
 
PENDAHULUAN. 

A. Lokasi waktu. 
Ini terjadi dalam Minggu ke-70 Daniel. 
B. Penggenapan rencana Allah. 
1. Allah sanggup menyelesaikan renca-
naNya yaitu dalam Minggu ke-70 Da-
niel ini, yang ditandai dengan digenap-
kannya 3 angka kedatanganNya. (Lihat 
buku Target Ilahi PBZ).  
Garis besar hal2 yang akan 
digenapkan: 
- Wah 22:11 Polarisasi. Baik dosa dan 
kesucian keduanya meningkat sampai 
puncaknya. 
- 1Pet 4:17, Yez 9:6. Masa hukuman ru-
mah Allah dengan baptisan api Mat 
3:11, Luk 12:49, penampian oleh Allah 
Mat 3:12, Gereja dimurnikan dengan 
hukum yang keras 2Kor 10:6. Tuhan 
juga memberi fasilitas akhir zaman 
yang luar biasa (yang diberikan untuk 
bisa menyempurnakan umat Tuhan), 
ini fasilitas mutachir dari Allah untuk 
Gereja, termasuk pembukaan Firman 
Tuhan seluruhnya, hujan Akhir, Perja-
muan suci Luk 17:37, pelayanan orang 
sempurna, jabatan, tanda2 dan mujizat 
dll. Ini membuat Gereja akhir zaman 
tumbuh dengan cepat kepada kesem-
purnaan rencana Allah. 

Dan dengan 3 seri hukuman atas 
dosa2 dunia yang sudah mencapai 
puncak2nya yaitu dengan 7 Meterai, 7 
Sangkakala dan 7 Bokor. 
- Dengan demikian Gereja akan meng-
alami perkembangan 5 tahap akhir 
zaman, siap untuk kedatangan Tuhan 
tahap I (di tengah2 Minggu ke-70 Da-
niel) dan tahap II pada akhir Minggu ke-
70 Daniel lalu masuk dalam perang 
Harmagedon. 

Dalam menamatkan rencana ini, 
kita melihat rencana global Allah itu 
terdiri dari rencana regional, rencana 
lokal dan rencana keluarga dan renca-
na pribadi (Ef 2:10). Setiap orang yang 
dipimpin Roh itu akan mendapat ba-
gian masing2 (andil) dalam rencana 
global (seperti setiap sel dalam tubuh 
punya andil dalam seluruh tubuh ini 
yang terdiri dari triliunan sel dan 
jaringan2). 

Jadi sesudah saatnya tiba, yaitu 
ketika buku kecil dalam tangan Bapa 
diambil oleh Anak domba lalu dibu-
kakan meterainya, maka itulah waktu-
nya rencana penamatan Allah  akan 
terjadi. Ini saatnya lonceng Daniel 
berbunyi dan Minggu ke-70 Daniel 
mulai! Orang yang bisa bersedia Mat 
24:42 itu untung.  
C. Meterai secara keseluruhannya. 
Kita melihat Anak domba membuka 
Meterai satu per satu, lalu 4 mahluk 
hidup itu memberi komando, maka 
mulailah Meterai I-IV itu terjadi. Mete-
rai yang ke5-7 tanpa komando mereka, 
dan langsung terjadi peristiwa2 tsb.  

Pembukaan Meterai dan peristi-
wa2nya (juga Sangkakala dan Bokor) itu 
sejalan dengan tanda2 akhir zaman 
yang diberitakan oleh Putra manusia 

