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WAHYU 16:12-21. PENAMATAN RENCANA ALLAH (BOKOR VI DAN VII)
WAH 16:12. BOKOR VI:
SUNGAI EFRAT KERING.
Wah 16:12a+b. Dan malaikat ke-6
mencurahkan bokornya.
Bokor murka Allah ini tampaknya tidak
seperti hukuman, tetapi ini sesungguhnya seperti mencopot pagar Ayub, dahsyat Ay 1:10-12. Batas diangkat, sungai
Efrat kering, hukuman itu jatuh. Antikris dan tentaranya sekarang sukses,
bisa menembus batas itu, sukses sempurna, tetapi dalam Bokor VII mereka
dihancurkan total, gagal sempurna.
Wah 16:12c. ke atas sungai besar
Efrat.
Efrat adalah batas untuk negeri Perjanjian Abraham dan Israel (Kej
2:10,14; 15:18, 2Sam 8:3).
Di Utara adalah negeri iblis dan
Antikris Yer 46:10. Sungai Efrat ini arti
rohani, yaitutempat penjara roh2 jahat
yang dalam Sangkakala VI dibukakan
oleh Allah Wah 9:13-19.
Wah 16:12d. maka airnya menjadi
kering.
Air kering, seperti laut Kolsom, tetapi
Firaun yang mengejarnya mati dalam
laut Kolsom. Disini Antikris cs bisa tembus, mereka menang sempurna dan
menguasai negeri yang suci itu dan
meng-injak2 42 bulan Wah 11:2. Orang
beriman yang tertinggal dibinasakan
semua. Hubungan bebas dengan negeri
Utara, yaitu tempat roh2 yang paling
jahat, sehingga manusia berdosa dalam
roh dan ini tumbuh dengan cepat,
mencapai puncaknya sehingga banyak
orang menjadi sempurna dalam dosa.
Mereka bebas masuk dalam kerajaan
setan selagi hidup di dunia, siap untuk
perang Harmagedon dengan Allah.
Wah 16:12e. sehingga jalan boleh
disiapkan.
Bukan iblis, tetapi Allah menyediakan
jalan bagi orang yang sudah memilih
iblis, tetapi itu sesuai dengan rencana
Allah. Waktu iblis kesulitan membunuh
Putra manusia, Allah membiarkan Yudas membuka jalan dan Putra manusia
mati Mrk 14:10-11.
Dengan demikian terbukti niat dosa
mereka yang jahat dan mereka
dihukum. Allah sepenuhnya meninggalkan dunia 2Tes 2:7, tidak ada lagi halangan atau pembatasan untuk berdosa; maka merekayang memilih dosa
menjadi sempurna dalam dosa. Allah
bisa mengawali, memimpin orang jahat
sampai kebinasaan. 2Pet 2:9 TL. Jalan
terbuka bagi Yudas bukan berkat,
tetapi itu jalan untuk makin lekas masuk hukuman, sesuai rencana penebusan Allah.
Wah 16:12f. Bagi raja2 dari Timur.
Timur = tempat dosa.
Lot memilih timur seperti Eden, tetapi
itu kesukaan dosa yang sesaat Kej 13:9,
akhirnya binasa (anak2 Allah tumbuh
dari Timur ke Barat, dari Pintu Gerbang
sampai Tabut Yes 43:5). Ini raja2 dari
Timur, dosanya menjadi sempurna dan
dahsyat dan akhirnya dibinasakan dalam perang Harmagedon.

WAH 16:13. TIGA ROH NAJIS SEPERTI
KATAK.
Wah 16:13a. Dan saya melihat 3 roh
najis berupa katak, keluar dari mulut.
Katak = binatang haram Im 11.
Roh Kudus ~ merpati.
Katak = roh najis dari sungai Mesir Kel
8:3.
Katak masuk tempat tidur (hidup nikah
najis Ibr 13:3) dan dapur dan tempat
adonan ~ dosa makan minum Luk
17:26-27.
