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Tetapi pada hari-hari dari suara malaikat yang ketujuh, 
yaitu apabila ia mulai berseru, maka akan selesailah 
rahasia Allah, seperti yang telah Ia beritakan kepada 
hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi. WAHYU 10:7

APAKAH ALLAH MASIH MELAKUKAN 
PERBUATAN-PERBUATAN AJAIB 

SEPERTI YANG IA LAKUKAN DALAM 
ALKITAB? 

PERNAHKAH ANDA BERTANYA 
KEPADA DIRI ANDA SENDIRI MENGAPA 

ANDA HARUS DIBAPTIS? 

HANYA KARENA ANDA ADALAH ANGGOTA 
DARI SEBUAH GEREJA, APAKAH ITU 
BERARTI ANDA SUDAH SELAMAT? 

APAKAH YANG SEBENARNYA TERJADI 
ANTARA ULAR DAN HAWA DI TAMAN 

EDEN? 

APAKAH ANDA TAHU ALKITAB 
MENJANJIKAN BAHWA RAHASIA ALLAH 

AKAN SELESAI DI AKHIR ZAMAN INI? 

INILAH WAKTUNYA BAGI RAHASIA-RAHASIA 
ITU UNTUK DIBUKA DAN DINYATAKAN 

KEPADA DUNIA. 
APAKAH ANDA INGIN 

MENDENGARKAN FIRMAN ALLAH 
YANG BENAR?
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SUPERNATURALSupernatural

Markus 16:17-18

Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: 
mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka 
akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,

mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum 
racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka 
akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu 
akan sembuh.

Nah, lihatlah teman-teman, ingatlah Raja George 
dari Inggris, ketika ia disembuhkan dari multiple 
schlerosis, setelah kami mendoakan dia. Ingatlah 
Florence Nightingale, (neneknya, adalah pendiri 
Palang Merah), waktu itu berat badannya kira-kira 
enam puluh pon, terbaring sekarat di sana dengan 
kanker pada usus dua belas jari di perutnya, terbaring 
sekarat di sana. Seekor merpati kecil terbang ke 
semak-semak di sana dan Roh Allah datang dan 
berkata, “BEGINILAH FIRMAN TUHAN, ia akan 
hidup.” Dan sekarang berat badannya seratus lima 
puluh lima pon dalam keadaan sehat sempurna.
Ingatlah anggota Kongres Upshaw yang 
terbelenggu di dalam kursi dan tempat tidur 
dari tahun ke tahun, selama enam puluh enam 
tahun. Dan dalam waktu sekejap bangkit berdiri 
di atas kakinya, berlari-lari di dalam gedung itu, 
menyentuh jari-jari kakinya, dan dijadikan normal 
dan sehat dengan sempurna.
Pikirkan saja mengenai beribu-ribu dan beribu-ribu 
orang yang telah disembuhkan. Kenapa kita duduk 
di sini sampai kita mati? Marilah kita berbuat 
sesuatu mengenai itu.

Berimanlah jika Anda sakit atau mempunyai kebutuhan. 
Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik 
kemarin, maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, jadi 
jika Ia sanggup mengadakan mujizat dua ribu tahun yang lalu, 
maka Ia mampu melakukan hal yang sama hari ini. Ia telah 
berjanji kepada kita bahwa kita sudah disembuhkan, jika kita 
mau percaya saja. 

Kita semua dapat membuka halaman-halaman Alkitab 
dan melihat bahwa Allah mengadakan mujizat-mujizat: 
Musa membelah Laut Merah, Elia mendatangkan 
kelaparan, Yesus berjalan di atas air, dan murid-murid itu 
menyembuhkan orang sakit. 
Ada beribu-ribu peristiwa ajaib yang dicatat dalam Alkitab. 
Jika Allah memberi kesaksian dengan tanda-tanda dan 
keajaiban-keajaiban, lalu di manakah mujizat-mujizat-Nya 
hari ini? Dapatkah Ia menyembuhkan kanker seperti Ia 
menyembuhkan kusta dalam Alkitab? Bagaimana dengan 
AIDS atau malaria? Apakah Ia masih mampu mengadakan 
mujizat? Ya, Allah masih mengadakan mujizat-mujizat dan 
tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. 

Yohanes 14:12

Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya barangsiapa 
percaya kepada-Ku, ia akan 
melakukan juga pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, 
bahkan pekerjaan-pekerjaan 
yang lebih besar dari pada itu. 
Sebab Aku pergi kepada Bapa. 
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Tris 
Griffin pergi ke ruang praktek dokter di awal tahun 2013 karena rasa 
sakit di bagian punggung yang ia khawatirkan bisa menjadi sebuah 
ulangan dari peperangannya melawan kanker. Sebuah pencitraan MRI 
memperlihatkan adanya sebuah “diseksi aorta” di jantungnya, yang 
mengharuskan para dokter untuk melakukan tes-tes lebih lanjut dan 
menjadwalkan sebuah pembedahan darurat pada hari berikutnya. Garis 
yang melintasi jantung pada gambar itu adalah sebuah belahan yang 
jelas yang akan mengakibatkan sebuah kematian yang hampir pasti dan 
cepat jika itu pecah.

