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BAGIAN 1 dari 3 
 
Gary: 
Sahabat yang terkasih, nama saya Gary, dan saya senang Anda menemukan situs web ini. Saya telah 
melayani sebagai pendeta selama lebih dari 20 tahun. Setelah itu, saya mulai melayani bersama Pelayanan 
I Am A Watchman. Saya tidak percaya kalau Anda menemukan situs web ini atau menemukan video ini 
secara kebetulan. Anda menonton video ini karena roh Tuhan semata yang telah menuntun Anda ke sini. 
Dan oleh kasih karunia-Nya, Anda sekarang diberikan kesempatan untuk meraih kehidupan kekal. 
Tampaknya Anda menonton video ini karena mengalami peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
 
Jika jutaan orang dari setiap negara dari setiap ras dari setiap latar belakang sosial ekonomi tiba-tiba hilang, 
Anda tentu ingin tahu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan sekarang, dan apa yang akan terjadi. Ini 
adalah bagian pertama dari tiga bagian pesan yang berjudul pesan darurat pasca pengangkatan. Saya akan 
mulai dengan bercerita, ada jawaban pendek dan panjang untuk pertanyaan penting tentang apa yang 
telah terjadi dan apa yang harus dilakukan sekarang dan apa yang akan terjadi. 
 
Jadi, apa yang saya dan Scott pendiri Pelayanan I Am A Watchman telah lakukan adalah memberikan tiga 
file audio 10 menit yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kami akan mengarahkan Anda ke 
unduhan gratis berisi informasi lebih dari 24 gigabyte. Buku, dokumen, dan video yang kami berikan untuk 
diunduh dapat membuktikan kebenaran dari jawaban singkat pada ketiga file audio. Informasi tersebut 
akan mencakup rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan sekarang, dan gambaran tentang apa 
yang akan terjadi nanti. Namun yang terpenting, informasi tersebut akan memaparkan cara menjalani 
hidup yang memuliakan Tuhan pada titik penting dalam sejarah ini. Ini adalah hadiah kami kepada Anda 
untuk membantu Anda di saat sulit ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Scott, beliau akan 
menceritakan secara sekilas tentang apa yang telah terjadi. 
 
 
Scott: 

Terima kasih, Gary. Banyak pelayanan Kristen, termasuk kami telah mengantisipasi hari-hari ketika berita 

utama akan diisi dengan cerita tentang bagaimana jutaan orang di seluruh dunia tiba-tiba menghilang. 
Kejadian penghilangan ini akan disiarkan di TV secara langsung, melalui streaming kamera keamanan, dan 
di ponsel, yang akan membingungkan seluruh planet. Anda akan menyaksikan seseorang di depan mata, 
dalam satu milidetik, dan kemudian dalam sekejap mata, akan hilang. Kami telah memperingatkan bahwa 
suatu hari nanti pesawat akan jatuh, kereta api akan tergelincir, mobil akan bertabrakan, dan layanan dasar 
akan terganggu semua karena pilot pesawat atau masinis kereta atau pengemudi mobil yang mengimani 
Kristus secara tiba-tiba menghilang. Kami telah memperingatkan bahwa ketika puluhan juta orang 
menghilang, akan terjadi kekacauan dan kepanikan massal dan diikuti dengan banyak penjelasan palsu 
tentang apa yang telah terjadi. Ingatkah Anda tentang peringatan yang digemakan oleh orang-orang Kristen 
yang berbicara tentang pengangkatan yang akan datang, suatu peristiwa penting saat Yesus datang kembali 
untuk mengangkat para pengikut Yesus Kristus yang dilahirkan kembali sebelum hari penghakiman dan 
kesengsaraan yang mengerikan terjadi ke bumi. 

 
Jika jutaan orang tiba-tiba menghilang di seluruh dunia, maka peristiwa yang telah lama dinanti itu memang 
terjadi. Alkitab telah lama mengajarkan bahwa suatu hari Yesus akan kembali dan mengangkat umat-Nya, 
menyambar mereka pergi dari bumi sebelum antikristus berkuasa dan diikuti dengan hari-hari penuh 
sengsara yang mengerikan selama tujuh tahun. Inilah bahaya yang lebih besar dari yang pernah Anda 
bayangkan. Rasul Paulus menulis banyak tentang nubuatan ini di kitab-kitab Perjanjian baru, “Tuhan sendiri 
akan turun dari surga dengan pekikan, dari penghulu Malaikat Agung dan dengan sangkakala dan mereka 
yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan 
diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.” 

 



Dan itulah yang terjadi. Tuhan Yesus datang untuk kita dan melahirkan kembali orang-orang percaya yang 

telah lama mati atau yang masih hidup sekarang untuk diangkat ke awan bertemu Tuhan di udara. Kita 

akan berada di surga, tidak pernah terpisah dari Tuhan kita Yesus lagi. Kami ingin Anda memahami bahwa 

doktrin pengangkatan memiliki dasar alkitabiah yang kuat yang membentang ribuan tahun yang lalu. 

Hanya dalam ketiga pasal Kejadian, buku pertama dari Alkitab, kita dapat menemukan nubuat tentang 

Sang Juru Selamat yang akan datang. Nubuat ini menjadi kenyataan saat Yesus lahir. 

 

Yesus berkata bahwa Dia akan mati, bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan Dia menggenapinya. 
Dan Yesus juga berkata bahwa Dia akan naik ke surga. Dan inilah poin kuncinya. Dia berjanji kepada kita 
bahwa Dia akan kembali dengan tiba-tiba seperti pencuri di malam hari dan menyelamatkan para 
pengikutnya dari bumi. Nubuatan Alkitab telah digenapi karena Yesus telah datang tepat seperti yang 
dijanjikanNya. Sekarang, saya tahu bahwa banyak informasi yang harus diserap, terutama jika istilah 
pengangkatan atau antikristus atau masa siksaan yang dahsyat belum pernah Anda dengar. 

Sahabat, masih banyak yang harus dipelajari. Dan kami ingin membantu. Dimulai dengan fakta bahwa bagi 
sebagian dari Anda, mungkin banyak dari Anda yang kaget, kecewa, bingung, dan mungkin terhanyut oleh 
pengetahuan bahwa kerangka agama yang Anda pikir mengarah pada hubungan yang sejati dan 
menyelamatkan dengan Tuhan, tetapi ternyata salah. Anda bukan satu-satunya orang yang salah, tetapi 
masih ada harapan, harapan yang luar biasa bahwa masih ada jalan, meskipun sulit. Seperti yang akan kita 
lihat di seluruh presentasi ini dan berlanjut ke materi lain yang dapat diunduh, yang kami sediakan untuk 
Anda, di sana ada diskusi kritis tentang kebenaran Injil dan panggilan bagi Anda untuk bertobat, 
merendahkan diri, dan berseru kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan. 

