
 
WAH 12:10-12. MASA BARU DI SURGA 

DAN DUNIA. 
 
WAH 12:10. SORAK KEMENANGAN DI 

SURGA. 
 
10a. Masa baru terjadi, sebab: 
1. Orang sempurna (bayi laki2 itu) 
mulai masuk Surga. 
2. Iblis cs diusir. Surga bersih sama 
sekali dari iblis, yang menuduh manusia 
sejak permulaan (Ay 1:6, Zak 3:1). 
"Kantor cabang" iblis di Surga tutup! 
 
Beda Surga tanpa si penuduh: 
1. "Faedah" tuduhan dan aniaya iblis 
digantikan pelayanan orang sempurna 
dengan hukum yang keras 2Kor 10:6. 
(Tetapi fasilitas dari Allah juga limpah). 
2. Mulai terdengar suara mausia yang 
ditebus, yang ada di Surga, penuh 
syukur dan me-muji2 Tuhan.  
 
10b,c. Keselamatan penuh (lahir batin) 
sudah sampai, orang2 ini mulai masuk 
Surga (mulai dengan anak laki2 yang 
diangkat). Tuhan sanggup menyempur-
nakan sampai ke akhir Ibr 7:25; 10:39. 
 
10d. Kuasa Allah cukup untuk 
menyelesaikan rencanaNya. 
 
10e,f. KerajaanNya tiba; mula2 di du-
nia Luk 11:20. Sekarang nyata di Surga 
Wah 5:10. Dengan wewenang Kristus 
(pengurapan seperti Kristus) nyata 
penuh 1Yoh 3:2, meskipun dalam dunia 
belum nyata penuh, tetapi kita tetap 
setia dan taat dalam senang, susah,  
dalam aniaya, se-olah2 ditinggalkan 
Tuhan dll, misalnya Kis 16:25. 
 
10g,i. Setan menuduh terus menerus, 
jangan takut, tetapi kita harus mengerti 
tentang pengampunan dosa sampai 
tuntas, sehingga bisa hidup dalam 
kesucian ("MAK DSY"), dan tetap penuh 
dan taat dipimpin Roh. 
 
10h. Penuduh itu akhirnya dicam-
pakkan keluar dari Surga. 
1. Surga bersih, Allah di dalam orang2 
sempurna  menggantikan menertibkan 
orang2 beriman di dunia dalam hukum 
yang keras 2Kor 10:6. 
2. Surga penuh dengan suara yang ra-
mai dari orang2 tebusan, dengan 
syukur menyembah Allah siang dan 
malam. 
 
WAH 12:11. RAHASIA KEMENANGAN 

ATAS IBLIS. 
Allah tahu lebih dahulu bahwa kita 
pasti menang, sebab itu teruslah hidup 

di pihak Allah dan taat dipimpin oleh 
RohNya. 
Ini kemenangan manusia atas iblis dan 
semua tentaranya, sebab Tuhan Yesus 
sudah menebus dan menang untuk 
manusia. Kita menang oleh: 
1. Oleh darah Anak domba. Kalau dosa 
sudah dibereskan dan ditutup darah 
Yesus, orang itu jadi kuat melawan iblis 
dan ada di pihak Allah Rom 8:31, Maz 
130:3-4. Ini seperti Emanuel, Allah 
beserta kita. Mat 1:21. Kita harus tetap 
dalam kesucian (ini hidup Kristen yang 
normal) bukan terus menerus jatuh 
bangun dalam dosa 2Pet 2:22 itu ber-
arti ditipu oleh iblis dan daging, akhir-
nya akan makin terikat dan jadi sangat 
jahat Ibr 10:29 dan rencana Allah batal, 
rusak dalam hidupnya. 
2. Oleh perkataan kesaksiannya (kata2 
iman) Rom 10:8, itu menjadi pedang 
Roh bagi kita Ef 6:17. 
3. Berani korban sampai mati Pil 2:21. 
Justru akan selamat Mat 10:39, 1Kor 
9:27, misalnya Dan 3:18. Jangan ikut 
Tuhan setengah hati, akan hanyut dan 
jatuh dalam dosa. Kalau sudah yakin, 
taat sekalipun rugi, menderita secara 
lahir. Boleh minta peneguhan dari 
Tuhan 1Kor 13:1, sebab Tuhan tidak 
kusut 1Kor 14:33. Lebih2 dalam Minggu 
ke-70 Daniel, orang yang di pihak 
Tuhan semua tidak akan mati 1Kor 
15:51,52. 
 

