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WAHYU 11. 3,5 TAHUN ZAMAN ANTIKRIS dan 2 SAKSI
WAHYU 11:1. BAIT ALLAH DIUKUR.
Bait Allah adalah gambaran dari Surga
Ibr 8:5 dan itu juga berarti Kristus dan
kita 1Kor 3:16. Yang diukur adalah yang
kekal, yaitu kesucian, ketaatan, sifat,
kehidupan, dosa, kejahatan yang ada
dll. Allah mencatat semuanya Mal 3:16,
Wah 20:12. Kita bisa mengukur tingkat
hidup rohani kita dari bait Allah
(skemanya) dari Pintu Gerbang (mulai
masuk iman) sampai Tabut (menjadi
sempurna) seperti Kristus.
Luar Halaman = seperti orang dunia,
orang dosa.
Halaman tingkat hidup kanak2 (harus
tumbuh terus) atau hidup yang bantut,
jatuh bangun dalam dosa.
Ruangan Suci = Hidup di dalam
Kristus seperti Yoh 15:5, limpah dengan
7 KPR sehingga bisa terus bertumbuh
sampai akhirnya masuk dalam Ruangan
Maha Suci yaitu kesempurnaan.
Mezbah. Mengapa ini dikhususkan?
Sebab ini yang menentukan. Ruangan
Suci ditentukan oleh Mezbah Dupa
yang berasap (menyala) terus menerus.
Kalau tidak ada Mezbah Dupa, itu
berarti ada di Halaman dan akan diinjak2 orang kafir yaitu Antikris (seperti
ligabo yang tertinggal dalam zaman
Antikris). Penyembahan yang betul itu
seperti ligabis yang terus tekun menyala sebab punya persediaan minyak.
Orang2 yang menyembah di dalamnya (dalam Ruangan Suci pada
Mezbah Dupa). Ini penyembahan di dalam, bukan dilihat manusia (seperti
orang Parisi Luk 18:13-14, Mat
23:5,27,28). Jangan diluar Mrk 4:11 di
Halaman, tetapi di dalam Ruangan Suci,
tekun berdoa dalam Roh dan kebenaran dan taat dipimpin Roh melakukan kehendak Allah Ef 6:18, Jd 20.
WAH 11:2. HALAMAN TIDAK DIUKUR
Ini Kristen Halaman.
Dalam zaman sekarang, keselamatannya kritis, sebab tidak taat, jatuh
bangun dalam dosa banyak yang binasa
Mat 7:21, kecuali bertobat, minimum
waktu mau mati.
Dalam Minggu ke-70 Daniel,
orang2 ini hanyut dalam polarisasi
dosa, mati dalam dosa atau jadi korban
kejahatan dan yang masih hidup akan
ketinggalan waktu pengangkatan dan
masuk dalam zaman Antikris; karena
shock pengangkatan, banyak yang mau
bertobat, tetapi merekadianiaya oleh
Antikris sampai mati tetapi selamat. Ini
orang2 yang dibuang, tidak dihitung
sebab terus jatuh bangun dalam dosa
seperti Israel yang di padang gurun
yang terus menerus berontak Bil 14:22.
Orang2 yang tidak diukur ini, diberikan
pada orang kafir (Antikris) padahal
Halaman ini termasuk kerajaan Surga,
tetapi karena sudah dibuang, mereka
di-injak2 selama 3,5 tahun. Ini orang

yang cinta dunia, suam, hanyut dalam
polarisasi dosa.
Yang di-injak2 itu adalah Halaman
dan negeri yang suci (= Yerusalem dan
bait Allah berada dalam negeri Yerusalem ini). Negeri yang suci yang sudah
penuh dengan dosa ini termasuk Luar
Halaman dan semua ini di-injak2 Antikris selama 42 bulan = 3,5 tahun.
Orang Halaman yang mendua, terus
jatuh bangun dalam dosa, keras hati,
tidak mempan dihajar oleh Tuhan akhirnya diserahkan dalam tangan Antikris dan kalau mereka masih mau bertobat, akan dianiaya sampai mati 1Kor
5:5. Tetapi ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa selamat, seperti menerusi api, semua habis tetapi selamat
1Kor 3:15.