 

Sekarang, sebelum saya mengembalikan ini kepada Gary, saya ingin meyakinkan Anda bahwa meskipun 
Anda mungkin telah melewatkan pengangkatan, Anda masih bisa kembali kepada Kristus. Anda bisa 
diampuni. Anda dapat memiliki harapan akan surga dan menjalani kehidupan penuh makna serta memiliki 
keinginan untuk menjalani hidup yang baik bagi Tuhan. Sekarang, inilah Gary yang akan memperkenalkan 
langkah terbaik selanjutnya. 
 
Gary: 

Terima kasih, Scott. Ini mungkin sulit untuk dipercaya bagi beberapa orang, tetapi peristiwa pengangkatan 
telah terjadi, setidaknya sebagian darinya untuk membuktikan kepada dunia bahwa Alkitab itu benar. 
Nubuatan Alkitab menubuatkan bahwa pengangkatan akan terjadi dan bagaimana hal itu akan terjadi. 
Penggenapan ratusan nubuat Alkitab telah membuktikan bahwa Alkitab itu akurat, diilhami dari ilahi, dan 
benar. Oleh karena itu, para sahabat, penting untuk memahami dan meyakini bahwa apa yang dikatakan 
Alkitab tentang dosa dan pengampunan dan keselamatan juga benar. Alkitab berbicara tentang musuh, 
setan, malaikat yang jatuh yang memiliki banyak pengikut, setan, dan iblisnya yang membenci semua 
orang yang dikasihi Allah. 

Dan itu termasuk Anda. Dia bekerja dengan mahir untuk membuat manusia bingung, tidak 
berpengetahuan, dan tidak tertarik pada hal-hal rohani. Mungkin itu juga gambaran tentang Anda. Tetapi 
hal-hal yang paling penting adalah hal-hal rohani. 
Hal-hal rohani adalah kekal. Roh Anda kekal dan bagaimana Anda hidup bersekutu dengan Tuhan atau 
dengan setan, dan tidak ada pilihan lain, yah, yang akan menentukan takdir kekekalan Anda. Mereka yang 
di masa lalu berkomitmen untuk bersekutu dengan Tuhan melalui putranya, Yesus Kristus, akan diangkat 
dalam peristiwa pengangkatan. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu nyata. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan 
bahwa Alkitab itu benar. Mereka yang diangkat berada di surga dan akan hidup kekal bersama Tuhan dalam 
realitas baru yang menakjubkan. Bagi mereka yang diangkat, janji penebusan yang telah lama dinantikan 
akan digenapi. Mereka yang tidak diangkat dalam pengangkatan karena mereka tidak memilih untuk 
menjadi pengikut setia Yesus Kristus. Kristus telah datang dalam peristiwa pengangkatan di awan untuk 
umatNya, tetapi camkan, Dia akan datang kembali. 

Nanti, semua mata akan melihatnya. Alkitab mengatakan Dia akan datang dalam kemuliaan. Dunia akan 
melihat kakiNya mendarat di Bukit Zaitun di Yerusalem. Dan Dia akan mengakhiri rasa sakit dan 
penderitaan dan perang dan pemerintahan antikristus. Dan kemudian Dia akan mengawali era sukacita 
dan kedamaian. Alkitab menyebutnya sebagai pemerintahan seribu tahun Kristus. Kristus akan datang 



kembali pada akhir masa sengsara tujuh tahun. Jika Anda tidak siap ketika Yesus datang dalam 
pengangkatan, apakah Anda akan siap ketika Dia datang kembali? Itu mungkin sekitar tujuh tahun dari 
sekarang, tetapi saya memperingatkan Anda untuk tidak menunggu. Nubuatan Alkitab mencatat bahwa 
tahun-tahun berikutnya akan ditandai dengan penganiayaan, perang, kelaparan, sampar, cuaca buruk, 
gempa bumi, dan kematian. Miliaran orang akan mati. Anda tidak dijanjikan tentang hari esok, tetapi 
Tuhan telah memberi Anda saat ini, kesempatan ini untuk bersekutu dengan Tuhan dan menjadi pengikut 
Yesus yang sejati dan menerima jaminan bahwa rumah kekal Anda akan berada di surga dan bukan di 
neraka. 

Anda bisa diampuni. Anda bisa diselamatkan dan hidup dengan intim bersama Tuhan, tetapi hanya jika 
Anda berkomitmen penuh kepadaNya. Tidaklah cukup hanya mengetahui tentang Dia atau percaya bahwa 
Tuhan itu ada. Tidak cukup hanya percaya. Alkitab mengatakan bahkan setan pun percaya. Yang perlu 
Anda lakukan adalah berkomitmen, menyerahkan hidup Anda kepadaNya, siap hidup untukNya, 
melayaniNya, bersaksi untukNya. Itulah arti hidup berkomitmen kepadaNya. Mungkin banyak orang yang 
tertinggal berpikir bahwa mereka adalah orang Kristen yang baik, bahwa mereka pasti akan diangkat ke 
surga dalam pengangkatan, tetapi ternyata tidak. Dan itu karena iman atau komitmen mereka untuk hidup 
bagi Kristus tidak serius dan tulus. Namun masih Anda dapat memutuskan untuk menjadi pengikut setia 
Yesus Kristus yang sejati sekarang juga. 

 

Tuhan telah memberikan Anda kesempatan lagi untuk memilih. Saya berdoa semoga Anda memilih  dengan 
benar. Waktunya singkat. Buat keputusan sekarang. Anda harus melakukannya segera. Memilih untuk 
percaya kepada Kristus dan menjadi hamba Kristus adalah langkah terpenting berikutnya yang dapat Anda 
ambil. Dan ketahuilah, memilih untuk tidak menjadi pengikut dan hamba Kristus berarti memilih untuk 
melawan Kristus. Sebenarnya, setiap orang adalah pengikut seseorang. Entah Anda bersekutu dengan 
Kristus atau Anda bersekutu dengan setan. Maaf, tetapi itulah kebenaran yang pahit. Tidak ada jalan 
tengah. Anda bersekutu dengan Tuhan atau melawan Dia. 

Saya bertanya pada Anda; Saya mendesak Anda sekarang. Memilih untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan 
menyayangi Anda. Dia ingin membantu Anda. Mengampuni Anda, menggunakan Anda, dan 
mengungkapkan wawasan yang luar biasa kepada Anda. Hari-hari di planet bumi, seperti yang Anda 
ketahui, tidak lama lagi. Kesengsaraan akan datang. Alkitab menyatakan bahwa setengah dari populasi 
dunia akan mati dalam dua gelombang global raksasa. Tidak banyak yang dapat bertahan hidup, tetapi Anda 
dapat hidup kekal di surga bersama Tuhan dan semua yang diangkat oleh Tuhan. Realitas menakjubkan ini 
bisa menjadi milik Anda jika Anda benar-benar percaya. Jika Anda siap untuk menerima kasih dan anugerah 
Tuhan dan bersedia mengesampingkan rencana dan prioritas Anda, dan memprioritaskan hidup Anda untuk 
Dia. Klik pada bagian kedua pesan ini, Scott dan saya akan memandu Anda melalui proses untuk menjadi 
orang yang percaya dan pengikut Yesus Kristus yang setia. 

