
 
WAH12:01. TANDA AJAIB  

DI LANGIT, SEORANG PEREMPUAN 
 

SEORANG PEREMPUAN 
Siapakah perempuan ini? Perempuan 
dalam Alkitab dapat melambangkan 3 
golongan, yaitu: 
a. Umat Israel Yes 54:6.  
b. Gereja Tuhan 2Kor 11:2, Ef 5:25, 
29,32.  
c. Orang kafir, yg kelak jadi pengantin 
antikris Wh 17:3. 

Perempuan di sini adalah Gereja.  
Bukan orang kafir (berdosa), karena 
berpakaian matahari, bulan dan bin-
tang, lambang dari pekerjaan Allah. 
Juga bukan orang Israel, sebab: 
1. Rom 11:25,26. Ini masih masa untuk 
Gereja. Israel menolak Tuhan Yesus se-
bagai Mesias, sekarang mereka akan 
disucikan dalam masa kesukaran Yakob 
Yer 30:7-8. 
2. Israel biasa digambarkan sebagai istri 
Tuhan atau Jehovah. Gereja adalah 
isteri Anak Domba Wh 19:7; 21:9.  
3. Israel tidak mungkin menjadi sem-
purna atau melahirkan golongan yg 
sempurna, karena masih menolak Tu-
han Yesus sebagai Juru selamat Roma 
3:20.  

Apakah Perempuan ini pengantin 
Kristus yg sempurna itu? 
Belum! Ini adalah Gereja akhir zaman, 
karena:  
1. Pengantin tidak mengandung 9 bu-
lan, tapi seorang gadis Wah 14:4. 
2. Tidak dapat duduk di tahta, tetapi 
anaknya dapat Wah 14:5.  
3. Sempurna tidak ber-teriak2, tidak 
merasa sakit lagi Wah 12:2. 
4. Tidak lari dari musuhnya Wah 12:13. 
5. Tidak perlu dibantu lagi Wah 12:14. 
6. Tidak perlu diberi makan/ dipe-
lihara lagi Wah 12:6. 
Jadi ini Gereja akhir zaman yg banyak 
melahirkan anak, salah satu hasilnya 
adalah orang sempurna. 
 

DAN TERLIHATLAH SUATU AJAIB 
BESAR DI LANGIT 

Ajaib berarti lain dr biasanya. Mengapa 
dikatakan ajaib? Sebab ia berpakaian 
matahari, bulan dan bintang. Inilah 
gereja Akhir zaman yg hidup dalam 
terang yg cemerlang seperti matahari 
bulan bintang. Meski masih hidup di 
dunia, tapi ia berkuasa dalam dunia 
roh, menang melawan iblis dan semua 
pengikutnya, sehingga jadi suatu ajaib 
bagi dunia. Jauh berbeda dari orang 
dunia dan Gereja di hari2 yg lalu Wah 
22:11, Yer 24:3,1Pet 4:4. 

Tiga tanda Gereja akhir zaman yg 
akan masuk dalam kesempurnaan: 
1. BERPAKAIAN MATAHARI. 
Terang  = hidup benar Ams 4:18. 
Matahari = Hidup benar yg sempurna. 
Inilah kesaksian dari Allah Bapa 1Yoh 
5:7-8. Inilah orang yg hidup benar MAK 
DSY (di Mana saja, dalam hal Apa saja, 
dan Kapan saja, Dahulu, Sekarang dan 

Yg akan datang) dan dalam segenap 
segi hidup 1Pet 1:15-16. Meningkat 
terus sampai kesucian yg tertinggi Maz 
48:2, 2Kor 3:18. Bagi orang seperti ini, 
Allah Bapa memberikan kesaksianNya, 
seperti Mat 3:17. 
Ini ajaib, sebab: 
1. Bisa hidup suci di akhir zaman itu 
berarti lulus dalam Polarisasi akhir 
zaman Wah 22:11, menjadi makin suci, 
karena orang2 lain hidup dalam dosa, 
Kristen Halaman hanyut dalam arus 
dosa dan menjadi makin najis.  
2. Tumbuh dalam rencana Allah yg be-
sar Maz 60:14, bahkan sampai sem-
purna. 
3. Tidak dikalahkan.  
 
2. DAN BULAN DI BAWAH KAKINYA 
Bulan adalah tanda darah Kis 2:20, 
Wah 6:12. Darah adalah tanda seng-
sara, aniaya, salib, inilah tanda darah 
adalah tanda dari Anak manusia Yes 
53:3,1Yoh 3:7-8. Orang2 yg mau pikul 
salib, menderita karena kebenaran ti-
dak akan berdosa 1Pet 4:1, akan me-
miliki kesaksian dari Anak Allah dalam 
dirinya Mat 10:32, dan tumbuh terus 
Rom 8:36-37, 2Kor 4:10-12, Ibr 2:10.  

Mengapa Gereja yg berdiri di atas 
bulan itu ajaib? Karena penuh pe-
ngorbanan, berani korban apa saja, 
menderita apa saja demi hidup sesuai 
dgn Firman Tuhan, Firman menjadi da-
ging, nyata di dalam hidupnya,  sehing-
ga hidupnya jadi seperti Kristus, penuh 
kuasa 1Kor 1:18, Luk 24:19, ajaib! 

 
3. DAN DI ATAS KEPALANYA 
Kepalanya tidak memakai mahkota 
dunia, tapi mahkota ilahi, yg nampak di 
hadapan Allah. Jangan hanya memi-
kirkan mahkota dunia (uang, pangkat, 
kepintaran dll) tapi tetapkanlah pikiran 
kita pada perkara2 yg di Atas Kol 3:1-2, 
Mat 16:23, Yoh 8:23. 
 