2. Masa penuaian dosa2nya Kol 3:25,
Gal 6:7-8 sebab dalam zaman sekarang,
mereka melawan Tuhan dan keras hati
dalam dosa dan terus ber-tambah2
(Wah 22:11).
Injil zaman sekarang adalah berita
kesukaan, meskipun ada salib, itu indah
Mat 11:28-30, Rom 8:17-18. Tetapi
Firman Tuhan zaman Antikris adalah
berita dukacita (goni) dianiaya sampai
mati.
Tetapi ini satu2nya jalan keselamatan untuk orang yang menabur dalam
daging. Bisa tahan kalau ada penyerahan dan ketaatan penuh untuk sekedar selamat (Wah 7:9) dan tingkatnya
hanya di Mezbah Korban Bakaran Wah
6:9. Sayang, inilah "pahlawan kesiangan" dari zaman Antikris.

WAH 11:3. DUA SAKSI BERNUBUAT
1260 HARI.
Bila ini terjadi?
1. Hanya mungkin sesudah pengangkatan. Sebelumnya, semua orang adalah saksi Kristus Kis 1:8, tidak mungkin
hanya 2 orang.
2. Mereka mempunyai pengurapan
Wasiat Lama sebab Roh Kudus sudah
diangkat 2Tes 2:7 (jumlahnya sangat
sedikit).
Siapakah kedua saksi ini?
1. Orang beriman yang tertinggal,
yaitu:
a. Termasuk orang Halaman Wah
11:27.
b. Sesudah zaman Antikris, mati dan
sesudah 3,5 hari bangkit, termasuk
penuaian susulan 1Kor 15:23.
2. Ini bukan Musa dan Elia, sebab:
a. Mati hanya 1 kali.
b. Elia memang akan datang lagi Mal
4:5, tetapi bukan Elia tetapi pengurapan seperti Elia, misalnya Yohanes
Pembaptis Mat 17:11-13. Ini sama
seperti roh Musa Bil 11:17 dan roh Elia
2Raj 2:9.
c. Orang sempurna tidak bisa jadi
mentah kembali dan mati.
3. Bukan orang yang ikut pengangkatan
(semua sudah ada di Surga dalam tubuh kemuliaan, juga orang2 Wasiat
Lama).
4. Bukan anak laki2 Wah 12:5, sudah
sempurna.
5. Mungkin orang Israel yang bertobat?
Mungkin, tetapi harus percaya pada
Tuhan Yesus.
Dua (Saksi), ini angka sebenarnya
atau angka kesaksian 2Kor 13:1 (berarti
untuk setiap daerah).
1260 hari lama pelayanan dua saksi
dalam zaman Antikris, ini masih bisa
ditambah persiapan sebelum (30 hari)
dan sesudahnya (45 hari) Dan 12:11-12.
Pakaian kain goni.
Ini berita perkabungan, celaka, berita
maut, sebab:
1. Sudah dinubuatkan, misalnya Yoel
1:2.