Dosa2 ini terus meningkat sejak dari
dahulu, tetapi akhir zaman tiba2 meningkat sangat tinggi sehingga bisa jadi
sempurna dalam dosa.
Dosa dalam roh itu cepat tumbuh
sampai sempurna seperti iblis, akhirnya
timbul banyak iblis, ini memang rencana iblis untuk melawan Allah.
Akibatnya 3 roh najis ini berhasil menguasai seluruh dunia.
Mulut itu kunci penting dari hidup
ini, dan menjaditanda kesempurnaan
Yak 3:2, Wah 14:5. Sebab itu kalau
seorang dibaptis dengan Roh, Roh
Kudus mengendalikan lidahnya, ini
mengendalikan seluruh hidupnya Kis
2:4. Keluar dari mulut, berarti penuh di
hati Mrk 7:21-23. Kita harus menjaga
mulut dan hati kita Ams 4:23.
Wah 16:13b,c,d. keluar dari mulut
naga dan dari mulut binatang buas,
dan dari mulut nabi palsu itu.
Naga itu iblis, ia hanya 1 oknum, tidak
bisa berada di mana2 seperti Allah.
Begitu juga 2 binatang lainnya. Mereka
perlu kerjasama dan ini yang dibuatnya, bersama Antikris dan nabi palsu,
oleh roh yang sama yaitu roh katak.
Tiga roh najis dari tiga binatang.
Ini trinitas iblis, seluruh dunia dipersatukan oleh roh katak, tetapi persatuan
ini penuh dengan dosa dan kepalsuan,
satu kali akan pecah, lebih2 dalam tasik
Api.
Ini meniru dan melawan Trinitas
ilahi. Manusia masuk dalam Trinitas
ilahi di dalam Kristus. Manusia berdosa,
lebih2 yang sempurna menjadi satu
oleh roh najis, menjadi satu dalam trinitas iblis untuk sama2 melawan Allah,
tetapi mereka akan kalah dan pecah
bahkan berseteru kembali sebab dosanya sempurna, penuh benci, dendam,
pura2 dll. Jangan tertipu nabi palsu
yang banyak muncul di akhir zaman
dengan mujizat2 palsunya Mat 24:11,
1Yoh 4:1. Jangan harap mujizat atau
ingin tahu nasib kita yang akan datang,
sehingga tertarik pada nabi palsu.
Tetapi hidup dengan iman dipimpin
Roh 2Kor 5:7, Rom 8:14. Tetapi kalau
kita dipimpin Roh untuk melakukan perintah Allah, jangan ragu2 melakukan
mujizat Allah. Juga percayalah akan
rahasia2 Firman Tuhan yang dibukakan
dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Pegang rahasia2 Firman Tuhan dalam
pimpinan Roh Kudus, jangan berjalan
dengan nubuat nabi2 palsu Maz
119:105.

WAH 16:14. ROH KATAK
MEMPERSATUKAN SELURUH DUNIA.
Wah 16:14a. Karena mereka adalah
roh2 setan.
Katak2 ini adalah roh setan yang mewakili 3 binatang itu (binatang2 itu
tidak bisa hadir di mana2 seperti Allah)
adalah otaknya (komputernya) kerajaanAntikris. Mereka membuat persekutuan oleh roh katak, sehingga seluruh dunia bisa bersatu dalam tangan
Antikris dan hampir semua jadi sempurna dalam dosa, dahsyat, hebat.
Persatuan tubuh Kristus itu oleh
Roh Kudus, persatuan roh. Orang yang
tidak penuh dan dipimpin Roh tidak
bisa masuk dalampersekutuan tubuh
Kristus dan tidak akan tahan melawan
persekutuan katak dari iblis. Sebab
pikiran orang2 yang dipimpin Roh dan
akal itu tidak bisa sejalan dengan
orang2 yang dipimpin Roh, mereka
seringkali dianggap aneh, ngawur seperti angin oleh orang2 yang tidak
dipimpin Roh Yoh 3:8. Belajar dipimpin
Roh secara pribadi dan ber-sama2
yaitu sesuai dengan Firman Tuhan dan
hikmat Roh, lebih2 yang ada pada pemimpin2 Ibr 13:17 (misalnya dengan
hikmat Roh membuat peraturan Gereja
Kol 2:5, 1Kor 14:40).