DAN SEBUAH MAHKOTA DARI  
12 BINTANG 

Bintang adalah lambang pekerjaan dan 
pimpinan Roh Kudus Mat2:9-10. 
12 = Rasul2, yaitu orang2 yg sepe-
nuhnya hidup dipimpin oleh Roh Kis 
11:12, meskipun tidak cukup terpelajar, 
asal taat dipimpin Roh,Tuhan bisa pakai 
1Kor 1:26-27. Musa, Yusak, Gideon, 
Yefta dll adalah orang2 yg dipimpin 
Roh, bukan dipimpin dgn akalnya.  

Letaknya di kepala, mengepalai, 
memimpin Gereja masuk dalam ren-
cana kesempurnaan Allah 1Yoh 3:7-8. 
Kegerakan Roh Kudus Hujan Akhir Yes 
32:15, Kis 2:17-19 akan betul2 digenap-
kan, bahkan pengurapan tanpa batas 
Zak 4:14, mahir berjalan menurut pim-
pinan Roh Kudus, limpah karunia 1Kor 
1:7, sehingga timbul banyak mujijat 
dan tanda2 ajaib Yoh 14:12. 
Pimpinan Roh Kudus inilah yg akan 
menjadi mahkota, kemuliaan dari 
Gereja akhir zaman. Bukan teknologi 
canggih, kepintaran manusiawi, keka-
yaan, atau perkara2 fana lainnya, tapi 

pimpinan dan kuasa Roh Kudus, seperti 
Elisa, rasul2 Kis 11:12, Luk 4:18. Diser-
tai dgn hidup suci, penyerahan, pe-
ngorbanan Yoh 21:18 & pengertian FT, 
Gereja akan tumbuh dengan cepat 
sampai kepada kesempurnaan. 
 
WAH 12:2. PEREMPUAN YANG SAKIT 

BERANAK 
 

SEDANG MENGANDUNG 
Berbeda dgn sebelumnya, kelahiran di-
sini adalah kelahiran sempurna, meng-
hasilkan orang2 sempurna. Dalam 
Gereja akhir zaman ada orang2 yg tum-
buh sampai sempurna. Mungkinkah? 
Ya! Sebab ke-3 oknum Allah ikut be-
kerja sehingga Gereja akhir zaman 
mampu melahirkan orang2

 
yg sempur-

na. Bayi di sini menunjukan lamanya 
sebagai orang sempurna, itu masih 
baru, masih bayi, tapi sudah sempurna.  
 

DAN BERTERIAK OLEH SEBAB SAKIT 
BERANAK DAN DI DALAM KESAKITAN 

HENDAK MELAHIRKAN 
 

BERANAK 
Secara jasmani karena  akibat dosa Kej 
3:16.  
Secara rohani: 
1. Orang yg menangkan jiwa sampai 
orang tersebut selamat, lahir baru, itu 
sakit dan susahnya seperti orang mela-
hirkan anak Gal 4:19; 1Kor 4:15. Harus 
bersedia korban, sakit, menderita, baru 
dapat melahirkan anak

2
 rohani. Bukan 

dgn kekuatan sendiri, tapi dgn kuasa 
Roh Kudus Kis 1:8.  
2. Melahirbarukan jiwa2= membimbing 
dari Pintu Gerbang s/d Pintu Kemah. 
3. Lahir sempurna. 1Yoh 3:9, seperti 
dalam Wah 12:2. Inilah orang2 yg 
menjadi sempurna, yg boleh duduk dgn 
Kristus di atas tahta Bapa Wah 3:21.  

Perempuan yg banyak anaknya itu 
indah. Mengapa indah? Sebab. 
a. Ini adalah kehendak Allah Mat 
28:19-20. Gereja yg penuh dgn Roh Ku-
dus akan ber-biak2

 
dgn limpah, Roh 

Kudus memberi kuasa untuk ber-biak2
 

Kis 1:8 sehingga jumlah orang yg perca-
ya dan diselamatkan terus meningkat 
Kis 2:47, 4:4; 5:14; 9:31; 11:21; 14:1. 
Jangan ber-biak2

 
dgn akal, uang, paksa-

an, dll, itu hanya menghasilkan Kristen 
tradisi, justru mengacau dan undur Kel 
12:33,38.  
b. Melahirkan jiwa2

 
itu dgn banyak sa-

kit Gal 4:19, tapi itu justru akan men-
jadi mahkota kita. 
   Lawannya: Gereja yg mandul (ada 
batas waktu), ini terkutuk Mat 21:19, 
akan ditebang Luk 13:9; Mat 3:10. 

Jadi, kandungan Gereja akhir za-
man itulah orang

2
 suci yg ditumbuh-

kan sampai lahir sempurna. 
Dalam melahirkan jiwa2 secara 

rohani juga ada sakit, sengsara Gal 
4:19. Tanpa berani sengsara, tidak akan 
ber-buah

2
. Lebih

2
 untuk kelahiran sem-

purna (=Tirai), ada kesakitan dan seng-
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sara yg lebih banyak. Inilah Golgota! 
Tidak heran ada teriakan kesakitan, 
seperti Anak manusia Ibr 5:7, Mat 
26:39, Luk 22:44. Dgn banyak sengsara, 
Ia disempurnakan, begitu juga Gereja 
Ibr 2:10. Harus mahir pikul salib, mahir 
sengsara Kis 14:22, karena mematikan 
daging Rom 6:6, baru bisa tumbuh dan 
lulus setiap kali, sampai akhirnya sem-
purna 1Pet 4:17.  
 
WAH 12:3. NAGA MERAH DI LANGIT. 

