
 
PENDAHULUAN. 

Dalam Wah 8:13 diberitakan bahwa 
Sangkakala V-VII adalah Sangkakala 
yang dahsyat, lebih dahsyat dari 
sebelumnya. 
 

I. MINGGU KE-70 DANIEL. 
Beberapa ciri2nya adalah sbb: 
1. Puncak proyek Allah dan iblis. Pro-
yek Allah sepanjang zaman adalah pro-
yek kasih (Yoh 3:16) yaitu untuk 
menyelamatkan manusia. Ini proyek 
kasih dalam kesucian. Sebaliknya pro-
yek iblis sesungguhnya adalah proyek 
pembinasaan dalam dosa yaitu dengan 
dusta dan kebencian. Semua berjalan 
sepanjang zaman dan puncaknya 
adalah dalam Minggu ke-70 Daniel, dan 
berakhirlah semuanya dalam Surga 
Bumi Baru dan Tasik Api.  

Disini Gereja menjadi sempurna (3 
angka digenapkan) lalu terangkat, ke-
mudian seluruh dunia yang melawan 
Allah diserahkan pada iblis  lewat kera-
jaan Antikris, iblis menguasai dengan 
mutlak seluruh dunia dalam kekua-
saannya (3 Antikris pertama dalam 3,5 
tahun I, dan Antikris yang ke-4 dalam 
3,5 tahun II). 
2. Wah 22:11 dosa dan kesucian me-
ningkat sampai puncaknya, sangat ber-
tolak belakang satu sama lain. 

Gereja zaman ini menjadi sempur-
na, begitu ajaib, dan ada 144.000 orang 
sempurna di dalamnya.Sebaliknya Anti-
kris juga berkuasa dalam Minggu ke-70 
Daniel ini, tetapi Gereja dengan Allah di 
dalamnya mengalahkan Antikris lalu 
ikutpengangkatan.  

Jadi keadaannya bertolak belakang, 
seperti menyalakan api di tengah es, 
sesuatu yang tidak mungkin, tetapi ini 
yang terjadi. Di dalam Gereja sangat 
suci dan penuh kasih seperti Kristus 
dan suasananyaseperti Surga, tetapi di 
luar Gereja dusta (dengan segala dosa-
nya yang sempurna) dan kebencian (ini 
tanda2 khas iblis Yoh 8:44) ada di 
seluruh dunia, di mana Gereja juga ada. 
Dengan akal panas dan dingin kalau 
dicampur menjadi suam (es dan air 
panas) dan Gereja Laodikea menye-
suaikan dua hal ini, tetapi itu tidak 
berkenan pada Tuhan dan diludahkan 
keluar Wah 3:16. 

Kenyataannya kesucian dan kasih 
Kristus hidup dalam Gereja, di tengah2 
dunia yang begitu penuh dengan dosa 
yang memuncak seperti iblis (dusta dan 
benci). Ini keadaan yang dahsyat dari 
Minggu ke-70 Daniel. Tanpa Allah, tidak 
mungkin bisa hidup seperti Kristus di 
tengah2 dunia yang begitu keji seperti 
Neraka. Sebab itu mulai sekarang kita 
sudah harus ber-jaga2 di jalur yang 
betul (jalan sempit) Mat 24:42. 
 

II. WAKTUNYA. 
Sangkakala 1-4 terjadi dalam 3,5 tahun 
I lalu terjadi pengangkatan dan mulai-
lah zaman Antikris (binatang antikris 
ke-4). Jadi Sangkakala ini (Sangkakala 

ke-7) terjadi dalam zaman Antikris, 
sehingga keadaannya begitu dahsyat, 
seperti Neraka, sebab Gereja yang 
menggarami dunia sudah tidak ada, 
dunia seluruhnya dalam tangan iblis. 
 

WAH 9:1. BINTANG JATUH DARI 
LANGIT. 

