kredo, dogma, dan
sebagainya.
288 Seperti, dan orang Protestan berkata, “Pengakuan Iman
Rasuli.” Saya ingin Anda menemukan satu kata dari itu
dalam Alkitab. Rasul, tidak ada Pengakuan Iman Rasuli dalam
Alkitab.
289 Seperti yang saya katakan di sini, nah, belum lama ini, atau
di suatu tempat. Jika rasul-rasul itu memiliki pengakuan iman,
itu adalah Kisah Para Rasul 2:38. Tepat sekali setahu saya itulah
yang pernah iamiliki. Itulah apa yangmereka suruh setiap orang
untuk lakukan. Ketika ia menemukan sekelompok orang yang
tampaknya seperti orang-orang Kristen, ia berkata, “Sudahkah
kamumenerimaRohKudus sejak kamumenjadi percaya?”

Dikatakan, “Kami tidak tahu bahwa ada…”
Dikatakan, “Kalau begitu bagaimana kamu telah dibaptis?”

290 Nah, dibaptis dalam Nama Yesus, atau dalam Nama Tuhan
kita Yesus Kristus, lebih tepatnya, itu, itu baik, tetapi itu masih
bukan seluruhnya. Tidak, Pak. Anda bisa dibaptis lima puluh
kali, seperti itu, dan sama sekali tidak ada gunanya sampai hati
itu diubah oleh Roh Kudus. Semua itu harus berjalan bersama.
Perhatikan, itu—itu adalah Kristus!
291 Antikristus menolak Doktrin Mempelai Wanita yang sejati,
maka ia mengambil mempelai wanitanya sendiri sekarang
dan membangun dia, di bawah kredonya sendiri. Mengambil
mempelai wanitanya sendiri dan menjadikan dia sebuah
denominasi! Ia melahirkan denominasi-denominasi lain,
seperti dikutip dalam Kitab Suci ini; melahirkan anak-anak
perempuan. Dan ia tidak…Ia menjadi sama seperti ibunya,
alami, duniawi, bersifat denominasi; menentang Mempelai
Wanita rohani, Firman.
292 Mereka tidak berkata bahwa mereka bukan anggota gereja.
Anda berbicaralah dengan seorang anggota denominasi. “Tentu,
saya anggota gereja.” Apakah Anda seorang Kristen? “Saya
anggota gereja!” Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Itu!
Mereka berkata…Anda bukan anggota Gere-…Anda, Anda
mungkin anggota dari apa yang disebut gereja, ya, anggota
sebuah gereja. Itu bukan Gereja. Semua itu bukan Gereja.
Semua itu adalah loji-loji di mana orang-orang berkumpul, dan
orang-orang seperti, “burung-burung yang sama bulunya.”
293 Tetapi Anda hanya satu Gereja, dan itu adalah Tubuh
Kristus yangmistis. DanAnda tidakmenjadi anggotaGereja itu.
Anda dilahirkan ke dalam Itu.
294 Seperti yang selalu saya katakan, saya sudah bersama
dengan keluarga Branham selama lima-puluh-tiga tahun, dan
tidak masuk menjadi anggota itu. Saya dilahirkan ke dalam itu.
Paham?
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295 Nah perhatikan. Itu hanyamengiaskan dengan indah. Saya—
saya ada satu…ayat Kitab Suci yang dicatat di sini, tetapi
saya…kita tidak ada waktu untuk ke situ; tentang Esau
dan Yakub.
296 Nah, Esau adalah seorang laki-laki yang agamawi. Ia tidak
mengklaim sebagai orang tidak percaya. Ia percaya kepada
Allah yang sama yang dipercaya oleh Yakub, Allah yang sama
yang dipercaya oleh ayahnya. Tetapi ia seorang penipu, atau
maafkan ungkapan itu, hanya…Ia tidak baik. Ia—Ia, nah,
dalam hal bermoral, ia benar-benar se—seorang laki-laki yang
tindakan-moralnya lebih baik dari Yakub. Tetapi, Anda lihat,
ia tidak berpikir… “Oh, apa hubungan hak kesulungan itu
dengan Ini?” Dan ia menjual hak kesulungannya kepada Yakub.
Paham?
297 Tetapi, Yakub, ia tidak memiliki hal-hal yang besar, seperti
yang dimiliki Esau. Ia tidak memiliki warisan yang dia miliki.
Tetapi ada satu hal yang Yakub inginkan, yaitu hak kesulungan
itu. Ia tidak peduli bagaimana ia harus mendapatkannya; ia
akanmendapatkannya. DanAllahmenghormati dia.
298 Dan, kemudian, itulah hal yang sama hari ini, dengan
manusia alami, tabiat manusia, yang berpikiran-duniawi.
“Baik, saya anggota gereja negeri. Saya anggota gereja ini. Saya
anggota itu.” Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Ini,
sama sekali tidak.
299 Perhatikan, mengumpulkan mereka sekarang di atas kuda
warna-campurannya. Ia sedang mengumpulkan mereka, di atas
kudawarna-campurannya, sebab iamemiliki kekuatan politik.
300 Anda tidak percaya ia memiliki itu? Bagaimana Presiden
ini masuk baru-baru ini? Bagaimana kesalahan itu bisa terjadi?
Ah-hah! Datang ke sini untuk mendapat kebebasan agama;
dan Anda sekumpulan orang demokrat yang menjual hak
kesulungan Anda kepada politik! Saya tidak punya…Partai
demokrat tidak apa-apa; mereka dua-duanya sudah busuk. Saya
sedang berbicara tentangKekristenan. Tetapi Andamenjual hak
kesulungan Anda, pada daftar calon partai demokrat, untuk
memasukkan sesuatu yang seperti itu. Memalukan!
301 Tidakkah Anda menyadari bahwa bangsa ini, dengan tepat,
mengambil pola Israel? Apa yang Israel lakukan? Ia datang
ke negeri asing, dan mengusir penduduknya dan membunuh
mereka, dan masuk dan menguasai negeri ini. Itulah yang telah
kita lakukan; terhadap orang-orang Indian. Itulah satu-satunya
orangAmerika sejati yang ada, yaitu teman-teman Indian kita.
302 Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Israel memiliki
beberapa orang hebat. Tiba-tiba…Mereka memiliki Daud, dan
mereka memiliki Salomo. Mereka memiliki orang-orang hebat.
Dan akhirnya mereka mendapat seorang pengkhianat di sana,
Ahab, yang kawin dengan Izebel, seorang yang tidak percaya.