Kalau kita sudah bisa dipimpin Roh
ber-sama2, tidak lagi tergantung dari
segala cara akal dan manusiawi, dan
dengan cara ilahi bisa masuk dalam
rencana kesempurnaan Allah yang
heran Ibr 6:18-20.
Wah 16:14b. yang mengerjakan
mujizat.
Allah tidak terbatas juga Gereja dan
umatNya, tetapi kita tidak berjalan dengan mujizat, melainkan dengan iman
akan Firman Tuhan dalam pimpinan
Roh Kudus. Iblis, nabi palsu, setan dan
kaki tangannya juga berbuat mujizat
dan orang pintarpun tersesat, sebab
logika tidak bisa menilai keadaan alam
roh, langsung dicekoki dengan tipu daya iblis. Tetapi orang2 beriman punya
kebenaran Firman Tuhan, sehingga bisa
menilai dalam alam nyata dan alam roh
dalam pimpinan Roh Kudus. Memang
dunia roh itu lebih tinggi tingkatnya,
bisa pindah dan berhubungan dalam
sekejab, tidak bisa mati dll, ditambah
rekayasa dusta iblis dan mujizat palsu
2Kor 11:14, 2Tim 2:9.itu ajaib bagi manusia dan setan2 mudah menyesatkan
orang.
Mujizat hanya ada 2 sumber Allah atau
iblis.
Wah 16:14c+d. yang pergi kepada
raja2 bumi dan seluruh dunia.
Raja2 itu adalah orang berdosa, lebih2
yang berani berbuat dosa dalam pimpinan roh2 setan (ingat hubungan dengan kerajaan Utara terbuka dalam
Sangkakala VI dan Bokor VI). Roh2
katak ini memakai perzinaan, makan
minum (perlu uang) menjadi umpan
yang manjur untuk mempersatukan
semua orang di dunia waktu itu.
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Wah 16:14e. untuk mengumpulkan
mereka.
Ini persekutuan oleh dan dalam roh
katak (roh daging, najis, duniawi), lawannya dari persekutuan tubuh Kristus
dalam Roh Kudus yang pada waktu ini
(zaman Antikris) sudah diangkat, masuk
Surga.
Wah 16:14f. ke dalam peperangan.
Orang2 percaya pada dusta iblis sebagai kebenaran bahwa hidup menurut
daging, kehendak sendiri itu paling bahagia dan hidup suci itu paling menderita 2Tes 2:11. Sebab itu mereka bersama2 bersatu dan bergairah melawan
Allah dalam perang Harmagedon supaya dapat kerajaan Antikris yang
penuh bahagia. Iblis sudah ber-kali2
kalah total (tidak mati) tetapi tidak
bertobat. Baru pada akhirnya dalam
tasik Api ia lenyap dari hadirat Tuhan
untuk kekal 2Tes 1:9, Yes 65:17.
Wah 16:14g. Pada hari yang besar dari
Allah yang maha kuasa.
Ini kedatangan Tuhan Yesus tahap II,
hari murka yang besar dan semua
diselesaikan dengan sempurna, lalu ada
hari Sabat Allah (Kerajaan 1000 tahun)
sesudah itu kiamat dan Surga Bumi
Baru terpisah untuk kekal dari Tasik Api
dengan semua isinya.
WAH 16:15. KEDATANGAN TUHAN
SEPERTI PENCURI.
WAh 16:15a. Lihatlah.
Ini ayat sisipan, khusus untuk Yohanes
dan kita semua.
Wah 16:15b. aku datang seperti
seorang pencuri.
Ini terjadi pada waktu pengangkatan.