 
MAKA TERLIHATLAH SUATU AJAIB  

YANG LAIN 
Selain perempuan, ada tanda ajaib lain 
di langit, yaitu naga merah.  
a. Ini ajaib di dalam dosa. Dosa me-
ningkat begitu hebat, melebihi batas, 
sampai tidak masuk akal, tidak bisa 
percaya, begitu keji, najis dan dibuat 
dgn sangat ajaib, sampai  menjadi tan-
da ajaib, dan membuat orang2 ter-he-
ran2. Seperti zaman Nuh & Lut Luk 
17:26-30, dan itu menarik hukuman 
Allah. Akan ada banyak kejatuhan akhir 
zaman 2Tes 2:3. 1Tim 4:1 
b. Ajaib dalam dosa ini jadi pilihan yg 
lain pada akhir zaman. Orang yg ingin 
atau cinta perkara2 dosa akan men-
dapat pilihan yg cocok dgn hatinya, 
sehingga makin tumbuh pesat dalam 
dosa Wah 22:11.  
c. Jadi iklan setan, bapa penipu Yoh 
8:44, Wah 12:9  yg dipamerkan dgn 
segala daya tarik dosa yg paling top, 
untuk menjerat manusia ke dalam dosa 
dan kebinasaan, lebih2 orang yg 
terpilih Mat 24:24. 
 

DI LANGIT 
Ini juga di langit (= alam roh), seperti 
perempuan itu. Mereka menyerang 
dalam dunia nyata, juga dari alam roh, 
makin meningkat. Tanpa kuasa Ilahi, 
akan mudah gugur. Kita perlu selalu 
penuh dan taat dipimpin Roh, sebab itu 
teruslah tekun berdoa dalam Roh dan 
Kebenaran.  
 
DAN LIHATLAH SEEKOR NAGA BESAR 

Ini adalah iblis Wah 12:9.  
Mengapa? 
1. Ini golongannya ular yg cerdik, te-
tapi jahat Kej 3:1, Mat 10:16. 
2. Suka menelan orang Yer 51:34, ini 
sifat iblis Yoh 8:44. Nebukadnezar Yer 
51:34, Mesir Yeh 29:3 juga diumpama-
kan sebagai naga.  
 

YANG MERAH 
Ini warna dosa, seperti Edom Kej 25:25. 
Ini kebalikan dari warna merah darah 
Tuhan Yesus, yg melawan dosa sampai 
berdarah Ibr 12:4, 1Pet 4:1. Lawan, ka-
lahkan dosa sejak dr dalam pikiran, 
angan2 Gal 5:24, Ef 4:27. Jangan se-
perti orang2 zaman Nuh yg justru: 
1. Merangsang, memacu, meningkat-
kan dosanya Kej 6:2. Ini yg selalu 
dikerjakan iblis dan memuncak pada 
akhir zaman. Sehingga 
2. Merah menjadi warna kemuliaan-
nya Fil 3:19. Lebih2 dgn kepintaran dan 
kreasi manusia, membuat orang2 ka-
gum dan gemetar, satu per satu orang2 
Halaman (suam, mendua) ikut dalam 
arus dosa, karena itu 

3. Dosa2 memuncak seperti dosa za-
man Nuh, dosa sempurna, dan itu 
menarik hukuman Allah.  
 

BERKEPALA TUJUH 
Kepala = pikiran, kepintaran.  
7 = sempurna dalam pikiran dosa, tidak 
mau bertobat! Pikiran iblis yg sem-
purna dalam dosa, menjadi dalang dari 
segala "perkara2 merah" yg dipamer-
kan dalam tanda ajaib ini, yg menipu 
manusia sehingga terseret dalam dosa 
yg terus meningkat sampai sempurna 
Wah 9:21; 16:9,11,21. Tanpa memiliki 
pikiran Kristus, pasti tertipu siasat iblis. 
 

BERTANDUK SEPULUH 
Tanduk = kuasa & kekuatan 1Raj 22:11. 
Sepuluh = hukum Allah.  
Iblis mempunyai kuasa dan kekuatan, 
dan karena kesombongannya, dipakai 
untuk melawan hukum2 Allah Yes 
14:13-14. (Lawan dari Luk 10:27). Iblis 
juga menawarkan dan mengisi manusia 
dgn kehausan akan kuasa, hormat, puji, 
sampai Hawa jatuh dalam dosa. 
3 Tanduk lebih, sebab hanya ada 7 
kepala, tetapi ada 10 tanduk.  

3 menceritakan angka ilahi. Iblis 
selalu meniru cara kerja Allah. Contoh: 
Tiga kesatuan Iblis (Iblis, Antikris, nabi 
palsu) melawan Trinitas Allah. Iblis sen-
diri atau setan2 masuk ke dalam manu-
sia (menguasai, memberi kuasa lebih 
banyak agar melawan hukum2 Allah)  
untuk melawan cara kerja "Immanuel" 
Mat 1:23. Dgn demikian Iblis menan-
duk manusia, menyesatkannya dalam 
banyak dosa, untuk akhirnya mem-
binasakan jiwanya. Tapi dgn Kristus, 
kita lebih kuat 1Yoh 4:4; 5:4, Rum 8:31. 

 
DAN ADA TUJUH MAHKOTA DI ATAS 

KEPALA2-NYA 
Mahkota = kemenangan. 
Tujuh      = sempurna.  
Se-olah2 naga itu menang sempurna, 
tetapi itu semu, bukan kemenangan yg 
betul, sebab memang dalam zaman 
Antikris Allah membiarkannya. Segera 
waktunya selesai, ia akan dibinasakan.  
Tetapi sekarang ia sudah memakai 
mahkotanya, dan selalu selalu berkata 
bahwa ia akan menang melawan Allah 
dalam perang Harmagedon, dan akan 
menjadi lebih tinggi daripada Allah. 
Memang Iblis itu penipu, mulutnya 
besar! Sebenarnya ia sudah kalah dan 
tetap akan kalah untuk se-lama2nya.  