44 WAHYU DARI KETUJUH METERAI

303 Nah, itulah hal yang sama yang telah kita lakukan. Kita
memiliki seorang Washington dan seorang Lincoln, tetapi
lihat apa yang kita miliki sekarang. Dan malahan, adalah, ia
menikah, dan mabuk dan tetap teguh kepada Izebel. Mungkin
ia adalah seorang sobat yang cukup baik, tetapi Izebel yang
akanmenjalankan bisnisnya. Dan saat ini juga Andamelihat itu,
seluruh keluarga itu akan masuk.
304 Apa yang Roh Kudus katakan kepada saya, sekitar tiga-
puluh-lima tahun yang lalu? Dan Anda semua orang-lama
mengetahui itu, tentang tujuh hal yang akan terjadi sebelum
itu terjadi. Dan ini adalah yang terakhir, sebelum hal terakhir,
yang akan datang. Semua yang lainnya digenapi dengan tepat,
sampai peperangan itu dan semua yang lainnya. Paham? Dan
sekarang bangsa ini berada tepat di tangan, seorang wanita,
untukmemerintah bangsa ini. Izebel! Paham?
305 Tetapi, ingatlah, di zaman Izebel, seseorang benar-benar
telahmemberi tahumereka siapamereka sebenarnya. Paham?
306 Pengumpulan itu, di atas kuda warna-campuran mereka.
Dan, lihat, ia sedang mengumpulkan hal ini, dicampur dengan
kredo, denominasi, doktrin buatan-manusia. Benarkah itu?
[Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Tentu, warna campuran, warna
campuran dari orang mati, kuda pucat dunia! Nah, itu benar.
Warna campuran dari orang mati, bentuk duniawi dari kuda
pucat, oh, wah, tidak ada Darah yang kudus dari Firman,
sama sekali!
307 Dan perhatikan. Dari penjuru… “Dari empat penjuru
bumi, mereka mengumpulkan mereka; mengumpulkan mereka
keHarmagedon,” kataAlkitab. Saya sedangmencobamengingat
ayat-ayat Kitab Sucinya, karena saya telah mencatatnya di
sini. Saya tidak akan menyebutnya; tetapi hanya di mana
itu dicatat, melihat di mana itu. “Mengumpulkan mereka, ke
peperangan pada hari yang besar dari TuhanAllah.” Perhatikan.
Nah, di atas kuda warna-campuran, duniawi, pucat, dan sakit
ini, pikirkan saja itu; Anda tahu, itu adalah hal yang buruk.
Sekarang perhatikan di mana ia mengumpulkan mereka, “Dari
keempat penjuru bumi.” Mereka sedang berkumpul sekarang
untuk pertarungan penentuan itu. Pertarungan penentuan itu
akan terjadi di “Harmagedon,”menurut Firman. Paham?
308 Di atas kuda pucat, menunggangi itu, dengan label
“Maut”, atau, dengan sebuah nama yang dilabel padanya,
“Maut,” si antikristus! Dengarlah. Antikristus, denominasi
pertama (itu tidak bisa dibantah); dengan Izebelnya, seorang
pelacur terhadap Firman; bersama anak-anak perempuannya,
dengan dia, orang-orang Protestan; sekarangmereka berkumpul
bersama dalam kesatuan!
309 Apakah Anda mendengar tempo hari orang-orang Baptis
berkata di sini, Anda tahu? Huh? “Oh, kami tidak akan
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bergabung dengan mereka, tetapi kami akan—kami akan
bersahabat dan setuju dengan mereka. Kami tidak perlu
bergabung dengan gereja mereka, tetapi…” Begitulah.
Begitulah, tepat sekali apa yang Firman katakan. Paham?
Paham? Pelacur tua, dari awalnya, lihatlah.
310 Sekarang di sini mereka, menggabungkan diri mereka
bersama, akan datang ke pertarungan penentuan itu, ke
Harmagedon, dan menunggangi kuda yang berwarna-
campuran; dengan satu kuda putih, satu kuda merah, satu
kuda hitam. Ketiganya, berbeda: politik—kekuatan politik,
kekuatan rohani, yang dikendalikan oleh kekuatan setan, yaitu
antikristus. Mencampur semua itu, dan Anda mendapatkan
seekor kuda pucat, yang kelihatan-seperti-sakit yang sedang
ia tunggangi. Benar. Nah perhatikan. Lihatlah apa yang
ia tunggangi, kuda yang kelihatan-pucat, warna abu-abu
ini, dicampur dengan hitam, merah, dan putih; menuju ke
peperangan itu, mengumpulkan pengikutnya dari segala bangsa
di kolong Langit! Tidakkah Daniel telah menafsirkan mimpi
itu, dan melihat besi itu masuk ke dalam setiap kerajaan, dari
Roma? Ke sinilah mereka datang, berkumpul.