 

Jika Anda tidak bisa mengeklik bagian selanjutnya dari pesan ini, izinkan saya memimpin Anda dalam doa 
untuk keselamatan sekarang. Dengarkan saya. Jika Anda berdoa seperti ini, dan Anda ikhlas, maka Anda 
akan diampuni dan Anda akan diselamatkan. Anda tidak membutuhkan saya. Anda tidak perlu seorang 
pendeta untuk diselamatkan. Yang Anda butuhkan hanyalah hati yang rela dan berdoa dengan doa yang 
serupa dengan apa yang akan saya doakan. Jika Anda siap untuk memutuskan untuk menjadi pengikut setia 
Yesus Kristus saat senang dan saat susah mulai dari sekarang sampai hari Tuhan memanggil Anda pulang, 
maka Anda dapat mengulangi kata-kata yang saya doakan, atau Anda dapat berdoa dengan kata-kata Anda 
sendiri mengikuti sentimen doa ini. Dan dengan melakukan ini, Anda akan menyelaraskan hati, pikiran, dan 
jiwa Anda yang kekal dengan Tuhan. Anda bisa diselamatkan. Mari berdoa. 

Bapa kami yang ada di surga, saya percaya padaMu. Ampuni saya, Tuhan, bahwa saya tidak menjalani 
hidup berfokus padaMu. Saya percaya bahwa Engkau telah datang dalam pengangkatan dan bahwa 
Engkau akan datang kembali. Saya percaya bahwa Alkitab itu benar. Saya percaya bahwa Engkau menjalani 
kehidupan yang sempurna, bahwa Engkau mati untuk saya di kayu salib sehingga dosa-dosa saya dapat 
diampuni. Saya percaya bahwa Engkau bangkit kembali pada hari ketiga, dan saya percaya Engkau 
mengundang saya untuk menjadi anak Raja. Saya mengakui dosa saya kepadaMu. Saya percaya kepadaMu 
dan saya ingin hidup berfokus kepadaMu. Tuhan, bantu saya untuk hidup berfokus kepadaMu. Yesus 
terkasih, saya mencintaimu. Saya percaya kepadaMu. Tolong saya Tuhan untuk hidup berfokus kepadaMu. 
Dalam nama Yesus. Amin. 



Bagian 2 dari 3 
 

Scott: 

Halo. Ini Scott lagi membawakan Bagian Dua dari Seri Pengajaran Pesan Darurat Pasca Pengangkatan kami. 
Jika kamu belum mendengarkan Bagian Satu, saya sarankan Anda mendengarkannya sekarang, karena apa 
yang akan kita bahas di sini berdasarkan pesan sebelumnya. Bersama dengan Gary, saya diberikan hak 
istimewa untuk membantu memandu Anda melalui mengambil keputusan terpenting yang pernah Anda 
buat, bagaimana menjadi pengikut sejati Yesus Kristus. Langkah iman ini akan menuntun pada 
pengampunan dan jaminan keselamatan di mata Tuhan, dan penting untuk mengatakannya seperti itu 
karena tradisi keagamaan buatan manusia mengarah pada pemahaman yang salah tentang cara 
penyelamatan. Jadi izinkan saya untuk memulainya dengan membagikan beberapa hal penting yang harus 
diingat. Pertama, Gary dan saya di sini untuk mendorong, menginformasikan, dan membantu Anda dalam 
komitmen yang mengubah hidup ini. Anda akan menemukan diri Anda melepaskan aturan agama dan 
tradisi dan sepenuhnya mengandalkan keyakinan dan iman pada apa yang telah dicapai Yesus. 

Ini bukan tentang kita. Ini tentang Yesus. Selain itu, keputusan iman ini adalah antara Anda dan Tuhan saja. 
Tidak seorang pun dapat mengontrol atau memanipulasi Anda. Anda memiliki kehendak yang bebas. Ini 
adalah keputusan Anda sepenuhnya. Anda benar-benar diundang untuk menjalin hubungan dengan Yesus 
Kristus. Jutaan orang percaya telah melakukannya, termasuk saya. Kedua, pernyataan iman Anda bukanlah 
tentang berdoa dengan kata-kata yang sempurna. Ini tentang berdoa dari hati. Yang harus Anda lakukan 
adalah memberi tahu Tuhan dengan kata-kata Anda sendiri bahwa Anda telah berbuat dosa dan telah 
melakukan hal-hal yang belum memenuhi standar sempurna dan suciNya, bahwa Anda menyesali apa yang 
telah Anda lakukan, itu Anda sepenuhnya menyadari kebutuhan Anda akan pengampunan dan cintaNya 
yang tanpa syarat, Anda percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran yang sejati dan bahwa Anda ingin 
mengabdikan hidup Anda untukNya, yang sebagian berarti Anda bersedia untuk belajar dan bertumbuh dan 
memberi tahu orang lain tentang iman baru Anda. 

Waktu yang Anda jalani ini adalah waktu yang sangat terbatas dan jahat. Anda berada di hari-hari terakhir 
dan kebutuhan nomor satu Anda adalah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah jawaban 
nyata atas penderitaan yang Anda alami. Sangat penting untuk mengerti bagaimana Anda dapat berteguh 
dalam iman di hari-hari terakhir itu. Anda tidak mungkin pulih jika tertinggal setelah pengangkatan kecuali 
jika Anda bertobat dan mengimani Kristus. Anda harus berkeinginan untuk berteguh dalam iman hingga 
akhir, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah tinggal di dalam Kristus. Ketiga, ketahuilah jauh di 
lubuk hati bahwa keputusan keselamatan yang tulus tidak dapat dibatalkan. Itu berarti Tuhan tidak akan 
berubah pikiran tentang mencintai Anda. Sekarang, setan, malaikat yang jatuh dan musuh Tuhan, tidak ingin 
Anda meyakini itu. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah bapak segala dusta dan penipuan dan berusaha 
untuk membunuh, mencuri, dan menghancurkan semua yang Allah kasihi, dan setan akan melakukannya di 
hari-hari mendatang untuk menyerang pikiran Anda. Dia akan mencoba membuat Anda ragu dan bahwa 
Anda tidak diselamatkan dan bahwa langkah awal iman Anda adalah bagian dari imajinasi Anda. 