Sekarang pun Iblis menawarkan ba-
nyak mahkota (kemewahan, prestasi, 
sukses, kesenangan) seperti yg pernah 
ditawarkannya kepada Anak manusia 
Mat 4:8-9, sehingga banyak orang ter-
giur dan mengikut Iblis, sebab itu iblis 
akan menang besar atas orang2 di jalan 
lebar. Juga dalam meterai I, banyak 
orang akan ikut ajaran sesat. Jangan 
sampai kita tergiur oleh kemuliaan 
mahkota iblis. Prinsip semua mahkota 
dari iblis adalah daging. Yg punya mah-
kota dapat hidup limpah dalam keda-
gingan, ini menyesatkan dan membina-
sakan. Tuhan menyediakan mahkota yg 
kekal 1Kor 9:24-25, mahkota kebe-
naran 2Tim 4:7-8 mahkota kehidupan 
Yak 1:12 Wh 2:10, mahkota kemuliaan 
1Pet 5:4, 1Tes 2:19, Pil 4:3. Prinsip 
semua mahkota dari Allah ialah salib 
Rum 8:17-18; 2Kor 4:16-17. Cari dan 
pelihara mahkota dari Tuhan Wah 3:11.  

 

WAH12:04. KEJATUHAN BESAR  
DI AKHIR ZAMAN 

 
MAKA EKORNYA 

Biasanya ekor itu tidak berarti, tapi di 
sini justru menyeret 1/3 dr bintang di 
langit! Peningkatan dosa yg hebat da-
lam M-70-D akan menjadi tantangan 
dan jerat yg hebat. Orang beriman yg 
tidak bersedia mulai sekarang supaya 
bisa bertumbuh dan terus hidup dalam 
kesucian dan kemenangan, akan jatuh! 
Bersedialah Mat 24:42, sebab yg akan 
datang itu lebih hebat! 

Ekor ini menggambarkan bagian 
dosa di dalam pikiran, yg permulaan, yg 
"paling ringan", sehingga banyak dire-
mehkan. Pikiran dosa itu sudah dosa 
Ams 23:7, Mat 5:28, Ef 4:27. Jangan 
membiarkan/ menikmatinya Ibr 3:13, 
15, supaya jangan sampai menguasai 
kita Kej 6:5, Yak 1:15. Jangan mere-
mehkan ekor ular, tapi tangkap dan 
buang. Justru disini terletak keme-
nangan orang beriman Kel 4:4. 

 
MENYERET 

Orang2 yg tidak mau menangkap dan 
membuang ekor ular (= kalah dalam 
pikirannya),  ia tidak akan mempunyai 
tongkat kuasa Allah Kel 4:4, akan jatuh 
dalam zaman antikris!  
 

SEPERTIGA 
Saat itu kejatuhan menjadi hal yg 
umum, sebab jumlahnya banyak 33,3 
%, se-olah2 biasa, normal, padahal itu 
nasib celaka untuk kekal! Jangan ang-
gap ini wajar tapi ini celaka besar. Dosa 
yg merah hebat itu masuk Gereja dan 
menjatuhkan 1/3 bintang2, mengaki-
batkan goncangan besar dalam Gereja. 
Tuhan sudah nubuatkan dalam 1Tim 
4:1, 2Tes 2:3.  
 

BINTANG DI LANGIT 
Orang beriman itu keturunan Ibrahim 
Gal 3:7.  
Ada 2 macam turunan Ibrahim yaitu : 
a. Seperti pasir di laut, tidak bisa jatuh, 
sebab memang tempatnya sudah di 
bawah. Ini orang2 Kristen duniawi, me-
nyatu dgn dunia, di-injak2 segala per-
kara duniawi. 
b. Seperti bintang di langit. Ini orang2 
yg rohani, lahir baru, penuh RK dan 
bersinar, menjadi pelita di langit untuk 
seluruh dunia. Orang2 seperti ini masih 
bisa jatuh sekalipun hidup tinggi dalam 
kesucian, karena tidak ber-jaga2

 
se-

hingga kena tipu daya setan.  
Gereja atau orang2 Kristen akan betul2 
diuji  dalam M-70-D ini. Fondasi harus 
kuat Mat 7:24-27. 
 

LALU MELEMPARKANNYA KE BUMI 
Dilempar ke bumi artinya betul2 rusak 
dalam dosa, di-injak2 segala perkara 
dosa dan duniawi, karena :   
a. Kesempatan berbuat dosa limpah, 
seluruh dunia tenggelam dalam dosa 
Kel 23:2, 2Tim 3:13. 
b. Pekerjaan setan sangat meningkat, 
menjatuhkan manusia ke dalam dosa 
Wah 22:11. 
c. Cepat tumbuh dalam dosa 2Pet 2:20, 
Ef 4:19, 8x lebih jahat Mat 12:45, lebih 
dari orang kafir 1Kor 5:1,Yer 18:12-13, 
bahkan sampai sempurna dalam dosa. 
d. Berbalik jadi lawan dr Gereja, seperti 
Yudas 1Yoh 2:19. 

WA-13/12/17/ 19 Jul’17 (K6303) 2/4 



Orang2 ini tidak akan ikut dalam peng-
angkatan, di-injak2 Antikris, bahkan ja-
di kaki tangan antikris atau antikris sen-
diri, seperti Yudas. 
 

