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

Nomor : WA-27 / 19b (K6380)
Hari,Tgl : 21 Feb 2018
Oleh : Pdt. Jusuf B.S.

WAHYU 19B:11-21. KEDATANGAN TUHAN YESUS II (Perang Harmagedon)
Kedatangan Tuhan Yesus II ini diceritakan dengan ber-macam2 cara dan model dan akan kita lihat satu per satu,
istimewa sebagai perang Harmagedon
dalam Wah 19b.
I. Kedatangan Tuhan II.
II. Penuaian.
III. Kursi Pengadilan Raja.
IV. Perang Harmagedon.
Semua ini tentang satu peristiwa saja,
yang terjadi hanya satu kali, namun
diceritakan dari segi2 yang berbeda
untuk menjelaskan pada kita.
I. KEDATANGAN TUHAN YESUS II.
1Tes 4:16-17.
1. Dua macam kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Putra manusia 2 kali yaitu:
I. Sebagai bayi, lahir dari Maria 2000
tahun yang lalu, menjadi korban
tebusan bagi manusia Yoh 1:29.
II. Datang di akhir rencana Allah,
dalam 2 tahap yang berselang 3,5
tahun yaitu:
II.1. Tahap I, ini adalah pengangkatan,
Ia tidak mendarat di bumi, hanya sampai di awan2 (dalam dunia roh), sebab
itu tidak tampak oleh penduduk dunia,
mereka tidak tahu, se-olah2 seperti
pencuri, tahu2 “barang berharga” sudah hilang. Ia datang untuk menjemput
GerejaNya yang sudah matang sesuai
dengan rencana Allah. Baru 3,5 tahun
kemudian tahap II terjadi.
II.2. Tuhan Yesus turun dari Surga bersama2 dengan semua orang suci (kita
yang ikut dalam pengangkatan).
Jadi dalam tahap II.1 Tuhan Yesus
datang dengan malaikat2Nya, tetapi
dalam tahap II.2 Ia datang dengan semua orang2 suciNya (yaitu kita semua
yang ikut Pesta Kawin Anak Domba)
yang ada di Surga, turun ber-sama2 Jd
14. (Kalau jumlah orang yang selamat
dan masuk Surga 3 Milyard, maka Ia
turun dengan 3 Milyard orang dalam
tubuh kemuliaan) untuk memerintah
bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun
(tentu malaikat2Nya juga ikut).
2. Datang sebagai mempelai laki2 dari
Surga, menjemput Gereja yaitu mempelai perempuan Anak domba Allah di
awan2. Semua orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit, tetapi yang
masih hidup dan ber-jaga2 akan berubah dan ikut pengangkatan 1Kor
15:51. Ada kesempatan yang lebih besar untuk generasi akhir zaman, tetapi
juga syarat yang lebih tinggi! Ligabis
boleh masuk ikut Pesta Kawin Anak
Domba, tetapi ligabo tertinggal di luar
sebagai orang yang tidak dikenal Mat
25:10-13, Mat 7:21-23, sebab itu generasi akhir zaman harus bersedia ekstra supaya bisa masuk dalam golongan
yang diangkat, yaitu golongan lima
gadis bijaksana.
3. Maksudnya. Ia datang untuk berperang dengan iblis, Antikris, nabi palsu
dan semua pengikutnya. Ini perang
besar yang bernama perang Harmagedon (ayat 19-21). Ia mengalahkan mu-

suhnya untuk mengakhiri zaman Antikris yang diberi jatah oleh Allah hanya
3,5 tahun saja. Langsung pada waktunya semua ditangkap dan dikalahkan
dalam sesaat saja dengan pedang dari
mulutNya, lalu mereka semua dihukumkan. Semua ini terjadi dalam satu
saat saja, sebab Allah menguasai waktu
bukan dikuasai oleh waktu!
4. Waktunya. Ini terjadi pada akhir zaman Antikris, pada akhir dari Minggu
ke-70 Daniel, ini juga akhir dari 6000
tahun riwayat manusia di bumi sejak
Adam dan permulaan dari Kerajaan
1000 tahun. Ini terjadi tepat pada waktunya.
II. PENUAIAN. 1Kor 15:23.
Ada buah sulung, panen besar dan panen susulan dan kedatangan Tuhan dalam Wah 19 ini, segera sesudah panen
susulan yaitu kebangkitan dari orang2
percaya yg mati dalam zaman Antikris.