WAH 11:4. DUA POHON ZAITUN DAN
DUA KAKI PELITA.
Ini menceritakan pengurapan yang limpah (Zak 4:2-3,6,12-14), seperti ligabis,
bahkan tanpa batas Yoh 3:34.
Pelita ini:
1. Dari emas, suci (MAK Maz 51:8;
119:113) 2Kor 4:2.
2. Ada tempat minyak, bukan ligabo
Mat 25:3-4.
3. Pipa2 emas penyerahan dan ketaatan sampai mati Pil 2:8, Ibr 10:7, Yes 6:8.
Tanpa dosa dan kehendak sendiri (yang
menyumbat pipa ini), baru ada pengurapan limpah.
4. Pohon zaitun, sumbernya yaitu Roh
Kudus Luk 24:49, masa teduh Yes
30:7,15.
Siapa kedua kaki pelita ini?
Dua saksi zaman Antikris, dengan pengurapan Wasiat Lama (Zak 4 adalah nubuatan tentang pengurapan Wasiat
Baru, ada dua pohon seperti Zerubabel
yang membangun rumah Allah Zak
4:6,9). Sekarang ada kesempatan pengurapan Wasiat Baru, tanpa batas, seperti Zerubabel membangun Gereja
yang sempurna.
Orang2 yang tertinggal.
A. Tanpa pengurapan akan jatuh dan
hanyut dalam Polarisasi.
B. Menolak pengurapan Roh Kudus dalam hujan Akhir (seperti di dalam hujan
deras tidak punya air), ketinggalan.
Ini disebabkan karena:
1. Menolak.
2. Turut daging, minum anggur lama
Luk 5:39, mabuk Luk 21:34 dan terjerat
Mat 29:39 atau pecah Luk 5:37.
Timbulnya dua saksi.
A. Tidak mungkin disiapkan dalam zaman Gereja, sebab yang sungguh2 akan
ikut pengangkatan, tidak mungkin tertinggal lalu akhirnya dibunuh Antikris.
B. Ini dari antara orang yang tertinggal.
(Sebab pengurapannya Wasiat Lama),
akhirnya dikalahkan Antikris sampai
mati dan bangkit sebagai penuaian
susulan 1Kor 15:23.
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Bisakah orang yang tertinggal jadi
indah seperti dua saksi? Bisa.
1. Mulai dalam Roh, berakhir dalam
daging, dan ada yang bertobat kembali
dan "dapat beli minyak" seperti ligabis
Mat 25:9-13.
2. Seperti Simson bertobat, diurapi dan
berbuat perkara besar tetapi mati Hak
16:30.
WAH 11:5. API KELUAR DARI MULUT
2 SAKSI.
Zaman Antikris itu :
1. Zaman terbalik, apa yang keji, jahat
dianggap mulia seperti Pil 3:19.
2. Antikris cs merajalela dalam kejahatannya yang keji2.
3. Mulut besar Antikris merajalela Wah
13:5, dan diyakini hampir semua orang
zaman Antikris, kecuali yang bertobat
kembali.
4. Tingkat dosa dan kejahatan terus
meningkat sampai puncak2nya.
Orang2 beriman yang tertinggal dan
bertobat dianiaya sampai mati, tetapi
Antikris cs kalah lawan dua Saksi ini,
bahkan kalau ada yang berani menyakiti mereka, keluar api yang membinasakan. Dari mulut biasanya keluar
kata2, tetapi ini kata2 iman penuh
kuasa atau api yang membunuhnya
(Elia menurunkan api bagi yang mau
menangkapnya 2Raj 1:10).
Mereka bernubuat menguatkan
orang2 yang tertinggal supaya tetap
setia sampai mati. Kata2nya menguatkan orang yang percaya tetapi membunuh yang melawan Allah. (Bandingkan
kata2 Petrus yang membunuh Ananias
dan Safira dalam Kis 5, tetapi menguatkan orang2 yang percaya).
WAH 11:6. BEBAN DAN PELAYANAN
SEPERTI MUSA DAN ELIA.
Mereka punya kuasa menutup langit
(tidak hujan) selama bernubuat seperti
Elia 1Raj 17:1.
Arti jasmani: Kelaparan, penderitaan
ekonomi.
Arti rohani: Tidak ada berkat rohani
turun.
Membuat air jadi darah seperti Musa.
Kel 7:17-18.
Begitulah air di atas ditahan Kej 1:7,
air dari bawah berubah menjadi darah
(air = kehidupan, jadi darah = mati).
Orang yang minum air dari atas, tidak akan habis, tetapi menjadi sungai
air hidup Yoh 4:14; 7:38 tetapi yang
minum air bawah akan haus lagi dan
binasa Yoh 4:13, Ibr 11:25.
Dua saksi ini juga menghukum kerajaan Antikris dengan bala2. Juga dosa
dan kejahatan limpah, ditambah lagi
hukuman 7 Bokor Allah, 3 Sangkakala,
3 Meterai sehingga dunia waktu itu
betul2 seperti Neraka di bumi. Tetapi
orang2 berdosa sudah tertipu dan
tetap percaya pada iblis bahwa dengan
bebas berdosa mereka akan bahagia
2Tes 2:11-12. Sebab itu umat Tuhan
sekarang jangan percaya mulut setan,
sekalipun sekarang masih banyak umpan manis, anggur lama. Hawa tertipu
setan yang berkata bahwa dibalik buah
larangan ada "Surga", ternyata ada
Neraka! Dalam zaman sekarang Tuhan
menguasai segala keadaan, juga segala