Florence 
Nightingale, 
Seorang kerabat 
jauh dari perawat 
yang terkenal itu, 
menderita kanker 
perut tahap akhir. Ia 
mengirimkan foto ini 
sebagai permohonan 
terakhir untuk 
didoakan sebelum 
kanker itu mencabut 
nyawanya. Seperti 
yang dapat Anda 
lihat. Ia sudah berada 
di titik kematian 
sebelum Tuhan Yesus 
menyembuhkan dia 
pada tahun 1950. 
Foto berikutnya 
diambil setelah 
kesembuhannya dan 
dikirim sebagai sebuah 
kesaksian bahwa Allah 
masih menyembuhkan 
orang sakit.

William D. 
Upshaw  
Telah mengabdi 
selama delapan tahun 
di Dewan Perwakilan 
Rakyat Amerika 
Serikat dan menjadi 
calon presiden pada 
tahun 1932. Sebuah 
kecelakaan pertanian 
membuat dia lumpuh 
sejak masih anak-
anak. Dan ia telah 
menghabiskan waktu 
66 tahun memakai 
tongkat ketiak atau 
di dalam kursi roda. 
Pada tahun 1951, ia 
disembuhkan secara 
total dan berjalan 
dengan sempurna 
selama sisa hidupnya.
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Keesokan harinya, setelah orang-orang percaya berdoa untuk dia, para 
dokter mengadakan sebuah CT scan lagi untuk menunjukkan dengan 
tepat lokasi dari belahan itu sebelum pembedahan. Kali ini, gambar-
gambar itu memperlihatkan jantung yang sehat sempurna. Merasa 
heran, ahli bedah itu berkata kepada Ny. Griffin, “Saya tidak tahu apa 
yang harus dikatakan kepada Anda. Sebelumnya ada diseksi aorta pada 
Anda, tetapi sekarang semua bukti itu sudah lenyap.” Ia memperlihatkan 
gambar-gambar sebelum doa, dan kemudian yang sesudah doa. “Anda 
bebas untuk pulang, dan omong-omong, juga tidak ditemukan adanya 
tanda kanker. Anda dalam keadaan yang sehat sempurna.”

(kiri) Tanda panah dari dokter 
menunjuk pada aorta, yang 
berupa daerah yang berbentuk 
lingkaran hitam, di tengah-
tengah gambar. Garis diagonal 
yang melintasinya adalah 
pembengkakan, atau “diseksi” 
pada aorta, yang memerlukan 
pembedahan secepat mungkin 
dan bersifat fatal jika itu pecah. 
(atas) Pemindaian kedua diambil 
pada keesokan harinya. Diseksi 
itu lenyap semuanya dan tidak 
pernah kembali.

Referensi
Mazmur 103:2-3 
Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! 
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,

Yesaya 53:5
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita: 
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya; dan oleh bilur-bilurnya 
kita menjadi sembuh.

Markus 16:17
Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan 
demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,

Lukas 17:6
Jawab Tuhan: “Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat 
berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat 
kepadamu.”

Yohanes 14:12
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga 
pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. 
Sebab Aku pergi kepada Bapa;

1 Tesalonika 1:5
Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga 
dengan kekuatan, dan dengan Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Sebagaimana kamu 
tahu, bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. 

Ibrani 2:3-4 
Bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-
mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang 
dapat dipercayai, 
Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai 
penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus, yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-Nya?

Ibrani 13:8 
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.

Yakobus 5:15
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan 
dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.

1 Petrus 2:24
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati 
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.
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Ada ribuan denominasi yang berbeda di dunia hari ini. Tiap-
tiap agama mengecam agama yang lain, namun semua 
agama itu menjanjikan keselamatan melalui denominasi 
mereka. Bagaimana kita tahu harus pilih yang mana?
Jika kita memilih gereja Katolik, berarti kita menerima 
orang-orang kudus sebagai pengantara doa, yang tidak lebih 
dari berdoa kepada berhala. Alkitab mengatakan, “Karena 
Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara 
antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,” 
(1Tim. 2:5). Imam dipanggil “Bapa” yang mana dilarang oleh 
Yesus dalam Matius 23:9: “Dan janganlah kamu menyebut 
siapa pun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, 
yaitu Dia yang di sorga.” Sidang Jemaat Allah memberi 
tahu kita bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah bukti 
awal dari Roh Kudus, padahal Paulus berkata, “Sekalipun 
aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan 

PENGHAKIMANPenghakiman

bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku 
sama dengan gong yang berkumandang atau canang yang 
gemerincing.” (1Kor. 13:1)  
Hampir semua denominasi dengan cepat mengatakan 
kepada kita bahwa banyak hal dalam Alkitab yang 
disalahtafsirkan, hilang dalam penerjemahan, atau tidak 
berlaku bagi dunia hari ini. Jadi, apakah kita harus percaya 
kepada Alkitab atau kepada doktrin-doktrin denominasi? 
Apa yang akan dipakai oleh Allah sebagai sebuah patokan 
untuk penghakiman?

