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WAHYU 7. KESEMPATAN TERAKHIR BAGI UMAT TUHAN
Minggu ke-70 Daniel adalah saatnya
dimana kesempatan terakhir diberikan
Allah bagi umatNya, baik orang Israel,
umat Tuhan secara jasmani dan Gereja
umat Tuhan secara rohani. Jadi dalam
Minggu ke-70 Daniel ini terjadi tumpang tindih (overlapping) dari bagian
terakhir (dan kesempatan terakhir) dari
orang Israel dan Gereja.
Disini masa terakhir Gereja dan permulaan pemulihan Israel saling tumpang tindih.
Wah 7:1a-1b. Dan sesudah hal2 ini,
saya melihat 4 malaikat.
Ini 4 dari 7 Roh Allah Wah 5:6. Ada lagi
1 malaikat. Ini berarti Roh Kudus ada di
mana2 dengan sempurna.
Wah 7:1c. Sedang berdiri dari atas
ke-4 penjuru bumi.
Ini peristiwa global, bukan lokal Mat
24:31. Ini tanda Minggu ke-70 Daniel,
bukan peristiwa lokal.
Wah 7:1d. Memegang ke-4 angin dari
bumi.
Angin kegerakan Roh Kudus Wasiat
Baru, mulai dari Pentakosta sampai
diangkat dari jalannya 2Tes 2:7. Lalu
kembali dengan pekerjaan Roh Kudus
Wasiat Lama seperti dalam 2 Saksi.
Wah 7:1e. Memegang ke-4 angin dari
bumi.
Mengapa pekerjaan Roh Kudus
dihentikan?
1. Sesudah rencana Allah genap yaitu
semua hamba2 Allah dimeteraikan.
2. Sebab dosa melebihi batas Wah
22:11, Roh Kudus berhenti bekerja.
3. Dunia sudah diserahkan pada Antikris Wah 13:7.
4. Angin (pekerjaan Roh Kudus) Wasiat
Baru diangkat, sisa angin Wasiat Lama
Yoh 7:38-39, seperti dalam 2 saksi.
5. Dosa terhadap Roh Kudus tiada ampun Mat 12:31-32.
6. Ini sesuai dengan rencana Allah 2Tes
2:6-8.
Wah 7:1f. Di bumi atau di laut
ataupun pada setiap pohon.
Pohon ~ Manusia pada umumnya (Mrk
8:24).
Laut ~ orang2 berdosa.
Bumi ~ orang beriman yang undur.
WAH 7:2-3. MEMETERAIKAN HAMBAHAMBA ALLAH
WAH 7:2a. KEMUDIAN SAYA MELIHAT
SEORANG MALAEKAT YANG LAIN.
Pekerjaan Roh Kudus yang terutama
dan sempurna di seluruh Bumi
WAH 7:2b. NAIK DARI TEMPAT
MATAHARI TERBIT.
Dari Timur  Pintu Gerbang + Halaman
= kesempatan terakhir untuk yang
undur, jatuh.
Ini cerita tingkat Halaman
WAH 7:2c. YANG MEMPUNYAI
METERAI DARI ALLAH YANG HIDUP
ITU.
METERAI ALLAH
A.Bagi orang beriman : RK Ef 4:30
Tanda lahir baru, selamat, bayi 8 hari.
Hasil: benci dosa, cinta kebenaran, bisa
tolak dosa.

Tumbuh dalam kesucian Ibr 1:9, Mz
119:113
-lepas dari masa hukuman rumah Allah
1P4:17
-lewat baptisan api Luk 12:49, Mat 3:11
-lulus dalam p-tampian Mat 3:11
-seperti Nuh + Abraham
Yang tidak bermeterai  masuk zaman
antikris
-seperti 1Kor 5:5 (3:15)
-seperti Lot & B 2Pet 2:7-8.
B. Bagi orang Israel
Meterai tetap RK, tetapi bagi Israel,
versi Wasiat Lama; seperti Jez 9:4,6 yg
dimeteraikan, tidak mati seperti 7000
orang zaman Achab tidak menyebah
Baal (antikris). Hasilnya lepas dari aniaya Antikris & masuk K1000 (yg percaya
TY, seperti orang Kristen).
