
 
Sangkakala V dan VI adalah hujan roh 
najis dari penjara Lubang Tanpa Dasar 
dan sungai Efrat).  

Ini terjadi dalam zaman Antikris, 3,5 
tahun II. Roh2 jahat ini sangat banyak 
dan tidak boleh keluar ke dunia (dari 
penjara) baru dalam Sangkakala ini me-
reka diizinkan keluar dan menyerbu 
semua orang di dunia. 
Mengapa Allah mengizinkannya? 
Sebab: 
1. Ini roh yang suka melanggar hu-
kum2 Allah, misalnya 1Kor 10:13) lalu 
dipenjarakan. 
2. Ini saatnya Antikris berkuasa penuh 
di dunia selama 1260 hari Wah 11:2. 
3. Ada maksud Allah untuk semua 
orang yang ada di dunia waktu ini 
yaitu: 
a. Orang2 yang melawan Allah dan ba-
nyak yang sudah dipenuhi roh2 setan. 
Orang yang melawan Allah dan tidak 
mau lagi percaya akan Allah, mereka 
dibiarkan untuk disesatkan oleh roh2 
yang sangat jahat ini, sehingga makin 
berdosa sampai dosanya sempurna 
2Tes 2:9-12. Ingat perjalanan dosa da-
lam roh setan itu cepat sekali, sehingga 
cepat jadi sempurna dalam dosa dan 
selesailah riwayat iblis akhirnya. 
b. Untuk orang2 yang tertinggal (yang 
masih belum mati) mereka disiksa juga 
diserang dan roh2 jahat berusaha me-
rusak dengan godaan, bujukan dan ber-
macam2 teror jahat. Kalau mereka me-
nolak, roh2 jahat tidak bisa masuk, te-
tapi  mereka dianiaya lahir batin sam-
pai mati Wah 13:7. Ini dahsyat tetapi 
sesuai dengan dosa2nya dan hanya ini 
kesempatan terakhir untuk keselamat-
annya. 
Prinsip keselamatan dari Tuhan bagi 
manusia adalah: 
1. Tergantung keputusan orang itu 
sendiri. Luk 12:57. Kalau tidak mau, roh 
setan tidak bisa masuk, biasanya ia co-
ba dengan godaan dan tipu dayanya 
seperti pada Hawa 2Kor 11:3. Sebalik-
nya orang yang mau hidup suci dan 
percaya pada Tuhan pasti berhasil 
sebab Roh Kudus selalu standby untuk 
menolong. 
2. Dalam  roh. Sekarang roh2 setan dan 
Roh Kudus sudah bekerja. Zak 4:6. Yang 
membuka hati pada pekerjaan Roh 
akan cepat tumbuh dalam kesucian 
(oleh Roh Kudus) atau yang keras hati 
dalam dosa, maka roh setan akan 
masuk, sampai bisa merasuknya. 
3. Pada saat terakhir ada hujan Roh 
Kudus yaitu hujan Akhir yang menyem-
purnakan orang beriman dan Gereja Ul 
11:14 (ber-sama2 dengan fasilitas akhir 
zaman untuk menyempurnakan Gere-
ja). Sebaliknya orang2 yang keras hati 
melawan Tuhan dan akan binasa, Tu-
han izinkan hujan roh jahat I dan II 
untuk menyempurnakan orang2 ini. 
4. Sikon. Pencobaan yang besar datang 
atas seluruh dunia Wah 3:10, sehingga 
yang suci dan yang dosa sama2 men-
capai puncaknya Wah 22:11. Dalam 

Gereja ada persekutuan tubuh Kristus 
yang luar biasa, Tuhan jadi kepalanya 
dan dengan persekutuan tubuh Kristus 
ini kekuatannya berlipat kali ganda. 
Juga persekutuan orang dosa, limpah 
dengan kebencian dan dusta dipimpin 
Lucifer dengan roh2 setan. 
5. Pemeliharaan. Kesucian harus terus 
dipelihara (seperti gandum) tetapi dosa 
(seperti lalang) akan tumbuh dengan 
sendirinya Yoh 3:19 apalagi kalau 
daging dituruti terus. 

Hujan roh najis I (belalang) itu me-
nyiksa tetapi tidak mematikan, tetapi 
hujan roh najis II mematikan 1/3 
manusia.  