Jangan menyerah pada tipu muslihat setan tetapi berserahlah kepada Roh Kudus dalam segala hal. Di antara 
kebohongan yang akan dibisikkan setan kepada Anda adalah, "Kamu tidak layak. Kamu tidak cukup baik. 
Alkitab tidak benar. Tuhan benar-benar tidak mencintai Anda." Saya memberi tahu Anda sekarang bahwa 
Anda mendengarkan pesan darurat ini karena Tuhan menginginkan Anda untuk mendengar pesan ini. Dia 
benar-benar mendekati Anda sekarang karena Dia ingin Anda bersekutu denganNya di sini, sekarang. Jika 
Anda dengan tulus ingin bersekutu dengan Dia, Tuhan akan membangun hubungan yang kekal dengan 
Anda. Dia mampu dan mau menyelamatkan Anda. Dan akhirnya, ketahuilah, menjadi pengikut Kristus 
bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali dan kemudian dilupakan, menganggapnya sebagai bentuk asuransi 
kebakaran atau sebagai jalan menuju surga. Tidak, kami sedang menggambarkan hubungan dengan Kristus. 
Dia adalah putra Allah dan anggota Tritunggal, setara dengan Bapa dan Roh Kudus. 

 

Meskipun keselamatan terjadi segera ketika Anda percaya dan berserah kepada Kristus, hubungan baru 

Anda untuk mengenalNya dapat dimulai melalui membaca firman Tuhan. Dan saat kita melakukannya, kita 
menjalani proses pendewasaan yang membutuhkan waktu saat kita secara individu tumbuh menjadi serupa 
dengan Kristus. Biarkan saya memperjelasnya karena ini sangat penting, dan Gary dan saya ingin 
memastikan Anda memahami ini dengan baik. Anda seharusnya tidak berpikir, "Pada suatu waktu nanti, 



saya membuat keputusan untuk mengikuti Kristus dan inilah saya." Tidak, istilah pengikut Kristus harus 
dipikirkan dalam bentuk waktu aktif saat ini. Saya terus-menerus bersekutu dengan Yesus Kristus secara 
aktif mengejar iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bertumbuh sebagai orang percaya, dan 
mengembangkan kemauan untuk membantu dan melayani orang lain. Jadikan membaca Alkitab sebagai 
prioritas yang sangat penting dan menumbuhkan iman baru Anda. Saya menyarankan untuk mulai 
membaca Perjanjian Baru, mungkin awalnya berfokus pada Yohanes, lalu lanjutkan membaca Wahyu. Kami 
memiliki banyak sumber daya yang tersedia di Perlengkapan Pengangkatan yang dapat membantu Anda 
mendalami iman. 

Sekarang, seorang Kristen tidak hanya tahu tentang Tuhan. Mereka secara aktif hidup untuk Tuhan dan 
berkorban untuk Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan dan, jika perlu, akan menyerahkan nyawa mereka sebagai 
martir bagi Tuhan. Maaf, untuk memberitahu Anda ini, tetapi Alkitab meramalkan bahwa para pengikut 
Kristus akan dianiaya, dan banyak yang akan binasa. Di benak Anda, Anda mungkin sudah merasa takut. 
Anda akan menyaksikan gelombang demi gelombang penghakiman Tuhan yang akan membenarkan 
bahaya yang Anda alami. Selama masa sengsara selama tujuh tahun, sekitar setengah dari populasi dunia 
akan binasa dan bumi akan hancur. Banyak tanda-tanda supranatural akan terlihat yang akan memaksa 
Anda untuk memilih. Pilihlah Yesus Kristus, bukan antikristus. Pilihlah kebenaran. Jangan mengambil tanda 
binatang dan jangan tertipu oleh tanda-tanda ajaib yang dirancang untuk menggoyahkan keyakinan Anda 
dan bertentangan dengan firman Tuhan. 

Banyak hal spektakuler yang akan terjadi di seluruh dunia. Berhati-hatilah. Pilihlah hidup bersekutu dengan 
Yesus Kristus sehingga jika Anda mati karena kelaparan atau penyakit sampar atau perang atau 
penganiayaan, Anda akan bersama kami di surga. Ini tidak akan mudah, tetapi itulah yang harus Anda 
putuskan untuk dilakukan. Menyerahkan diri kepada Kristus adalah satu-satunya hal terpenting yang dapat 
Anda lakukan. Itu bukan sesuatu yang Gary dan saya bisa lakukan untuk Anda. Anda, sahabat saya, harus 
mencari Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa dan datang kepadaNya sekarang. Akhirnya, dengan 
menjalin hubungan dengan Yesus Anda akan mengetahui apa saja yang diharapkan dari Anda. Anda tidak 
harus menjadi sempurna. Tidak ada dari kita yang sempurna. Faktanya, Tuhan tahu Anda akan gagal dan 
jatuh, mungkin berkali-kali. Namun Anda harus berkomitmen untuk bangkit kembali ketika Anda jatuh dan 
mencoba lagi. Seorang atlet mengikuti perlombaan, seorang musisi memainkan lagu. Dan seorang Kristen 
hidup untuk Tuhan. Sekarang, izinkan saya menyerahkan ini kepada Gary, yang akan memimpin Anda 
melalui doa tiga langkah sederhana untuk menjadi seorang Kristen. 
 
Gary: 

Terima kasih, Scott. Tuhan, dalam belas kasihNya, telah membuat proses menjadi seorang Kristen menjadi 
sangat mudah. Ini dimulai dengan iman seperti anak kecil yang rendah hati. Ada yang bilang semudah ABC. 
Izinkan saya membagikan ABC keselamatan. A dalam akronim ABC adalah singkatan dari admit/mengakui. 
Anda harus mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa dan bahwa Anda membutuhkan pengampunan 
dari Tuhan. Anda harus mengakui dosa-dosa Anda kepada Tuhan setulus mungkin. Berdoalah dan mintalah 
Yesus untuk mengingatkan Anda bagaimana Anda tidak menjadi manusia seperti yang Tuhan inginkan. Akui 
dan sadari bahwa Anda adalah orang berdosa dan tidak patuh kepada Tuhan, akui kesalahan Anda. Akui 
kebutuhan Anda akan seorang Juru Selamat. Ketahuilah, kita semua adalah pendosa. Kita semua pernah 
melakukan kesalahan. Setiap orang di bumi membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Setiap orang 
membutuhkan penyelamat. Itu sebabnya Yesus datang. Roma 3:23 mencatat bahwa, "Kita semua telah 
kehilangan kemuliaan Allah." Tetapi Yohanes 3:16 mencatat bahwa, "Allah begitu mengasihi dunia sehingga 
Ia memberikan putraNya yang tunggal, Yesus, dan siapa pun yang percaya kepadaNya tidak akan binasa, 
tetapi akan memperoleh hidup yang kekal atau abadi." 