MAT 12:12. SURGA BERSUKACITA, 
CELAKA BAGI BUMI DAN LAUT. 

Surga bersih dan sukacita juga dalam 
Gereja akhir zaman, tetapi celaka se-
mua orang lainnya. Sebab dimana ada 
setan, disitu huru hara dan kepahitan, 
sebab dosa muncul dan terus ber-
tambah dengan limpah, Neraka me-
nyala di bumi. Wai bagi bumi dan laut. 
Allah menunggu saat ini untuk pena-
matan, semua mahluk Surgawi bersu-
kacita lebih dari Luk 15:7,10 dan 
manusia yang sudah ada di dalamnya 
(yaitu orang sempurna yang sudah 
masuk dan roh orang2 yang sudah 
ditebus sejak Adam) sangat 
bersukacita. 
Surga = Tempat Allah dan  
             malaikat2Nya. 
Bumi = Tempat manusia percaya  
             (pihak Allah). 
Laut = Tempat orang berdosa  
           (pihak iblis).  
 
Dalam Wah 20:11 langit dan bumi 
lenyap, tetapi dalam ayat 13 laut masih 
ada, inilah tempat orang berdosa. 
Dalam Surga Bumi Baru tidak lagi ada 
laut Wah 21:1. Celaka di bumi bagi 
yang tidak bersedia. Perempuan ini di-

kejar2 naga, tetapi sebab sudah 
bersedia dan sebab fasilitas Tuhan 
lebih dari cukup, mereka tidak perlu 
kuatir.  Kalau sekarang bersedia (ja-
ngan lupa, bukan hanya karena terje-
pit), maka dalam Minggu ke-70 Daniel 
akan tumbuh dengan cepat sekali, 
banyak yang menjadi sempurna. Yang 
tidak bersedia, ada dosa, suam, hanyut 
dalam polarisasi Wah 22:11, mati 
dalam dosa atau tertinggal, wai. Wai! 
Anggaplah Tuhan datang 1 tahun lagi, 
bersedialah sungguh2 (kalau dalam 1 
tahun belum datang, tetap untung 
besar! Tuhan tidak akan mengece-
wakan). 

Iblis bukan saja turun ke bumi, 
tetapi seluruh kekuatan iblis (ber-sa-
ma2 dengan yang keluar dari semua 
penjara setan), ada di bumi waktu 
ini,menguasai seluruh dunia dengan 
amarah yang besar, dahsyat. Benteng 
dan markas besar iblis ada di seluruh 
bumi sehingga seluruh dunia menjadi 
kacau, tidak ada sejahtera, perang Wah 
6:4.  

Kalau orang jahat yang berkuasa 
marah, itu akanjadi sangat jahat, apa-
lagi iblis, dahsyat sekali, sebab dunia 
dan Gereja2 jalan lebar jadi markas 
iblis dalam segala kekejian dan keja-
hatan. Tetapi tetap ada bagian2 yang 
terang dan penuh hadirat Tuhan dan 
kuasa Allah dalam Gereja2 jalan sempit 
(masih ada di dalam dunia) yang penuh 
dan dipimpin Roh. Gereja akan menang 
dan mulia, sangat ajaib. Iblis tidak akan 
mengerti keadaan akhir zaman. Tinda-
kannya akan ngawur (seperti dalam 
kasus Yudas yang diperalat iblis, justru 
itu menyempurnakan rencana Allah). 
Juga kemarahan iblis dan tentaranya 
terhadap Gereja akhir zaman menyem-
purnakan rencana Allah. 