Sekarang duduklah dengan diam untuk penutupan, hanya
sebentar, dan dengarlah baik-baik.
311 Mereka sedang berkumpul sekarang untuk melakukannya,
membawa pengikutnya dari keempat penjuru bumi;
menunggang kuda yang pucat, seperti sakit, tiga-warna, yang
dicampur. Laki-laki yang sama!
312 Nah, dalam Wahyu 19, bukan hanya dia yang sedang
bersiap-siap, tetapi Kristus juga sedang bersiap-siap untuk
menghadapi dia. Pertempuran itu akan panas dan berat. Kristus,
dalam Wahyu 19. Kristus mengumpulkan umat-Nya, bukan
dari keempat penjuru bumi, sebab hanya akan ada sedikit
sekali orang yang tersisa. Apa yang sedang Ia lakukan? Ia
mengumpulkan mereka dari keempat penjuru Sorga. Kita akan
mendapatkan mereka, “jiwa-jiwa di bawah mezbah,” besok
malam, dan Anda akan melihat apakah itu benar, atau tidak.
Keempat penjuru Sorga; di atas kuda yang putih-salju!
313 Ia juga memiliki sebuah Nama, bukan maut, tetapi, “Firman
Allah,” Kehidupan. Amin. Tertulis pada paha-Nya di sini,
“Firman Allah.” Itulah satu-satunya Kehidupan, sebab Allah
adalah satu-satunya sumber Hidup Kekal yang ada. Zoe!
Benarkah itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
314 Dan pada-Nya ada tertulis, “Kehidupan,” sambil
menunggang seekor kuda putih; dan di sini ada seorang laki-
laki dengan tiga kekuatan yang dicampur, yang disebut “Maut.”
Sedang mengumpulkan delegasinya yang terikat di bumi; dan
Kristus sedang mengumpulkan umat-Nya yang lahir di Sorga,
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orang-orang kudus. Ada kata “Maut” yang tertulis padanya;
PadaKristus ada “Kehidupan” yang tertulis pada-Nya.
315 Mereka yang bersamaDia naik kuda putih, juga, danmereka
disebut, “Orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan.”
Amin! Dan mereka setia kepada Firman. Amin! Huh! Saya suka
yang satu itu. “Dipanggil, dipilih, sebelum dunia dijadikan.”
Lalu, setia kepada Firman, menurut pilihan mereka, semua
terangsang oleh anggur baru dan Minyak, mengikuti saja, turun
untuk menghadapi dia. Mereka tahu Guruh-guruh itu akan
mengeluarkan hal itu bagi kita, segera. Paham?
316 Perhatikan. Bagaimana ia melakukannya? Jadi, jika Ia
adalah Firman, dan Nama-Nya adalah Firman, maka Firman
adalah Kehidupan. Antikristus; segala sesuatu yang anti adalah
“melawan,” jadi anti adalah “melawan” Kristus, Firman. Maka,
pasti itu adalah kredo, atau denominasi, yangmana itu melawan
Firman.
317 Wah, saya tidak melihat bagaimana Anda akan melewatkan
itu. Jika Anda—Anda mengerti itu, bagaimana Anda bisa
melewatkan itu? Saya tidak tahu bagaimana Anda akan
melewatkan itu.
318 Dan itu benar.Anti adalah “melawan.” Bukankah itu benar?
“Mengambil dari.” Itulah siapa dia. Ia sedang menunggang
kuda campurannya. Kita melihat itu tepat di sini dalam
Firman Allah.
319 Kita telah melihat itu di sana dalam ketujuh zaman
gereja. Di sini dalam Meterai-meterai Ia membawa itu kembali,
membuka dan memperlihatkan hal-hal itu yang terjadi, di
bawah zaman-zaman gereja.
320 Anti adalah “melawan” Firman. Lihatlah kenapa, kredo,
kenapa kita begitu menentang kredo dan denominasi? Sebab
mereka melawan Firman. Paham?
321 Di sini kita melihat Kehidupan dan kematian datang ke
pergumulan terakhir. Kuda putih, dari Kehidupan sejati; kuda-
pucat, dari kredo campuran. Mereka melihat hal itu datang ke—
ke pertarungan penentuan yang sebenarnya.
322 Sekarang saya ingin mengatakan sesuatu di sini. Mungkin
Anda tidak percaya ini. Tetapi saya telah mencari informasi
tentang itu, supaya yakin. Hanya ada satu warna yang asli, dan
itu adalah putih. Berapa orang yang tahu itu? Hanya ada satu
warna yang asli. Semua yang lainnya, adalah campuran.
323 Kristus di atas yang putih-tegas, Firman yang tidak
tercemar, sejak permulaan. Amin! Amin! Setiap warna adalah
putih jika suatu kimia tidak masuk ke dalamnya. Amin! Glori!
Setiap gereja akan berdiri di atas Doktrin rasuli dari Firman
Allah, dan Allah meneguhkan Itu, jika ia tidak mencampurkan
kredo atau denominasi ke dalam Itu. Begitulah.
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Oh, Saudara Evans, saya merasa enak saat ini! Ya, Pak.
Ya, Pak.
324 Hanya satu warna yang asli, yaitu putih. Itu tidak—itu tidak
bercampur dengan denominasi atau kredo. Tidak, Pak.
325 Dan, ingatlah, orang-orang kudus-Nya memakai jubah
putih, tidak bercampur dengan denominasi dan kredo. Sekarang
kita tahu, kredo denominasi, di sinilah Anda menemukan warna
campuran Anda. Tetapi ini adalah warna yang asli yang sedang
Ia tunggangi. Warna yang asli itu ada pada umat-Nya. Dan
mereka telah dicelup di dalam Darah, yang menyucikan jubah
itu, danmengirim hal itu kembali ke sana. Paham? Itu benar.