tipu daya dan kejahatan iblis dibatasi
oleh Tuhan 1Kor 10:13, Mat 10:30, Yer
15:2, tetapi dalam zaman Antikris, Tuhan tetap menguasai segala perkara
tetapi menyerahkan seluruh dunia dalam tangan Antikris; dahsyat. Mereka
menyiksa orang2 yang tertinggal yang
bertobat, dan sesudah itu juga semua
orang dianiaya sampai mati, sebab dia
adalah pembunuh. Tetapi zaman sekarang jangan takut, asal tetap dipimpin
Roh dalam kesucian, kita tetap menang.
WAH 11:7. DUA SAKSI DIBUNUH
MATI.
Mereka menyelesaikan tugasnya. Putra
manusia Yesus juga menyelesaikan
tugasNya Yoh 19:30. juga Paulus menyelesaikan tugasnya Kis 20:24, 2Tim
4:6-8. Demikian juga rasul2 lainnya dan
seharusnya kita juga demikian. Binatang yang keluar dari Sumur tanpa
dasar itu adalah roh2 jahat yang masuk
dalam 4 Antikris, dan rajanya yaitu
Apoleon masuk dalam Antikris yang ke4.
Kristus adalah Imanuel, juga orang2
suci, itulah Roh Allah dalam manusia
tetapi sebaliknya Antikris adalah roh2
jahat di dalam orang yang murtad dan
sempurna dalam dosa. Roh Antikris ini
dahulu ada, sekarang tidak (sebab
ditangkap dan dipenjarakan dalam
sumur tanpa dasar) tetapi sesudah
waktunya sampai dilepas dan masuk
dalam manusia Antikris. 1Yoh 2:19. Jadi
Antikris itu adalah kombinasi dua pihak
yaitu manusia yang keras hati bahkan
sempurna dalam dosa dengan roh2
jahat dari Sumur Tanda Dasar (STD).
Manusia dosa yang menjadi Antikris
(2Tes 2:3) itu belum pernah ada, baru
lahir di akhir zaman, tetapi roh jahat di
dalamnya itu dahulu ada, sekarang
tidak ada dan akan ada lagi, sesudah
keluar dari penjaranya. Sesudah
tugasnya selesai, waktunya habis,
Tuhan mengizinkan kedua Saksi itu
dibunuh musuhnya seperti Yohanes
Pembaptis, Paulus dan rasul2 lainnya
sebab mereka tidak tergolong orang
yang
ikut
pengangkatan tetapi
termasuk golongan penuaian sisa.
WAH 11:8. DUA SAKSI MATI DI
SODOM DAN MESIR.
Mayat mereka. Mereka setia sampai
mati.
(Mayat harus dikubur Yoh 5:19. Jangan
dibakar dll). Tergeletak di jalan
dipertontonkan di tempat umum,
tanda kemenangan Antikris. Jalan
Yerusalem dari emas, tetapi jalan kota
Antikris penuh tipu daya, lebih2
dengan kemenangan ini, mulut besar
Antikris makin men-jadi2 sehingga yang
percaya padanya makin disesatkan
2Tes 2:10-11, akhirnya semua yang
melawan Allah inimasuk Tasik api.
(Saksikan tentang Tuhan Yesus supaya
jangan orang tertipu oleh iblis).
Di jalan kota besar yang ramai, ini jalan
lebar Mat 7:13-14 yang secara rohani
disebut Sodom dan Mesir.
Sodom tampaknya senang tetapi
menjerat dan anggurnya memabukkan
sehingga binasa. Juga seperti Sodom
banyak orang Israel yang undur Yes
1:9-10 seperti Lot. Padahal rencana