Jika saya bertanya kepada orang Katolik di sini 
malam ini, “Menurutmu dengan apa Allah akan 
menghakimi dunia ini?” Orang Katolik berkata, 
“Dengan Gereja Katolik.” Baiklah, sekarang Gereja 
Katolik apa? Sekarang mereka memiliki Roma, 
Ortodoks Yunani, dan banyak dari mereka. Gereja 
Katolik yang mana itu nantinya? Orang Lutheran 
berkata, “Dengan kami,” berarti kalian orang Baptis 
keluar. Dan kemudian jika kita berkata, “Dengan 
Baptis,” berarti kalian orang Pentakosta keluar. 
Maka akan ada kekacauan yang sedemikian, tidak 
ada seorang pun yang akan tahu apa yang harus 
dilakukan; maka Ia tidak pernah berjanji untuk 
menghakimi dunia dengan gereja.
Ia berjanji akan menghakimi dunia dengan Kristus, 
dan Kristus adalah Firman. Dan Alkitablah yang 
akan menghakimi dunia, yaitu Yesus Kristus yang 
tetap sama baik kemarin, maupun hari ini, dan 
sampai selama-lamanya.

Mazmur 96:13 

Di hadapan TUHAN, sebab Ia 
datang, sebab Ia datang untuk 
menghakimi bumi. Ia akan 
menghakimi dunia dengan 
keadilan, dan bangsa-bangsa 
dengan kebenaran-Nya.
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Need Photo

Referensi
Yohanes 1:1
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

Yohanes 1:14 
Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, (dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, 
yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa,) penuh kasih karunia dan 
kebenaran. 

Yohanes 5:22
Sebab Bapa tidak menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya 
kepada Anak,

Yohanes 12:48
Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman 
yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 

Efesus 1:5-7
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, 
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 
Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang 
dikasihi-Nya. 
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, 
menurut kekayaan kasih karunia-Nya, 

Efesus 2:5-8
Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-
kesalahan kita, (oleh kasih karunia kamu diselamatkan;) 
dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama 
dengan Dia di sorga, 
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang 
melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian 
Allah,

1 Yohanes 1:7
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh 
persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Kristus, Anak-Nya itu menyucikan kita dari 
pada segala dosa.

Wahyu 22:18-19
Sebab aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: 
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan 
kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 
Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah 
akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab 
ini.
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Kisah Para Rasul 2:38

Jawab Petrus kepada mereka: “Bertobatlah dan hendaklah 
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama 
Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu 
akan menerima karunia Roh Kudus.”

Sudah jelas, baptisan itu sangat penting, tetapi apakah 
menjadi persoalan bagaimana kita dibaptis? Apakah ada 
sebuah baptisan yang benar, atau apa saja boleh? Jika 
Anda percaya Alkitab, maka YA, ada sebuah baptisan 
yang benar.

Kebanyakan gereja-gereja membaptis dalam Nama Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus, tetapi itu tidak benar menurut Alkitab.

Dalam Kisah Para Rasul 19, ada beberapa orang tertentu 
yang telah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi masih 
belum menerima Roh Kudus ke dalam hati mereka. Rasul 
Paulus mengetahui cara yang benar untuk menerima Roh 
Kudus, maka ia bertanya kepada mereka, “Kalau begitu 
dengan baptisan apakah kamu telah dibaptis?” Jawab 
mereka: “Dengan Baptisan Yohanes.” (Kisah Para Rasul 
19:3) Paulus melihat bahwa mereka tidak dibaptis sesuai 
dengan perintah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2:38, maka 
ia mengajarkan mereka untuk dibaptis-ulang dalam Nama 
Tuhan Yesus. Kemudian, seperti yang sudah dijanjikan, 
mereka menerima Roh Kudus.

NAMANama

Markus 16:16

Siapa yang percaya dan dibaptis 
akan diselamatkan, tetapi siapa 
yang tidak percaya akan dihukum.



14 15

Jadi, mengapa murid-murid itu membaptis 
dalam Nama Yesus sedangkan Yesus, 
Sendiri, memerintahkan mereka untuk 
membaptis dalam Nama (bukan “nama-
nama”) dari Bapa, dan dari Anak, dan dari 
Roh Kudus? (Matius 28:19) Apakah mereka 
membuat suatu kesalahan? Tidak! Mereka 
melakukan dengan tepat sebagaimana 
yang diperintahkan kepada mereka. 
Sementara Anda membaca artikel ini, 
renungkan tentang nama Anda. Apakah 
Anda seorang anak? Apakah nama Anda, 
“Anak”? Apakah Anda seorang ibu? 
Apakah nama Anda, “Ibu”? Tentu saja 
bukan, semuanya itu hanyalah gelar-
gelar. Anda memiliki sebuah nama yang 
benar, dan demikian juga dengan Allah. 
Inilah jawabannya:

Dan di dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang 
pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus; 
karena tidak ada sesuatu yang demikian. Bapa 
bukanlah sebuah nama; dan Anak bukanlah sebuah 
nama; dan Roh Kudus bukanlah sebuah nama; tetapi 
Nama dari Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Tuhan 
Yesus Kristus.