DAN NAGA ITU BERDIRILAH  
DI HADAPAN PEREMPUAN YANG SIAP 

UNTUK MELAHIRKAN. 
Perempuan lawan naga, gereja lawan 
iblis = satan. 
1. Pertempuran yg dahsyat. Bukan 
Gereja melawan setan, tetapi Allah yg 
ada di dalam perempuan itu melawan 
satan. Kalau Gereja mengerti hal ini, ia 
tidak berperang dgn kekuatannya sen-
diri, tapi bersandar pada kuasa Allah 
Kel 14:14, Yes 30:15, justru dgn de-
mikian gereja akan menang.  
2. Perempuan yg siap melahirkan anak 
yg sempurna ini berteriak sebab me-
rasa sakit dr dalam dan ada ancaman 
dr luar. Ini seperti hendak masuk me-
nembus "Tirai",  masuk dalam Ruangan 
Maha Suci. Tetapi Tirai sudah robek. 
Meskipun demikian, ini tidak mudah, 
berat. Inilah Golgota, mati sepenuhnya 
dari daging, dari diri sendiri. 

Iblis sendiri menjaga di depannya, 
rasa2nya tidak mungkin lepas dr 7 ke-
pala naga yg ganas itu. Tapi kalau su-
dah sampai waktunya, dgn Allah, Dia 
sanggup memimpin kita menembus 
Tirai dan menjadi sempurna. Dalam M-
70-D, akan ada 144.000 orang "lahir 
sempurna".  

 
HENDAK MENELAN ANAKNYA, 

SEGERA SESUDAH IA DILAHIRKAN 
Ini rencana naga, tapi ini hanya mulut 
besarnya, karena Putra yg lahir, lang-
sung naik ke Tahta Allah, si Naga tidak 
berdaya apa2 terhadap Putra itu. 
Ancaman ini hanya mulut besar iblis 
untuk me-nakut2i. Orang yg tidak me-
ngerti akan mati ketakutan Luk 21:26. 
Sebab itu kita perlu mengerti Firman 
Tuhan, terutama tentang rahasia2 pe-
ristiwa akhir zaman Mat 10:26-27, dan 
senantiasa hidup taat dipimpin Roh Gal 
5:16, Rom 8:13, dan dgn menebus 
waktu Ef 5:16 KJV. 
 

WAH 12:5. ANAK LAKI-LAKI YANG 
MEMERINTAH DGN TONGKAT BESI 

 
SEORANG ANAK LAKI-LAKI 

Ini bukan arti jasmani, sebab dalam 
Tuhan laki2 dan perempuan itu sama 
Gal 3:28. Ini laki2 secara rohani 1Kor 
16:13, adalah orang2 yg dapat dan be-
rani hidup sebagai prajurit Allah Bil 1:2, 
berani berperang lawan setan 2Tim 
2:4, Ef 6:12, bisa mengalahkan daging 
dan dunia, sebab mahir pikul salib. 
Orang seperti ini yg bisa tembus Tirai 
dan jadi sempurna. 
Jadi, anak laki2 ini adalah orang yg 
sempurna dalam kesucian. Bukti: 
1. Langsung duduk di tahta Allah. 
2. Memerintah segala bangsa dgn 
tongkat besi, bersama dgn Kristus.  
 

LALU IA MELAHIRKAN 
Kelahiran disini adalah lahir sempurna 
1Yoh 3:9, yaitu tebus tubuh yg sudah 
lama di-tunggu2 Rom 8:23 (lihat buku: 
Tubuh Nyawa Roh dan Tebus tubuh, 
dari Penerbit Bukit Zaitun). Pada wak-
tu lahir baru, roh kita ditebus sehingga 
bebas dari dosa Ef 1:14, 4:30 tetapi tu-

buh belum Luk 21:28. Pada waktu 
seorang tembus Tirai (jadi sempurna), 
mk musuh yg terakhir (maut) dikalah-
kan 1Kor 15:26, maka ia lahir sempur-
na, atau mengalami tebus tubuh, ber-
ubah dalam sekejab menjadi tubuh ke-
muliaan. Allah tidak punya tanggal la-
hir, tapi orang2 menjadi sempurna se-
perti Kristus itu ada tanggal lahirnya! 

Henokh sudah mengalaminya Ibr 
11:5, Pada waktu kelahiran sempurna 
ini, orang itu berubah dalam sekejab 
menjadi tubuh kemuliaan (seperti He-
nokh, Elia dan Musa), tubuh yg lama 
lenyap berubah menjadi tubuh kemu-
liaan Pil 3:21. 

 
YANG AKAN MEMERINTAH 

Anak laki2 ini bukan bayi, sebab ia 
menjadi pemerintah. Ia sudah dewasa, 
bahkan sempurna,  tetapi di dalam 
ukuran waktu sebagai orang sempurna, 
ia masih baru, masih bayi. Memerintah 
berarti menjadi raja, di hadapan Bapa 
Wah 1:6;5:10;20:6; 22:5. Anak laki2 ini 
memerintah dalam tingkatan sempur-
na. Juga semua orang yg ikut peng-
angkatan akan memerintah dgn Tuhan, 
tetapi masing2 pada tingkatan yg ber-
beda2, sesuai dgn tingkat rohaninya. 
Pemerintahan ini terjadi di dalam Ke-
rajaan 1000 tahun, sebab hanya kera-
jaan ini yg mempunyai pemerintahan 
tongkat besi. 
 

SEGALA BANGSA 
Ini pemerintahan atas seluruh dunia. 
Kristus akan memerintah seluruh bumi 
dalam Kerajaan 1000 tahun. Sebelum-
nya, dalam zaman antikris, antikris su-
dah berhasil memerintah seluruh du-
nia, tapi bukan dgn kebenaran, melain-
kan dgn kejahatan dan dosa.  
 

DGN SEBUAH TONGKAT BESI 
Ini suatu pemerintahan yg sangat keras 
(lihat dalam Wah 2:27). Kristus dan 
orang2 suci dalam tubuh kemuliaan 
menjadi pemerintahnya, semua dosa 
dan kesalahan dibongkar dgn jelas dan 
dihukum tanpa ampun, seperti tongkat 
besi memukul periuk belanga Yes 11:3-
5, sebab itu ada damai yg nyata. Ini 
merupakan ciri2 pemerintahan tongkat 
besi. 
 