Tuhan untuk setiap orang percaya
adalah tumbuh sampai puncak rencana
Allah. Orang yang undur itu biasanya
karena dosa dan percintaannya.
Mesir kota perlindungan palsu,
siapa yang bersandar padanya tertusuk
dan binasa Yes 36:6. Inilah Mesir (permulaan keluarnya orang Israel, tetapi
ber-sungut2 dan mati di padang gurun,
inilah tingkat Halaman, yaitu kanak2
rohani yang hanyut dalam Polarisasi
dosa dan akhirnya binasa.
Dimana Tuhan juga disalibkan, Tuhan Yesus mati karena dosa kita. Kita
ditebusNya. Tetapi disini orang2 yang
tertinggal dibiarkan mati, sebab dahulu
undur dan tertinggal dan diserahkan
pada iblis 1Kor 5:5, tetapi jiwanya
selamat.
WAH 11:9. KEMENANGAN ANTIKRIS
DIUMUMKAN.
Oleh "kemenangan" dan tipu daya iblis,
seluruh kaum, suku, bahasa dan bangsa
jadi satu dalam Antikris. Tampaknya
hebat tetapi ini disebabkan karena
sudah diserahkan Tuhan, seperti kemenangan Asyur 2Kor 19:25, Babil dll.
Sesudah pengangkatan ini akan jadi.
Kerajaan Kristus lain, semua kembali menjadi satu bangsa seperti sebelum kutuk Babil sebagai tubuh Kristus
dengan kasih.
Jalan terbuka untuk Antikris dan
menang seperti disini sudahterbukti,
(orang bisa melihat mayatnya). Jalan
terbuka, sukses dan menang itu belum
tentu kehendak Tuhan. Seperti Yudas
punya jalan terbuka dan sukses itu
memang dibiarkan Allah.
Dua saksi mati 3,5 hari, (tetapi
Tuhan Yesus hanya 3 hari, sebab memang dua saksi bukan Juru selamat,
hanya Tuhan Yesus Yoh 14:6). Dilarang
dikuburkan, sehingga dusta dan mulut
besar Antikris makin kuat dan terbukti.
Mengapa Tuhan mengizinkan? Supaya
yang menolak kebenaran Allah makin
disesatkan oleh dusta iblis dan makin
matang, berontak melawan Allah dan
dihukumkan.
WAH 11:10. SUKACITA KARENA
KEMATIAN DUA NABI.
Jalan Allah dan iblis itu bertengangan.
Nasehat, nubuat, teguran nabi Tuhan
jadi kebosanan, kebencian dan siksaan
bagi orang berdosa. Kis 19:9, Ams
29:27, Yes 28:13, Yoh 12:48. Misalnya
berpada itu hukuman bagi orang yang
cinta uang. Hidup suci dan diasingkan
dari dunia itu siksaan bagi yang cinta
dunia. Merendahkan diri jadi penderitaan bagi orang sombong. Kesucian
nikah atau bujang itu aniaya bagi yang
berzina dst. Tetapi kesukaan orang2
dosa ini hanya 3,5 hari. Lalu beberapa
saat kemudian Tuhan datang, perang
Harmagedon dan mereka masuk neraka dan kemudian masuk Tasik api.
WAH 11:11. KEBANGKITAN PANEN
SUSULAN.
Mayat yang tidak berdaya jadi pemenang sebab Tuhan membangkitkannya.
Tunggu Tuhan Yes 30:7 pada waktunya
pasti menang. Sesudah orang2 yang
bertobat kembali ini dibunuh dan jumlahnya genap, mereka bangkit sebagai
panen susulan. Biasanya kebangkitan
tidak tampak oleh orang lahiriah, tetapi
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di sini, kebangkitan dua Saksi kelihatan
oleh semua orang. Kemenangan
Antikris yang berhasil membunuh 2
Saksi dan disiarkan global, tetapi tiba2
bangkit, sehingga seluruh dunia tahu
dan terkejut. Biasanya (waktu mereka
bangkit) pasti mereka langsung mau
membunuhnya dengan segala cara,
tetapi tubuh kemuliaan tidak mempan.
Sebab itu mereka sangat ketakutan,
tiba2 Tuhan datang dan mereka lari
sembunyi Wah 6:15-17. Orang dosa
sekalipun sukses tetap takut, tetapi
orang yang percaya Tuhan bebas takut
2Tim 1:7, 1Yoh 4:18 dan bersukacita
sampai kekal Yoh 4:14.
WAH 11:12. DUA SAKSI NAIK
KE SURGA.
Seluruh dunia mengikuti lewat TV dll,
dua Saksi naik ke Surga dan masuk
dalam awan. Seperti waktu Tuhan Yesus naik ke Surga dan pengangkatan.
Yang kelihatan bangkit dan naik hanya
dua Saksi, dilihat semua musuhnya.
Mengapa Tuhan tunjukkan?
WAH 11:13-14. MALAPETAKA KEDUA
BERGANTI DENGAN YANG KETIGA.
WAH 11:13. SEPERSEPULUH BABEL
ROBOH.
Gempa besar dan 1/10 kota roboh.
Kota mana? Inilah Babil, pengantin Antikris, yang juga digambarkan seperti
perempuan di atas binatang Antikris.
Iblis meniru Allah. Mempelai Kristus
itulah kota Yerusalem baru dan juga
perempuan dalam Wah 12:1.
1/10 Babil roboh kena hukuman
Allah, dan yang mati 7000 orang (pasti
bukan orang2 yang lolos dari zaman
Antikris). Yang masih hidup takut, sebab mereka hidup dalam dosa melawan Allah.
Mengapa mereka memuliakan Allah,
padahal tidak cinta?
1. Sebab takut, terpaksa sebab terjepit
tidak berdaya.
2. Seperti Fil 2:10-11. Mereka bertelut
dan mengakui Tuhan Yesus Kristus tetapi hatinya tetap ingin kembali berdosa. Tuhan tahu yg munafik. Kita harus
memuliakan Tuhan dgn segenap hati.
WAH 11:14. MALAPETAKA YANG
KETIGA.
Celaka yang mana? Sangkakala V-VII ini
jauh lebih dahsyat dari I-IV. Sesudah
Sangkakala V+VI, akan muncul Sangkakala VII (terakhir) di atas dunia dalam
zaman Antikris.
Dalam 3,5 tahun II ada Pesta Kawin
Anak Domba di Surga dan pesta iblis
Antikris dkk di bawah.
WAH 11:15. SANGKAKALA VII.
Ini Sangkakala terakhir, suatu dekrit
perpindahan kekuasaan dunia dari
iblis, Antikris kepada Allah. Waktu itu
kerajaan Antikris masih berdiri, tetapi
dekrit Allah pasti jadi (ini tidak sama
dengan Sangkakala terakhir (suara Roh)
untuk umat Tuhan yang mengakibatkan
pengangkatan 1Kor 15:51. Ini lain
sebab:
1. Sangkakala ini untuk umat Tuhan
adalah yang terakhir di dunia, sesudahnya semua umat Tuhan sudah di
Surga (kecuali yang tertinggal).