Yesus Kristus adalah Allah! Ia adalah Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus.
Jika Anda sedang mencari Roh Kudus dan bertanya-tanya 
mengapa Tuhan masih belum memberikannya kepada Anda, 
maka Anda mungkin mau bertanya kepada diri Anda sendiri 
pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Paulus, “Kalau 
begitu dengan baptisan apakah kamu telah dibaptis?”

Referensi
Matius 28:19
Karena itu pergilah, ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus,   [Siapakah Nama Bapa? Nama Anak? Nama Roh Kudus?]
Markus 16:16
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 
Yohanes 5:43
Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku; jikalau orang lain datang atas 
namanya sendiri, kamu akan menerima dia. [Jika Ia datang dalam Nama Bapa-Nya, lalu siapakah Nama-
Nya?]
Yohanes 10:30
Aku dan Bapa-Ku adalah satu.
Yohanes 12:45
Dan barangsiapa melihat Aku, ia melihat Dia, yang telah mengutus Aku. 
Yohanes 14:8-9
Kata Filipus kepada-Nya: “Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.” 
Kata Yesus kepadanya: “Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak 
mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: 
‘Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami’?”
Yohanes 20:27-28
Kemudian Ia berkata kepada Tomas: “Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, dan ulurkanlah 
tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan 
percayalah.”
Dan Tomas menjawab Dia: “Ya Tuhanku dan Allahku!” 
Kisah Para Rasul 2:38-39
Jawab Petrus kepada mereka: “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis 
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh 
Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu 
sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.”
Kisah Para Rasul 4:12
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini 
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Kisah Para Rasul 8:12
Tetapi ketika mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah, dan tentang 
nama Yesus Kristus, mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.
Kisah Para Rasul 19:3-6
Lalu kata Paulus kepada mereka: “Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?” Jawab 
mereka: “Dengan baptisan Yohanes.”
Kata Paulus: “Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada 
orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian dari padanya, yaitu 
Kristus Yesus.” 
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan 
mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, dan bernubuat.
Efesus 4:5
Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,
Kolose 3:17
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu 
dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.
1 Yohanes 5:7
Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya 
adalah satu.
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Akan datang suatu hari ketika kita masing-masing, entah 
orang Kristen atau bukan, akan mengetahui dengan tepat 
apa yang terdapat di balik tirai waktu. Alkitab menjanjikan 
Hidup Kekal kepada sebagian orang, dan kepada yang lain, ia 
menjanjikan hukuman. Setiap manusia di sepanjang sejarah 
pasti telah bertanya kepada dirinya sendiri, “Apa yang akan 

terjadi kepada saya ketika saya mati?” 

Lama sebelum ada Alkitab untuk dibaca, 
nabi Ayub telah memperhatikan alam. 

Ia berbicara tentang harapan dari 
sebatang pohon, bagaimana ia 
akan ditebang dan mati, namun 
setelah mencium air, ia bangkit 
kembali ke dalam kehidupan dan 
mengeluarkan tunas-tunas yang 
segar. Ayub tahu bahwa seorang 
manusia, seperti pohon itu, 
akan bangkit kembali ke dalam 
kehidupan: 

Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? 
Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari 
pergumulanku, sampai tiba giliranku.

Maka Engkau akan memanggil, dan aku pun akan 
menyahut: Engkau akan rindu kepada buatan 
tangan-Mu.

Sungguhpun Engkau menghitung langkahku, 
tidakkah Engkau memperhatikan dosaku? (Ayub 
14:14-16 KJV)

Ayub mungkin tidak memiliki Alkitab untuk dibaca, tetapi 
ia tahu bahwa Allah akan membangkitkan dia dari kubur 
suatu hari nanti ketika sang Penebus umat manusia tampil. 

Ah, kiranya perkataanku ditulis sekarang! Ah, kiranya 
itu dicatat dalam sebuah kitab!

Terpahat dengan besi pengukir dan timah pada 
gunung batu untuk selama-lamanya!

Sebab aku tahu bahwa Penebusku hidup, dan Ia akan 
berdiri di kemudian hari di atas bumi:

Dan meskipun ulat-ulat membinasakan tubuh ini, 
namun dalam dagingku aku akan melihat Allah: 
(Ayub 19:23-26 KJV)

Nabi itu sedang berbicara tentang Tuhan Yesus dan 
kebangkitan umat-Nya. Melalui pewahyuan Ayub tahu 
bahwa meskipun tubuh kita mungkin akan layu sepenuhnya, 
Yesus akan memulihkan daging kita. Dan dengan mata kita 
sendiri, kita akan melihat Kedatangan-Nya. Semua umat 
Allah rindu untuk melihat hari yang mulia itu.