Mereka yang bercampur, menjadi pucat dan menuju
kematian.
326 Itu adalah menyelewengkan, suatu penyelewengan, untuk
mencampur warna-warna dengan putih; Anda menyelewengkan
warna yang asli. Benarkah itu? Jika warna yang asli, satu-
satunya warna, adalah putih, dan Anda mencampur sesuatu
dengan itu, Anda menyelewengkan tujuan yang sebenarnya.
Amin. Benarkah itu?
327 Dan, apabila, jika Ia adalah kuda putih, dan Ia adalah
Firman; berarti, mencampurkan sesuatu dengan Itu, kredo apa
pun, menambahkan satu kata kepada Itu, mengambil satu Kata
dari Itu, adalah menyelewengkan seluruh hal itu. Oh, wah!
Jagalah agar aku tetap dengan Firman, Tuhan!
328 Kebenaran dan kesalahan! Oh, wah! Tidak peduli betapa
baiknya itu…Kebenaran dan kesalahan tidak bisa bercampur.
Itu tidak bisa bercampur. Antara DEMIKIANLAH FIRMAN
TUHAN atau itu salah. Tidak peduli bapak suci apa yang
mengatakannya, Santo Bonifer, atau—atau uskup agung dari
Canterbury; saya tidak tahu siapa yang mengatakannya. Jika
itu bertentangan dengan Firman, itu adalah penyelewengan.
Itu tidak akan bercampur. Berkata, “Wah, sobat ini telah
melakukan…” Saya tidak peduli apa yang telah ia lakukan,
betapa sucinya dia, atau apa pun yang seperti itu. Inilah satu-
satunya Kebenaran langsung yang kita miliki. Tidak ada gereja,
tidak ada kredo, yang memiliki Kebenaran, jika itu berada di
luar dari Ini.
329 Dan tunjukkan kepada saya satu yang memiliki Itu. Hanya,
saya ingin Anda memberi tahu saya. Saya akan membuka
satu halaman dalam Alkitab, dan menunjukkan kepada Anda
sesuatu. Paham? Sebut saja itu. Anda berkata, “Pentakosta.” Oh,
ampun! Saya baru saja menangkap pikiran itu dari seseorang
di sana. Itulah alasannya saya mengatakan itu. Lebih baik
tinggalkan itu, saat ini, sebab saya melihat itu mulai membuat
seseorang marah. Saya tidak—tidak mau menyakiti Anda, tetapi
saya—saya hanya ingin agar Anda tahu bahwa saya tahu apa
yang sedang Anda pikirkan. Paham?
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330 Mereka yang mencampur, menjadikan (anti) kematian.
Mereka menjadi warna kematian, apabila Anda mencampur
sesuatu dengan yang asli.
331 Seperti yang Kristus katakan tentang biji sesawi. Tetapi, itu
adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi biji
itu tidak akan bercampur dengan apa pun. Biji sesawi tidak
akan bercampur. Ia adalah biji sesawi yang asli. Maka jika Anda
hanyamemiliki iman sebanyak itu, peganglah itu.
332 Perhatikan. Kehidupan mengikuti, penunggang kuda putih,
Yang adalah Firman, Kehidupan, dibuktikan dengan orang-
orang kudus-Nya yang telah bangkit dan ada bersama Dia. Nah
bagaimana pertempuran itu akan terjadi?
333 Yesus berkata, “Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan
hidup walaupun ia sudah mati.” Ia berkata, “Jika kamu
percaya kepada-Ku, walaupun kamu—kamu sudah mati, namun
kamu akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang
percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya.” Lagi
pula, Ia berkata, “Barangsiapa percaya kepada-Ku…Ia akan
memberikan Hidup Kekal kepadanya, membangkitkan dia pada
akhir zaman.” ItulahKitab Suci yang dijanjikan-Nya.
334 Datanglah Iblis, dengan semua dari keempat penjuru
bumi, dengan orang Protestannya dan orang—orang Katoliknya,
dan semua bersama-sama, berbaris ke Perang Harmagedon.
Baiklah.
335 Dan datanglah Yesus, turun dari Sorga, dengan orang-orang
kudus yang telah bangkit, Firman yang terbukti.
336 Saya katakan, jika Allah berbicara, atau mengirim Anda,
Ia…Ia—Ia mendukung apa yang Anda katakan. Paham?
Perhatikan, jika Anda adalah seorang duta besar dari Sorga,
seluruh Sorga ada di belakang Anda. Dan Sorga terdiri dari
Firman. Ah-hah.
337 Perhatikan, nah, Ia datang bersama orang-orang kudus yang
telah bangkit, membuktikan bahwa Firman-Nya benar.
338 Maka Iblis tahu, ketika itu, jurang maut sudah siap untuk
dia. Paham? Oh, wah! Sementara, maut menunggangi kuda
pucat itu, campuran kredo dan denominasi, dan mengikuti dia,
oh, wah, menuju perpisahan Kekal dari Allah. Ke sanalah ia
menunggangi mereka, menuju perpisahanKekal.

Kristus menunggangi Gereja-Nya ke dalam Kemuliaan,
dalam kebangkitan.
339 Perhatikan ayat 8 sekarang, tepat…bagian terakhir dari
ayat 8, sementara kita akan tutup, ya.

…kepada mereka diberikan kuasa…
340 Siapa itu “mereka”? Paham? Baiklah. Antikristus, disebut
“Maut.” “Kerajaan maut mengikuti.” Perhatikan skema empat-
titiknya.
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341 Antikristus, kuda putih; membunuh dengan roh, sebagai
antikristus; pembunuhan rohani.
342 Nomor dua, kuda merah; membunuh dengan pedang;
kekuatan politik, ketika gereja dan negara bersatu.
343 Kuda hitam; jiwa-jiwa, ketika ia memberikan ajarannya,
dan ia melakukan itu di sana dengan percabulannya.
Dan ia menimbang makanan mereka, dengan…menjual
mereka punya…apa yang mereka berikan sebagai makanan,
timbangan, dan dinar, dan sebagainya.
344 Keempat, seekor kuda pucat; perpisahan Kekal dari Allah.
Sekali lagi, empat, lihatlah. Oh, wah!