Ada 2 arti dari pencuri:
1. Pencuri itu saat kedatanganNya tidak
diketahui, sebab itu ber-jaga2lah 1Tes
5:2,4 dll.
2. Tuhan Yesus datang sebagai pencuri,
mengambil yang paling berharga, yaitu
orang2 berharga di hadapan Allah Yer
49:9, Ibr 5:5.
Wah 16:15c+d. Berbahagialah orang
yang berjaga-jaga.
Ini dilakukan sejak zaman rasul2,
penting, sebab:
1. Orang yang ber-jaga2 itu rohaninya
ter-pelihara dalam keadaan yang terbaik bahkan bisa tumbuh menjadi sempurna. Dan orang yang bersedia akan
tumbuh terus.
2. Saat terakhir menentukan nasib
untuk kekal.
3. Mati itu seperti kedatangan Tuhan
secara pribadi.
Wah 16:15e. dan memelihara
pakaiannya.
Terpelihara seperti belum pernah
berdosa Wah 3:4, sebab dosa2nya bisa
hilang dengan kuasa darah Yesus yang
ajaib 1Yoh 1:9-10, Yes 1:18-19. Orang
seperti ini akan tumbuh jadi berharga
dan dibawa "Sang Pencuri".
Wah 16:15f+g. Supaya ia jangan
berjalan telanjang dan mereka melihat
malunya.
- Secara jasmani, telanjang adalah permulaan dosa zina, jauhi.
- Secara rohani kita harus punya pakaian kesucian, dijauhkan semua yang
mendatangkan malu Wah 3:17, 2Kor
4:2. Jangan akui semuakelemahan, tetapi dengan iman buang dan hidup
baru Gal 3:27, Rom 13:14, Pil 4:13.

Bersalutlah dengan Kristus, sehingga
hidup ini bukan kita lagi tetapi Kristus
dalam kita. Gal 2:19,20.
WAH 16:16. PERSIAPAN PERANG
HARMAGEDON.
Wah 16:16a+b. Dan mereka (roh2
setan) mengumpulkan mereka bersama2.
Tiga roh katak itu berhasil: (sebab tidak
ada pencegahan atau perlawanan dari
Allah atau umatNya sebab semua
sudah tidak ada dalam zaman Antikris
Luk 10:19, Mrk 16:17).
1. Menyempurnakan orang2 dalam dosanya.
2. Mengumpulkan semuanya di Harmagedon melawan Allah, sebab mereka
sudah:
a. Tertipu iblis.
b. Terjepit dalam lingkungan zaman
Antikris.
c. Dirasuk roh2 setan jadi mata gelap
dalam dosa.
Wah 16:16c+d. ke dalam suatu tempat
yang dalam bahasa Ibrani disebut
Harmagedon.
Ini permulaannya, perangnya dalam
Wah 19:11-21.
Harmagedon:
1. Hanya disebut satu kali.
2. Tempat peperangan final Barak, Gideon, Saul, Yosia; Disini Putra manusia
Yesus dengan tentaraNya berperang
dengan iblis dan tentaranya.
3. Persiapan perang dahsyat, global,
bersatu (sebab dusta iblis), tetapi
perangnya tidak berarti 2Tes 2:8,
langsung kalah.
4. Tampak hasil maksimal pekerjaan
iblis cs, sebab semuanya ini tidak
berarti dibandingkan kuasa Allah.
WAH 16:17. BOKOR VII: TAMAT.
Wah 16:17a+b+c. Dan malaikat yang
ketujuh itu mencurahkan bokornya ke
udara.
Bokor terakhir, ke-7 = sempurna.
Terjadi pada akhir dari zaman Antikris.
Sesudah ini ada Kerajaan 1000 tahun
dan perang Gog dan Magog, tetapi
rencana Allah bagi Gereja sudah
selesai.
Udara. Ini istilah rohani bukan fisika, yaitu alam roh tempat iblis Ef
6:12. Perang Harmagedon itu dalam
dunia roh, bukan perang jasmani, puncak segala peperangan di dunia.