KEMUDIAN ANAKNYA ITU DIANGKAT 

NAIK 
Kata "diangkat" disini = harpazo =sama 
dgn pengangkatan pribadi dalam 1Tes 
4:17 = "terangkat" sampai ke langit yg 
ke-3 2Kor 12:2,4. Perempuan itu sen-
diri kemudian menyusul dgn memakai 
"sayap burung nazar", pergi ke padang 
gurun, suatu tempat yg disediakan oleh 
Allah, dipelihara 3,5 tahun Wah 12:6, 
14, tidak akan pernah jatuh /gugur lagi.  
 
DIANGKAT NAIK KEPADA ALLAH DAN 

KEPADA TAHTANYA 
Langsung duduk di tahta Allah, dgn 
Kristus Wah 3:21. Suatu tempat yg 
terlalu tinggi. Tanpa Firman Tuhan, tan-
pa kemurahan dan anugerahNya yg 
amat besar, tak mungkin bisa jadi.  
Untuk lepas dari dosa saja sudah mus-
tahil bagi manusia, apalagi ini jauh le-
bih tinggi, bahkan jadi sempurna se-
perti Allah Yoh 10:35. Orang2 Yahudi 
menganggap hal ini penghujatan, se-
bab manusia mau menjadi seperti 
Allah, tetapi inilah rencana Allah yg luar 
biasa bagi manusia, sampai Daud ter-

kagum2 Maz 8:5-7. Percayalah, dan 
setialah dari hal kecil, pasti akan 
mengalaminya Luk 16:10. 
 
WAHYU 12:6  PEREMPUAN YANG LARI 

KE PADANG GURUN 
 

LALU PEREMPUAN ITU LARI 
Sesudah melahirkan anak yg diangkat 
ke tahta Allah, perempuan itu lari ka-
rena dikejar oleh ular naga. Ini adalah 
urut2-an kronologis yg sepotong2. 
Dalam ayat 13-17 akan dijelaskan lagi 
peristiwa ini dgn lebih terinci, disini 
hanya garis besarnya saja. 

Perempuan ini lari, berusaha meng-
hindar dari kejaran naga yg hendak 
menganiayanya Wh 12:13, sampai satu 
saat ia terbang ke padang gurun. Ini 
bukti bahwa perempuan dalam Wah 12 
ini belum sempurna. Mengapa perem-
puan ini tidak diangkat seperti anak-
nya? Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak! 
Anak dan ibunya sama2 dibawa ke 
Surga, tetapi si anak ke tahta Allah 
(Surga tingkat III) dan perempuan ini ke 
padang gurun (Surga tingkat II). 

 
KE PADANG GURUN 

Padang gurun ini bukan arti jasmani, 
bukan satu padang gurun di dunia. Bila 
jumlah orang Kristen th 2010 = + 2,17 
Milyar, maka pada akhir zaman, jumlah 
ini akan lebih meningkat karena dalam 
hujan akhir akan ada banyak jiwa di-
menangkan untuk Tuhan. Bila 1/3 jatuh 
kembali Wah 12:4, (tetap pakai statistik 
tahun 2010), maka masih ada sisa 
(dipotong orang2 yg undur, “pasir di 
laut”) + 1,447 milyar orang, yg akan 
pergi ke padang gurun. Mana ada pa-
dang  gurun di dunia yg dgn tiba2 dapat 
menampung orang sebanyak itu sela-
ma 3,5 tahun? Tidak mungkin. Sebab 
itu padang gurun ini adalah Kerajaan 
Surga tingkat II, "tempat yg disediakan 
Allah", bukan disediakan oleh manusia 
Wah 12:6. (Akan dipelajari lebih men-
detail dalam ayat ke 14). 
 

TELAH DISEDIAKAN SUATU TEMPAT 
OLEH ALLAH 

Allah sudah punya rencana yg terinci 
dan lengkap. Tepat pada saat2 yg gen-
ting itu meningkat sampai puncaknya, 
tiba2 Gereja Tuhan diangkat dan hilang 
dr dunia, berpindah ke Surga tingkat II. 
Sesuai dgn tingkat rohaninya di dunia. 
Tak perlu kuatir, perencanaan dan pe-
meliharaan Allah itu sempurna Yes 
26:3. 
 

SUPAYA MEREKA MEMBERI MAKAN 
DIA DI SANA 

Ini bukan memberi makan biasa, tetapi 
inilah pesta kawin Anak Domba Allah 
yg luar biasa! Ini saat yg di-tunggu2 
orang beriman dr segala zaman, bah-
kan juga oleh Tuhan Yesus Ibr 12:2. Apa 
yg dihidangkan Allah? Tidak disebutkan 
disini, tetapi pasti sesuatu yg amat 
indah. Orang2 ini semua berada dalam 
tubuh kemuliaan, bisa makan perkara2 
jasmani, juga perkara2 rohani. Semen-
tara itu di dunia iblis, antikris, dan 
segala tentaranya juga berpesta meng-
aniaya orang2 beriman yg tertinggal 
dan orang2 lainnya juga.  
 

1260 HARI 
= 3,5 tahun, berarti sepanjang Kerajaan 
Antikris di dunia. Selama di dunia ada 
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aniaya yg paling top, di Surga (yg seka-
rang) juga ada pesta yg paling top. 
Belum pernah ada sukacita yg sehebat 
dan seindah ini. Pesta Ahasyweros se-
lama 180 hari, pesta Allah selama 1260 
hari, 7x lebih lama dr pesta manusia yg 
terbesar! 

Selain itu juga terjadi pembagian 
mahkota dalam Kursi Pengadilan Kris-
tus Rum 2:6,16; 14:10,12; 2Kor 5:10; 
Wah 11:18. Setelah ini mereka mema-
kai mahkotanya, seperti Kristus juga 
Wah 19:12. Ini hari2 yg amat indah, rin-
dukanlah. 