Terpujilah Allah!
345 Nah, terakhir, ini sebagai penutup. Bagi mereka…
Apakah Anda…Saya sudah lewat waktu, tetapi maukah Anda
memberikan saya sekitar sepuluh menit lagi? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.] Saya menerima begitu banyak panggilan, hari ini,
tentang—tentang saya berbicara di sini.
346 Ada begitu banyak fanatisme yang mulai, tentang Elia,
sampai itu benar-benar…Itu—itu dipalu sampai mati. Dan
Anda bisa…Baik, biarlah…Kiranya Allah menolong saya
untuk membantu Anda untuk melihat apa yang sedang saya
lihat. MaukahAnda?Mari kita coba saja untuk, melihat.
347 Nah inilah, sebagai penutup, bagi mereka yang tidak
percaya bahwa utusan untuk zaman gereja terakhir adalah nabi
Elia, seorang laki-laki yang diurapi untuk tugas itu.
348 Setelah kematian…Perhatikan. Setelah kematian, dari
zaman gereja terakhir ini…Nah, Anda perhatikan apa yang
terjadi, lihatlah. Setelah kematian, mayat mereka dihancurkan
oleh binatang-binatang buas. Anda tahu itu. Nah, itu benar.
Seperti tubuh mereka, Izebel kiasannya.
349 Sekarang bukalah Wahyu 2:18 dan 20. Saya percaya
beberapa menit yang lalu kita sudah membuka itu. Bukan?
Ya, saya percaya kita baru saja membuka itu. Saya telah
mencatatnya di sini untuk beberapa…Ya. Masa kebobrokan
moral, itulah yang terjadi. Lihatlah bagaimana itu, bagaimana
Izebel telah masuk. Nah, Izebel adalah gereja-gereja ini, gereja
modern ini; bukan Mempelai Wanita, sekarang. Izebel, dalam
Perjanjian Lama, adalah sebuah kiasan dari gereja hari ini,
menurut Firman Allah, dari Wahyu 2:18, 20.

…engkaumembiarkanwanita Izebel, yangmenyebut
dirinya nabiah,…

350 Paham? Benarkah itu? [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Nah,
itu dikiaskan dengan tepat oleh Izebel. Nah, pertama…
351 Kami bisa saja memberikan kepada Anda ayat demi ayat
dari Kitab Suci, ya, bahwa zaman terakhir adalah sebuah
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Pesan kenabian bagi Gereja, memanggil mereka kembali kepada
Firman yang asli. Nah perhatikan. Benarkah itu? [Jemaat
berkata, “Amin.”—Ed.] Maleakhi 4 berkata demikian, dan yang
lain, Wahyu 10:7, dan terus. Paham? Yesus Sendiri memprediksi
itu, turun, turun, turun. “Seperti yang terjadi di zaman Lot,”
dan seterusnya seperti itu, dan turun terus. Itu benar-benar
terjadi terus.
352 Izebel adalah kiasan dari gereja modern hari ini sebab
Katolik dan Protestan sudah bergabung sekarang. Tidak—tidak
bisa menghindari itu. Mereka dua-duanya denominasi, maka itu
hanya—itu hanya ibu dan saudari, itu saja. Mereka bertengkar
dan berdebat satu sama lain, tetapi mereka adalah hal
yang sama, dua-duanya pelacur. Nah, saya tidak mengatakan
sendiri hal itu. Saya mengutip dari DEMIKIANLAH FIRMAN
TUHAN. Paham? Baiklah.
353 Nah kita melihat, dibunuh atas perintah Allah, Izebel,
dibunuh karena Allah menyuruh Yehu pergi ke sana dan
menyuruh agar wanita itu dilempar ke luar dari jendela, dan
membunuh Izebel. Dan anjing memakan dagingnya, (benarkah
itu?) Izebel yang sebenarnya. [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.]
Ahab, rajanya, kepala; anjing menjilat darahnya, seperti yang
diprediksikan oleh Elia yang pertama. Andamelihat kita sedang
ke mana, bukan?
354 Kenapa? Elia yang pertama adalah seorang laki-laki yang
ditolak, oleh gereja-gereja. Dan Izebel dan Ahab adalah
kepala dari gereja-gereja itu, gereja dan negara, bersatu
semua. Dan Elisa menyatakan dosa-dosa Ahab kepadanya, dan
memerintahkan seluruh gereja untuk kembali kepada Firman
yang benar.
355 Bukankah itu tepat apa yang akan dilakukan oleh Elia
yang kedua ketika ia datang kepada gereja ini pada hari ini,
“memulihkan Iman yang asli”! Saya tidak melihat bagaimana
Anda akan meronta ke luar dari Itu. Itu benar. Kembalilah
kepada Firman yang benar! Itu benar.
356 Sekarang jika Anda ingin melihat tubuh mereka, mari kita
buka di sini ke Wahyu 19, setelah—setelah Firman membunuh
mereka. Nah, Firman akan membunuh mereka. Anda tahu itu.
Baiklah. Sekarang Anda perhatikan saja dan lihat apa yang
terjadi ketika Kristus datang, dalam Wahyu 19, mulai dari
ayat ke-17.

Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam
matahari;…

357 Nah, itu tepat sesudahnya, lihatlah ke atas sini, “Dan jubah-
Nya telah dicelup dalam darah. Dan Ia disebut RAJA SEGALA
RAJA, DAN TUAN DI ATAS SEGALA TUAN.” Di dalam
ayat ke-13, “Ia disebut Firman Allah.” Paham? Nah, inilah
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Dia, “RAJA SEGALA RAJA, DAN TUAN DI ATAS SEGALA
TUAN.”

Lalu aku melihat seorang malaikat…
358 Sekarang perhatikan. Ia maju.

Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam
yang akan memukul segala bangsa:…

359 “Keluar dari mulut-Nya,” seperti dari mulut Allah ke mulut
Musa. Paham?

…Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan
gada besi dan…memeras anggur dalam kilangan
anggur—kilangan yaitu kegeraman murka Allah, Yang
Mahakuasa.
Dan pada jubah-Nya tertulis suatu nama…paha-Nya

tertulis suatu nama, yaitu: “RAJA SEGALA RAJA DAN
TUAN DI ATAS SEGALA TUAN.”
Dan aku melihat seorang malaikat…

360 Nah perhatikan. Sekarang Ia datang, sambil memukul.
Siapa yang sedang Ia pukul? Izebel danAhabnya, nabi palsu.

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

361 Ia menjadikan mereka makanan binatang dan burung.
Sekarang perhatikan di sini di pasal yang lain ini, dari Kitab
Wahyu. Dan, sebentar saja, “Membunuh dengan pedang, dan
sampar, dan binatang-binatang di bumi.” Paham? Gereja Izebel,
tubuhnya (yang sebenarnya), akan dimakan oleh burung dan
binatang di bumi. Tepat seperti Ahab dan Izebel, yang alami,
demikian pula mereka akan begitu, dalam bentuk rohani,
sebuah gereja. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud?
[Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Baiklah.
362 Elia…Oh! Elia adalah nabi di zaman Ahab dan Izebel,
alami. Dan ia dijanjikan untuk melakukan hal yang sama,
menurut DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN, dalam Firman,
kepada Izebel, rohani; pelayanan dalam bentuk-Rohnya.
363 Perhatikan. Elia, walaupun, di zamannya, dibuktikan
dengan baik dan dengan hebat, tidak bisa membalikkan mereka
kepada Firman. Benarkah itu? Walaupun, Elia telah berusaha,
dengan segala sesuatu. Ia telah melakukan segala sesuatu. Ia—
ia menunjukkan kepada mereka tanda-tanda dan keajaiban-
keajaiban; dan mereka tertawa di depan mukanya. Hal yang
sama akan mereka lakukan dengan yang rohani di sini, lihatlah.
Ia tidak bisa membalikkan mereka kepada Firman. Dari
berjuta-juta…
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364 Nah dengarlah, gereja, tutup sekarang, Anda yang agak
bingung tentang ini.
365 Dari berjuta-juta orang di dunia, di zaman Elia, ketika
Izebel dan Ahab sedang memerintah, dalam—dalam kiasan
dari yang dikiaskan hari ini; dari seluruh dunia, hanya ada
tujuh ratus yang selamat, melalui khotbah Elia. Benarkah itu?
Itu tepat.
366 Lihatlah, Elia tidak tahu bahkan satu pun dari mereka
yang demikian. Ia pikir dialah satu-satunya yang selamat,
sampai Allah membuka salah satu dari Meterai-meterai itu dan
menunjukkan kepadanya rahasia dalam Kitab itu, bahwa Ia
memiliki tujuh ratus orang yang tidak pernah sujud menyembah
kredo-kredo yang mereka miliki. Ketika Allah membuka Kitab-
Nya kepada Elia, dikatakan, “Nah tunggu sebenar, nak. Aku
memiliki tujuh ratus orang yang disimpan, di luar sana, yang
namanya tercatat di dalam Kitab itu sejak dunia dijadikan.
Mereka adalah milik-Ku.” Huh! Allah membuka Meterai-
meterai itu.
367 Saya pikir itulah alasannya Yohanes bersorak-sorak pada
malam yang lalu. Ia pasti telah melihat Namanya di Situ, Anda
tahu. Paham?

Suatu hari Allah membuka…
368 Elisa, ia telah berkhotbah. Ia telah melakukan segalanya,
dan—dan—dan berkhotbah dengan segenap hatinya. Ia
melakukan semua yang ia bisa, dan masih saja mereka
“mengejek” dia, menyebut dia segala sesuatu, dan berkata,
“Engkaulah penyebab dari semua hal ini. Engkau seorang
spiritis. Engkaulah yang membuat semua masalah ini datang.
Engkaulah yang bersalah,” dan semua yang seperti itu. Ia
mengatakan segala sesuatu kepadanya. Izebel mengancam
untukmemenggal kepalanya, dan segala yang lainnya. Itu benar.
Setiap orang menentang dia.
369 Dan kemudian ia berkata, “Tuhan, setelah aku melakukan
itu, semua yang Engkau suruh untuk aku lakukan! Aku tinggal
dengan tepat dengan Firman-Mu. Ketika Engkaumenyuruh aku
sesuatu, aku tidak gentar. Aku langsung berjalan ke depan
raja, dan segala yang lainnya, dan memberi tahu mereka,
‘DEMIKIANLAHFIRMANTUHAN.’ Dan Engkau tidak pernah
memberi tahu aku sesuatu, dan aku tidak pernah memberi
tahu mereka satu hal, kecuali yang terjadi. Dan sekarang inilah
aku, satu-satunya yang tersisa, dari semuanya itu. Akulah
satu-satunya yang tertinggal, dan mereka sedang berusaha
membunuh aku.”
370 Allah berkata, “Aku akanmembuka salah satu dari Meterai-
meterai itu dan menunjukkan sesuatu kepadamu.” Ia berkata,
“Engkau tahu, Aku memiliki tujuh ratus orang di belakang
sana, yang tidak pernah sujudmenyembah…bergabung dengan
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kredo-kredo itu, denominasi. Ada tujuh ratus orang dari mereka
yang siap untuk Pengangkatan, ya.” Oh! Oh! Ia berkata kepada
nabi-Nya, yang kepadanya Ia menyatakan Firman-Nya, ya,
melalui Kitab Suci. “Aku masih memiliki tujuh ratus nama
yang telah disiapkan, dari angkatan ini; tujuh ratus orang dari
mereka. Mereka tidak pernah sujud menyembah kepada” (jika
saya mengatakannya pada hari ini) “kepada organisasi agama,
dan yang dipenuhi dengan kredo, di dalamnya.”
371 Anda mengerti apa yang saya maksud? Maka, itu harus
begitu. Itu harus begitu. Dan itu menurut Firman. Ketika laki-
laki itu tiba di tempatnya, ia akan berupa seorang nabi. Sepasti
saya sedang berdiri di atas mimbar ini. Paham? Dan ia akan
tinggal dengan Firman itu. Ia tidak akan dikalahkan oleh kredo
siapa pun atau apa pun yang lain. Itu benar. Ia adalah tipe
seorang yang akan tinggal di hutan, seperti Elisa, ia…dan
seperti ketika Yohanes datang. Ia akan—ia akan membenci
wanita, (wah!) wanita amoral! Huh! Wah, ia akan menyerang
mereka! Elia telah melakukannya, dan begitu pula Yohanes.
Paham? Paham? Dan ia akan lurus dengan Firman itu. Ia akan—
menentang organisasi. Organisasi? “Janganlah mengira bahwa
kamu dapat berkata dalam hatimu, ‘Abraham adalah bapa
kami,’ sebab Aku berkata Allah dapat menjadikan anak-anak
bagi Abraham dari batu-batu ini.” Paham? Tentu.
372 Nah, begitulah, teman-teman. Inilah Meterai Keempat,
dibuka. Dan penunggang dari keempat kuda itu disingkapkan,
setahu saya. Nah, ini semua terjadi di bumi.
373 Meterai berikutnya, kita lihat, adalah di dalam Sorga, di
mana ada jiwa-jiwa di bawah mezbah.
374 Nah, hanya dalam penutupan, saya ingin mengatakan
beberapa…hanya beberapa kata, tepat di sini, saya telah
mencatat. Kita telah melompat-lompat, dalam empat Meterai
ini, empat Meterai pertama.
375 Nah, besok malam, kita—kita mengubah pemandangannya,
dari hal-hal yang terjadi di bumi. Ia memandang ke sini dan
melihat jiwa-jiwa di bawah mezbah, yang telah dikorbankan,
mezbah.