Yang tidak bermeterai :
- Mati ( Jz 9:6 )
- Masuk masa kepicikan Jacob Yer
30:37
- Ini orang2 Halaman Wah 11:2.
C. Yang termeterai bisa menolak dosa
+ tumbuh dalam kesucian. 2 Pet 2:7-8,
Luk 17:28
Ibrahim benci Sodom, selamat +
Lot suka, hukuman datang, tetapi ia
dilepaskan.
Orang Sodom binasa.
D. Yang dimeteraikan Ef 4:30 & disempurnakan (Wah 14).
WAH 7:2d-2e. KEPADA KE-4 MALAIKAT
YANG SUDAH DIKARUNIAI UNTUK
MENYAKITI BUMI DAN LAUTAN.
Menyakiti = Merusakkan (TL, TB).
Kuasa untuk menyakiti = merusak (L.B)
Mengapa jadi rusak?
RK pergi, setan ( destroyer Wah 9:11,
Yh 10:10; 8:41) masuk.
Misal: Saul 1Sam 16:14 jadi sangat keji
seperti binatang & binasa.
WAH 7:3. SAAT PEMETERAIAN.
WAH 7:3a. KATANYA, JANGALAH
MENYAKITI BUMI ATAU LAUT
ATAUPUN POHON-POHON.
Pohon = manusia
Bumi = umat Tuhan
Laut = orang dosa
Semua ada waktunya yaitu:
- 144.000 orang Israel lepas dari
Antikris,
- 144.000 orang sempurna dalam 3,5
tahun II.
WAH 7:3b. SAMPAI KAMI SUDAH
7MEMETERAIKAN HAMBA2 ALLAH
KAMI PADA DAHINYA.
Saatnya overlapping yaitu pengangkatan & perang Harmagedon.
WAHYU 7:4. 144.000 ORANG
DIMETERAIKAN DARI 12 SUKU
BANGSA ISRAEL.
A. Meterai Allah.
Meterai Allah adalah Roh Kudus. Ef
4:30; 1:13. Ini lahir baru dengan 3
tanda yaitu air, darah dan Roh (= Meterai Roh Kudus), menjadi kata2 Allah.
Ini orang yang baru, benci dosa, cinta
kebenaran Ibr 1:9, Maz 119:113. Orang
lama mudah tertarik pada dosa Yoh

3:19 (misalnya Abraham dan Lot).
Orang yang benci dosa bisa tahan
dalam akhir zaman yang limpah dosa
dan tawarannya.
Meterai bagi Gereja Tuhan adalah
Pintu Kemah dan Tirai, tidak hanyut
dalam polarisasi dosa Wah 22:11 terus
tumbuh, bahkan ada yang menjadi
sempurna.
Orang2 dalam Ruangan Suci ini terangkat Wah 11:2. Jangan hidup dalam
dosa, akan hanyut dalam arus dosa,
mati dalam dosa, jadi korban dosa dan
kejahatan atau tertinggal.
B. Meterai untuk Israel, tetapi Roh
Kudus dengan versi Wasiat Lama, bisa
lepas dari zaman Antikris dan masuk
kerajaan 1000 tahun.
Ada dua 144.000 yaitu:
a. dari Israel yang lepas dari zaman
Antikris.
b. 144.000 orang2 percaya yang menjadi sempurna, sehingga 3 angka kedatangan Tuhan genap dan terjadi pengangkatan.
C. Keselamatan umat Tuhan.
Ternyata dua suku tidak dicantumkan,
yaitu keselamatan dan kemuliaan kekal
dari umat Tuhan tergantung dari Allah
(tidak pernah berubah, tetap pada
FirmanNya) dan manusia yang bisa
berubah. Sebab itu keselamatan kekal
tergantung perbuatan manusia Wah
22:11 sehingga Tuhan memberi pada
kita sesuai perbuatan kita.
C.1. Berjanji, ini masih bisa batal. Misalnya Allah berjanji semua orang Israel
akan masuk Kanaan. Tetapi ternyata
banyak yang tidak masuk, mati di padang gurun sebab sikapnya yang jahat,
tidak percaya dan melawan Allah.