2. Sangkakala VII ini untuk orang2 dosa
dan dunia bukan untuk umat Tuhan.
3. Ini dekrit perpindahan kekuasaan
dunia dari Antikris dan iblis kepada
Allah (kerajaan 1000 tahun), bukan
untuk pengangkatan.
Sesudah ini Tuhan Yesus turun ke
dunia dengan orang2 suciNya (Jud 14)
lalu terjadi perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu hebat persiapannya (oleh Antikris cs) tetapi perangnya
tidak berarti dikalahkan dengan cepat
hanya dengan nafas mulut Kristus (2Tes
2:8). Lalu dekrit itu terjadi, Tuhan Yesus
memerintah di bumi selama 1000 tahun. Ini pasti jadi dan indah oleh
Kristus yaitu Yang diurapi. Pengurapan
itu penting, semua rencana Allah diselesaikan oleh orang2 yang diurapi, sejak Wasiat Lama,Putra manusia Yesus
sampai kita, sampai akhir zaman (dalam 3,5 tahun II hanya dua orang Saksi
yang dipakai dan diurapi). Kita akan
memerintah dengan Tuhan dalam
Kerajaan 1000 tahun dan sampai kekal
dalam Surga Bumi Baru.
WAH 11:16. KEGERAKAN BESAR
DI SURGA.
Ini kegerakan II (Yang pertama waktu
Anak domba mengambil kitab itu Wah
5:8).
24 tua2 di muka Allah tahu dan mengikutinya. Juga kita yang di dunia juga
tahu 1Yoh 15:15. Juga Abraham Kej
18:17, Nuh Kej 6, Amos 3:7.
24 tua2 itu sekalipun mulia, tersungkur menyembah Tuhan. Sekarang
orang2 suci di dunia, juga sudah mulia,
sudah bermahkota dll (sesuai dengan
ukuran masing2) tetapi belum tampak
1Yoh 3:2. Jangan sampai hilang mahkotanya Wah 3:11.
Mereka langsung tersungkur, sebab
tahu semua berasaldari Tuhan dan
patulah Dia disembah. Juga orang2 suci
yang dipimpin Roh, meskipun di dunia
tetap rendah hati. Misalnya Musa Bil
12. Orang suci bisa menyembah Allah
dan ini yang diukur!
WAH 11:17. TUHAN ALLAH YANG
MAHA KUASA.
Bersyukur. Pada waktu mendengar
Sangkakala VII tua2 bersyukur sebab
yakin Tuhan pasti menang. Kuasa mengucap syukur itu besar, sebab orang2
suci ber-sama2 dengan Tuhan itu akan
penuh dengan kuasa dan kemenangan
di mana saja. Tidak ada yang punya
gelar seperti ini, hanya Tuhan.
Dia ada Dahulu Sekarang dan yang
akan datang (DSA), sebab itu kalau kita
mau melekat dengan Dia, kita juga
harus disucikan DSA sehingga bisa masuk dalam rencana2Nya dari kekal sampai kekal. Yang tidak mau ikut dalam
rencana Allah, andil dan kesempatannya diberikan pada orang lain yang
mau Mat 21:43, Wah 2:5, Luk 13:6-9,
2Kor 6:1. Allah kita yang maha kuasa
itu memerintah, dan kitapun bisa dengan iman Mrk 9:13, sehingga bisa
mengatakan yang belum ada jadi ada
sesuai Firman Tuhan Rom 4:17.
WAH 11:18. KEMARAHAN ORANG
KAFIR DAN AMARAH ALLAH.
Zaman sekarang ada orang marah pada
Allah, ini dosa yang dahsyat, sebab
buta dan tertipu. Disini seluruh dunia
marah melawan Allah, meskipun sudah
mengerti dan mengenal Allah, ini jauh