Malam berikutnya, hukumanmenimpa.
376 Dan malam keempat, atau malam terakhir, Minggu malam,
saya tidak tahu apa. Saya tidak tahu apa artinya yang lain ini.
Saya hanya membacanya, seperti yang Anda lakukan. Tetapi,
“Sunyi senyaplah selama setengah jam,” tetapi ada sesuatu
yang terjadi. Saya mengharapkan Dia untuk menyingkapkan
Itu. Ia akan melakukannya. Saya merasa puas bahwa Ia akan
melakukannya.
377 Kita harus pergi, ke tempat-tempat yang berbeda dalam
Kitab Suci, ke Wahyu 19, untuk menunjukkan bahwa
Kedatangan Kristus akan membunuh antikristus. Itulah
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alasannya saya harus meninggalkan ini, hanya mengambil dua
ayat itu. Saya harus pergi ke berbagai tempat dalam Kitab Suci,
untuk membuktikan hal-hal ini. Maka itulah alasannya saya
pergi ke Wahyu 19, untuk menunjukkan akhir dari antikristus,
akan berupa pembunuhan; oleh Kristus, ketika Ia datang, Ia
akan membunuh antikristus.
378 Ke Wahyu 10, untuk menunjukkan bahwa Pesan malaikat
ketujuh akan merupakan seseorang, di akhir zaman ini, yang
diurapi Allah untuk pelayan yang sama seperti yang dimiliki
nabi Elia, seperti yang diprediksi dalam Maleakhi 4, untuk
menyingkapkan Firman Allah yang sejati (asli) dalam generasi
ini, Firman Allah yang asli dalam generasi ini. Seperti yang
ia lakukan kepada Izebel yang alami itu, demikian pula laki-
laki ini akan melakukannya kepada Izebel rohani, gereja-gereja
denominasi. Saya harus pergi ke pasal ke-7…Pasal ke-10,
ayat 1 sampai 7, untuk membuktikan bahwa itu benar. Dan ke
Maleakhi, danAmos, dan sebagainya, untukmembuktikan itu.
379 Elia adalah seorang nabi yang bernubuat dan mengecam
Izebel, dalam generasi tertentu itu.
380 Dan Elia tidak pernah mati. Ia tentu saja tidak mati. Ia
muncul lagi, sekitar delapan ratus tahun kemudian, di sebelah
YesusKristus, di atasGunung Transfigurasi. Ia tidakmati.
381 Nah, kita mendapati bahwa Rohnya akan mengurapi
seorang laki-laki, menurut janji Allah, di akhir zaman; telah
dijanjikan akan melakukan hal yang sama dalam Izebel rohani,
seperti yang dilakukan dalam Izebel alamiah, di akhir zaman.
382 Itulah alasannya saya—saya pergi ke begitu banyak tempat
dalam Alkitab, untuk membuktikannya, supaya itu tidak akan
meninggalkan pertanyaan dalam pikiran Anda. Jika ada, Anda
beri tahu kepada saya. Baik, tulislah sebuah surat atau catatan
kecil kepada saya.
383 Dan itu membaur dengan begitu sempurna, bahkan sampai
ke binatang-binatang yangmenghancurkan tubuh alamimereka
di akhir zaman, memakan mereka seperti yang dilakukan
kepada mereka waktu itu.
384 Sepanjang wahyu saya, yang diberikan kepada saya oleh
Allah dan diberi tahu sebelumnya bahwa itu akan terjadi,
ini adalah Kebenaran tentang empat penunggang kuda itu,
sepanjang pengetahuan saya.
385 Apa pendapat Anda tentang Yesus? [Jemaat
bersukacita—Ed.]