Belalang ini menghabiskan semua 
tanaman yang masih hidup Kel 10:5,12, 
Yoel 1:4, Ul 28:38, Yes 33:4. Semua sisa 
rohani, pengertian atau bekas iman 
dan ibadah dihabiskan dengan segala 
jerat dosa, aniaya, janji2 palsu dll sam-
pai habis, se-olah2 tidak pernah ada 
hubungan dengan Tuhan dan jadi 8 kali 
lebih jahat atau lebih Mat 12:45. Ini 
orang yang murtad dan penuh seperti 
iblis. Dalam 3,5 tahun I hal ini tidak bisa 
berlaku dengan penuh,sebab masih 
ada Gereja dan Roh Kudus yang 
menghalangi, tetapi sesudah Roh 
Kudus pergi, garam dunia lenyap (2Tes 
2:7) dunia menjadi busuk dan gelap 
total Mat 6:23. 

Hujan roh najis II (Kuda) roh jahat 
yang seperti kuda ini berarti rusak 
kembali (Ul 17:16) hidup yang bodoh 
seperti tidak berakal, mata gelap Maz 
32:9 melawan Allah meskipun meng-
alami penderitaan sampai mati rohani 
Wah 9:20-21. Jadi dalam hujan roh na-
jis I semua rusak, tidak ada sisa2 ro-
hani, menjadi seperti binatang dan da-
lam hujan roh najis II rohaninya mutlak 
mati, sempurna dalam dosa seperti Lu-
cifer. Dengan demikian manusia sampai 
pada puncaknya yaitu sempurna dalam 
kesucian seperti Kristus atau sempurna 
dalam dosa seperti Antikris dan Lucifer. 
 

WAH 9:13-21. HUJAN ROH NAJIS II. 
KUDA DAN PENUNGGANGNYA. 

Ini tiga celaka yang dahsyat Wah 8:13; 
9:12. 
 

WAH 9:13. SUARA DARI EMPAT 
TANDUK MEZBAH EMAS. 

Ini Mezbah Dupa (emas) yaitu me-
nyembah kepada Allah dalam Roh dan 
kebenaran.  
Tanduk menceritakan tentang kuasa 
doa dan penyembahan. 
Suara itu keluar dari sini. 
Mezbah ini hanya ada di Surga, sebab 
sudah diangkat pada waktu pengang-
katan Wah 11:2. Semua orang suci 
yang ada dalam Surga sebagai tubuh 
Kristus dan Kristus (kepalanya) dan Roh 
Kudus dan Bapa sekarang ber-sama2, 
sisa orang2 beriman yang masih ter-
tinggal di dunia. Ketika saatnya tiba 
maka Allah berseru pada malaikat VI 
untuk memulai hujan roh najis II. 

(Biasanya suara Tuhan terdengar dari 
Tabut Kel 25:22). Dengan demikian ren-
cana Allah untuk orang2 yang terting-
gal juga untuk iblis dan Antikris akan 
ditamatkan. 
 

WAH 9:14. EMPAT MALAIKAT YANG 
TERIKAT DI EFRAT DILEPASKAN. 

Malaikat ini penghulu2 roh2 jahat yang 
dipenjarakan di Efrat dan 200 juta 
tentaranya yang berkuda. Sungai Efrat 
adalah batas utara dari negeri Perjan-
jian yang terbesar Kej 15:18, Ul 1:7 
(waktu zaman Daud dan Salomo). Ini 
menceritakan tentang kerajaan Allah 
(Gereja yang sempurna, melawan kera-
jaan iblis dan Antikris yang juga men-
jadi sempurna dalam dosa. Ini bersa-
maan dengan Bokor VI dimana sungai 
Efrat dikeringkan sehingga jalan terbu-
ka Wah 16:12 dan semua tentara raja2 
dari Timur melewati Efrat dan menye-
rang dengan ganas.(Timur tempat dosa 
2Raj 13:17, juga Kemah Suci dari Timur 
sampai ke Barat = Tabut, sempurna). 
Mengapa Tuhan memberi izin? Sebab 
memang orang2 ini akan binasa, tidak 
mau bertobat. 2Tes 2:10-11 sehingga 
dikeraskan hatinya dalam dosa sampai 
sempurna, seperti Firaun Kel 10:7; 
11:10.  
 

WAH 9:15. PADA SAAT YANG 
DITENTUKAN, 1/3 MANUSIA MATI. 

Semua ini terjadi sesudah pengangkat-
an. Roh Kudus dan Gereja sudah di-
angkat dari dunia 2Tes 2:7, Wah 11:2, 
maka kegelapan itu jadi sempurna, se-
bab yang mencegah sudah tidak ada. 
Garam dunia hilang,maka semua jadi 
busuk dan sempurna dalam dosa. Roh2 
jahat itu bebas bekerja dan semua 
menjadi rusak dan dikuasai se-
penuh2nya. 