KEHIDUPAN SESUDAH INIKehidupan Sesudah Ini

Yohanes 5:28-29

Janganlah kamu heran akan hal 
itu, sebab saatnya akan tiba, 
bahwa semua orang yang di 
dalam kuburan akan mendengar 
suara-Nya,
dan mereka yang telah berbuat 
baik akan keluar dan bangkit 
untuk hidup yang kekal, tetapi 
mereka yang telah berbuat jahat 
akan bangkit untuk dihukum.
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Meskipun demikian, sepasti Allah itu ada, iblis juga ada; 
dan sepasti Sorga itu ada, neraka juga ada. Taruhannya 
jauh lebih tinggi dari yang dapat kita bayangkan. Rasul 
Paulus berkata bahwa, “Apa yang tidak pernah dilihat 
oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan 
yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua 
yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi 
Dia.” (1 Kor. 2:9)

Pikiran kita tidak dapat memahami betapa agungnya Sorga 
itu nanti, dan demikian pula mereka tidak dapat memahami 
kengerian neraka. Yesus memberi tahu kita bahwa 
neraka itu begitu buruk sehingga akan lebih baik jika kita 
memotong satu anggota tubuh kita daripada mengambil 
risiko pergi ke tempat yang mengerikan itu.

Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, 
karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan 
tangan kudung, dari pada dengan utuh kedua tanganmu 
dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak 
terpadamkan: (Markus 9:43)

Jadi siapa yang akan pergi ke Sorga? Dan siapa yang 
akan pergi ke neraka? Ini adalah sebuah pemikiran yang 
menyedihkan, tetapi Yesus berkata bahwa kebanyakan 
orang tidak akan menerima upah yang ingin Ia berikan: 
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah 
pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, 
dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah 
pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, 
dan sedikit orang yang mendapatinya. (Matius 7:13-14)

Yesus juga berkata, “Bukan setiap orang yang berseru 
kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak 

Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang 
akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami 
bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi 
nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-
Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang 
kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal 
kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat 
kejahatan!” (Matius 7:21-23)

Hanya karena seseorang mengaku Kristen tidak berarti 
bahwa ia sudah selamat. Maka, inilah pertanyaan yang 
pasti muncul di dalam pikiran kita: Bagaimana saya 
menerima Hidup Kekal? Yesus memberikan kepada kita 
sebuah jawaban yang sangat sederhana: Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar 
perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus 
Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut 
dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam 
hidup. (Yohanes 5:24)

Sayangnya, begitu sedikit orang di dunia hari ini yang mau 
meluangkan waktu dari hari-hari mereka yang sibuk untuk 
mendengarkan Firman Allah. Dan bahkan lebih sedikit 
lagi yang mau percaya kepada Firman setelah mereka 
mendengarnya. 

Gereja-gereja memberi tahu kita untuk menjadi orang yang 
baik, berpikir secara positif, jangan berdusta, menipu, atau 
mencuri, dan kita akan masuk ke Sorga. Mereka tidak 
memahami bahwa neraka akan penuh dengan orang-
orang yang tampaknya menjalani kehidupan yang baik. 
Kenyataannya adalah bahwa kita tidak akan masuk ke 
Sorga karena perbuatan-perbuatan baik kita atau karena 
kita seorang anggota gereja tertentu. Hanya ada satu jalan 
menuju Hidup Kekal, dan itu adalah melalui Yesus Kristus. 
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Ia memerintahkan kita bahwa kita harus PERCAYA kepada 
Firman-Nya, yaitu Alkitab. Kalau tidak, bagaimana kita bisa 
diselamatkan? 

Ketika hari penghakiman tiba bagi Anda, apakah Anda akan 
mendengar, “Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, 
terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak 
dunia dijadikan,” (Matius 25:34) atau apakah Anda akan 
mendengar, “Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-
orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang 
telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.”? (Matius 
25:41)

Sementara mata Anda membaca kata-kata ini, Anda dapat 
membuat satu pilihan: Apakah Anda akan memilih untuk 
percaya kepada Firman Allah? 

Di manakah Anda akan 
menghabiskan kekekalan?

Referensi
Ayub 14:12-16
Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi,  sampai langit hilang lenyap, mereka tidak 
terjaga, dan tidak bangun dari tidurnya.
Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku, sampai murka-Mu 
surut; dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula!
Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari 
pergumulanku, sampai tiba giliranku;
Maka Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut; Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. 
Sungguhpun Engkau menghitung langkahku, tidakkah Engkau memperhatikan dosaku?

Ayub 19:23-26
Ah, kiranya perkataanku ditulis sekarang! Ah, kiranya itu dicatat dalam sebuah kitab!
Terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya!
Sebab aku tahu Penebusku hidup, dan Ia akan berdiri di kemudian hari di atas bumi.
Dan meskipun ulat-ulat membinasakan tubuh ini, namun dalam dagingku aku akan melihat Allah:

Matius 7:21-23
Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan 
Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku:  Tuhan, Tuhan, bukankah kami 
bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak 
mujizat demi nama-Mu juga?
Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah 
mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan! 

Matius 22:14
Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.

