
 
Kunci: Wah 14:11. 

Yang dimasukkan dalam api neraka 
disini adalah orang2 yang punya cap 
Antikris. Ini akhir dari zaman Antikris 
yang hanya 3,5 tahun = 1260 hari (bu-
kan untuk selamanya, seperti mulut 
besar Antikris). Jadi ini berarti Wah 14b 
ini adalah akhir dari zaman Antikris 
yaitu dalam perang Harmagedon dima-
naTuhan dan orang2 suci dan malai-
kat2Nya turun ke bumi memerangi 
Antikris dan semua yang ada padanya. 
Dalam 2Tes 2:8 dikatakan bahwa An-
tikris akan dibinasakan dengan nafas 
(Roh) dari mulutNya dan cahaya keda-
tanganNya. Inilah perang Harmagedon 
yang langsung dimenangkan oleh Putra 
manusia Yesus (perang Harmagedon ini 
persiapannya luar biasa Wah 16, tetapi 
peperangannya tidak berarti, langsung 
dibinasakan dan Antikris dengan 
orang2nya dibinasakan dalam Tasik api 
(Antikris dan nabi palsu) dan iblis dalam 
Lubang tanpa dasar dan pengikut An-
tikris mati dan masuk neraka Wah 
19:20-21; 20:1-3. Jadi peristiwa2 yang 
diceritakan disini (Wah 14b) adalah 
akhir dari zaman Antikris, mereka dika-
lahkan dan dihukum. 
 

WAH 14:12-13. BAHAGIA ORANG 
BERIMAN. 

Siapakah mereka yang diceritakan di-
sini? Inilah orang2 kudus yaitu: 
1. Benih perempuan yang tertinggal 
(orang2 yang tertinggal, perempuan 
Wah 12:1 sudah terbang ke padang 
gurun dipelihara Allah 3,5 tahun yaitu 
di Surga tingkat 2 Wah 12:14) dan  
2. Naga itu memerangi benih yang 
tertinggal ini (lewat Antikris yang diberi 
kuasa oleh Naga ini Wah 13:7),  
3. Orang2 yang tertinggal ini meme-
gang perintah2 Allah dan memiliki 
kesaksian Yesus Kristus Wah 12:17, te-
tapi tidak punya kehidupan doa dalam 
Roh dan kebenaran di Mezbah Dupa 
Wah 8:3-4 sehingga mereka tidak ikut 
pengangkatan Wah 11:2.  
4. Orang2 yang tertinggal ini tetap di-
sebut orang2 kudus (Wah 13:7; 14:12; 
17:6 tetapi dikalahkan).  
5. Ini orang2 yang mati di dalam Tuhan 
dari zaman Antikris. 
6. Mereka dalam kesusahan dan pen-
deritaan yang luar biasa, tetapi sejak 
ini, "mulai dari sekarang ini", mereka 
boleh beristirahat dari kelelahannya 
Wah 6:11. Dalam zaman Antikris tidak 
ada Roh penghibur (Roh Kudus) sebab 
sudah diangkat keluar dari jalannya 
2Tes 2:7. Tetapi sekarang, mereka di-
bangkitkan dalam penuaian sisa 
(gleanings) dan mulai sekarang mereka 
terhibur dan bisa lega,bersukacita. 
Sangat indah. 
7. Segala perbuatannya yaitu mengakui 
nama Tuhan sampai mati oleh Antikris 

itu tidak sia2, mereka selamat dan itu 
mengikut menyertai mereka, dapat 
jubah putih dan daun palem, mereka 
ikut kebangkitan sisa dan ikut meme-
rintah dalam kerajaan 1000 tahun, ten-
tu dalam tingkat yang paling rendah.  

Sebab itu jangan lupa berdoa dalam 
Roh dan kebenaran, supaya bisa ikut 
pengangkatan (Wah 11:2). Sebab Mez-
bah Dupa ini "mewakili" atau kesim-
pulannya Ruangan Suci masuk ke 
Ruangan Maha Suci Ibr 9:2-4, dibawa 
masuk oleh imam besar (ber-sama2 de-
ngan darah binatang) pada hari Grafifat 
Im 16:12-14.  

Inilah orang2 beriman yang dibawa 
pada hari Grafirat yaitu hari keda-
tangan Tuhan, masuk dalam kerajaan 
Surga.  