Yesus dalam Matius 24, Mrk 13 dan Luk 
21 dan untuk menghadapinya, Tuhan 
menyuruh umat Tuhan mengambil 
langkah2 tepat seperti yang diceritakan 
dalam Mat 24:16-21, yaitu: 
1. Naik se-tinggi2nya ke gunung se-
perti yang diperintahkan malaikat pada 
Lot (tetapi sebab tidak mau akhirnya 
mereka binasa Kej 14:17). 
2. Yang di sotoh rumah (berdoa seperti 
Petrus) jangan turun ke bawah dalam 
kesibukan duniawi yang fana. Tingkat-
kan mencari yang di Atas Kol 3:1-3. 
3. Yang di ladang (dalam pelayanan) 
jangan pulang. Jangan mengurangi pe-
layanan dan hal2 rohani, jangan terikat 
dengan yang fana. 
4. Wai bagi yang mengandung dan me-
nyusui (terikat dosa) dan terikat pera-
turan2 hari Sabat (seharusnya bergai-
rah mentaati Firman Tuhan dengan cin-
ta) dan jangan dingin rohani (musim 
dingin). 
D. Empa kuda yang keluar. 
Kuda menceritakan keberanian dan ke-
kuatan yang besar Ay 39:22, tetapi ti-
dak berakal Maz 32:9 jadi besar, kuat 
tetapi netral, tergantung yang mema-
kainya. 
4 mahluk hidup ini dengan 4 macam 
penampilan adalah gambaran orang 
sempurna yang ada di tahta Allah.  
D.1. Mahkluk hidup I: Singa >< kuda 
putih. Orang yang bersikap seperti si-
nga, berkemenangan atas dosa, daging, 
dunia dan iblis, Roh Kudus bisa bekerja 
di dalamnya, mengerti kebenaran Fir-
man Tuhan sehingga bisa mengalahkan 
dan memerintahkan kuda putih yaitu 
pengajaran sesat. 
D.2. Mahkluk hidup II: Lembu >< kuda 
merah. 
Lembu = binatang korban. Yang berani 
menjadi korban, pikul salib akan hidup 
suci dan penuh damai 1Pet 4:1, Mat 
11:28-30 sehingga mengalahkan kuda 
merah yang mengangkat damai di 
dunia. 
D.3. Mahkluk hidup III: Wajah manusia 
>< kuda hitam.  
Dalam dunia manusia menanggung 
sengsara Yoh 16:33 tetapi kalau ia lulus 
dalam segala kesukaran dan penco-
baan, bisa lawan Kuda hitam, maka ia 
akan tumbuh menjadi sempurna Ibr 
2:10, 1Pet 4:14. 
D.4. Mahkluk hidup IV: Burung Nazar 
>< kuda kelabu. 
Ini orang2 yang hidup di tingkat tinggi 
seperti nazar Ay 39:30-31, Yes 33:15-16 
terpelihara sehingga tidak jadi korban 
dosa dan kejahatan, pembunuhan yang 
merajalela sampai 1/4 bumi (1Kor 
15:51). 
Jadi 4 mahluk hidup ini dari pihak 
Allah dan  4 kuda ini 1 seri dari pihak 
iblis, yang harus dihadapi oleh Gereja 
akhir zaman dengan kunci2 dari 4 
mahluk hidup ini.  

4 Meterai ini menjadi hukuman bagi 
dunia, tetapi ujian tingkat Tirai, ujian 
terakhir bagi Gereja; kalau lulus jadi 
sempurna. Sebab itu harus bersedia, 

mulai sekarang mencicil supaya bisa 
TMSP (= Terus Meningkat Sampai Pun-
cak), bahkan kalau bisa jadi sempurna. 
Selanjutnya meterai 5-7 itu terjadi 
pada sikon yang lain yaitu dalam 3,5 
tahun II. 
 

WAH 6:1-2 METERAI I: KUDA PUTIH: 
AJARAN SESAT. 

Meterai ini menceritakan tentang ajar-
an sesat (putih, palsu, pura2 2Kor 
11:14) yang makin meraja lela, lebih2 
dengan tehnologi komunikasi yang 
sangat mudah. Sebab itu perlu perse-
kutuan dalam Tubuh Kristus lokal (un-
tuk ditanyakan, dibahas) supaya tidak 
ditipu oleh ajaran sesat ini karena sen-
dirian. Penunggangnya ada yang me-
ngira Kristus (ini orang2 yang tertipu 
ajaran sesat, dikira itu ajaran dari 
Kristus). Ini Kristus palsu Mat 24:4-5 
sebab: 
1. Ini satu seri dari iblis. 
2. Melawan mahluk hidup. 
3. Hanya punya busur, tanpa panah, 
hanya mulut besar. 
4. Menang, ini berarti berhasil meluas 
seluruh dunia). 

Orang Kristen yang tidak bersedia 
(lebih2 yang di jalan lebar) akan ter-
ombang-ambing dan sesat Ef 4:14. Te-
tapi yang mengenal kebenaran dan di-
pimpin Roh akan tumbuh dalam kesu-
cian menjadi seperti Kristus Ef 4:13 dan 
bisa membedakan mana ajaran yang 
betul dan sesat. Sebab itu kita harus 
makan Firman Tuhan dobel, 2 gomer, 
berlimpah2 seperti waktu Elia dikuat-
kan Tuhan dengan roti dan air dua kali. 
Orang yang kena ajaran sesat, akan 
ber-tambah2 dalam dosa dan melawan 
Allah. 
 