Yohanes 3:16-17
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk 
menyelamatkannya oleh Dia.

Yohanes 5:24
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia 
yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari 
dalam maut ke dalam hidup.

1 Korintus 2:9
Tetapi seperti ada tertulis: “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh 
telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka 
yang mengasihi Dia.”

1 Tesalonika 4:13-18
Tetapi aku tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, 
supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa 
mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih tinggal sampai 
kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan sebuah seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan 
dengan sangkakala Allah: dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit:
Sesudah itu, kita yang hidup, dan yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam 
awan-awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-
sama dengan Tuhan.
Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini.
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Kejadian 3:6-7

Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik 
untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon 
itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia 
mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya 
juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan 
suaminya pun memakannya.

Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, 
bahwa mereka telanjang; lalu mereka menyemat daun 
pohon ara, dan membuat cawat.

Kejadian 3:14-15

Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu: “Karena 
engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara 
segala ternak dan di antara segala binatang hutan; 
dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu 
tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu.

Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan 
perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; 
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau 
akan meremukkan tumitnya.”

DOSA MULA-MULADosa Mula-Mula

Kejadian 3:1

Adapun ular ialah yang paling 
cerdik dari segala binatang di 
darat yang dijadikan oleh Tuhan 
Allah. Ular itu berkata kepada 
perempuan itu: “Tentulah Allah 
berfirman: semua pohon dalam 
taman ini jangan kamu makan 
buahnya, bukan?”

Ini adalah dosa pertama yang tercatat dalam Alkitab. 
Binatang yang paling cerdik di antara segala binatang, si 
ular, “memperdaya” Hawa untuk memakan sepotong dari 
buah yang terlarang itu. Ia memakannya dan kemudian 
memberikannya kepada suaminya, yang membuat mereka 
menyadari bahwa mereka telanjang. 

Pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti adalah: 
Bagaimana bisa seekor ular berbicara? Apa 
hubungannya sebuah apel dengan telanjang? 
Dan, di mana keturunan ular itu 
ditempatkan ke dalam semuanya ini? 

Alkitab mengatakan bahwa ular 
adalah binatang yang paling 
“cerdik” di antara segala 
binatang. Ia begitu menyerupai 
manusia, sehingga ia dapat 
berjalan, berbicara, dan 
bahkan mengadakan sebuah 
percakapan yang cerdas. Setelah 
ia memperdaya istrinya Adam, 
Allah mengutuk dia menjadi 
seekor ular, tetapi bukan sebelum 
kerusakan itu terjadi dan benih itu 
ditanam. 

Alkitab berkata dalam Kejadian 3:15 
bahwa ular itu mempunyai keturunan, 
dan Allah mengadakan permusuhan 
antara kedua keturunan itu. Sudah jelas, 
keturunan ular itu ada bersama-sama 
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dengan keturunan alamiahnya Hawa sebelum pemisahan 
itu. Bagaimana bisa semua itu adalah akibat dari makan 
apel? Kemudian, beberapa ayat selanjutnya, “Adam 
memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang 
menjadi ibu semua yang hidup.” Perhatikan bahwa itu 
tidak mengatakan bahwa Adam adalah bapa semua yang 
hidup. 

Ada  berbagai “buah” di dalam Alkitab. Tentu saja, ada buah 
sebenarnya, seperti apel, yang tumbuh dan dikonsumsi 
sebagai makanan. Ada juga buah yang menunjuk kepada 
pekerjaan-pekerjaan kita, entah itu pekerjaan alamiah 
seperti bertani dan bisnis, atau pekerjaan rohani seperti 
mengadakan mujizat dan memberitakan Injil. Kemudian, 
ada buah kandungan, yang menunjuk kepada kehamilan 
dan kelahiran anak. 

Apakah dengan memakan buah yang sebenarnya akan 
memberikan pengertian kepada Adam dan Hawa bahwa 
mereka telanjang? Atau, apakah itu membutuhkan suatu 
hubungan jasmani antara laki-laki dan wanita sehingga 
mereka memahami kenapa mereka harus menutupi bagian-
bagian tertentu dari tubuh mereka? 

Apakah yang sebenarnya terjadi pada hari itu di Taman itu 
yang menyebabkan seluruh umat manusia jatuh?

Sebagaimana Keturunan perempuan itu adalah Allah 
yang secara harfiah menyatakan diri-Nya sendiri di 
dalam daging manusia, maka keturunan ular adalah 
benar-benar sebuah cara yang diketahui oleh Iblis 
yang melaluinya ia bisa membuka pintu bagi dirinya 
untuk masuk ke dalam umat manusia. Adalah 
mustahil bagi Iblis (sebab ia hanyalah seorang 
makhluk-roh YANG DICIPTAKAN) untuk menyatakan 

dirinya sendiri sebagaimana Allah menyatakan 
diri-Nya, maka Kitab Kejadian memberi tahu kita 
bagaimana ia menghasilkan keturunannya dan 
memasukkan atau menyuntikkan dirinya ke dalam 
umat manusia. Ingatlah juga bahwa Iblis disebut 
“ular.” Itu adalah keturunannya atau suntikannya ke 
dalam umat manusia yang sedang kita bicarakan. 