Orang yang tidak percaya mereka
berperang melawan Putra Allah,
mereka kalah dan dihukum.
Juga sekarang peperangan kita selalu dengan iblis, bukan dengan manusia, jangan benci dan dendam dengan
manusia yang jahat, tetapi hadapi
dengan hikmat dan kuasa Allah 2Kor
10:3-5, lawanlah iblis yg ada di belakang orang2 jahat ini, dengan senjata2
rohani. Yang tidak mengerti peperangan rohani akan kacau, terjebak dan
kalah.
Wah 16:17d+e. dan datanglah suatu
suara besar, keluar dari bait suci di
Surga, dari Tahta itu, katanya: Sudah
dikerjakan! (TL: Genap).
Ini suara Bapa dari bait suci di Surga,
dari tahta. Sudah dikerjakan, sudah
genap (TL). Tiga kali sudah genap yaitu:
1. Yoh 19:30. Penebusan manusia genap.
2. Wah 16:17. Rencana penebusan Gereja genap.
3. Wah 21:6. Rencana penebusan Israel
dan semesta genap.

Rencana Allah pasti jadi, berbahagia
orang yang dinilai setia sampai akhir;
ini juga termasuk setia dalam nikah,
keluarga, Gereja, tubuh Kristus.
WAH 16:18. GEMPA BUMI YANG
BESAR.
Tampaknya ruwet bagi manusia yang
terbatas, tetapi tidak bagi Allah yang
maha hadir, maha kuasa, Ia bisa mengerjakan semuanya ber-sama2 sekaligus dan selalu teratur dan sejahtera.
1Kor 14:33, Yes 55:8,9.
Sekalipun ruwet, tidak dapat mengatasinya, jangan takut. Jangan melihat kekacauan, jalan terus dengan
iman! Semua itu akan berubahmenjadi
rencana terindah bagi orang yang cinta,
setia dan taat padaNya.
Wah 16:18b+c+d. Dan adalah suara2,
guruh dan kilat, dan terjadilah suatu
gempa bumi yang besar, suatu gempa
bumi yang begitu kuat dan begitu
besar yang sedemikian itu belum
pernah ada sejak manusia ada di
bumi.
Ini secara rohani, sejak Adam. Semua
dikuasai total dan dikalahkan. Semua isi
dunia yang nyata dan dunia roh
dihancurkan total oleh Allah.
WAH 16:19. BABIL TERBELAH TIGA.
Wah 16:19a. Dan kota besar itu.
Babel atau perempuan Sundal Wah
14:8; 17:18, ibu kotanya Yerusalem
yang di-injak2 Antikris Wah 11:2 dan
bertahta disini 2Tes 2:4. Ini kerajaan
iblis sepanjang zaman, tetapikerajaan
Antikris adalah kerajaan iblis di akhir
zaman tanpa Allah di dunia, sangat
jahat, keji seperti Neraka.
Wah 16:19b+c. terbagi menjadi tiga
bagian dan kota-kota bangsa-bangsa
kafir roboh.
Tiga sekawan iblis pecah; iblis dimasukkan sumur tanpa dasar dan Antikris
serta nabi palsu ke Tasik api. Kota
bangsa2, yaitu banyak sekali kumpulan, sistem dan gerakan2 orang2 berdosa yang bersekutu dan ikutdalam
perang Harmagedon, sekarang hancur
semua.
Wah 16:19d+e. dan Babil yang besar
itu teringatlah di hadapan Allah untuk
memberinya cawan anggur
kedahsyatan murkaNya.
Dahulu dibiarkan, sebab menunggu
Gereja disempurnakan dalam dunia
yang dikuasai iblis, baik Babil untuk
panen besar dan Antikris untuk panen
sisa. Semua diingat Tuhan dan mendapat pahalanya sesuai dengan perbuatannya Wah 22:12. Orang benar
beruntung, orang dosa minum dari
cawan anggur murka Allah Wah 14:10
dahsyat.