Inilah Lima gadis bijak yang dibawa 
masuk dalam Pesta Kawin Anak Dom-
ba, ikut pengangkatan (sebagian men-
jadi sempurna), tetapi lima gadis bodoh 
tertinggal Mat 25:10-13.  Jadi orang2 
dalam ayat ini tidak ikut dalam peng-
angkatan, tetapi ikut dalam panen sisa! 
Sebab itu hidup kita harus seperti lima 
gadis bijaksana (ligabis) selalu punya 
persediaan minyak sehingga bisa ikut 
pengangkatan. Dan yang ketinggalan 
harus bertobat dan tahan sampai mati! 
 

WAH 14:14-16. PENUAIAN SISA. 
Dalam penuaian, ada buah sulung, pa-
nen besar dan panen sisa 1Kor 15:2,3. 
Panen sisa adalah hasil panen besar 
yang tercecer, tertinggal, tidak boleh 
diambil pemiliknya, dibiarkan untuk 
orang miskin dan asing, supaya mereka 
bisa mengumpulkan dari yang sisa2, 
yang tertinggal. 

Penuaian inilah masa kebangkitan 
dan masuk ke lumbung Surga. Buah 
sulung kebangkitan adalah Putra ma-
nusia Yesus dan orang2 suci Wasiat 
Lama yang bangkit waktu Putra ma-
nusia Yesus mati di salib 1Kor 15:23. 
Panen besar adalah hari pengangkatan 
dimana semua orang yang selamat 
bangkit dan yang masih hidup berubah 
dan terangkat. Panen sisa adalah 
orang2 yang tertinggal dan bertobat 
kembali, dianiaya Antikris sampai mati, 
lalu pada akhir kerajaan Antikris, Tuhan 
Yesus dari atas awan2 (hasil peng-
angkatan, pertemuan di awan2) me-
nyabit, menuai, membangkitkan 
orang2 yang mati dalam zaman Antikris 
ikut berhimpun di awan2 dan juga ikut 
ber-sama2 Dia untuk turun ke bumi 
memerintah kerajaan 1000 tahun. 
Inilah penuaian sisa! Tampaknya ini 
ber-sama2 dengan kebangkitan 2 Saksi 
dalam zaman Antikris yang mati dan 
bangkit pada akhir zaman kerajaan 
Antikris. Wah 11:11-12. 

 
 

PUTRA MANUSIA. 
Ini jelas adalah Tuhan Yesus yang sudah 
menebus manusia dan sekarang datang 
kembali (tahap II) sebagai Raja di atas 
segala raja. Ini dengan jelas dite-
rangkan dalam Wah 19:11-16 Tuhan 
Yesus datang dengan tentaraNya ber-
kuda putih. Ia bernama Setiawan dan 
benar dan Firman Allah dan dengan 
keadilan Ia menghakimi (untuk penuai-
an sisa) dan berperang dengan Antikris 
dan orang2nya (dibinasakan sehingga 
mati dan darahnya mengalir keluar 
sampai 1.600 setadi) Jda 14-15. Di 
kepalanya banyak mahkota dengan 
nama rahasia (Wah 19:12), Raja segala 
raja, Tuan segala tuan dan Ia meng-
injak2 kilangan anggur besar dari mur-
ka Allah yang maha kuasa. Jadi 2 
macam tindakan besar pada akhir 
zaman Antikris yaitu menuai gandum 
(menghakimi orang yang tertinggal) 
dan mengirik anggur (membinasakan 
Antikris dan semua orang2nya). 
 

DUDUK DI AWAN PUTIH. 
Awan menceritakan tentang perte-
muan di udara yaitu dalam alam roh, 
Surga dari semua umat Tuhan sepan-
jang zaman 1Tes 4:16-17 bertemu 
dengan Tuhan di awan2 dan terus ber-
sama2 dengan Dia. Tuhan Yesus belum 
turun tetapi dari atas awan2 Dia 
mengayunkan sabit yang tajam mem-
buat penuaian. Ini dikerjakan dari atas 
dan tuaian bumi yang sudah masak 
yaitu jiwa2 yang mati oleh Antikris 
sudah genap jumlahnya Wah 6:11, me-
reka dituai yaitu dibangkitkan seperti 
dalam panen besar (pengangkatan) dan 
ikut masuk ke dalam awan, dimana 
sudah ada orang2 yang selamat yaitu 
hasil buah sulung dan panen besar. 