Itu adalah kebenaran yang luar biasa. Yakini. Dan ini membawa kita ke huruf kedua dalam akronim. B 
singkatan dari belief/keyakinan. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah. Seperti yang 
dikatakan Alkitab, "Kita harus percaya bahwa Dia datang ke dunia, bahwa Dia dilahirkan dari seorang 
perawan, bahwa Dia hidup tanpa dosa, bahwa Dia disalibkan dan bangkit dari kematian pada hari ketiga." 
Kita harus percaya bahwa Yesus dapat mengampuni kita agar kita dapat berdiri tanpa cacat di hadapan 
Allah dan diberikan hidup yang kekal. Anda harus percaya ini dengan sepenuh hati dan pikiran seperti yang 
saya dan Scott lakukan selama beberapa dekade. Selain itu, kita harus percaya bahwa Alkitab itu benar, 
bahwa Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu, dan baru-baru ini Dia datang di awan untuk mengejar 
pengikutnya yang setia dalam pengangkatan. Anda baru saja menyaksikan peristiwa ini. Anda tahu bahwa 



Alkitab itu benar, dan nubuatan Alkitab itu secara akurat memberi tahu kita tentang apa yang akan terjadi 
selanjutnya. 

Kita juga harus percaya bahwa Yesus akan datang kembali pada akhir masa sengsara tujuh tahun dan pada 
saat itu Dia akan mengakhiri pemerintahan jahat di bumi. Dan C adalah singkatan dari 
commitment/komitmen. Para pengikut Kristus tidak hanya harus percaya kepada Yesus. Kita juga harus 
berkomitmen untuk hidup bagi Yesus. Orang Kristen harus menyerahkan waktu mereka, talenta mereka, 
uang mereka, usaha mereka, semuanya benar-benar untuk melayani Yesus Kristus. Ini adalah tentang 
bagaimana Anda dapat berteguh dalam iman hingga akhir. Orang Kristen hidup untuk Kristus dan bukan 
untuk diri sendiri. Orang Kristen harus berkomitmen untuk menempuh jalan baru dengan tujuan dan 
prioritas serta hasrat yang berbeda atau baru daripada yang mereka miliki sebelum mereka menyerahkan 
hidup mereka kepada Yesus. Anda harus mengerti bahwa ketika Anda menerima Kristus, Roh Kudus akan 
mendiami Anda dan secara supernatural membantu Anda. Ketika Anda menjadi seorang Kristen, Anda 
diubahkan. Alkitab mengatakan Anda "dilahirkan kembali dari roh." Anda menjadi "ciptaan baru". 



 

Dengan Roh Kudus dalam diri Anda dan membimbing Anda, Anda akan mulai mengalami hati dan pikiran 
yang diperbarui dan sehat. Ini adalah karunia tanpa syarat dan kemurahan dari Allah. Anda tidak bisa 
meraihnya. Untuk semua orang yang percaya, Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Hasilnya, Anda akan 
bertumbuh dalam kekudusan, artinya, Anda akan bertumbuh dan dipisahkan untuk menjalani kehidupan 
yang baru, berbeda, lebih baik, dan lebih suci, seorang Kristen yang benar-benar berkomitmen untuk 
menolak dan menghindari cara-cara lama. Unsur-unsur kehidupan lama yang tidak menghormati Yesus 
Kristus harus dibersihkan. Seorang pengikut Kristus yang sejati berkomitmen untuk sungguh-sungguh 
belajar dan bertumbuh dan hidup bagi Dia. Sekarang, jika Anda ingin berkomitmen untuk percaya kepada 
Yesus sekarang juga dan menerima pengampunanNya dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang 
baru dan lebih baik bersama dan untukNya, resmikan keputusan Anda dengan berdoa bersama saya 
sekarang. Berdoa dengan suara lantang. Berdoalah dari hatimu. Berdoa dengan hati yang tulus. Anda 
dapat mengulangi apa yang saya katakan, atau Anda dapat berdoa dengan kata-kata Anda sendiri saat 
Roh Kudus menuntun Anda. 

Doa yang sempurna bukanlah yang berisi kata-kata yang sempurna. Ini adalah mencurahkan isi hati Anda 
di hadapan Tuhan. Jadi, meskipun Anda tidak harus berdoa dengan kata-kata yang tepat seperti ini, saya 
ingin Anda berdoa bersama saya. Scott dan saya ingin membantu Anda melalui langkah berikutnya yang 
paling penting ini. Jadi, mari kita berdoa bersama. Tuhan, saya mengakui bahwa saya telah melakukan 
kesalahan. Saya mengakui bahwa saya membutuhkanMu. Tuhan, tolong ampuni saya. Saya percaya kepada 
Yesus. Saya percaya Dia adalah penyelamat saya dan Tuhan Yang Maha Mulia. Saya percaya Yesus telah 
datang dan bangkit dari kematian. Saya ingin menerima karunia pengampunan dan kehidupan yang kekal. 
Tolong saya, Tuhan, untuk menyerahkan hidup saya kepadaMu. Tolong saya, Tuhan, untuk hidup bagiMu 
mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Jika Anda dengan tulus mengucapkan doa ini, Anda dapat mengetahui 
bahwa Tuhan telah mengampuni Anda dan telah memberi Anda karunia hidup yang kekal. Alkitab berkata, 
"Aku menulis hal-hal ini kepadamu agar kamu percaya dalam nama anak Allah, supaya kamu tahu, bahwa 
kamu memiliki hidup yang kekal." Itu kutipan dari 1 Yohanes 5:13. 

Selamat atas kehidupan baru Anda di dalam Kristus. Anda sekarang berada di jalan baru. Anda telah 
melewatkan pengangkatan, tetapi Anda telah diberi kesempatan kedua. Jadikan ini berarti. Di titik penting 
dalam sejarah ini, Anda akan memulai misi baru yang luar biasa. Klik pada Bagian Tiga dari Pesan Darurat 
Pasca Pengangkatan ini dan Scott dan saya akan membagikan beberapa pemikiran tentang apa yang perlu 
Anda ketahui dan lakukan. Kami akan membagikan secara singkat apa yang perlu Anda persiapkan dan cara 
mengunduh materi 24 giga atau lebih, yang akan membantu Anda bertumbuh di dalam Kristus. Kami ingin 
Anda mengetahui cara bertumbuh dalam iman baru Anda. Kami ingin Anda tahu apa yang akan datang dan 
bagaiman hidup bagi Tuhan di hari-hari terakhir yang kritis ini. 