C.2. Bersumpah. Ini pasti jadi, tidak bisa batal, sebab Allah bisa melihat lebih
dahulu bahwa orang itu akan setia
bahkan makin sungguh2 sampai ke
akhir seperti Abraham yang taat dan
makin mulia.
WAH 7:5-8. DUA BELAS SUKU ISRAEL
DIMETERAIKAN.
Ini mempunyai arti lahiriah dan
rohaniah.
Arti lahiriah akan digenapi dengan
sendirinya, 2 suku ini akan lenyap (zaman sekarang orang2 Israel tidak tahu
asal usul suku mereka, tetapi Tuhan
tentu tahu dan Tuhan sudah melihat
bahwa 2 suku itu akan lenyap dari
muka bumi).
Secara rohani ini menceriterakan
beberapa macam orang2 kristen yang
mempunyai keadaan rohani yang
seperti kedua suku yaitu:
DAN.
Ini ular biludak Kej 49:17-18. Daging itu
seperti benih ular biludak dan ular Mat
23:33. Inilah bayangan orang2 yang
sudah termasuk pilihan yang pertama
(Meterai kesucian). Allah itu setiawan
dan tidak akan menarik kembali pemberianNya. Tetapi orang itu sendiri dapat merusakkan meterai yang sudah
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dimilikinya, karena dengan sengaja
kembali berbuat dosa. Inilah orang2
yang berbalik, menuruti hawa nafsu
kedagingannya, sehingga daging tumbuh kembali, benih ular itu tumbuh
menjadi ular, sehingga 8 kali lebih jahat
Mat 12:44-45, bahkan ada yang menjadi pengkhianat seperti Yudas dan
sempurna dalam dosa. Dan adalah
bayangan orang2 yang semula penuh
dengan RohKudus, tetapi kembali di
dalam dosa dan ikatan2nya 2Pet 2:2022.
Dan termasuk orang yang lalai,
malas dalam hal2 pusaka yang kekal
(hal2 rohani), baru terakhir mencari
tanah pusaka Hak 18:1 dan terus dalam
penyembahan berhala bahkan dengan
sukacita mau ditambah dengan anak
lembu emas oleh Yerobeam 1Raj 12:29
dan sampai masuk dalam tawanan,
tidak bertobat Hak 18:30-31.
EFRAIM. Ia juga undur dari Tuhan,
Efraim ini mempunyai kesaksian yang
jelek di mana2 Hos 5:11. Misalnya dalam Hak 12:1-6 sebab kesombongannya 42.000 orang Efraim dibunuh.
Dalam Hak 17-19 kesaksian hidupnya
jelek, dll. Tetapi di dalam Yusuf ia masih mempunyai tempat, asal ia mau
dan ia harus disucikan lebih dahulu dalam kesempatan terakhir.
Sebab itu biarlah kita menghargai
pekerjaan Rohkudus, berjalan dalam
Roh, meningkat dari Meterai kesucian
kepada Meterai kesempurnaan, jangan
seperti Dan dan Efraim, memulai dengan Roh dan berakhir dengan daging.
WAH 7:9. JUMLAH BESAR DARI
ZAMAN ANTIKRIS.
WAH 7:9a. SESUDAH HAL2 INI SAYA
MELIHAT.
Ini sambungannya terutama tentang
orang2 yang mati dalam zaman
antikris.
WAH 7:9b. DAN LIHATLAH, ADA
BANYAK ORANG YANG JUMLAHNYA
SANGAT BESAR, DAN TIDAK
SEORANGPUN DAPAT
MENGHITUNGNYA.
Meskipun paling dahsyat Mat 24:21,
tetapi jumlahnya sangat banyak yang
setia sampai mati. Mengapa ? Sebab
kasih Allah 2Pet 3:9, Luk 15:20. Ia
berusaha dengan segala cara yaitu :
1. Tanda2 pengangkatan yang khas, semua yang tertinggal akan mengerti.
2. Ada 2 saksi yang menguatkan.
3. Ada sisa2 pengertian Mis :
a. Hanya 3,5 tahun padahal Surga itu
kekal
b. Kesempatan terakhir
c. Semua kena, tanpa kecuali Wah 13:7
4. Ingatan akan orang2 yang cinta &
sudah berusaha merebutnya.