Ini rupanya terjadi bersamaan 
dengan kebangkitan 2 Saksi pada akhir 
zaman Antikris Wah 13:11-12 dan de-
ngan suara besar dari Surga dan me-
reka naik ke awan2. Semua berkumpul 
di awan dimana ada Putra manusia 
Yesus yaitu di Surga. 

Sabit yang tajam ini memotong de-
ngan tepat, dengan adil yaitu mereka 
diselamatkan tetapi hanya dapat jubah 
dan daun palm, itu keadilan Wah 6:11; 
7:9. 

Malaikat yang lain yang mem-
beritahu pada Putra manusia, mungkin 
Roh Kudus yang biasanya memberi 
petunjuk kepada Putra manusia Yesus 
untuk menyabit dan menuai. Inilah 
panen sisa untuk orang2 beriman yang 
tertinggal, anak terhilang yang berto-
bat kembali! 

 
 
 

 

Catatan Khotbah Pelajaran Alkitab (Seminar Berseri Akhir Zaman, Wahyu) 
Gereja Tabernakel Indonesia - Bukit Zaitun; Jln. Taman Simpang 12 Surabaya,  

Telp (031) 5312222; Fax (031) 5313707; teman.gbz@gmail.com; CS: 0821 31111 682 

www.tulang-elisa.org; WA:08213 1111 682 

WAHYU 14b:12-20. AKHIR ZAMAN ANTIKRIS 

Nomor : WA-18 / 14b/17 (K6328) 
Hari,Tgl : 4 Okt 2017 
Oleh      : Pdt. Jusuf B.S. 



WAH 14:17-20. PENUAIAN BUAH 
ANGGUR BUMI. 

 
MALAIKAT DARI BAIT ALLAH 

MEMBAWA SABIT YANG TAJAM. 
Siapakah malaikat dalam Wah 14:17 ini 
? Dalam Wah 19:11 dikatakan bahwa 
Putra manusia akan menghakimi (pe-
nuaian gandum) dan memerangi (pe-
nuaian anggota), semua oleh Tuhan 
Yesus. Tetapi dalam Mat 13:39 pe-
nuaian lalang olehmalaikat2 yang di-
suruh oleh Tuhan Yesus. Siapa malai-
kat2 atau utusan yang disuruh oleh 
Tuhan ? Tuhan Yesus datang tahap II 
dengan orang suci dan malaikatNya. 
Jadi mereka ikut dalam peperangan 
Harmagedon ini. 
 
Dan seorang malaikat yang lain, keluar 

dari Mezbah yaitu yang punya kuasa 
atas api. 

Siapakah malaikat ini? Malaikat dari 
Mezbah Dupa ini tidak lain adalah Roh 
Kudus. KehadiranNya seringkali dium-
pamakan seperti api Kis 2:3; 7:30 dll. 
Dari Mezbah yang mana? Dari Mezbah 
Dupa sebab ini adalah doa orang2 suci 
Wah 8:4 dalam Roh dan kebenaran Yoh 
4:23 dan doa dalam Roh ini dikerjakan 
oleh Roh Kudus Rom 8:26-27 dan 
orang2 yang suka berdoa seperti ini 
(ligabis, di Mezbah Dupa) akan ikut da-
lam pengangkatan dan sebagian ma-
suk Ruangan Maha Suci sebagai 
144.000 orang sempurna. (Dalam 
Ruangan Maha Suci ada Tabut, Roh 
Kudus juga ada disitu sebagai 3 yang 
menjadi 1 yaitu Tutup Perdamaian 
(mercy seat adalah Tuhan Yesus) dan 2 
Kerub adalah Bapa dan Roh Kudus). 
Roh Kudus memerintahkan untuk 
mengayunkan sabitnya menuai anggur 
bumi. 
 

Tandan2 pokok anggur bumi, karena 
sudah masak sepenuhnya. 