Bagian 3 dari 3 
 

Scott: 

Baiklah, ini adalah Bagian Tiga dari tiga Pesan Darurat Pasca Pengangkatan kita. Pengangkatan telah terjadi. 
Kristus telah datang dan mengangkat pengikutNya. Alkitab mendefinisikan periode Anda saat ini sebagai 
kesengsaraan. Ini adalah pencurahan murka Allah yang mengerikan atas dunia yang tidak percaya. Ada dua 
fokus poin selama ini dengan satu hasil yang sama, Tuhan telah menahan diri hingga saat ini, tetapi— dunia 
telah mencapai titik kritis. Tuhan telah melepaskan amarahNya. Alkitab mengungkapkan bahwa Tuhan 
telah menghakimi bumi sebelumnya. Banjir dan Sodom dan Gomora adalah contohnya. Ada dua tujuan 
kesengsaraan. Pertama, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum para pelaku kejahatan di 
seluruh dunia. Dan kedua, Dia akan menyelamatkan orang-orang Yahudi yang beriman kepada Yesus Kristus 
sebagai satu-satunya Mesias. Kedua jalur ini paralel, penghakiman kejahatan di antara bangsa-bangsa dan 
keselamatan nasional orang Yahudi di Israel, dilakukan untuk memberikan tekanan yang luar biasa agar 
orang-orang menyadari kebutuhan mereka akan Yesus Kristus. 

Ini adalah hasil umum yang saya sebutkan. Keselamatan hanya sejauh doa seorang anak, tetapi sayangnya, 
banyak yang masih bertahan dalam kesombongan, ketidaktahuan, dan delusi diri. Semoga itu bukan 
gambaran tentang Anda. Tujuh tahun 30 hari bulan, atau 2.520 hari setelah Anti-Kristus menandatangani 
perjanjian damai dengan bangsa Israel di akhir masa kesengsaraan, Yesus akan datang kembali. Ini adalah 
kedatangan Kristus yang kedua yang menggentarkan orang selama ratusan tahun. Anda harus siap. Saya 
berdoa Anda telah membuat keputusan rohani untuk menyerahkan hidup Anda kepada Kristus untuk 
memasrahkan diri pada tujuan Allah di hari-hari itu dan berusaha menggunakan sisa hidup Anda untuk Dia. 
Jika sudah, maka Anda dapat mengetahui bahwa para bidadari di surga sedang bergembira. Tuhan telah 



menunggu Anda. Yesus datang untuk Anda, hidup untuk Anda, mati untuk Anda, dan sekarang ingin 
menggunakan Anda. 

Ya, menggunakan Anda karena semua pengikut Kristus yang dilahirkan kembali telah diangkat pada saat 
pengangkatan. Tidak banyak yang tersisa di bumi hari ini yang mengetahui tentang kebenaran itu, tetapi 
itu akan segera berubah. Akan ada puluhan juta orang di seluruh dunia yang akan memiliki iman, bertobat, 
dan percaya kepada Yesus sehingga akan diselamatkan. Alkitab mengatakan bahwa jumlah orang yang 
diselamatkan selama masa kesengsaraan banyak sekali. Gary dan saya sangat percaya Tuhan ingin memakai 
Anda dengan membagikan kebenaran kepada orang lain. Mungkin sudah jelas bagi Anda sekarang, tetapi 
tidak banyak yang tahu bahwa Alkitab itu benar, dan bahwa nubuatan Alkitab menubuatkan pengangkatan 
dan masa kesengsaraan yang dahsyat. Tidak banyak yang tahu bagaimana mereka diselamatkan. Tidak 
banyak yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini, orang-orang ketakutan dan bingung. Banyak 
yang bertanya-tanya. Anda memiliki jawabannya, dan itu didasarkan pada firman Tuhan, Kitab Suci. 

Anda akan belajar banyak dan mengetahui banyak jawaban atas pertanyaan yang Anda dan orang lain. 
Semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi, untuk menjadi hamba dan saksi bagi Tuhan, inilah misi Anda sekarang. 
Anda dapat menjalani kehidupan yang bermakna. Anda dapat menghargai waktu Anda yang tersisa. Anda 
berhasil saat Anda berbagi dan berani berkorban semampu Anda. Anda, sahabat saya, telah diselamatkan 
untuk bersaksi dan melayani. Anda sekarang berada di garis depan misi Tuhan untuk mengajak sebanyak 
mungkin orang untuk memiliki iman yang menyelamatkan. Jangan salah, ada serangkaian pertempuran 
epik di cakrawala. Gary akan berbicara kepada Anda selanjutnya tentang nubuatan Alkitab dan bagaimana 
kami tahu bahwa kita perlu bersiap-siap untuk memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi di 
dunia saat ini. Gary. 
 

Gary: 
Tim Pelayanan I Am A Watchman mampu mengantisipasi pengangkatan karena nubuatan dalam Alkitab 
mencatat bahwa peristiwa itu akan digenapi. Sekitar sepertiga dari Alkitab bersifat nubuatan. Ada lebih 
dari 1.000 nubuat dalam Alkitab dan lebih dari 900 telah digenapi tepat seperti yang tercatat. Sisanya 
masih menunggu penggenapan. Catatan alkitabiah tentang nubuatan yang digenapi akurat 100%. Tidak 
ada nubuatan Alkitab yang pernah terbukti salah, meskipun banyak yang telah berusaha 
meembuktikannya selama berabad-abad. Nubuatan Alkitab yang digenapi memvalidasi integritas firman 
Tuhan. Fakta bahwa pengangkatan telah terjadi menegaskan hal ini dan saya bisa katakan tanpa 
keraguan bahwa apa yang dikatakan nubuatan Alkitab akan terjadi persis seperti dicatat dalam kitab 
Wahyu, Matius, Daniel, Yehezkiel, Zakharia, Yesaya, dan lainnya. Hati kami sakit untukmu saat ini. 
Biarkan saya berbagi ringkasan tentang apa yang akan terjadi. 
 
Dunia akan mengalami masa perubahan dan kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Pemimpin dunia baru yang mengerikan akan memerintah dan nantinya akan dikenal sebagai Anti-Kristus, 

dia akan naik ke tampuk kekuasaan dan mengubah sistem ekonomi, agama, dan militer dunia. Pada 

akhirnya, semua ini akan berada di bawah kendalinya. Anti-Kristus akan memerintah di bumi selama tujuh 

tahun. Ini akan menjadi masa tujuh tahun yang paling sengsara, dengan penindasan terparah di dunia. 

Anda mungkin akan menyaksikan tindakan kejahatan yang mengerikan ini sendiri. Inilah periode yang 

dikenal sebagai masa kesengsaraan, yang akan ditandai dengan pertempuran epik antara kebaikan 

melawan kejahatan. Yang dipertaruhkan adalah takdir abadi miliaran jiwa di planet bumi. Dua hal akan 

terjadi secara bersamaan. Anti-Kristus akan naik ke tampuk kekuasaan dengan jawaban yang tampaknya 

spektakuler atas masalah-masalah dunia. Diberkahi dengan wawasan dan kemampuan supernatural 

tetapi jahat, ia akan tampak sebagai pria yang baik hati dan brilian, seorang pemimpin yang berpengaruh 

dan karismatik. 