III. KURSI PENGADILAN RAJA (KPR).
Mat 25:31-46.
Ini gambaran lain dan sama dengan
perang Harmagedon, sebab semua ini
satu peristiwa saja. Ini se-olah2 suatu
pengadilan, tetapi ini terjadi semua dengan lengkap dalam sesaat (sama
seperti pengadilan pribadi bagi setiap
orang yang mati Ibr 9:27, juga dalam
pengadilan Tahta Putih yang Besar)
sebab Allah menguasai bukan dikuasai
waktu. Cara ilahi itu jauh lebih cepat
dan sempurna daripada cara manusiawi sekalipun dengan tehnologi yang
tertinggi (digital, nano dll). Mereka tidak ditangkap lalu diadili satu per satu,
tetapi orang2 yang ada cap Antikris (=
kambing) langsung mati semuanya di
seluruh dunia sekaligus, tetapi mereka
yang tidak ada cap Antikris (= domba)
tetap hidup dan masuk dalam kerajaan
1000 tahun (bumi berubah jadi Kerajaan 1000 tahun). Domba2 ini orang
yang lepas dari cap Antikris dan saling
tolong menolong satu sama lain, baik
144.000 orang Israel dan lebih kurang
sejumlah yang sama dari orang kafir
yang lolos Rom 11:4-5.
Orang2 yang lolos ini bukan seleksi
keselamatan, tetapi sebab mereka menolak menyembah Antikris, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Disini mereka
masih akan terbagi,yang percaya Tuhan
Yesus dan tidak pada akhir kerajaan
1000 tahun ini.
IV. PERANG HARMAGEDON.
Perang ini ditulis dalam 3 tempat yaitu
Wah 16:14-16; 17:12-14 dan Wah 19b.
Ini sebetulnya perang dunia dalam
ukuran seluruh duniapenuh yang belum pernah ada, sebab korbannya ada
lengkap di seluruh dunia sesudah perang yang tidak berarti.
1. Waktunya sama dengan kedatangan
Tuhan Yesus II.2.
2. Antara siapa? Terang dan gelap,
Allah dan iblis yaitu Tuhan Yesus dan
orang2 suciNya dengan iblis dengan

segenap golongannya yaitu Antikris,
nabi palsu dan semua pengikutnya dari
seluruh dunia (dahsyat, luar biasa!
Belum pernah ada).
3. Persiapannya. Persiapan dari Antikris itu luar biasa, bayangkan seluruh
dunia siap untuk perang melawan
Allah, sebab mereka percaya dusta iblis
2Tes 2:11,12 bahwa mereka akan menang, jaya se-lama2nya, pasti bisa mengalahkan Allah. Mereka berlatih dengan ber-bagai2 kuasa occultisme yang
luar biasa, bahkan banyak orang yang
menjadi sempurna dalam dosa seperti
Antikris, itu punya kuasa gelap yang sangat besar seperti iblis, itu sangat mengagumkan seluruh dunia, lebih2
dengan segala mujizat2 palsu Mat
24:24. Dari pihak Tuhan Yesus tidak ada
persiapan khusus sebab memang Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa,
selamanya menang terus; kepala ular
itu sudah remuk di Golgota, tinggal
ekornya (iblis berpikir, kalau ia membuat orang sempurna dalam dosa seperti dia yang jumlahnya banyak (jutaan), maka bisa mengeroyok Allah dan
menang. Tetapi ini pikiran yang bodoh
dari ciptaan yang berontak melawan
penciptanya). Peperangannya sangat
tidak berarti, dengan kata2 mulutNya,
langsung semua kalah dalam sekejab.
5. Surga terbuka, ada hubungan dengan bumi. Ini bisa terjadi melalui
Putra manusia Yesus Mat 3:16, waktu
Pentakosta Roh Kudus menghubungkan orang beriman dengan Surga, lebih2 pada permulaan Minggu ke-70
Daniel, Surga dan bumi dihubungkan
oleh pelayanan orang sempurna Yoh
1:51 sehingga Gereja Tuhan mengalami
Surga di bumi, sangat senang dan luar
biasa.
Di sini juga Surga terbuka, Tuhan
Yesus dan orang2 suci turun membersihkan dunia dari semua yang jahat,
lalu Surga bumi dipulihkan dalam Kristus waktu kerajaan 1000 tahun Ef 1:10,
Kis 3:21. Hubungan yang dahulu putus
di Eden karena dosa Hawa dan Adam,
sekarang dipulihkan oleh Tuhan Yesus,
sehingga bumi dipulihkan menjadi seperti Surga, lebih indah dari Eden, tetapi tetap dengan pemerintahan tongkat besi.