Semua sudah direncanakan Allah 
dan semua akandigenapkan Luk 1:37, 
Ay 42:2. Meskipun iblis berhasil menye-
ret banyak malaikat dan manusia  

Kita harus bersedia, sebab waktu-
nya sudah ditentukan (dipercepat) ja-
ngan terlambat, sekarang kita sudah 
harus berjaga, bukan nanti kalau sudah 
sampai Minggu ke-70 Daniel. Mat 
24:42.  

1/3 manusia dibunuh, pesta pora 
iblis. Sesudah orang2 percaya dibunuh, 
maka semua yang lain dapat gilirannya. 
Dosa dan kejahatan meningkat sehing-
ga membunuh dan dibunuh, lebih2 da-
lam pengurapan roh2 setan yang meru-
sak. Pembunuhan terjadi di mana2, 
begitu banyak, sebab perasaan hatinya 
sudah mati, begitu kejam seperti He-
rodes dll. Kalau sisa orang ada 5 mil-
yard, 1/3 berarti 1,7 milyard. Banyak 
yang mati! Akhirnya semua binasa da-
lam perang Harmagedon. (Dalam hujan 
Awal dan hujan Akhir semua disem-
buhkan lahir batin dan hidup dengan 
sukacita dan sejahtera dari Allah, dan 
diteruskan dalam Surga Bumi Baru 
yang indah, mulia, kekal 
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WAH 9:16. 200 JUTA ROH JAHAT 

MERAJALELA. 
Ternyata jumlah roh2 jahat itu terba-
tas, sebab iblis dan semua yang lain 
terbatas, tetapi Allah tidak terbatas, 
Dialah Sang Pencipta. Betapa indah, 
untung, bahagia orang yang percaya 
dan taat dengan setia kepadaNya. Ja-
ngan sampai tertipu oleh bapak 
Pembohong dan pembunuh itu. 
 

WAH 9:17. KUDA DAN YANG DUDUK 
DI ATASNYA. 

* Ini belum terjadi, tetapi Tuhan bisa 
menunjukkan kepada Yohanes "video 
yang akan datang", luar biasa!  Allah 
menguasai yang lalu, sekarang dan 
yang akan datang. Manusia berusaha 
menguasai komunikasi, bahkan dengan 
hoax Wah 13:5, tetapi Tuhan Allah 
tidak terbatas, Ia menguasai semuanya 
dan Ia tetap menang. 
* Roh jahat ini kembar, dua macam 
roh jahat jadi satu, mereka kerjasama 
seperti suami istri menjadi satu. Hasil 
kerjasama itu lebih besar. Sebab itu 
kita sendiri harus memelihara kerja-
sama persekutuan dalam Roh, perse-
kutuan tubuh Kristus Ef 4:3, Pkh 4:12. 
Juga dalam Gereja lokal dan global Im 
26:8. 
* Baju zirah yaitu kebenaran (Ef 6:14), 
iman dan kasih (1Tes 5:8), maka Tuhan 
beserta Rom 8:31. Allah dan kuasaNya 
itu baju zirah kita. Sebaliknya Zirah dari 
roh2 jahat ini, ini dalam zaman Antikris, 
keadaan terbalik, yang jahat, keji, pe-
nipu, kejam itu justru yang berkuasa. 
Kalau tanpa Tuhan, mereka menang, 
yang jahat berkuasa, tetapi sekarang, 
sampai pengangkatan, Allah kita tetap 
menang 1Yoh 4:4.  
* Seperti api. Orang beriman ber-api2 
oleh Roh Kudus Rom 12:11, penuh 
dengan kesucian dan kasih. Tetapi 
orang2 ini ber-nyala2 dengan keben-
cian dan pembunuhan dan limpah de-
ngan dusta untuk menghalalkan keben-
ciannya, seperti bapaknya Yoh 8:44; 
10:10a, apalagi kalau dosanya sudah 
sempurna. 
* Seperti permata Lazuardi 
(huakinthos, pusparagam). Dalam 
breast plate (diterjemahkan zirah). 
Imam besar inilah kasih mempelai da-
lam kesucian. Dalam permataini ditulis 
nama Efraim yang dapat hak sulung 
dari Yusuf. Ini lambang kebangkitan 
buah sulung yaitu kesempurnaan, yaitu 
sesudah Kristus mati di Golgota.  