 

Tetapi pada waktunya dia akan menunjukkan dirinya sebagai orang paling jahat yang pernah hidup. 
Mereka yang menolak kepemimpinannya atau berani menyembah satu-satunya Allah yang benar menurut 
Alkitab akan ditindas. Selama tiga setengah tahun masa pemerintahannya, dia akan mengisolasi, 
memenjarakan, dan mengeksekusi semua yang menentangnya. Penganiayaan ini dan perang serta 
kesulitan ekonomi yang akan diciptakan oleh Anti-Kristus ini akan menyebabkan miliaran orang mati. 
Alkitab mencatat bahwa sekitar setengah dari populasi dunia akan mati dalam dua gelombang besar. Anti-
Kristus adalah personifikasi yang jahat dan setiap penampilan kebaikan dalam dirinya hanyalah dalih untuk 
menipu dunia. Pada pada saat yang sama, Anti-Kristus naik ke tampuk kekuasaan, Tuhan, melalui 
serangkaian tanda, keajaiban, pesan melalui para nabi dan malaikat, mengirimkan kebangkitan dan bahkan 
kesengsaraan, melalui hal-hal ini dan lainnya dan Dia akan berusaha mengingatkan dunia bahwa Alkitab 



itu benar, dan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dengan meletakkan keyakinan pada Yesus. 
Bukan pada Allah atau Buddha atau dewa-dewa Hindu. Bukan pada transhumanisme, teknologi, atau AI. 

Keselamatan hanya mungkin diperoleh dari kasih karunia Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Itu 
pesan Anda untuk orang lain sekarang. Itulah misi Anda, untuk menyebarkannya semampu Anda selama 
Anda bisa, sebanyak yang Anda bisa, bahwa keselamatan dapat diraih dengan menaruh keyakinan Anda 
kepada Yesus Kristus. Selama masa kesengsaraan, akan ada perang, kekeringan, air beracun, gempa bumi, 
penganiayaan, panas yang tak tertahankan, dan kegelapan yang tidak biasa. Namun juga akan terjadi 
perubahan fenomenal dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Banyak 
yang akan percaya pada Tuhan dan gereja bawah tanah baru akan lahir. Sepertinya dalam banyak hal gereja 
di akhir zaman akan serupa dengan Gereja Kristen awal yang dianiaya dengan kejam oleh pemerintah 
Romawi. Tahukah Anda bahwa hampir dua juta orang Kristen dihukum mati karena iman mereka antara 
tahun 100 dan 400 M? Itu angka yang luar biasa, dibandingkan dengan jumlah penduduk pada saat itu. 
Sayangnya, masa kesengsaraan yang akan Anda alami dan penganiayaan terhadap orang-orang percaya 
pada saat masa Anti-Kristus akan jauh lebih buruk. Karena kami peduli dengan Anda, kami sekarang berbagi 
dengan Anda kebenaran yang sulit ini. Tidak ada cara untuk menutupi sengsara yang akan Anda hadapi. 
Satu-satunya harapan Anda adalah iman yang teguh dan mendalam kepada Yesus Kristus. Kecil 
kemungkinan Dia akan melindungi Anda dari kesengsaraan yang akan terjadi, tetapi Dia akan berdiri 
bersama Anda dan menguatkan Anda serta menghibur Anda saat Anda menghadapinya. Beranikan diri 
untuk menghadapi kenyataan bahwa selama berabad-abad orang Kristen pemberani lainnya telah 
mengalami hal yang sama. Mereka telah menunjukkan iman yang teguh dan menjadi saksi bagi Tuhan 
bahkan di tengah-tengah kesulitan, meskipun itu merenggut nyawa mereka. Anda bukan orang pertama 
dan Anda tidak sendirian. Ada yang telah bertahan menentang kejahatan dan Anda juga bisa. Sahabat yang 
terkasih, dengan kesaksian orang-orang percaya baru seperti Anda, jutaan orang di seluruh dunia akan 
beriman kepada Tuhan selama masa sengsara tujuh tahun. 

Anda sedang hidup di salah satu periode penginjilan terbesar dalam sejarah dunia. Percayalah bahwa Anda 
berperan. Anda dapat menjadi bagian dari kebangunan rohani besar di hari-hari terakhir ini dengan menjadi 
saksi yang kuat dan setia untuk Tuhan. Ini tidak akan mudah, tetapi mereka yang telah meninggal sebelum 
Anda telah memberi contoh, dan mereka yang teguh dalam iman hingga akhir akan menerima anugerah 
yang besar. Yang dibutuhkan saat ini dalam sejarah adalah penjaga. Istilah penjaga adalah istilah alkitabiah. 
Penjaga adalah orang yang memiliki keberanian dan keyakinan yang besar. Penjaga itu seperti pasukan 
khusus militer. Penjaga adalah individu yang proaktif, tak kenal takut, cepat berbagi, tidak takut untuk 
berkorban, cepat untuk bertindak. Penjaga belajar untuk mempelajari apa yang telah Tuhan lakukan di masa 
lalu dan mereka akan menyebarkan apa yang Tuhan akan lakukan di masa depan. Penjaga memiliki 
kepedulian terhadap kesejahteraan spiritual orang lain. Mereka mengawasi dan memperingatkan. Mereka 
bersinar seperti cahaya terang dalam kegelapan, membantu semua orang untuk melihat Tuhan dan rencana 
penebusanNya bagi umat manusia. 

Ya, Anda dapat memainkan peran penting dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Sahabat, saya 
menantang Anda untuk tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi benar-benar hidup untuk Tuhan sebagai 
penjaga Tuhan. Untuk membantu Anda belajar dan bertumbuh dalam iman, Pelayanan I Am A Watchman 
telah menyiapkan perpustakaan gratis yang berisi materi yang dapat diunduh. Ini disebut Perlengkapan 
Pengangkatan. Scott dan saya percaya bahwa buku-buku dan dokumen-dokumen dan pengajaran video di 
Perlengkapan Pengangkatan mewakili sumber daya berharga yang ingin Anda manfaatkan. Ingat, orang-
orang percaya yang setia melayani sebagai pengajar dan pendeta Alkitab, mereka yang memiliki 
pengalaman lahir baru yang sejati, mereka telah dibawa ke dalam pengangkatan. Gereja yang benar telah 
hilang. Jadi, untuk saat ini, sementara Tuhan membangkitkan generasi pemimpin pelayanan berikutnya, 
kami ingin Anda untuk bersandar pada materi ini. Ini akan membantu Anda untuk mengetahui apa yang 
benar, membantu Anda mengetahui peristiwa yang akan datang, dan bagaimana mempersiapkan diri 
Anda. 