WAH 6:3-4 METERAI II: KUDA MERAH, 

DAMAI DIAMBIL. 
Ini lagi penunggang kuda dari pihak 
iblis, yang diizinkan mengambil damai 
dari bumi sehingga timbul kebencian 
dan pembunuhan dengan alat2 pembu-
nuhan yang besar, sebilah pedang. 
Beberapa tahun ini timbul hoax, ke-
bencian lalu permusuhan itu timbul di 
mana2 dengan korbannya. Merah atau 
warna naga Wah 12:3 dan warna darah 
2Raj 3:22, ini warna pembunuhan dan 
kebencian. Orang beriman tidak benci, 
tetapi mengampuni, mau hidup sebagai 
binatang korban, mematikan daging, 
justru dengan demikian ada kuasa dan 
sejahtera Allah. 
Pedang besar, begitu mudah bahkan 
ber-api2 dalam membunuh karna tiada 
damai dan penuh dengan kebencian. 
Justru dalam Gereja kasih Allah ber-
tumbuh. 
 
WAH 6:5-6. METERAI III, KUDA HITAM. 
Hitam, lawannya putih, penuh dosa 
dan kegelapan, sebab dosa meningkat 
sampai melebihi batas. Dengan sen-
dirinya kejahatan meningkat dan kesu-
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karan dalam segala segi juga mening-
kat. 

Neraca. Semua dihitung dengan 
uang, ada uang ada segala. Kalau ini 
berlaku dalam Gereja, berarti kuda hi-
tam masuk Gereja, penuh dosa, gelap, 
iblis bekerja dan celaka.  

Cinta uang itu meratakan jalan un-
tuk roh mammon yang akan menjadi 
meterai Antikris. Ingin akan uang ada-
lah akar dari segala dosa dan kejahatan 
1Tim 6:9-10. Kalau orang dosa dipimpin 
roh mammon atau cinta uang, tetapi 
orang dari Tuhan dipimpin Roh Kudus, 
sekalipun mengorbankan uang, ia tetap 
taat pada Firman Tuhan. Ada suara di 
tengah2 4 Mahkluk itu dan orang yang 
dipimpin Roh akan mengerti rahasia ini 
yaitu gandum dan jelai dijual 2Kor 1:17 
(gandum = Firman Tuhan yang murni, 
jelai = Firman Tuhan yang dicampur, 
encer, makanan dari Gereja2 di jalan 
lebar. Justru akhir zaman memerlukan 
2 gomer dan Firman yang murni baru 
bisa tumbuh, tetapi yang hanya dapat 
jelai akan hanyut, jatuh, dalam arus 
dosa, jadi korban atau tertinggal. 

Minyak dan anggur, jangan diru-
sakkan. Kalau dalam Firman Tuhan 
disertai pengurapan Roh Kudus, maka 
orangnya akan kuat dan tumbuh se-
perti Elia, sebab itu perlu limpah Roh 
Kudus seperti lima gadis bijaksana dan 
tanda dari orang yang berjalan dalam 
Roh dengan betul, akan ada kesukaan 
dari Tuhan mengalir seperti sungai Yoh 
4:14, Pil 4:4,7, Rom 14:17. Orang2 se-
perti ini akan lulus dari segala kesu-
karan, tidak jatuh dalam dosa, tetapi 
tumbuh, ikut dalam rencana penamat-
an Tuhan, masuk pengangkatan dan 
terpelihara 1Kor 15:51. 
 

WAH 6:7-8. METERAI IV:  
KUDA KELABU. 

Kelabu itu antara putih dan hitam; ini 
cerita tentang sikap yang plin plan. 
Orang yang penuh Firman Tuhan dan 
Roh Kudus akan mengerti dan punya 
batas yang jelas antara suci dan dosa 
sehingga bisa tumbuh dalam kesucian 
dengan cepat. 