Disini sebaliknya menunjukkan hak 
sulung dalam dosa seperti bapaknya, 
yang memaksa manusia menjadi yang 
sulung dalam macam2 dosa yang keji 
yaitu sampai sempurna.  
* Seperti belerang. Tanda hukuman 
Allah bagi orang yang terkutuk dan 
melawan Allah Kej 19:24, Maz 11:6. 
(Api sudah dahsyat, ditambah dengan 
belerang, siksaannya lebih hebat,baik 
yang disiksa maupun yang menyiksa, 
semua hidup dalam penderitaan se-
perti Neraka. Mengapa mereka mau? 
Sebab: 
1. Tertipu seperti Hawa, ternyata janji 
iblis itu dusta. 
2. Terikat sehingga bisa dipaksa, tidak 
bisa lepas seperti orang gila Gadara 
berteriak, kesakitan, tetapi tetap me-

nyiksakan dirinya. Ini sebab kebodoh-
annya mau percaya pada janji2 dan 
dusta iblis. Seperti orang yang terikat 
obat bius sadar bahwa itu jahat tetapi 
tidak bisa lepas. Mereka yang bodoh 
terus mencari kesukaan yang lebih 
dalam, di dunia ada kesukaan sesaat 
Ibr 11:25, tetapi di dalam kerajaan iblis 
dan Neraka, melulu penderitaan saja. 
* Kepala kuda seperti singa. 1Pet 5:8. 
Singa itu seperti iblis, membinasakan 
tanpa belas kasihan, tanpa perasaan itu 
memang mangsanya. Dengan pikiran 
seperti iblis mereka membinasakan 
semuanya. 

Jangan tertipu oleh iblis, semua 
kebaikan dan kemanisan iblis arahnya 
kesini, seperti iblis. Hanya siksaan, pen-
deritaan, kepahitan yang tidak pernah 
berhenti. 
* Dari mulut keluar api, asap dan be-
lerang, sama seperti dalam zirah. 
Memang rohnya sama. 

Mulut iblis ini penuh tipu daya yang 
lihai. Mereka semua tidak mengerti, 
sudah tertipu iblis sebab itu kita harus 
penuh dengan Firman Tuhan dan Roh 
Kudus (2 gomer dan minyak yang lebih, 
kalau tidak akan hanyut dalam tipu 
daya mulut iblissampai mati). Semua 
orang dunia masih percaya akan iblis, 
dengan benci, uang, puji, hormat, hawa 
nafsu dll tetapi sesungguhnya mereka 
sedang tersiksa menunggu sampai pun-
caknya. 

Lain dengan Roh Kudus yang penuh 
kebenaran, kasih, lemah lembut, sejah-
tera dan bahagia 
  

WAH 9:18. 1/3 MATI KARENA API, 
ASAP DAN BELERANG. 

Mulutnya ini membinasakan. Sebab itu 
kalau tidak punya 2 gomer Firman Tu-
han akan jadi korban seperti Hawa dan 
orang2 akhir zaman yang tetap percaya 
dusta iblis yang penuh dengan buah 
sulung (paling baik dari dosa, tetapi 
justru asap siksanya kekal Wah 14:11) 
kebencian (api) dan siksaan (belerang). 
Kanak2 akan terombang-ambing, le-
bih2 orang dosa dalam zaman Antikris. 
Mereka tertipu, bukannya dapat pahala 
dari Antikris tetapi tersiksa sampai 
mati. 1/3 mati, mereka yakin tipu daya 
setan itu kebenaran yang nikmat. Mes-
kipun mereka melihat di mana2 jadi 
celaka, tetap yakin itu nikmat, misalnya 
uang, korupsi, zina, hormat dll, sebab 
itu mereka terus bergumul untuk men-
dapatkannya, tetapi ternyata mati dan 
dilemparkan dalam Neraka (Ingat mu-
lut Yonadab, Sarah, istri Ayub, Izebel, 
Dowej dll. Sebab itu Putra manusia 
Yesus tidak mau mendengar mulut 
Petrus, Mat 16:23 bedakan dengan mu-
lut yang dipimpin Roh). 

WAH 9:19. MULUT DAN EKOR YANG 
MENYIKSA. 