Siapa ini? Iblis pernah jatuh dari langit 
sebab diusir keluar Wah 12:9,12. Juga 
1/3 bintang di langit (orang beriman) 
gugur dari langit Wah 12:14. Tetapi 
siapakah bintang ini? Ini adalah Anti-
kris, orang rohani yang jatuh, baru bisa 
jadi Antikris, yaitu orang yang sempur-
na dalam dosa (seperti Yudas, harus 
orang yang sudah percaya dan kenal 
Tuhan lalu murtad seperti iblis Yak 
2:19). Sebab Antikris itu keluar dari 
antara kita 1Yoh 2:19. Yudas lawannya 
Kristus, itulah Antikris yang pertama 
dan sekarnag antikris yang timbul ini 
adalah lawannya tubuh Kristus yaitu 
Gereja. Kristus sudah menang, Gereja 
juga akan menang Ibr 2:7-8. Zaman 
Antikris adalah zaman yang amat dah-
syat dan keji Mat 24:21, sebab Gereja 
(garam dunia) sudah tidak ada, maka 
dunia menjadi rusak total, dosa dan 
kekejian menjadi kemuliaannya dan 
kesucian menjadi perkara yang hina 
dalam zaman Antikris bahkan orang 
suci (yang percaya Tuhan Yesus) di-
aniaya sampai mati Wah 13:7. Sebab 
itu kita harus bersedia, supaya tetap 
ada di jalur yang betul dan bisa luput 
dari Polarisasi Wah 22:11 dan ikut da-
lam rencana penamatan Allah sehingga 
ikut pengangkatan (bahkan ada yang 
menjadi sempurna). 

Mengapa diberi kunci Lubang 
tanpa dasar? 
Antikris adalah orang sempurna dalam 
dosa, bisa langsung masuk dalam alam 
roh seperti dalam Wah 19:20-21. Ia 
mendapat kunci, bukan sebab menang, 
tetapi memang dunia dan isinya sudah 
diserahkan pada iblis selama 3,5 tahun. 
Sesuai dengan prinsip 1Kor 5:5 sebagai 
kesempatan terakhir untuk selamat 
bagi orang2 beriman yang undur dan 
tertinggal. Ia diizinkan membuka lu-
bang tanpa dasar ini, sebab dalam 
waktu ini dunia sudah diserahkan pada 
iblis dkk.  
 

WAH 9:2. LUBANG TANDA DASAR 
TERBUKA. 

Dunia sudah menolak bertobat dan 
menolak Roh Kudus, maka roh setan 
akan masuk dalam dunia yang akan 
makin menyesatkan 2Tes 2:11-12. 

Dahulu Bapa memberikan Roh 
Kudus pada Tuhan Yesus yang mencu-
rahkanNya kepada dunia Yoh 14:6; 
15:26. Tuhan Yesus lah Pembaptis de-
ngan Roh Mat 2:11. Sekarang lawannya 
Tuhan Yesus yaitu Antikris yang dapat 
kunci (izin) mencurahkan hujan roh 
najis ke dunia, sehingga seluruh dunia 
yang melawan Allah jadi sempurna 
dalam dosa. Orang yang tidak percaya 

dan menolak Allah, sesudah habis wak-
tunya akan diserahkan pada iblis yang 
akan menyempurnakan kekerasan ha-
tinya. 

Pada akhir zaman, Gereja men-
dapat hujan Roh dua kali ganda dan 
menjadi sempurna. Begitu sebaliknya 
umat iblis yang sudah limpah dengan 
dosa, dengan dua kali hujan roh najis 
menjadi seperti binatang dan akhirnya 
sempurna dalam dosa seperti iblis. 
 

ASAP DARI LUBANG. 
Ini adalah roh2 jahat yang sudah dipen-
jarakan disini ribuan tahun, tersiksa 
dan menderita, tiba2 bebas, rasanya 
seperti meledak keluar untuk merasuk 
orang2 berdosa dan untuk menyiksa 
siapa saja yang didapatnya. Dahsyat. 
Mengapa Tuhan izinkan? Orang yang 
menolak Allah, itu berarti memilih iblis 
dan akan digarap habis2an Mat 12:43-
45, menjadi sangat jahat sampai sem-
purna dalam dosa. Sebelum habis wak-
tunya, hal ini dilarang 1Kor 10:13, Ay 
1:10-12. Tetapi sesudah habis waktu-
nya, iblis dapat kesempatan masuk 
kepadanya. 

Dahulu secara pribadi tetapi dalam 
saat terakhir ini secara global, lebih2 
dalam zaman Antikris, orang yang per-
caya dan mau taat pada Tuhan sudah 
ikut pengangkatan, hanya orang yang 
undur, murtad yang tertinggal. Orang2 
yang tetap berkeras hati dalam dosa, 
roh setan masuk ke dalamnya sehingga 
mereka cepat tumbuh dalam roh setan, 
menjadisempurna dalam dosa. 
 