Iblis hanya tahu bahwa waktunya 
tinggal sedikit, tidak seperti dahulu Mat 
8:29, sebab itu ia marah besar dan 
menjadi sangat radikal. Timbul banyak 
orang yang radikal, kejam dan buas 
dalam dosa. Bersedialah dengan sen-
jata Allah yang terakhir, bersedialah 
mulai sekarang, sangat mendebarkan 
hati masa2 penamatan rencana Allah 
ini.  
 

WAH 12:13. NAGA MEMBURU 
PEREMPUAN ITU. 

 
13a. Naga itu melihat bahwa ia sudah 
kalah, diusir dari Surga dan akan masuk 
dalam Tasik api (Wah 19:10 ia tahu dan 
itu lebih dahsyat dari Abusos). Ini fase 
baru yang pahit baginya, ia marah 
besar. 
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Mengapa ia tidak bertobat saja? 
Malaikat tidak mau dan tidak bisa 
diampuni lagi Yoh 2:19, Wah 9:19-21; 
16:9,11,21, Luk 12:48, 2Pet 2:4. 
 
13b. Dicampakkan ke bumi, ini ke-
sempatan terakhir, ia memakai seluruh 
kekuatannya, dahsyat bagi yang tidak 
ber-jaga2. 
 
13c. Memburu perempuan itu. 
Tiga Antikris pertama sudah muncul, 
aniaya global terjadi, tetapi Gereja 
jalan sempit tetap menang, ingat 1Kor 
15:51, kecuali Gereja jalan lebar akan 
kena. Iblis menganiaya Gereja dengan 
sistem Babil, tidak terang2an, dengan 
segala cara duniawi yang tersembunyi 
sehingga yang kena jadi suam dan 
undur. Tetapi sesudah ia mendapat 
kuasa penuh atas orang2 yang ter-
tinggal (1Kor 5:5) ia bertindak terang2-
an (sistem Antikris0 dalam Minggu ke-
70 Daniel, ia menguasai dan meng-
aniaya sampai mati, orang2 yang tidak 
mau menyembah Antikris dan iblis.  

Gereja jalan sempit mengalami 
masa2 ini, (1Pet 4:17, Wah 3:10, Yez 
9:6, Mat 3:11, tetapi justru dalam ujian 
besar, kalau lulus ijazahnya tinggi, jadi 
sempurna seperti Tuhan Yesus (Tuhan 
Yesus menang, tetapi Ia mati sebab jadi 
korban tebusan). Orang2 yang berse-
dia, akan lolos dan lolos dengan segala 
kuasa dan cara2 ilahi. Sebab itu ini 
diizinkan Allah dan mereka yang di-
pimpin Roh tidak kuatir, selalu bisa 
lolos bahkan banyak menjadi sem-
purna.  
Bersedialah (dalam Ruangan Suci, pakai 
7 KPR), sehingga lulus bahkan sebagian 
menjadi sempurna. 
 
13d. yang melahirkan anak laki2 itu. 
Anak itu tidak lebih besar dari perem-
puan itu, tetapi adalah bagian Gereja 
akhir zaman yang disempurnakan (Ge-
reja yang sempurna menggenapi 3 
angka kedatangan Tuhan). Gereja jalan 
sempit pasti menang, yaitu orang2 
yang bersedia Mat 24:42. Jangan lupa 
kuasa salib itu besar 1Kor 1:18, Ams 
16:32. Mulai sekarang kita harus setia 
dan mahir pikul salib sehingga bisa 
hidup dalam kesucian dan taat 
dipimpin Roh. 
 

WAH 12:14. TERBANG DENGAN 2 
SAYAP BURUNG NAZAR. 

Bila terjadi? Dalam Minggu ke-70 
Daniel ada polarisasi sehingga yang suci 
makin suci sampai sempurna, dan 3 
golongan dalam Gereja akhir zaman 
digenapkan, Gereja diangkat dengan 2 
sayap burung nazar! 