 
WAH 12:7 MIKHAEL BERPERANG 

MIKHAEL ialah salah satu penghulu 
malaikat di surga, yg telah beberapa 
kali berperang melawan iblis Dan 
10:13,21, Jud 9, tapi ia tidak pernah 
mencerca. Ia dapat menguasai, me-
ngendalikan mulutnya. Ini salah satu 
tanda kesempurnaan Yk 3:2, Wah 14:5. 
Mengapa Mikhael yg berperang, me-
ngapa bukan Tuhan sendiri atau Allah 
Bapa? Allah dan Tuhan Yesus terlalu 
besar bagi iblis, ia akan hancur dan 
tidak bisa berkutik lagi. Cukup Mikhael 
untuk sekedar mengusir dari Surga, 
sebab Allah masih "memerlukan" iblis 
dalam menyempurnakan rencanaNya, 
untuk mengolah & menyempurnakan 
hamba2Nya, seperti Herodes yg jadi 
"ujian akhir" bagi Yohanes Mrk 1:14. 
Juga di sini, Iblis yg marah besar Wah 
12:12 itu jadi ujian akhir bagi umatNya, 
orang2 yg tertinggal, dan bangsa Israel 
yg keras tengkuk. 

BILA? Dalam 3,5 tahun pertama 
Minggu ke-70 Daniel, sebelum peng-
angkatan, sebab Perempuan itu masih 
ada di dunia Wah 12:13. Biasanya Tu-
han mempersiapkan umat-Nya dahulu, 
baru mengizinkan ujian besar itu da-
tang, bukan sebaliknya. Tubuh Kristus 
di dunia disiapkan dgn Hujan Akhir dan 
pembukaan Buku yg termeterai dulu, 
baru sesudah itu ujian datang.  

 
MAKA TERJADILAH PEPERANGAN  

DI SURGA 
Ini bukan perang jasmani sebab di alam 
roh, dan dimensinya lain. Mereka ber-
perang dgn kuasa2 yg tidak nampak 
mata manusia Ef 6:12, seperti nanti 
juga dalam perang Harmagedon. Senja-
tanya ialah senjata rohani 2Kor 10:3 
yaitu: 
1. Taat. Malaikat2 (juga kita) yg perang 
melawan setan Ef 6:12 harus tinggal 
dalam ketaatan yg penuh. Ini meru-
pakan zirah kebenaran (TL, KJI) sebab 
tetap taat Ef 6:14. Senjata dan kuasa 
setan tidak akan mempan. Sebab itu 
Mikhael tidak berani memaki Yud 9. 
Orang yg berbuat dosa adalah hamba 
dosa Yoh 8:34, Ef 4:27.  
2. Pedang FT itu berkuasa Ef 6:17, Ibr 
4:12. Kalau kita menaati Firman Tuhan, 
pasti menang. 

Jadi dalam perang ini sebetulnya 
setan hendak menggoda kita supaya 
marah atau berbuat dosa2 lainnya, 
sehingga keluar dr ketaatan, bertindak 
sendiri dan itu berarti kalah. 

 
MIKHAEL DGN MALAIKAT2NYA 

BERPERANG MELAWAN NAGA ITU; 
DAN NAGA DGN MALAIKAT2NYA ITU 

BERPERANGLAH 

Ternyata bukan satu oknum, tapi ba-
nyak, ramai, dahsyat. Satu malaikat 
saja dapat membunuh 185.000 orang 
dalam satu malam 2Raj 19:35.  
 

WAH 12:8. TETAPI MEREKA TIDAK 
DAPAT MENANG 

Dari permulaan iblis tidak pernah me-
nang. Iblis sudah dicampakkan ber-
ulang2, antara lain waktu berdosa Yes 
14:14-15, waktu di Golgota Yoh 19:30, 
Kej 3:15, kelak lagi dalam perang Har-
magedon dan Gog & Magog. Juga di 
sini, Iblis dkk dikalahkan oleh Mikhael, 
dan dicampakkan keluar ke bumi. 
 
JUGA TEMPATNYA DI DALAM SURGA 

TIDAK DIDAPATI LAGI 
Untuk sementara waktu Allah meng-
izinkan Iblis masuk sampai di Surga 
tingkat I, misalnya di Eden. Juga di 
Surga tingkat I di dunia, iblis masuk dan 
meng-injak2 orang2 Halaman ini. Iblis 
juga sampai sekarang boleh masuk da-
lam Surga tingkat I (tentu terselubung). 
Iblis menggunakan semua kesempatan 
yg ada, ia menuduh umat beriman 
siang dan malam Wah 12:10, Ay 1:6-12; 
Zak 3:1. Rasa2nya seperti musuh dalam 
selimut.  
Mengapa Allah mengizinkan? 
1. Bukti keadilan Allah. Di dalam  Allah  
tidak ada perkara yg gelap 1Yoh 1:5. 
Allah  itu mutlak adil dan suci, itu dapat 
"dibaca" oleh siapapun, termasuk mu-
suhnya. Iblis bisa menggugat orang2 
beriman yg bersalah kepada Allah, dan 
Allah tidak bisa membela Kalau ada 
dosa. Jangan ada dosa Ef 4:27, jangan 
ada perkara2 tersembunyi yg menda-
tangkan malu 2Kor 4:1-2.  
2. Melatih dan mengolah anak2Nya 
hidup benar di hadapan Allah. Iblis di 
Surga se-olah2 menjadi seperti jaksa yg 
terus-menerus menuduh dan menun-
tut hukuman bagi anak2 Allah yg ber-
dosa terang2an atau sembunyi2, sebab 
itu umat Tuhan tidak boleh berdosa, 
apalagi hidup dalam dosa.  
3. Mengajar anak2 Allah yg tidak 
bertobat. Tuhan membiarkan anak2-
Nya yg tidak bertobat diganggu dan di-
ajar oleh Iblis. Juga mencobai orang 
beriman yg benar seperti Ayub. Iblis tak 
bisa bertindak melebihi batas, sebab 
semua di dalam kontrol Allah, tetapi 
semua gangguan atau kesukaran ini 
menjadi pencobaan bagi umat Tuhan. 
Tuhan membiarkan kita diuji oleh iblis 
Luk 22:31. Emas yg murni akan tahan 
segala ujian dan pencobaan Ibr 2:10. 
Lebih2 nanti dalam zaman Antikris, 
orang2 Halaman diserahkan sepenuh-
nya kepada Iblis untuk diajar supaya 
jangan masuk Neraka Wah 11:2,1Kor 
5:5. Jadi, ini sebabnya Tuhan izinkan 
Iblis masuk dalam Surga tingkat I, yaitu 
supaya kita betul2 terolah, teruji dan 
tumbuh menjadi sempurna seperti 
Allah. 
 