5. Jumlah orang gugur undur itu banyak (sepertiga bintang, semua pasir di
laut), bisa saling menguatkan.
WAH 7:9c. DARI SEGALA BANGSA DAN
SUKU DAN UMAT DAN BAHASA.
Dosa dan kejahatan, teror, radikalis,
bencana alam dll sampai maksimal dan
global.
Tubuh Kristus global terbentuk, tetapi dipimpin dan diatur Roh. Inilah
persekutuan dalam Roh sesuai Firman
dalam kesucian & kasih K. Ini hanya untuk jalan sempit 1551, jalan lebar jadi
korban.

WAH 7 : 9d.
BERDIRI DI HADAPAN TAHTA.
Mereka berada dalam roh, menunggu
kebangkitan sisa2. Mereka ada di
Mezbah Korban Bakaran Wah 6:9-11.
WAH 7 : 9e. DI HADAPAN TAHTA DAN
DI HADAPAN ANAK DOMBA ITU.
Di mana RK ? itulah ke-7 Roh Allah yang
mempersatukan tubuh Kristus global,
tetapi jangan sampai menghojat Mat
12:31 dengan keras hati, mendukakan,
melawan, memadamkan dan menghojat Roh.
WAH 7 : 9f. BERPAKAIAN JUBAH
PUTIH Wah 6:11.
Jubah putih akan berjalan dengan Tuhan Wah 3,4, ikut pengangkatan. Orang
yang berjalan dengan Tuhan akan
tumbuh sehingga jubah putih akan
berubah menjadi pakaian pesta nikah
yang indah Mat 22:11-14, tumbuh
terus dalam hujan Akhir, ini orang2 di
jalan sempit.
Jubah helat (jalan lebar) akan lewat
mezbah keras hati, (meterai ke V) Zef
1:7.
Jumlahnya banyak!! Bisa penuhi
gereja2 besar tetapi campur dosa, kaki
tangan iblis. (jalan lebar). Sebab itu
harus pelihara kesucian dan tumbuh
ekstra dalam M70D ini. Jangan tertipu,
dihasut, ikut orang2 jalan lebar.
WAH 7 : 9g. DAN PELEPAH KURMA
DI TANGANNYA.
Daun kurma untuk menyambut sang
raja Mat 12:13, pada hari raya pondok
daun (K1000) Im 23:40-43, Neh 8:16.
Ini orang2 yang sudah disucikan boleh
masuk kerajaan 1000 tahun (seperti Yerikho negeri pohon kurma, sesudah
disucikan dari segala kutuk dan racun2nya) nubuatan yang cocok. Pelihara kesucian, ikut pengangkatan, jangan sampai masuk golongan orang
yang tertinggal. Sekarang kita bisa pilih
masuk golongan yang mana.
WAHYU 7:10. PUJI2AN PERDANA
WAH 7 : 10a. DAN MEREKA BERSERU
DENGAN SUARA YANG BESAR.
Ini nyanyian orang2 yang selamat dari
zaman Antikris. Mereka menyanyi dengan yakin, dengan segenap hati. Dulu
di dunia tidak bisa nyanyi seperti ini
(sebab hidupnya tidak benar). Kalau
bisa, nasibnya pasti berbeda jauh. Bisa
memuji2 Tuhan itu luar biasa Maz 22:4,
Ibr 13:15, Yer 17:26 sekalipun dulu keadaanya sangat tidak enak atau dalam
halangan, kalau rohaninya baik, pasti
bisa nyanyi Kis 16:25, 2Taw 20:22.
Orang yang tidak bisa nyanyi betul,
hati2, jangan binasa atau masuk zaman
antikris, lekas betulkan.
WAH 7:10b. KATANYA,
KESELAMATAN ITU DARI ALLAH KITA.
Selamat itu dari Tuhan saja.
1. Hanya Tuhan yang punya Maz 3:9,
Jus 2:9
2. Allah yang tentukan 1 Sam 2:6 tidak
boleh bunuh diri dll.
3. Dia hakim bumi Kej 18:25.
4. Hanya Allah yang bisa beri Yoh 3:16.
5. Hanya Allah yang maha besar, maha
kuasa, maha tahu yang bisa memberi.
Sesudah terlambat orang kaya baru
sadar Luk 16:27-28.