Orang yang tidak punya batas akan 
terus salah jalan,jatuh bangun dalam 
dosa. Orang yang ber-ulang2 jatuh ba-
ngun dalam dosa itu ada percintaan 
atau ikatan dosa, maka ia akan hanyut 
dalam arus dosa sampai puncak2nya. 
Ini adalah perangkap yang banyak 
menjatuhkan orang dalam dosa dan 
binasa. Pengendaranya adalah maut 
yaitu pembunuh yang licin, yang me-
ngumpulkan korban begitu banyak 
dalam Hades yang mengikutinya. Maut 
berkeliaran di mana2 dengan segala 
macam cara yaitu: 
1. Pedang. 
2. Kelaparan. 
3. Maut. 
4. Binatang buas.  
Semua ini berlaku secara jasmani dan 
rohani sehingga korbannya limpah.  

Beginilah 4 Meterai ini merusakkan 
dunia sehingga dosa cepat meningkat 
dan hukuman dicurahkan. Orang2 
beriman yang menang, justru tumbuh 
dengan cepat dan mulia, masuk dalam 
rencana penamatan Allah.  

4 Meterai ini dibuka dalam 3,5 ta-
hun pertama, menjadi ujian akhir 

(baptisan api, masa hukuman Rumah 
Allah). Mereka yang bersedia akan 
lulus, makin murni dan meningkat 
makin mulia dalam rencana Allah. 
 

WAH 6:9-11. METERAI V: MATI 
DALAM ZAMAN ANTIKRIS. 

Sikon sekarang sudah berubah.  
Meterai V-VII terbuka dalam 3,5 tahun 
II sesudah pengangkatan dan tidak ada 
lagi suara Mahkluk yang hidup dari 
tahta Allah, sebab dunia sepenuhnya 
diserahkan dalam tanganiblis dan 
Antikris 2Tes 2:7, Wah 11:2. 

Yang tampak sekarang adalah Me-
zbah di Surga. Mereka yang menghina 
dan mengecilkan Mezbah, yaitu pe-
ngorbanan Kristus (supaya bisa hidup 
suci dan tumbuh dalam rencana kese-
lamatan Allah) akan jatuh bangun da-
lam dosa, hanyut dalam arus dosa 
sehinggadosa dan kejahatannya me-
ningkat. Akibatnya dalam 3,5 tahun 
pertama ini mereka jadi korban dosa 
dan kejahatannya, langsung masuk 
Neraka atau tertinggal. Nasib dari 
orang yang tertinggal, yang mau ber-
tobat (sesudah mengalami pengalaman 
ketinggalan yang dahsyat. Ada banyak 
yang shok dan terpukul oleh peng-
alaman ketinggalan, lalu bertobat), 
mereka semua lambat atau cepat mati 
dalam aniaya Antikris yang top Wah 
13:7, Mat 24:21.  Penderitaan yang me-
reka alami adalah top, misalnya 100. 
Penderitaan (salib) kita sekarang pa-
ling2 hanya 25-50. 

Orang2 yang tidak percaya pengor-
banan Tuhan, cinta dosa dan dunia, 
tidak mau pikul salib, sekalipun hanya 2 
atau 3, inilah orang yang tertinggal. 
Kalau mau sengsara salib 10 atau 20 
apalagi lebih banyak, menderita dalam 
segala segi hidup, maka hidupnya  akan 
menjadi suci 1Pet 4:1, 2Pet 1:10 dan 
penuh kuasa 1Kor 1:18 dipimpin Roh 
sehingga mengalami rencana Allah 
yang indah2. Apalagi kalau naik sampai 
50 (angka2 ini contoh untuk perban-
dingan). Dalam zaman Antikris mereka 
mau tidak mau harus menerima aniaya 
100. 

Dan hasilnya hanya sekedar selamat 
(dapat jubah putih dan daun palm su-
kacita Wah 7:9), mereka selamat 
menerusi api aniaya Antikris 1Kor 3:15 
dan tingkatnya hanya di Mezbah yang 
di Halaman! Kalau sekarang mau ania-
ya 50 atau 70 sudah bisa jadi seperti 
Yusuf, Daniel, Daud dllapalagi kalau 
sampai 100 langsung sempurna seperti 
Henokh, Musa, Elia dll. 

Tidak dibalas oleh Tuhan. Mereka 
bertanya, mengapa orang2 jahat itu ti-
dak dibalas. Dijawab, bahwa mereka 
harus menunggu, sebab Antikris dan 
orang2 jahat tidak dibalas dalam zaman 
yang sudah diserahkan pada mereka. 
Mereka bebas berbuat segala kejahat-
an dan menganiaya sesuka hatinya, se-
bab itulah masa mereka. Lebih baik 
bertobat sekarang dan tumbuh dalam 
Tuhan, itu jauh lebih untung, daripada 
masuk neraka atau masuk zaman 
Antikris. 
 