Orang jahat (lebih2 yang dipimpin dan 
dikuasai iblis) itu dari kepala sampai 
ekornya, semuanya berbahaya Wah 
12:4. Kalau tahu lari daripadanya Ams 
22:3, tetapi orang2 ini tidak bisa mem-
bedakan. Ekor ini adalah kepala ular 
tanpa ekor. Ekor tanpa ekor, sebab itu 
bahayanya dobel. (Musa memegang 
ular pada ekornya, menang, jadi tong-
kat Kel 4:4). Disini ular tanpa ekor, ba-
haya total, tidak bisa mengalahkan ular 
ini.Sekarang ular ada  ekornya, pegang 
ekornya, permulaannya, itu jadi tong-

kat Allah. Dalam zaman Antikris tidak 
ada ekornya. 
 

WAH 19:20. SISA MANUSIA YANG 
TIDAK MAU BERTOBAT. 

Ini orang yang tidak mati, mereka bisa 
adaptasi belajar menikmati enaknya 
"tahi", perasaan hatinya sudah mati, 
seperti Lot perasaan hatinya mati, 
tetapi tetap tidak ada sejahtera. Ini 
orang2 yang menjadi sempurna dalam 
dosa, sekalipun sengsara, juga dalam 
hukuman Allah, tetap tidak mau ber-
tobat Wah 16:9,11,21. Mereka menjadi 
sempurna dalam dosa seperti iblis (2/3 
dari sisanya). Begitu dahsyat, kenal dan 
tahu Tuhan tetapi tetap tidak mau per-
caya pada Tuhan dan kebaikan Tuhan 
Yak 2:19. Jangan lupa, semua ini mulai 
dari dosa kecil dalam pikiran. 

WAH 9:21. TIDAK BISA BERTOBAT 
DARI SEMUA DOSA. 

Sekarang masih ada sisa2 kemuliaan 
Allah Rom 3:23 dan iblis masih punya 
ekor (sebab dibatasi Allah 1Kor 10:13, 
Kel 14:14). Tetapi disini dalam zaman 
Antikris tidak ada sisa2 kemuliaan 
Allah, roh2 jahat tidak punya ekor lagi, 
dahsyat! Semua sudah sampai puncak-
nya. Ini hasilnya pekerjaan iblis dalam 
orang2 yang tidak percaya, hanya pakai 
akal dan menuruti kehendak dagingnya 
sendiri, sehingga kena tipu dan jerat 
setan, akhirnya menjadi sempurna da-
lam dosa seperti iblis 2/3 dari sisa ma-
nusia (sisa ini mungkin 3 milyard, 
mungkin hanya 1 milyard, tidak ada 
keterangan). 

KESIMPULAN. 
Kita melihat disini akhir dari segala tipu 
daya iblis (tamat riwayatnya). Ingat, 
kalau kita mengambil keputusan mau 
percaya, pasti semua janji kesukaan 
dan kemuliaan Allah pasti kita dapat-
kan, Allah maha kuasa sanggup meno-
long orang yang mau, dibuatkanNya) 
sampai berhasil! Tetapi jangan lupa 
terus dipelihara, tumbuh dengan 7 KPR, 
ber-jaga2, jangan sampai kena tipu 
daya iblis, harus setia sampai mati (se-
bab tidak semua mau percaya, selamat 
Mat 7:21-23, karena tidak maumau 
bertekun, sehingga kena tipu iblis.  

Dengan Roh Kudus, apalagi oleh 
hujan Akhir, kita akan bisa masuk justru 
dalam puncak rencana Allah (144.000 
orang) atau sedikit dibawahnya (jum-
lahnya makin banyak, lebih dari 
144.000). Jangan hanya ingin pas2an, 
masuk Surga, sebab dalam hati orang 
yang mau pas2an masih ada keinginan 
dunia dan daging yang tidak dimatikan 
(sebab itu ia tidak bergairah, tetapi 
pas2an saja). Orang seperti ini akan 
hanyut dalam arus dosa dan kena tipu 
daya mulut setan yang jahat itu dan 
binasa! 

Jangan jadi kanak2, pasti ter-om-
bang ambing Ef 4:14 dan celaka. Pe-
gang ekor ular sekarang dengan iman 
(= mau suci dari permulaannya, sampai 
penuh) maka kita akan mempunyai 
tongkat Allah dalam tangan kita dan 
bisa tumbuh sampai sempurna seperti 
Musa! Jangan percaya dusta iblis lang-
sung atau lewat semua kaki tangannya, 
juga dari "Petrus" di dekat kita. Limpah 
dengan 2 gomer dan minyak yang ber-
lebih2. Rencana Allah indah, yang 
sungguh2 mau, pasti bisa ditolong 
Tuhan. 
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Nyanyian: 
O saudara lihat tanda2 yang terjadi di 
dunia. 
 
 