Sebelum Adam pernah bersetubuh dengan Hawa, si 
ular sudah melakukan itu mendahului dia. Dan yang 
dilahirkan dari perbuatan itu adalah Kain. Kain berasal 
dari (dilahirkan dari, diperanakkan dari) “Si Jahat” 
itu, 1 Yohanes 3:12.

…Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa Hawa 
mengandung DUA anak laki-laki (kembar) di dalam 
rahimnya dari persetubuhan yang TERPISAH. Ia 
mengandung anak kembar, dan kehamilan Kain 
terjadi beberapa saat sebelum kehamilan Habel.
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Referensi
Kejadian 3:6-7
Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula 
pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya 
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun 
memakannya.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; lalu mereka 
menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
[Bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka telanjang karena memakan sepotong buah?]

Kejadian 3:13-15
Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: “Apakah yang telah kauperbuat ini?” 
Jawab perempuan itu: “Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan.”
Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: “Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau 
di antara segala ternak, dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau akan menjalar 
dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu 
dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan 
tumitnya.”
[Ular itu memiliki keturunan. Sudah jelas, ini bukan menunjuk kepada ular yang ada sekarang.]

Kejadian 3:20 
Dan Adam memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.
[Kenapa Adam tidak disebut sebagai bapa semua yang hidup?]

Kejadian 4:1-2
Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan 
Kain; maka kata perempuan itu: “Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari TUHAN.”
Dan selanjutnya dilahirkannyalah Habel, saudaranya. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, tetapi 
Kain menjadi petani.
[Semua kehidupan berasal dari Allah, entah itu dikandung secara sah atau haram. Iblis tidak dapat 
menciptakan kehidupan.]

Lukas 3:38
Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. 
[Di dalam silsilah Adam di manakah Kain yang dilahirkan pertama itu?]

1 Yohanes 3:12
Bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh saudaranya. Dan apakah sebabnya 
ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar.
[Allah menciptakan Adam menurut gambar-Nya. Kejahatan Kain berasal dari mana, dan kebenaran Habel 
berasal dari mana? Sifat-sifat mereka diwarisi dari bapa-bapa mereka.]

Yudas 1:14
Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya: “Sesungguhnya 
Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus-Nya,”
[Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Kain adalah keturunan Adam.]
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HARI TUHAN YANG DAHSYATHari Tuhan Yang Dahsyat

Maleakhi 4:1

Sebab, sesungguhnya, hari itu 
datang, menyala seperti perapian…

Maleakhi 4:5-6

Sesungguhnya, Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu 
menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan 
dahsyat itu.
Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada 
anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, 
supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.

Kitab terakhir dari Perjanjian Lama menjanjikan kehancuran 
dunia. Tetapi sebelum kesudahan itu, nabi Elia telah 
dinubuatkan untuk kembali dan memperkenalkan Mesias. 
Sebagian orang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis 
telah menggenapi nubuat ini. 

Dua ribu tahun yang lalu, orang Yahudi mengharapkan 
Mesias untuk datang. Mereka tahu bahwa Maleakhi telah 
menubuatkan seorang manusia yang memiliki roh Elia 
akan memperkenalkan Mesias kepada mereka. Tetapi 
ketika Yohanes Pembaptis datang, ia bukanlah Elia yang 
mereka harapkan. Ketika mereka bertanya kepada Yesus 
tentang kenapa Elia tidak datang terlebih dahulu, Ia 
dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa Yohanes 
adalah penggenapan dari nubuat itu: “Dan jika kamu mau 
menerimanya, ialah Elia, yang akan datang itu.” (Elias dalam 
bahasa Yunani, Eliyah dalam bahasa Ibrani.)
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Hanya sekelompok kecil orang yang menerima wahyu ini. 
Bagi kebanyakan dari para pemimpin agama, Yohanes tidak 
lebih dari seorang pengkritik yang terlalu bersemangat 
terhadap organisasi-organisasi mereka. Mereka bukan hanya 
tidak mengenali roh Elia, tetapi lebih parah lagi, mereka juga 
tidak mengetahui Kedatangan Kristus.

Jadi apakah Yohanes Pembaptis menggenapi 
nubuat dari Maleakhi itu? Tidak seluruhnya.
Pertama-tama, dunia masih belum “menyala seperti 
perapian”, maka kita tahu bahwa paling tidak sebagian 
dari Maleakhi 4 masih akan terjadi. Sebagian lagi dari ayat 
Kitab Suci itu yang belum digenapi oleh Yohanes adalah, 
“membuat hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapanya.” 
Dan, Yesus, Sendiri, telah bernubuat bahwa Elia akan (kelak) 
datang dan memulihkan segala sesuatu. (Matius 17:11)

Oleh karena itu kita seharusnya mencari Elia 
sebelum Kedatangan Kristus yang Kedua!
Nah, di zaman modern ini, inilah waktunya bagi 
Kedatangan Tuhan Yesus yang Kedua. Sekali lagi, kita 
dijanjikan bahwa roh Elia akan memperkenalkan Dia 
kepada kita menurut Maleakhi 4. Tetapi kelompok 
orang yang mana yang akan mengenali Elia ketika ia 
datang? Hanya mereka yang mencari dia.