WAH 6:12-17. METERAI VI: BENDA2 
LANGIT MENJADI GELAP. 

Ini juga terjadi dalam zaman Antikris, 
3,5 tahun II. Ini sebaliknya dari Wah 
12:1 yang terjadi dalam 3,5 tahun I. Di-
sini justru bumi pecah, dalam peme-

rintahan Antikris bukan bahagia seperti 
yang dijanjikan Antikris karena hidup 
dengan banyak dosa bahkan bebas 
semaunya sendiri, justru penderitaan 
dan celaka dan akhirnya kehancuran 
total.  

Mata hari gelap, tidak lagi ada 
pekerjaan Allah Bapa. 

Bulan menjadi darah. Dahulu pe-
gang Firman Tuhan("jelai") tetapi ju-
bahnya kotor Mat 15:8 dan sekarang 
disini jadi darah sebab dianiaya sampai 
mati Wah 13:7. 

Bintang2 gugur. Tidak lagi ada 
pekerjaan Roh Kudus, semua ibadah 
dan iman hanya dengan kekuatan sen-
diri, sebab itu iman tidak bisa tumbuh 
hanya mempertahankan sisa2 iman. 

Langit hilang digulung, tidak lagi 
ada hubungan dengan Surga, putus 
1Kor 5:5. Sampai waktu zaman Antikris 
habis dan jumlah orang yang  mati ka-
rena mempertahankan imannya sudah 
genap, maka baru mereka dibalas; 
yaitu waktu Tuhan Yesus datang kem-
bali menghukumkan mereka, itulah ke-
datangan Tuhan II tahap 2. Ini menjadi 
hari penghukuman atau hari murka, 
sebab dosa2 orang zaman Antikris 
sudah melebihi batas dan sempurna. 
Semua hal ini tidak akan dialami orang 
beriman yang hidup benar. Pada waktu 
ini (zaman Antikris) semua ada di atas 
dalam Surga dalam Pesta Kawan Anak 
Domba dan menerima pahala dan 
mahkota dalam Kursi Pengadilan 
Kristus.  

Untuk orang beriman yang setia di 
jalan sempit, dalam Kristus dipimpin 
Roh akan ada 3,5 tahun dalam Gereja 
akhir zaman yang seperti Surga, lalu 3,5 
tahun dalam Surga, lalu kerajaan 1000 
tahun dan kemudian di dalam Surga 
Bumi Baru untuk kekal. Untuk orang 
Kristen jalan lebar, yang ikut dalam 
arusdosa, mereka akan mati sebagai 
korban kejahatan dan dosa dalam 3,5 
tahun I atau tertinggal dan menjadi 
korban aniaya Antikris lalu masuk 
Neraka dan sesudah Tahta Putih Yang 
Besar masuk Tasik api kekal. 
 
WAH 6:15-17. KEDATANGAN TUHAN. 

Semua orang di dunia (ini orang2 
pengikut Antikris, dalam zaman Anti-
kris, yang bebas berdosa sampai sem-
purna) mereka akan melihat keda-
tangan Tuhan dengan ketakutan, sebab 
mereka sudahmenganiaya dan tumbuh 
dalam dosa yang sangat dahsyat bah-
kan sampai sempurna, lalu Tuhan 
datang memberikan hukumanNya. Ini 
disebut perang Harmagedon dan se-
mua yang hidup dihukum sampai mati 
lalu Antikris dan nabi Palsu dimasukkan 
Tasik api. Iblis dan kawan2nya masuk 
dalam tempat hukuman dalam Sumur 
tanpa alas Wah 19:19-21. 
 

KESIMPULAN. 
Pengertian setiap orang berbeda dalam 
hal akhir zaman, tetapi yang paling 
penting, bersedia, mencicil tumbuh 
makin seperti Kristus, ini satu2nya 
persiapan yang paling berarti dan pasti 
untung. Perbedaan tafsiran akan ber-
akhir waktu seluruh Alkitab terbuka, 
tetapi kalau kita tidak bersedia, ter-
lambat, tidak akan tahan dan hanyut 
dalam arus dosa yang begitu limpah, 
menggoda dan penuh dengan kesu-
kaan sesaat.  
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