WAH 16:20. PULAU-PULAU DAN
GUNUNG LENYAP.
Wah 16:20a+b. Dan setiap pulaupun
lenyaplah dan gunung2 tidak
ditemukan.
Ini arti rohani, sebab dalam kerajaan
1000 tahun semua masih ada. Pulau2
ini gambaran pulau kekafiran Kej 10:13,
Dan 11:18 KJ. Ia berbalik melawan pulau2. Ukuran dan norma zaman Antikris
terbalik dan sangat dahsyat Pil 3:19.
Segala macam dosa memuncak dan
menjadi mulia. Orang2 jahat disini
menjadi mulia, Yudas, Lamech, Achab,
Izebel dsb. Dahsyat, tetapi hanya 3,5
tahun lalu mereka dibinasakan Allah.

Gunung2, arti rohaninya adalah
tempat Antikris dan sundal Babil. Ini
ber-macam2 golongan yang menonjol
dalam dunia yang mendukung Antikris
dan Babil, ada banyak dan semua
berubah menjadi kerajaan Antikris,
semua dihancurkan Allah.
WAH 16:21. MANUSIA BERDOSA
DIBINASAKAN.
Wah 16:21a,b,c,d. Dan jatuhlah ke
atas manusia suatu hujan es batu yang
besar keluar dari Surga, setiap batu
kira2 seberat 1 talenta.
Manusia yang mana? Pengikut Antikris
yang dosa2nya sangat keji sampai
sempurna. Hukuman yang dahsyat,
hujan (es) batu. Allah tidak jahat, Dia
Hakim yang adil, ini penuaian dari
perbuatannya sendiri. Gal 6:7-8.
Batu 1 talenta = 40-50 (60) Kg.
Mengapa 1 talenta, ini ukuran Pelita
Emas = Firman Tuhan Maz 119:105,
yang ditolak pengikut Antikris, itu
berarti melawan Allah dan sekarang
menjadi hukumannya Yoh 12:48.
Firman Tuhan itu mulia kalau taat,
menjadi hukuman kalau ditolak.
Wah 16:21e+f. Dan semua manusia
menghujat Allah karena bala hujan es
batu itu, sebab bala itu sangat besar
sekali.
Hukuman dahsyat. Waktu mau mati
masih menghojat, tidak bisa bertobat
lagi (seperti Luk 23:43), sudah sempurna dosanya seperti iblis dan Antikris.
Ini puncak keras hati! Ibr 3:15.
Jangan punya alasan dan berkata:lain
kali saja bertobat; Orang ini akan
terlanjur jadi keras hati, tidak mau
bertobat dan binasa kekal Wah
9:20,21; 16:9,11.
Yunus mau bertobat, Yudas tidak
mau dan binasa kekal. Jangan tertipu,
ada saatnya tidak bisa dan tidak mau
lepas dari dosa, celaka kekal. Bala ini
sangat besar, tiada taranya. Sebaliknya
kalau percaya bisa mengalami kemuliaan yang tiada taranya. Kita yang
harus menentukan dan memilih Luk
12:57 dan setia sampai akhir/ mati
Wah 2:10.
KESIMPULAN.
Semua manusia akan berakhir, tidak
ada yang ter-katung2, batal atau hilang. Sekarang kita bisa memilih untuk
menjadi sangat mulia untuk kekal atau
sangat celaka untuk kekal. Orang yang
percaya dan mau setia sampai akhir, itu
untung untuk kekal dengan mudah (=
pasti bisa kalau mau, sebab Allah siap
menolong dengan penuh dan cinta Pil
4:13, Zak 4:6). Jangan keras hati, percayalah akan Firman Tuhan, Dia ingin
menyelamatkan setiap kita dan diolah
sampai sempurna! Allah sanggup kalau
kita mau.
Nyanyian: Tabernakel Glory 640.
Muliakan Allah batu karangku,
sempurnalah segala jalanNya.