WAH 12:9. IBLIS DAN TENTARA2NYA 
DICAMPAKKAN KE BUMI 

 
MAKA NAGA BESAR ITU 
DICAMPAKKAN KELUAR 

Sekarang Surga bersih dr naga besar 
dan setan2 lainnya. Rupa2nya ini ter-
jadi sesudah orang sempurna yg per-
tama dari Minggu ke-70 Daniel masuk 
ke Surga, kemudian disambung oleh 
orang2 sempurna lainnya yg akan 

masuk dan duduk di tahta Allah. Bagi 
orang yg sempurna, ujiannya sudah 
selesai, iblis dan setan2 sudah tidak 
"berfaedah" lagi, sebab mereka sudah 
lulus dan jadi mutlak suci. 

Juga kelak, bila semua orang ber-
iman sudah lengkap masuk dalam 
Kerajaan Surga, termasuk orang2 ber-
iman terakhir dr Kerajaan 1000 tahun, 
maka Allah membuat Surga Bumi Baru. 
Lalu iblis dan setan2 sama sekali tidak 
lagi boleh masuk ke sana, bahkan 
teringat pun tidak lagi Yes 65:17.  

 
YAITU ULAR TUA ITU YANG 

DINAMAKAN IBLIS DAN SATAN 
Iblis digambarkan sebagai ular tua, 
sebab memang dr dulu ia seperti ular, 
binatang yg paling cerdik tapi tidak tu-
lus! Manusia itu "bahan mentah" yg 
bisa terus bertumbuh menjadi seperti 
Allah atau seperti iblis. Semua mulai dr 
kesucian yg kecil, atau dosa  yg kecil. 
Sebab itu kita harus hidup dalam 
kesucian dan terus tulus, jangan hidup 
dalam dosa supaya jangan menjadi 
seperti iblis. 
 

YANG MENYESATKAN SELURUH 
DUNIA 

Ini pekerjaan iblis dan tentaranya. 
Menyesatkan berarti menjatuhkan 
orang dalam dosa, sebab tidak percaya 
akan Allah, tidak percaya akan Firman 
Allah. Firman Allah itulah kebenaran 
Yoh 17;17. Orang yg tidak percaya akan 
kebenaran, akan percaya pada yg lain, 
yg bukan kebenaran, itu berarti sesat, 
bahaya, celaka! Jangan ragu2 akan 
Firman Allah! Orang yg menjatuhkan 
orang lain ke dalam dosa, yg membuat 
orang lain ragu2, bimbang akan FT itu 
sama seperti iblis, akan dihukum Allah, 
apalagi kalau dgn sengaja. Mereka itu 
pembunuh di hadapan Allah Ams 
16:29. Anak2 Allah justru harus menja-
di terang dunia, menunjukkan jalan 
keselamatan dan kehidupan. 
 

IA DICAMPAKKAN KELUAR KE BUMI 
DAN MALAIKAT2-NYA ITUPUN 

DICAMPAKKAN KELUAR BERSAMA DIA 
Iblis tidak sendirian, ia selalu disertai 
malaikat2nya, yaitu malaikat2 yg jatuh, 
yg menjadi setan2 dan roh najis. Iblis 
merupakan suatu kerajaan yg cukup 
rapi, yg dikuasai dgn ketakutan dan 
ancaman, dan dgn demikian Iblis men-
jadi rajanya Mat 12:26. Jangan takut, 
Dia yg ada dalam kita jauh lebih besar 
1Yoh 4:4. 

Sekarang dgn Tuhan, kita juga su-
dah hidup dalam Surga Ef 2:6, Kol 1:13. 
Tp Iblis masih bisa datang, ikut dalam 
perhimpunan orang beriman yg di 
Surga tingkat I (Halaman), apalagi ting-
kat "Luar Halaman", setan bisa ikut 
serta untuk merayu dan membujuk!  

Sesudah iblis dkk diusir dr Surga, ia 
juga tidak mudah mencapai perhim-
punan orang2 suci (tingkat II), seka-
lipun kita masih di dunia Mat 18:18. 
Lebih2 dalam M-70-D, ada orang2 sem-
purna dalam perhimpunan orang suci, 
maka iblis, setan2, dan orang2 yg ada 
setan di dalamnya tidak berani men-
dekat sebab hukuman Tuhan amat 
keras 2Kor 10:6, seperti kasus Ananias 
Kis 5:5,13. Bersedialah untuk masuk 
dalam tingkatan ibadat yg suci dan 
murni, Juga pakai kerbat lama, Iblis 
dapat pintu masuk sehingga jadi pecah 
dan celaka Luk 5:38.  
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