I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
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386 Nah ingatlah, tanpa…(Itu benar; lanjutkan; itu bagus.)
Tanpa perasaan buruk terhadap siapa pun di dalam organisasi
mana pun! Sebab, Allah mempunyai anak-anak di dalam sistem
Katolik. Ia mempunyai anak-anak di dalam sistemMethodist. Ia
mempunyai anak-anak di dalam sistem Baptis. Berapa banyak
dari mereka, semua sistem yang berbeda itu, malam ini diwakili
di sini, yang keluar dari itu ketika Anda melihat Terang? Mari
kita lihat tangan Anda. [Jemaat berkata, “Amin.”—Ed.] Nah,
ingatlah, ada orang-orang di luar sana yang seperti Anda. Tetapi
sistemnya yangmembunuh, ya. Itu roh antikristus yang akhirnya
membawa mereka ke suatu tempat sehingga mereka tidak mau
mendengar Kebenaran.
387 Dan ingatkah malam yang lalu, ketika saya membahas
pemeteraian itu? Jika seseorang mendengar panggilan tahun
Yobel, dan ia menolak untuk bebas, ia dibawa ke tiang dan
sebuah penusuk menandai telinganya. Dengan telinga Anda
mendengar. “Dan iman timbul dari pendengaran.” Lalu jika ia
mendengar Itu, dan menolak untuk menerima kebebasannya,
maka ia…harus melayani tuan denominasinya sepanjang sisa
hidupnya. Amin.
388 Oh! Oh, wah! Bukankah Ia ajaib? [Jemaat berkata,
“Amin.”—Ed.]

I love Him, I…
Mari kitamengangkat tangan kita sekarang danmenyembah

Dia.
Because He first loved me (Glori!)
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.

389 [Saudara Branham mulai mendengung I Love Him—Ed.]
Sekarang tundukkan saja kepala Anda, dan mari kita
menyembah Dia sekarang sementara kita mendengungkan itu.
[Saudara Branhammendengungkan terus I LoveHim.]
390 Tuhan, betapa bersyukurnya kami! Saya senang sekali,
Tuhan, begitu bahagia untuk-Mu dan umat-Mu. O Tuhan,
Engkau membeli keselamatan kami di Kalvari. Kami
menerimanya dengan senang, Tuhan.
391 Sekarang ujilah kami, Tuhan, dengan Roh-Mu. Dan jika ada
kejahatan di antara kami, Tuhan, ketidakpercayaan terhadap
Firman, siapa pun di sini, Bapa, yang tidak mau menyambut
setiap janji Allah dengan “amin”; kiranya Roh Kudus turun
sekarang, Penunggang kuda-putih itu, sementara Roh-Nya, Roh
Kristus, di depan antikristus, danmemanggil milik-Nya Sendiri.
Panggillah mereka ke luar, Tuhan.
392 Kiranya sekarang mereka bertobat, segera datang kepada-
Mu dan dipenuhi dengan Minyak dan anggur itu; dan diubah
dari jubah denominasi kematian Kain itu, kepada jubah yang
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putih-salju dari Hidup Kekal, yang diberikan oleh Mempelai
Pria. Dan kemudian mereka akan pergi ke Perjamuan Kawin itu
suatu hari, dalam Firman yang telah terbukti dari kebangkitan
itu. Kabulkanlah itu, Tuhan. Selidikilah hati-hati, sementara
orang-orang inimenantikanEngkau.Melalui NamaYesus!

[SaudaraBranhammulaimendengungkan I LoveHim—Ed.]
393 Nah, selidikilah hati Anda, saudaraku, saudariku, temanku.
Saya sudah lama bersama Anda. Ini sudah sekitar tiga-
puluh-tiga tahun. Pernahkah saya memberi tahu Anda sesuatu
dalam Nama Tuhan tetapi tidak terjadi? [Jemaat berkata,
“Tidak.”—Ed.] Carilah Kristus sekarang sementara Anda ada
kesempatan. Waktunya mungkin akan segera datang di mana
Anda tidak bisa melakukannya. Paham? Ia mungkin akan
meninggalkan kursi itu, kapan saja, dari pengantaraan-Nya;
pada waktu itu Anda dapat menangis dengan segenap hati
Anda, Anda dapat mengentakkan kaki, Anda dapat berbahasa
roh, Anda dapat berlari mondar-mandir di lantai, Anda dapat
melakukan apa saja yangAndamau, danmenjadi anggota setiap
gereja di dunia, tidak ada apa-apa, tidak ada lagi pemutih untuk
dosa—dosa Anda. Lalu apa yang Anda lakukan, di manakah
Anda berada pada waktu itu?
394 Baik, saya percaya, dengan segenap hati saya, kursi itu
masih terbuka. Saya percaya Ia masih berada di atas Takhta
Allah. Tetapi segera Ia akan bangkit berdiri sekarang, dan
keluar, untuk mengklaim apa yang telah Ia tebus. Ia sedang
melakukan pekerjaan sebagai Kerabat Penebus, sementara Rut
sedang menunggu.
395 Tetapi segera, Anda tahu, setelah Boas menyelesaikan
pekerjaan sebagai kerabat, maka ia datang dan mengklaim
miliknya. Dan itulah tepatnya apa yang Ia lakukan menurut
Alkitab, “Ia datang dan mengambil Kitab itu.” Pada waktu itu
pengantaraan selesai; Ia turun dari Takhta itu; tidak ada Darah
lagi di atas Kursi Pendamaian. Dan kemudian itu menjadi apa?
Kursi Penghakiman.
396 Janganlah dikatakan, suatu hari dari hari-hari ini, “Saya
kira akan ada Pengangkatan.” Dan mendengar Suara itu
berkata, di belakang, “Itu sudah lewat.”Allah tolonglahAnda!

Sekarangmari kita menundukkan kepala kita.
397 Saudara Neville, datanglah, untuk membubarkan atau apa
pun yang harus Anda lakukan. Allah memberkati Anda, sampai
besok malam. 
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