lebih jahat. Bahkan seluruh dunia dan
neraka bersatu melawan Allah. Karena
melebihi batas, murka Allah turun dan
se-olah2 tidak ada ampun lagi (seperti
orang zaman Nuh me-ngetuk2 pintu
bahtera, tidak dibukai pintu dan binasa) sebab mereka sendiri terlalu jahat
(juga Saul tidak dijawab 1Sam 28:6).
Waktu murka Allah turun mereka lari
ketakutan Wah 6:16. Sesudah ini orang
mati dihakimi; yang mana? Bukan Tahta Putih Yang Besar, tetapi diperiksa seperti Kursi Pengadilan Kristus. Rom
14:10; 2:16. Memang Dia juga hakim
orang mati 2Tim 4:1. Tuhan Yesus datang dgn pahalanya Wah 22:11 (waktu
pengangkatan) tetapi disini diceritakan
bahwa Kursi Pengadilan Kristus sesudah Pesta Kawin Anak Domba semua
yg taat dan setia mendapat pahala. Tidak sia2 ketaatan kita 1Kor 15:58, Rom
8:17-18. Orang2 yang mendapat pahala
itu adalah orang2:
1. Orang yang takut akan Tuhan (tingkat permulaan, tingkat Halaman) tidak
berani berdosa sebab ada ancaman, kalau tidak ada ancaman, kembali berdosa, misalnya Yus 7:1. Achan berdosa,
tetapi Tuhan baru marah waktu perang
melawan Ai, baru hukuman dijatuhkan.
2. Orang suci, dipimpin Roh sekalipun
tidak ada ancaman, tetap taat dan melakukan kehendak Tuhan sebab mengerti Firman Tuhan, ini tingkat Ruangan Suci. Orang yang mengerti, tidak
mau berdosa sekalipun tidak ada apa2,
juga tingkat dan pahalanya meningkat.
3. Nabi2, taat sampai mati (menerusi
Tirai, bahkan terus menerus Rom 8:3637; 14:8). Juga nabi2pun ada tingkatannya Mat 11:9. Ini tingkat yang tertinggi.Semua akan dibuka dalam Kursi
Pengadilan Kristus Rom 2:16. Kecil
besar, menurut ukuran Allah, bukan
menurut ukuran manusia (misalnya
dalam persembahan Mrk 12:32-42, Luk
16:15. Orang yang membinasakan bumi
dengan dosa dan kejahatannya (seperti
Kej 6:12) akan dihukum. Disini tingkat
dosa dan kejahatannya tertinggi sangat
gelap dan jahat.
WAH 11:19. SURGA TERBUKA.
Boleh dan bisa melihat bait Allah terbuka ada hubungannya dengan keadaan rohani kita masing2. (Orang berdosa tentu tidak boleh). Stefanus Kis 7:5556, Putra manusia Yesus Mat 3:16, Yohanes dll yg bisa melihat jadi kuat
imannya. Mengapa jadi kuat? Sebab bisa melihat rahasia Allah yang perlu untuk kelangsungan pertumbuhan ro-hani
kita sendiri. Waktu kerajaan An-tikris
akan ditamatkan, Yohanes me-lihat
Tahta Allah, sebab tahta Allah inilah
yang menentukan semuanya Rom 13:1.
Kilat, suara, guruh gempa, hujan
batu lebat dll se-olah2 ruwet dan kacau, tetapi Tuhan melaksanakan perbuatan dan rencanaNya secara pri-badi
untuk setiap anak2Nya bersamaan untuk semua orang di seluruh dunia. Tampaknya ini se-olah2 ruwet dan kacau,
tetapi sesungguhnya sangat teratur
dan sempurna, luar biasa.
Demikianlah Tuhan akan menamatkan rencana penebusannya di tengah2
pengolahan, pertempuran dan macam2
dosa, kejahatan dan penghukuman yg
tampaknya kacau dan tidak mungkin,
tetapi semua akan selesai pada waktunya dan digenapkan sesuai dengan
kehendak dan rencana Allah.
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Nyanyian:
Tiap perjanjian dalam Alkitab, Tiap pasal, ayat, baris kupunya.
Kumerasa cintaNya Allah, Tiap Perjanjian Allah kupunya.
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KODE No WA
WA-P