Anggur = kesukaan, anggur bumi = ke-
sukaan dunia yaitu kesukaan dosa 
sesaat Ibr 11:25, yaitu anggur lama 
yang merusakkan hidup rohani Luk 
5:39. Inilah anggur liar (TL: buah han-
tal, TB: labu liar) 2Raj 4:39 membawa 
kematian pada orang yang mema-
kannya. Inilah anggur Sodom yaitu 
racun ular biludak, umpan sukacita dari 
iblis yang mematikan. Ul 32:32-33. 
Kesukaan dosa ini tumbuh sampai ma-
tang (sampai puncak2nya) dalam za-
man Antikris, mereka bebas berbuat 
dosa apa saja, menuruti keinginan hati 
atau segala nafsu dagingnya, zina, iri, 
benci termasuk membunuh, ingin puji 
dan sembah seperti Antikris, cinta uang 
dll. Semua ini meningkat sangat tinggi 
dalam Minggu ke-70 Daniel dan hampir 
semuanya sudah sampai di puncaknya 
dalam zaman Antikris, siap untuk dituai 
(seperti zaman Nuh, zaman Lot, waktu 
sudah siap dituai, maka datanglah 
hukuman Allah, semua dibinasakan Luk 
17:26-30). 
 

Kilangan besar anggur murka Allah. 
Dalam Yes 63:6, Yoel 3:13, Wah 19:15 
dijelaskan tentang murka Allah yang 

besar atas anggur bumi yaitu dosa2 
yang sangat jahat. Murka Allah sangat 
dahsyat Mat 21:41, siapa bisa tahan 
1Kor 10:22, Wah 6:16-17. Inilah tempat 
hukuman iblis Mat 25:40, mereka 
tersiksa amat sangat oleh dosa2nya 
sebagai bangkai hidup yang kekal Yes 
66:24. Jangan tersesat oleh tipu daya 
iblis dari permulaan (Hawa: Percaya 
bahwa kalau makan buah larangan itu 
enak, senang, bahkan jadi seperti Allah, 
tetapi ternyata sangat pahit sesudah 
dimakan), lebih2 anggur bumi ini. Ja-
ngan tertipu siasat dan tipu daya iblis, 
bahwa Allah baik, cukup minta ampun 
satu kali untuk seterusnya (hyper-
grace), tidak ada tempat hukuman yang 
kekal (saksi Yehova), tidak mungkin 
kasih Allah menghukum, sekali selamat 
tetap selamat dll. Jangan tertipu. Kalau 
orang benar (carang yang hidup) 
diizinkan menderita begitu sangat, 
apalagi carang yang mati, dahsyat Zak 
23:30-31, Rom 6:23. 

Kilangan besar. Hukuman zaman 
Nuh dengan banjir, zaman Lot dengan 
api dan akhir zaman ini lebih dahsyat 
lagi, semua akan binasa seketika Wah 
19:21 lalu masuk dalam api yang tidak 
terpadamkan Wah 14:11.  Di luar kota. 
Seperti Kristus, di Golgota. Tempat 
hukuman dosa, daging dimatikan total. 
(Kel 29:14, Im 4:12,21; 6:11; 13:46, Bil 
5:3 dll). Inilah tempat hukuman dosa, 
dijauhkan dari Allah untuk kekal 2Tes 
1:9, Wah 20:14 dan keluar dari ingatan 
Allah dan orang2 sucinya Yes 65:17, 
tidak teringat lagi. 

Darah keluar dari pengilangan. 
Yang keluar bukan anggur tetapi darah 
= sengsara kematian Ibr 10:29-21. 
Orang yang diampuni dosanya oleh 
darah Yesus itu bebas dari segala 
hukuman dosa, tetapi mereka yang 
tidak mau bertobat, terus keras hati 
dalam dosanya akan menderita dengan 
dahsyat sampai kekal Wah 14:11. 

Sampai setinggi kekang kuda. 
Apa artinya: 
1. Menyangkal diri Luk 9:23, Rom 6:1-
2,6, Maz 32:9. Kuda itu kalau dibiarkan, 
ia akan kuat pergi menurut kebo-
dohannya sendiri. Tetapi kalau dipa-
sang kang, dan ada orang yang cakap 
mengendalikannya, ia akan melakukan 
perkara2 besar yang berarti dan ber-
guna Maz 60:14. Begitu kalau manusia 
tidak mau dikendalikan, tidak mau 
menyangkal diri, jalan semaunya sen-
diri, maka ia akan berbuat dosa dan 
perkara2 keji yang makin lama makin 
dahsyat. Orang2 zaman Nuh, sekalipun 
Adam masih ada, (bapaknya Nuh masih 
bisa bertemu Adam), tetapi mereka 
tidak mau dikendalikan seperti Nuh, 
mereka jadi buas, liar, ganas dan de-
ngan cepat, turunan Adam ini sudah 
sempurna dalam dosa sampai dihu-
kum. Sebab itu yang mau selamat ha-
rus menyangkal diri dan taat menurut 
Firman Tuhan, bahkan taat dipimpin 
Roh, bukan menurut kehendak dan ke-
mauan sendiri. Harus mau mati dari 
daging baru bisa berhenti berbuat dosa 
1Pet 4:1. 
2. Kang kuda  mengekang mulut Yak 
1:26; 3:6. Kalau mau hidup benar harus 
menahan lidah mulut ini dan tentu juga 