GELAP OLEH SEBAB ASAP  
DARI LUBANG. 

Sangat gelap oleh begitu banyak roh 
jahat, dosa meningkat sampai sempur-
na, keadaannya seperti Neraka. Perka-
ra2 keji menjadi mulia dalam zaman 
Antikris dan kesucian itu menjadi keji 
dan disiksa. Dalam 3,5 tahun I ada ke-
sucian dan dosa sama2 dalam dunia 
dan sama2 meningkat, seperti api da-
lam es, tetapi disini (dalam zaman An-
tikris) hanya ada dosa yang keji, seperti 
Neraka penuh dengan perkara2 iblis 
yang dalam2 Wah 2:24. Segala bentuk 
dosa danoccultisme menjadi sempurna 
disini. Semua sudah dirusak setan (mi-
nimum ada cap Antikris merasuk setiap 
orang, yaitu roh mammon). Ke-cuali 
orang beriman yang bertobat dan 
mengakui Tuhan Yesus, roh setan tidak 
bisa masuk, tetapi ia disiksa sampai 
mati. (Kecuali dua Saksi yang ada dalam 
zaman ini).  
 

WAH 9:3. ROH BELALANG DENGAN 
SIKSAAN KALAJENGKING. 

Mereka sudah tersiksa dalam Lubang 
tanpa dasar Luk 8:31. Sekarang mereka 
menyiksa, seperti belalang makan habis 
semuanya seperti dalam Kel 10:15, 
tidak ada yang lepas dari siksaannya.  
Di dunia hamba2 Tuhan diberi kuasa 
untuk melayani, menolong domba2 
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Tuhan, tetapi roh2 jahat ini diberi kua-
sa untuk menyiksa seperti kalajengking 
(yang sudah terkenal sejak zaman kuno 
1Raj 12:11,14 dan roh2 setan itu me-
mang dikenal dengan roh kalajengking 
sebab mereka penyiksa yang jahat, Luk 
10:19/ 11:12. Iblis itu penyiksa (Rom 
3:17) dan pembunuh seperti bapaknya 
Yoh 8:44. Orang yang memberi tempat 
pada iblis (memang berbuat dosa, 
apalagi keras hati dalam dosa) akan 
mengalami hidup yang tersiksa. 

Kita yang ber-jaga2, tidak masuk 
zaman Antikris, mengapa Alkitab begitu 
banyak memberitakan tentang Antikris 
dan zamannya? Sebab disini kita men-
dapat pengertian tentang siapa iblis 
yang sebenarnya, lebih2 dalam zaman 
Antikris. Supaya kita mengerti sifat iblis 
yang sesungguhnya dan tidak tertipu 
oleh rayuan dusta iblis seperti orang2 
dunia dan orang beriman yang bodoh. 
Firman Tuhan dan Roh Kudus mence-
likkan kita supaya sedikitpun jangan 
tertipu dan disesatkan (2Sam 24:14). 
 

WAH 9:4. YANG TIDAK TERMETERAI 
DISIKSAKAN. 

Baik orang Israel yang tidak termeterai 
(Wah 7), sisanya semua dianiaya sam-
pai mati (yang termeterai, tetap lolos 
dan masuk dalam kerajaan 1000 ta-
hun). Juga orang beriman yang tidak 
termeterai (= baptisan Roh Kudus ~ 
Pintu Kemah Ef 4:30; 1:13). Sebab itu 
orang Halaman (tidak termeterai) dise-
rahkan pada Antikris sampai 3,5 tahun 
penuh Wah 11:2. Mengapa? Orang yg 
penuh dan dipimpin Roh bisa tetap 
hidup dalam kesucian dan taat akan 
Allah (bisa ber-jaga2, juga lepas dari 
polarisasi dan peraturan akhir zaman 
yang keras, misalnya pelayanan orang 
sempurna, hukum yang keras,2Kor 
10:6). Orang2 beriman yang tertinggal 
itu sudah hanyut di dalam dosa dan 
tertinggal. Semua ini di-injak2 Antikris. 
 

WAH 9:5. LIMA BULAN SIKSAAN 
KALAJENGKING. 

Tidak dibunuh tetapi hanya disiksa, ini 
lebih dahsyat. Inilah orang2 yang dahu-
lu tidak mau menyiksakan dagingnya, 
tetapi melazatkan daging dan hidup 
dalam dosa, sekarang mereka disiksa-
kan oleh tentara iblis, dahsyat. 