Apa sayap burung Nazar? Seperti 
Israel dengan sayap ini dibawa kepada 
Tuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus 
dan Firman Tuhan sehingga orang jadi 
lahir baru (Yoh 3:3,5), penuh dan taat 
dipimpin Roh. Orang2 ini pada waktu-
nya akan diubahkan menjadi tubuh 

kemuliaan Rom 8:11, Yoh 6:54; 11:25 
dan mengalami pengangkatan.  

Dengan tebus tubuh pada orang2 
yang bersedia (hidup dipimpin Roh), ia 
dibawa ke Surga (juga orang2 yang 
mati dalam Tuhan, bangkit dan diang-
kat 1Tes 4:16-17). Padang gurun adalah 
Surga, dimana wajah ular sudah tiada, 
dipelihara Allah yaitu Pesta Kawin Anak 
Domba, luar biasa. Ini permulaan 
kesukaan besar yang kekal. Selama 3,5 
tahun ada pesta di Surga dan semen-
tara itu ada pesta besar bagi iblis dan 
tentaranya yang dahsyat di dunia 
(aniaya terang2an dari si pembunuh 
dan penipu itu pada orang2 yang 
tertinggal yang bertobat dan sesudah 
itu untuk orang2 berdosa juga). 
 

WAH 12:15. SERANGAN NAGA YANG 
TERAKHIR DAN TERBESAR. 

Dalam Dan 12:11 ada lagi angka 1290 
(30 hari lebih lama), ini adalah saat 
puncak yang paling kritis, dimana 
Gereja Tuhan di jalan sempit yang 
dipimpin Roh diburu oleh naga itu, 
tetapi ia tetap menang sesuai dengan 
nubuat Firman Tuhan. 

Apa itu air yang disemburkan dari 
mulut naga itu? Kalau dari mulut Allah 
keluar Firman Mat 4:4. Dari mulut iblis 
keluar tipu daya, falsafah yang mera-
cuni dan membunuh Yoh 8:44. Ini 
falsafah hidup orang dosa yang kalau 
dituruti akan membuatnya tumbuh 
dalam dosa sampai puncak2 dosa se-
perti zaman Nuh Kej 6:1-3,5,12. Karena 
falsafah dosa yang keji (dari mulut iblis) 
orang2 tumbuh dalam dosanya sampai 
puncak2nya dan binasa. Kita harus ber-
jaga2 supaya bisa membedakannya 
antara air hayat atau air curian yang 
manis Ams 9:16-18 tetapi hanya sesaat 
Ibr 11:23. Kita harus bisa menolaknya 
1Pet 4:1, Luk 9:23 supaya jangan 
binasa. Perlu penuh Roh Kudus dan 
kenyang dengan hadirat dan kesukaan 
dari Tuhan Rom 14:17, Ams 27:7. 
Perhatikan zaman sekarang begitu 
banyak (banjir) racun di Medsos. Kita 
harus bisa membedakan, menyaring 
dan menetralisernya seperti 2Raj 4:41, 
yaitu dengan tahu salahnya, akibatnya. 
Roh Kudus sanggupmenolong orang 
yang mau dipimpinNya Yoh 16:13 dan 
memberi sejahtera dan sukacita Pil 
4:7,4, Rom 14:17. Tetapi kita harus lari 
daripadanya Ams 22:3, 2Kor 6:17, Wah 
18:4, Yes 52:11. Kalau tidak mau lari 
seperti Lot akan binasa 2Pet 2:8. 
Falsafah duniawi yang beracun ini 
masuk sampai Gereja dan dengan 
medsos ini iblis dengan air bahnyayang 
keji bisa menjamah hati setiap 
orangyang punya HP, internet ini. Surga 
Neraka pada akhir zaman se-olah2 
bercampur, sampai hilang batasnya 
(juga dalam Gereja, Gereja2 jalan 
lebartidak ada bedanya dengan dunia). 
Gereja jalan sempit yang penuh dan 
taat dipimpin Roh, tidak akan hanyut, 
tetapi orang yang tidak bersedia akan 
kena, sehingga ada banyak kejatuhan 
1Tim 4:1. 