Perkataan dari Tuhan dan Juru Selamat kita ini teringat 
ketika kita berpikir tentang nubuat Maleakhi bagi saat-
saat penutupan dari waktu ini:  

Dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah 
datang, tetapi orang tidak mengenal dia...

Matius 17:12
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Bagaimana kalau kita tidak mengetahui 
Kedatangan Elia ini? Apakah karena itu kita 
tidak akan mengetahui Kedatangan Kristus 
yang Kedua, seperti para ahli Taurat dan orang 
Farisi tidak mengetahui Kedatangan-Nya yang 
Pertama karena mereka tidak mengenali 
Yohanes Pembaptis?

Referensi
2 Raja-Raja 2:15
Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata: “Roh Elia telah 
hinggap pada Elisa.” Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah.

Yesaya 40:3-4
Ada suara yang berseru-seru: “Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah 
di padang belantara jalan raya bagi Allah kita!
Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; dan tanah yang berbukit-
bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; [Yohanes 
Pembaptis]

Maleakhi 3:1
Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku [Yohanes Pembaptis], supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-
Ku! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang 
kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia akan datang, firman TUHAN semesta alam.

Maleakhi 4:1-6
Sebab, sesungguhnya, hari itu datang, menyala seperti perapian [masih belum terjadi]; maka semua 
orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh 
hari yang datang itu, firman TUHAN semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang 
mereka.
Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit Surya kebenaran dengan kesembuhan pada 
sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang.
Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, 
pada hari yang Kusiapkan itu, firman TUHAN semesta alam.
Ingatlah kepada Taurat yang telah Kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di gunung Horeb untuk 
disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum.
Sesungguhnya, Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang 
besar dan dahsyat itu.
Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya [Yohanes Pembaptis], dan 
hati anak-anak kepada bapa-bapanya [Elia modern], supaya jangan Aku datang memukul bumi 
sehingga musnah.

Matius 11:10
Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan 
mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu. [Maleakhi 3:1, Yohanes Pembaptis]

Matius 11:14
Dan, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. [Yohanes Pembaptis]

Matius 17:11-12
Jawab Yesus kepada mereka: “Memang Elia akan datang terlebih dahulu, dan memulihkan segala 
sesuatu.” [Elia Modern]
“Tetapi Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan 
memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh 
mereka.” [Yohanes Pembaptis]

Lukas 1:17
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa 
berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan 
dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya. [Yohanes Pembaptis]
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FIRMANFirman

Ibrani 4:12

Sebab firman Allah hidup dan 
kuat dan lebih tajam dari pada 
pedang bermata dua mana pun; 
ia menusuk amat dalam sampai 
memisahkan jiwa dan roh, sendi-
sendi dan sumsum; ia sanggup 
membedakan pertimbangan dan 
pikiran hati kita.

Dengan begitu banyak doktrin, denominasi, dan aliran 
sesat di dunia modern ini, di manakah tempat yang cocok 
bagi orang percaya yang sejati? Jika Petrus, Yakobus, 
dan Yohanes ada di bumi hari ini, mereka akan masuk ke 
denominasi yang mana? Apakah mujizat-mujizat masih 
akan menyertai pelayanan mereka atau mereka akan 
mengatakan bahwa zaman itu sudah lama berlalu? Apakah 
mereka akan berkompromi mengenai baptisan? Apakah 
mereka akan mengikuti doktrin gereja mereka meskipun 
itu menyeleweng sedikit dari Firman? Apakah mereka akan 
percaya pada Alkitab, atau mereka akan percaya kepada 
orang Farisi dan Saduki hari ini?

Tanyakan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri: Jika Yesus 
Kristus ada di sini hari ini, apakah Anda mau meninggalkan 
segalanya untuk mengikuti Dia? Apakah Anda mau percaya 
kepada Firman-Nya?

Ia telah memberikan kepada Anda kesempatan yang sama 
seperti yang telah Ia berikan kepada murid-murid-Nya. Ia 
menaruh traktat ini di tangan Anda untuk mengarahkan 
Anda kembali kepada Firman-Nya, Alkitab-Nya. Apakah 
Anda akan berkompromi?

Pria dan wanita, teman-teman, apakah Anda 
menyadari bahwa Allah yang dari Sorga yang 
membangkitkan Kristus Yesus dari antara 
orang mati, Ia tidak mati tetapi Ia hidup. 
Dan jika Ia memegang Firman-Nya kepada 
Daud, jika Ia memegangnya kepada Elia, 
jika Ia memegangnya kepada Musa, jika Ia 
memegangnya kepada anak-anak Ibrani itu, jika 
Ia memegangnya kepada—kepada Daniel, Ia 
akan memegangnya kepada Anda dan saya.
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