hatinya. Kalau kita minta tolong Roh 
Kudus, maka organ pertama yang dipe-
gang adalah lidah, yaitu bahasa lidah 
yang heran itu Kis 2:4.  memegang 
lidah itu memegang seluruh hidupnya 
Yak 3:2, sebab lidah itu kemudi hidup. 
Berhenti menuruti kehendak sendiri, 
lalu terus berdoa dalam Roh dan ke-
benaran. Ef 6:18, Jd 20, 1Tes 5:17. Ka-
lau kita memperhatikan ini, maka kita 
akan lepas dari dosa dan hukumannya. 
Darah setinggi kang kuda sejauh 1600 
setadi. 
Darah = sengsara kebinasaan kekal  
              2Tes 1:6-9. 
1600 = 40x40; 40 = angka kematian - 
                                daging. 
 
Kalau daging dimatikan kita hidup. Ka-
lau daging tidak dimatikan, rohani akan 
mati dan dosa akan hidup, tumbuh dan 
berkembang sampai sempurna.  

1.600 = berarti ada 2 angka 40, 
yaitu mati 2 kali Wah 20:14, yaitu da-
lam tubuh daging dan tubuh roh, untuk 
kekal, jauh dan lepas dari Allah. 
Terpisah atau jauh atau lepas dari Allah 
yang sangat menderita. Lekat pada iblis 
itu penderitaan batin yang kekal. Be-
tapa mengerikan akibat dari dosa! 
Dahsyat untuk kekal. Tubuh daging 
menderita dalam siksaan yaitu bangkai 
(tetapi hidup kekal) dalam penderitaan 
dan rohnya terpisah dari Allah. 
 

KESIMPULAN. 
Malaikat I, Injil adalah kabar kesukaan, 

tetapi ini injil dalam zaman Antikris, 
masih merupakan kabar kesukaan, 
te-tapi dalam kesempatan terakhir, 
selamat kekal meskipun tidak dapat 
apa2 1Kor 3:15, tetapi ini jauh lebih 
untung daripada jadi raja dalam 
neraka tempat siksaan kekal. Sebab 
itu jangan tunggu menyangkal diri 
dan korban waktu zaman Antikris 
tetapi sekaranglah! 

Malaikat II. Babil sekarang roboh, lalu 
kerajaan Antikris. Apa bedanya? 
Hampir sama, bahkan ini adalah 
sepasang Wah 17 seperti suami-istri 
dan akhirnya Antikris mengkhianati 
Sundal Babil dan membunuhnya 
Wah 17:16-17. Kebencian, peng-
khianatan, durhaka, membelot dan 
segala macam kebencian adalah isi-
nya kerajaan iblis. Semua ada 
akibatnya dan binasa di dunia dan 
dalam kekal Gal 6:7-8.  

Malaikat III. Semua yang di cap dan 
menyembah Antikris akan masuk 
dalam hukuman. Ini orang yang 
akhirnya menjadi sempurna dalam 
dosa, tidak bisa bertobat lagi 
sekalipun disiksa bagaimanapun 
Wah 16:9,11. Kesempatan terakhir 
untuk yang belum sempurna dalam 
dosa, tetapi makin tinggi dosanya 
makin sulit, apalagi dikuasai roh 
mammon (roh iblis) untuk bertobat, 
sangat dahsyat siksaannya (ingat 
orang gila Gadara). Jangan keras 
hati. Akhirnya Antikris sendiri juga 
dibinasakan! (Dalam Neraka semua 
akan tumbuh menjadi sempurna 
dalam dosa tetapi hukumannya 
sesuai dengan dosa2 yang dibuat 
dalam dunia). 
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