WAH 12:16. PEREMPUAN ITU 
TERLEPAS. 

Nuh sekeluarga yang berjalan dengan 
Tuhan, Kej 6:9 terlepas dari segala 
falsafah dosa yang membuat orang 
zamannya dihukum Allah habis2an. 
Bumi membuka mulutnya. Tentu yang 
melakukannya adalah musuh ular yaitu 
pihak Allah dan Allah memakai orang2 
sempurna, istimewa dengan fasilitas 
akhir zaman dan peraturan yang keras 
dalam Gereja 2Kor 10:6. Kuasa dan 
kesukaan Allah sangat besar sehingga 
mereka bisa meng-injak2 madu falsa-
fah dosa duniawi Ams 27:7. Tetapi 
orang2 yang hidup dalam dosa akan 
kena seperti orang zaman Nuh dan Lot. 
Orang yang mengerti dan benci dosa 
Ibr 1:9 akan lari daripadanya dan tidak 
kena Ams 22:3, Wah 18:4, bahkan bisa 
menolong orang lain yang mau 
ditolong Jd 23. 
 
WAH 12:17. BENIH PEREMPUAN YANG 

TERTINGGAL. 
Ini adalah golongan ke-3 yaitu golong-
an Halaman. Sesudah perempuan itu 
terbang ke padang gurun, maka benih 
perempuan yang tertinggal (orang2 
yang tertinggal dalam pengangkatan) 
jadi sasaran kemarahan iblis dkk. Ini 
orang2 yang mau bertobat kembali 
sesudah tertinggal (sebab dahsyat 
melihat tanda2 pengangkatan dan tahu 
bahwa akibatnya untuk kekal, kalau 
tidak bertobat).  

Ini orang2 yang dahulu pegang 
hukum2 Firman Tuhan tetapi lemah 
seperti Mat 26:41, seperti murid2 yang 
pegang Firman Tuhan tetapi sebelum 
penuh Roh Kudus tidak berdaya, sebab 
itu harus sungguh2 bersedia seperti 
ligabis, jangan seperti ligabo yang 
mendua dan main2, sebab mereka 
tetap ada keinginan dosa dan hanyut 
dalam dosa dan tertinggal. 

Pegang kesaksian Yesus Kristus, 
tetapi hanya di mulut Mat 15:8, bahkan 
dinamai orang kudus tetapi tanpa 
Kristus Wah 13:7 sebab hanya dari luar, 
sehingga dengan mudah dikalahkan 
dan dikuasai antikris dan tentaranya. 
Kalau tidak penuh dengan matahari, 
bulan, bintang, tidak akan tahan, 
sekalipun namanya tetap anak2 Allah, 
tetapi masuk Neraka seperti anak 
Abraham, yaitu orang kaya dalam Luk 
16:25. Jangan ada Roh Kudus (anggur 
baru) tetapi hidupnya kerbat kulit 
lama, waktu datang masa ujian ke atas  
seluruh dunia Wah 3:10, tidak tahan 
dan pecah. Ini Gereja jalan lebar yang 
gelap, tidak bersinar dan tertinggal. 
Satu2nya jalan lepas hanyalah dengan 
pertobatan yang sungguh2, sehingga 
dilawan iblis terang2an (aniaya sampai 
mati). Orang2 yang tertinggal adalah 
orang2 yang tidak mau bertobat dan 
keras hati, meningkat dalam dosa 
(Polarisasi akhir zaman) sehingga 
diserahkan pada iblis 1Kor 5:5. 
Nyanyian: 
Zaman sekarang berjagalah, 
Lihat dunia bergelora. 

WA-14/12b/17 / 2 Agt 2017 (K6304) 