TANGGAL
4-Jan-17

BAHAN
PENDAHULUAN

WA-01/Fs 1/17

18-Jan-17

PASAL 1

WA-02/Fs 2/17
WA-02A
WA-03/Fs 3/17
WA-04/Fs 4/17
WA-05/Fs 5/17
WA-06/Fs 6/17
WA-07/Fs 7/17
WA-08/Fs 8/17

1-Feb-17
8-Feb-17
15-Feb-17
1-Mar-17
15-Mar-17
5-Apr-17
19-Apr-17
3-May-17

PASAL 2
PASAL 2
PASAL 3
PASAL 4
PASAL 5
PASAL 6
PASAL 7
PASAL 8

WA-09/Fs 9A/17

17-May-17

PASAL 9 A

WA-10/Fs 9B/17

7-Jun-17

PASAL 9 B

WA-11/Fs 10/17

21-Jun-17

PASAL 10

WA-12/Fs 11/17

5-Jul-17

PASAL 11

WA-13/Fs 12A/17

19-Jul-17

PASAL 12 : 1-9

WA-14/Fs 12B/17

2-Aug-17

PASAL 12 : 10-17

WA-15/Fs 13A/17

16-Aug-17

PASAL 13 : 1-10

WA-16/Fs 13B/17

6-Sep-17

PASAL 13 : 11-18

WA-17/Fs 14A/17

20-Sep-17

PASAL 14 : 1-8

WA-18/Fs 14B/17

4-Oct-17

PASAL 14 : 9-20

WA-19/Fs 15/17

18-Oct-17

PASAL 15

WA-20/Fs 16A/17

8-Nov-17

PASAL 16 : 1-11

WA-21/Fs 16B/17

22-Nov-17

PASAL 16 : 12-21

WA-22/Fs 17A/17

6-Dec-17

PASAL 17 : 1-9

WA-23/Fs 17B/17

20-Dec-17

PASAL 17 : 10-18

WA-24/Fs 18A/18

10-Jan-18

PASAL 18 : 1-12

WA-25/Fs 18B/18

24-Jan-18

PASAL 18 : 13-24

WA-26/Fs 19A/18

7-Feb-18

PASAL 19 : 1-10

WA-27/Fs 19B/18

21-Feb-18

PASAL 19 : 11-21

WA-28/Fs 20A/18

7-Mar-18

PASAL 20 : 1-6

WA-29/Fs 20B/18

21-Mar-18

PASAL 20 : 7-15

WA-30/Fs 21A/18

4-Apr-18

PASAL 21 : 1-8

WA-31/Fs 21B/18

18-Apr-18

PASAL 21 : 9-27

WA-32/Fs 22A/18

9-May-18

PASAL 22 : 1-11

WA-33/Fs 22B/18

23-May-18

PASAL 22 : 12-21

6-Jun-18

UJIAN

BAHAN UJIAN

UJIAN 1 (Pend, Wahyu 1-5)

WA-P sd WA-05

UJIAN 2 (Wahyu 6-11)

WA-06 sd WA-12

UJIAN 3 (Wahyu 12-17)

WA-13 sd WA-23

UJIAN 4 (Wahyu 18-22)

WA-24 sd WA-33