WAH 7:10c. YANG DUDUK DI ATAS
TAHTA.
Sekarang mereka baru sadar, dahulu
terlalu berani melawan Allah. Dia tahu,
jangan berani, ada bukti lengkap Pkh
11:9, Rom 14:12 setan tahu, takut,

tidak berani melawan Dia yang duduk
di atas tahta. Misalnya dalam Ayb 1.
WAH 7 : 10d. DAN DARI ANAK
DOMBA.
Juga terhadap Anak domba Allah.
WAH 7:11-12. PUJI-PUJIAN ISI SURGA
WAH 7 : 11. MENYEMBAH ALLAH.
Ini hasil dari satu biji ditanam dan mati,
hasilnya begitu banyak. Yoh 12:24. Kesukaan besar Ibr 12:2. Semua yang direncanakan Allah pasti jadi. Sabarlah
dalam pengolahan untuk masuk dalam
kemuliaan yang besar (bandingkan
dengan Mat 17:1-6, 2Pet 1:18) bersama2 dengan Allah, kita mewarisi
Surga Bumi Baru yang mulia jadi milik
kita. Sembah Allah, jangan manusia
atau apapun, jangan ingin disembah Kis
12:21-23 jadi celaka kekal seperti iblis
(menghormati sesuai Firman Tuhan,
boleh).
WAH 7 : 12. PUJI-PUJIAN ISI SORGA,
MENJELANG KERAJAAN 1000 TH
Semua mengaminkan, juga paling
rendah seperti orang2 dari zaman
Antikris, sebab semua jadi tepat seperti
rencana Allah Kel 12:51.
Ini semua hal2 yang indah dan mulia,
semua menyembah Allah penuh syukur
dan mencintaiNya, sebab semua
berasal dari Allah.
Wah 7:13. YOHANES MASUK DALAM
MASA YANG AKAN DATANG.
Yohanes ditanyai. Luar biasa, Yohanes
yang hidup 2000 tahun yang lalu bisa
ber-kata2 dalam peristiwa yang akan
datang. Orang2 dengan jubah putih
inilah orang2 yang memakai kesempatan terakhir, diselamatkan dari zaman Antikris. Mengapa ini dikatakan
ber-ulang2? Supaya kita tahu, betapa
banyak pengorbanannya (total, habis2an, penuh, semuanya) tetapi hasilnya
hanya jubah putih dan daun palm.
Kalau sekarang kita mau demikian,
kita bisa menerima kemuliaan Allah
yang begitu besar untuk kekal.
WAH 7:14. MELEWATI ZAMAN
ANTIKRIS.
Kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan
itu sangat besar, sehingga anak
terhilang bisa diselamatkan kembali.
Tetapi jangan sengaja berdosa, itu
celakanya Ibr 3:15.
WAH 7:15. DI SURGA, TIDAK JADI
DI NERAKA.
Andaikata orang kaya dan orang2
rohani lainnya yang ada di Neraka bisa
mengalami seperti ini Mat 7:23, tetapi
itu tidak mungkin. Sebab kalau sudah
mati, kesempatan habis. Jangan buang
waktu dengan sia2 selagi hidup. Maz
6:6.
WAH 7:16. TUHAN PELIHARA KEKAL
SE-LAMA2NYA.
Orang yang selamat akan dipelihara
dalam kesukaan dan kemuliaan ilahi
yang kekal. Suatu kesukaan yang tanpa
batas dan kekal.
WAH 7:17. GEMBALA YANG BAIK
Anak domba yang ada di tengah2 tahta
menjadi gembala kita 1Pet 5:4.
Dahulu orang2 ini tidak mau digembalakan (sekalipun hidup tidak bergembala, itu cara hidup yang celaka
Mrk 6:34), bahkan lari daripadaNya
seperti Lot lari ke Sodom, anak terhilang lari dari rumah bapaknya. Akhirnya celaka, sebab semua janji iblis,
dunia dan daging itu penipu dan sia2,
seperti Hawa yang ditipu ular.

Sekarang hidup berubah menjadi
indah untuk kekal. Inilah hidup tanpa
air mata dan limpah dengan air hayat
dan buah hayat dalam kesukaan yang
ajaib tanpa batas untuk kekal.