Ini akan membantu Anda memahami Alkitab dan bersiap untuk membagikan dan mengajarkan kebenaran 
rohani yang ada di dalam Alkitab. Izinkan saya menyampaikan pesan ini kembali kepada Scott, yang akan 
menjelaskan cara mengakses, mengunduh, dan menggunakan sumber daya di Perlengkapan 
Pengangkatan. 
 
Scott: 
Sahabat yang terkasih, sekarang saya memanggil Anda saudara dan saudari jika Anda telah membuat 
keputusan untuk mengikuti Kristus dan menyerahkan sisa hidup Anda kepadaNya. Inilah saatnya saya 
berbagi cara mengakses informasi yang luar biasa, yang Gary dan saya dan Tim I Am A Watchman siapkan 



untuk Anda. Di sinilah kami, saudara dan saudari Anda yang telah mendahului Anda, menyerahkan tongkat 
estafet kepada Anda. Pada situs web rapturekit.org, Anda akan menemukan opsi untuk membuat 
Perlengkapan Pengangkatan Anda sendiri dengan mengunduh satu set lengkap file dan folder. Ada 
tangkapan layar dengan petunjuk langkah demi langkah dan beberapa tutorial video yang berguna. Ini berisi 
banyak data jadi bersabarlah, akan membutuhkan waktu, mungkin beberapa jam. Gary dan saya 
membayangkan banyak orang lain juga mengunduhnya saat kami berbicara, jadi mungkin ini akan lebih 
lambat dari biasanya. Bersabarlah dan jangan menyerah. 

Jika unduhan macet, tekan dan coba lagi. Jangan menyerah. Tujuan Anda adalah menemukan tautan ke 
salah satu dari tiga situs unduhan yang telah kami siapkan sebelumnya, box.com, dropbox.com, atau 
sync.com, dan unduh semua yang Anda bisa. Di antara sumber-sumber tersebut terdapat dua presentasi 
video tentang apa yang baru saja terjadi selama pengangkatan. Ada beberapa versi PDF dari Alkitab 
sehingga Anda dapat memiliki salah satu untuk dipelajari. Kami memiliki eBook PDF yang mencakup banyak 
bidang topik, termasuk kisah Yesus, yang juga dapat digunakan sebagai pelajaran Alkitab untuk mengajar 
orang lain. Ada presentasi berdurasi lima setengah jam yang mencakup 14 topik berbeda yang berjudul 
"Apa yang Perlu Diketahui Santo Kesengsaraan yang Dapat Membantu Mempersiapkan Anda Untuk 
Menghadapi Peristiwa yang Akan Datang." Kami telah mengumpulkan banyak khotbah dari pendeta 
berpengalaman, beberapa dalam format audio dan beberapa dalam video, untuk membantu Anda belajar 
secara mandiri dan untuk mengomunikasikan kebenaran alkitabiah kepada orang lain. 

 

Ada banyak sekali pembahasan di sini, sekitar 25 gigabyte data secara keseluruhan. Anda disarankan untuk 
mengunduh sumber daya ini ke PC atau Mac Anda dan menyalinnya ke drive USB 32 gigabyte sesering Anda 
bisa, selama Anda bisa. Ketika Anda melihat seseorang yang perlu mendengar pesan Injil dan menemukan 
kebenaran yang menakjubkan dari firman Tuhan, maka Anda dapat memberi mereka drive USB atau, lebih 
baik, menyalinnya ke komputer atau perangkat mereka dan menyimpan aslinya sehingga Anda dapat terus 
memberikannya kepada orang lain yang Anda temui. Sebagai catatan, Anda dapat melakukan ini sesering 
mungkin secara gratis. Kami sangat menyarankan Anda untuk melakukannya. Sebarkan materi dalam 
sumber daya Perlengkapan Pengangkatan ini. Ini adalah misi Anda sekarang. Saya ingin mengakhiri bagian 
saya dengan mengatakan bahwa saya akan menantikan untuk bertemu dengan Anda suatu hari nanti. Akan 
ada reuni besar dengan mereka yang telah mendahului Anda dalam kematian atau pengangkatan. 

 
Jika Anda memiliki pasangan atau anak-anak yang dibawa dalam pengangkatan, ketahuilah bahwa mereka 
aman bersama kami di surga, dan Anda akan bertemu dengan mereka lagi segera. Tetapi sangat penting 
bagi Anda untuk menaruh iman, kepercayaan, dan keyakinan Anda kepada Yesus sekarang. Jangan 
menunda keputusan Anda karena dengan begitu banyak orang sekarat di seluruh planet ini, Anda mungkin 
tidak akan pernah melihat kematian datang. Yang terbaik adalah tidak menempatkan masa depan kekal 
Anda dalam risiko seperti itu. Anda telah diperingatkan. Dan lebih dari itu, Gary dan saya mengasihi Anda 
di dalam Tuhan dan ingin Anda bersama kami di surga. Saya mengakhiri ini dengan peringatan terakhir. 
Sangat penting untuk menghindari tanda binatang itu dan berusaha untuk berteguh dalam iman hingga 
akhir. Anda mungkin telah melewatkan pengangkatan dan ini akan sangat sulit bagi Anda, tetapi ini belum 
terlambat. Topik-topik lebih lanjut tercakup dalam tautan unduhan dan materi di Perlengkapan 
Pengangkatan. Tuhan bergerak cepat. Dapatkah Anda melakukan misi ini di musim ini. 

 

Gary: 
 
Saudara dan saudari di dalam Kristus, saya ingin Anda untuk menjadi pribadi yang kuat. Ada banyak yang 
harus dipelajari dan banyak yang harus dilakukan, tetapi Tuhan akan membantu. Anda mungkin jatuh, tetapi 
Tuhan cepat mengampuni dan membantu Anda untuk melangkah lagi. Kuncinya adalah percaya kepadaNya 
dan tidak menyerah. Setan mungkin akan berbisik, "Pekerjaan ini terlalu berat bagi Anda," atau, "Sudah 
waktunya untuk berhenti," atau, "Anda tidak layak." Jangan dengarkan kebohongan itu. Ketahuilah, Tuhan 
mencintai Anda. Dia telah memberi Anda kesempatan untuk berpaling dan hidup untukNya. Ingatlah, 
mereka yang berteguh dalam iman hingga akhir untuk Dia akan menerima lebih banyak dariNya daripada 
yang bisa dibayangkan siapa pun. Tetaplah setia. Jadilah kuat. Scott dan saya dan pasangan kami dan Tim 
Pelayanan I Am A Watchman berharap dapat segera bertemu dengan Anda. Tuhan memberkati Anda. 