Tetapi orang2 yang mau pikul salib, 
mematikan daging Luk 9:23, 1Kor 9:27, 
hidup dalam kesucian, itu untung, me-
reka lepas dari semua ini bisa hidup 
dalam kesucian dan ikut dalam peng-
angkatan. Justru menyiksakan daging 
itu membuat hidupnya menjadi baha-
gia dan tumbuh dalam kemuliaan Tu-
han dan ber-buah2. Mat 11:28-30.  

Tetapi orang yang tidak bertobat, ia 
tertinggal dan mengalami siksaan za-
man Antikris itu sangat dahsyat dan 
jiwanya binasa dalam neraka kekal. 
Iblis sekarang suka ber-pura2 2Kor 
11:14, penipu dengan umpan dosa yg 
manis Ibr 11:25, tetapi disini, dia te-
rang2 sangat kejam dan keji, sebab 
pada waktu ini, dia menjadi penguasa 
dunia penuh. 

 
 
 

 

WAH 9:6. TIDAK BISA MATI. 
Keadaan seperti Neraka. Ini jadi pesta 
iblis, roh2 setan dari lubang tanpa 
dasar (dan sungai Ferat), Antikris dan 
pengikutnya, mereka berpesta. Berbuat 
keji dan menyiksa ini kesukaannya, 
pestanya. Tidak bisa bunuh diri? Orang 
bunuh diri itu langsung masuk neraka 
dan bertemu iblis dan setan2 lagi. Te-
tapi setan ingin menyiksa dalam tubuh. 
Ini pesta gila2an iblis sebab ini kesu-
kaannya. Tetapi di atas (dalam Surga) 
ada Pesta Kawin Anak Domba begitu 
indah dan keadaan ini terbalik diban-
dingkan di dunia, yang adalah neraka 
dalam dunia. 
 

WAH 9:7. BELALANG SEPERTI KUDA 
UNTUK BERPERANG. 

Perang itu jahat, kejam, bengis seperti 
binatang, terus berkelahi, harus mem-
bunuh (tetapi tidak mati).  

Zaman Antikris adalah puncak keke-
jian iblis, ini keadaan iblis yang sebe-
narnya, terang2an tanpa kemunafikan, 
sangat jahat dan keji. Lain dengan kasih 
Kristus 1Pet 4:8, 1Yoh 4:8. 
 

SEPERTI MAHKOTA EMAS. 
Bukan karena menang, memang me-
reka berkuasa ini diberi oleh Allah. 
Allah tidak pernah kalah. Ini mahkota 
kekejaman iblis, dan ini juga  dite-
ruskan dalam Neraka. 
 

WAJAH MANUSIA. 
Ini manusia setan seperti iblis. Tam-
paknya seperti manusia, se-olah2 bisa 
bersahabat tetapi ia penyiksa dan 
pembunuh. Dengan alasan apapun ja-
ngan bersahabat dengan setan, yang 
menyiksakan roh dan tubuhnya lalu 
diteruskan untuk kekal dalam neraka. 
 

WAH 9:8. RAMBUT PEREMPUAN. 
Rambut bagi perempuan itu kehorma-
tannya 1Kor 11:14-16 sebab tunduk 
pada suaminya (suami cinta istri). Kalau 
tidak tunduk, rumah tangga menjadi 
pahit penuh perkelahian. Tunduk pada 
suami, pemimpin, Tuhan itu indah. 
Tetapi disini, ini bukan tanda tunduk 
tetapi tanda pemberontakan. Setan 
tidak mau tunduk pada Tuhan.Dahsyat, 
dianiaya oleh pemberontak yang sudah 
disiksa be-ribu2 tahun. 
 

GIGI SINGA. 
Untuk me-robek2 mangsanya, sangat 
kejam 1Pet 5:7. Iblis tidak punya belas 
kasihan dan ini untuk kekal. Jangan beri 
tempat pada iblis, sekalipun sekarang, 
iblis ber-pura2 dan menipu, tetapi se-
sungguhnya itu menghancurkan. Seka-
lipun iblis memberi banyak uang, kesu-
kaan dosa, kepujian dan macam2 ke-
puasan daging, orang itu akan tetap 
menderita, sekalipun tampaknya me-
wah dan bahagia, tetapi semua itu 
palsu, dalam tertawapun hati berasa 
sakit Ams 14:12-13. Dimana ada dosa, 
disitu Neraka menyala, sangat mende-
rita. Hiduplah dalam kesucian, itu 
Surga. 
 

WAH 9:9. BAJU ZIRAH DARI BESI. 
Yang dari Tuhan itu kebenaran Ef 6:14, 
iman dan kasih 1Tes 5:8, tetapi disini 
itu sebaliknya, penuh kebencian dan 
pembunuhan. Tetapi dalam zaman 
Antikris orang jahat dipermuliakan.  

SAYAPNYA SEPERTI KERETA BERKUDA 
YANG LARI BERPERANG. 

Roh Kudus dan orang2nya seperti bunyi 
angin Kis 2:2, Yoh 3:8 yang menda-
tangkan kemenangan dan bahagia. 
Tetapi bunyi sayapnya seperti orang 
perang, tiba2 datang dan menembak, 
timbul korban, ini kerajaan iblis. Terus 
perang, terus berkelahi, tidak ada 
kesucian dan kasih. 
 

WAH 9:10. EKOR KALAJENGKING 
BERSENGAT. 

Ekornya menjatuhkan Wah 12:4 dan 
menyakiti dengan sangat. Sebelum za-
man ini justru ekor setan dan ular itu 
kemenangan kita Kel 4:4 (= Ams 22:3, 
1Tes 5:22b). Diisini tidak ada keme-
nangan atas dosa, di dalam dosa ekor-
nyapun menyiksa, apalagi kepalanya. 
 

LIMA BULAN MENYIKSA. 
Tampaknya ini masa minimum siksaan 
Antikris tanpa bisa mati, dahsyat. Jadi 
semua orang yang tertinggal pasti kena 
siksaan Antikris, minimum 5 bulan, 
biasanya lebih. 
 
WAH 9:11. RAJA DARI LUBANG TANPA 

DASAR. 
Mereka punya raja dan pimpin2nya. 
Mengapa mau taat dipimpin? Sebab 
tekanan dan ancaman kuasanya dan 
janji2 palsu. Mat 12:26. Disini tidak ada 
janji palsu lagi tetapi roh2 setan ini 
tetap taat pada rajanya, sebab mereka 
ikut berpesta dalam menyiksa manusia 
secara lahiriah di dunia, sebelum mati, 
lain kali sudah mati.Tetapi akhirnya 
semua akan terus perang satu sama 
lain. Tetapi orang yang mau taat akan 
pemimpin2nya dan Tuhan, hidupnya 
akan teratur dan indah di dunia sampai 
kekal. 

Nama rajanya Abaddon = appllion 
= pembinasa, juru maut Yoh 8:44. Ini 
lain dengan Yesus, pelepas dosa,Juru 
selamat Mat 1:23. Iblis penipu, mena-
warkan yang indah2, tetapi sesungguh-
nya dialah pembinasa. Disini semua 
nyata, terang2an, tanpa di-tutup2i, 
tanpa umpan kebaikan. Jangan tertipu. 
Percayalah akan Allah. Mrk 11:22. Dia 
Allah yang kasih 1Yoh 4:8 dan 
penyelamat. 

 
Puncak dari segala ciptaan Allah ini 

ada dalam Minggu ke-70 Daniel dan 
semuanya ditamatkan dalam kesem-
purnaan Allah dalam kasih dan kesu-
cian, dan kesempurnaan iblis dalam 
dosa dan kebencian. Disini tabiat dan 
keadaan iblis dibuka terang2an begitu 
banyak dan begitu jahat, supaya kita 
makin mengenalnya dan tidak sampai 
tertipu 2Kor 2:11.  

Akhir zaman ini makin dahsyat, 
begitu bertentangan satu sama lain, 
yang suci dan yang dosa. Dengan 
kekuatan sendiri, tidak mungkin kita 
bisa bertahan, bisa hidup suci di 
tengah2 dosa yang begitu dahsyat, 
akan hanyut akan tercampur menjadi 
suam seperti Laodikea, tetapi itu akan 
diludahkan Allah keluar. Sebab itu ber-
jaga2lah seperti ligabis, supaya bisa 
tekun menjadi "api di tengah2 es" 
hanya mungkin dengan hikmat dan 
kuasa Allah, yaitu dengan lekat pada 
Kristus Yoh 15:5 dan terus ber-jaga2. 
Nyanyian: 
Berjagalah dan penuh Roh Kudus. 
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