6. Penampilan Tuhan Yesus.
Dia naik kuda putih ini berarti akan
perang (kuda itu binatang perang) dan
juga pakaiannya putih dan bersih,
berarti adil, tidak ada salah.
Dia Allah yang adil dan benar, mataNya seperti nyala api dan kepalaNya
banyak mahkota (sudah menang sebagai Putra manusia dan tetap akan
jadi pemenang se-lama2nya). Kemenangan terbesar Putra manusia adalah
Ia taat sampai mati tersalib jubahNya
dicelup darah Pil 2:8, sebab itu Ia ditinggikan BapaNya di atas se-gala2nya
untuk selamanya Pil 2:9-11. Kemenangan Tuhan Yesus dan kita sebab tidak
ada salah (tidak bereaksi dosa sekalipun dijahati, dan justru mau sengsara
salib, ini kuasa salib yang sangat besar
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1Kor 1:18, sebab Allah beserta kita, siapa bisa jadi lawan kita Rom 8:31, tidak
ada!
7. Bernama Setiawan dan Benar.
Mengapa diberi nama ini? Setiawan
untuk manusia 2Tes 3:3, 2Tim 2:13.
Ternyata sampai saat terakhir di dunia
Ia setia bagi umatNya, semua janjiNya
digenapkan, jangan ragu2 Pil 1:6, Luk
1:37. Tetapi bagi orang yang tidak setia,
tidak percaya dan memberontak ada
hukuman dahsyat datang atas dosa2nya.
Ia juga bernama Benar (sebagai
Putra manusia). Ia terbukti benar dalam segala penderitaan dan aniaya Ibr
4:15. Begitu juga umatNya adalah
orang2 benar.Iblis itulah bapa pendusta, juga orang2nya.
8. Dari mulutnya keluar pedang, yaitu
Firman Tuhan dan ini luar biasa. Semua
jadi oleh FirmanNya, tidak ada yang
mustahil, bahkan segenap dunia ini jadi
hanya dengan berfirman Ibr 11:3. Juga
bagi kita, Firman Tuhan yang kita pegang dengan iman itu seperti pedang
Roh yang selalu memberi kemenangan
Ef 6:17. Cocokkan hidup ini dengan Firman Tuhan, sampai Firman menjadi
daging, itu membuat iman kita tumbuh
menjadi besar dan kuasa imanlimpah
dalam hidup kita, sebab itu selain
Tuhan Yesus, kita juga jadi pemenang
dengan cara yang sama seperti Tuhan
Yesus yang menjadi teladan kita 1Kor
11:1, se-penuh2nya seperti Dia Ef 4:13.
9. Dialah Raja segala raja yang sudah
menang dan tetap menang. Waktu
Tuhan Yesus menang, Ia tidak menang
dengan kekerasan, tetapi dengan taat
pada BapaNya Mat 26:39,42. KemenanganNya sebab mematikan daging
sampai mati. (Ini juga rahasia kemenangan kita di dunia sekarang, mematikan daging, taat akan Firman Tuhan
dan lawan iblis, kita pasti menang Yak
4:8. Roh kemuliaan Tuhan akan turun
atas kita 1Pet 4:4). Tuhan Yesus sabar
dengan semua orang berdosa dan mati
baginya. Tetapi di akhir semuanya ini,
iblis, Antikris dll dengan sengaja melawan dan memberontak pada Allah, sesudah melebihi batas waktu kesabaran
Allah, maka sekarang datang hukuman
Allah (seperti orang zaman Nuh, zaman
Lot dan akhir zaman ini). Ini bukan
Allah kejam tetapi ini hukuman bagi
orang yang melawan dan berontak
sesudah diberi kesempatan untuk percaya dan bertobat sampai habis batas
waktunya tetap berontak dan melawan, maka hukuman jatuh, mereka semua dikalahkan dalam sekejab.
10. Namanya juga Tuhan segala tuan.
Dia datang pertama bukan sebagai
tuan tetapi sebagai hamba. Mat 20:2528. Tetapi sebab itu Allah menjadikannya Tuhan dan Kristus Kis 2:36 yang
penuh dengan hak dan wewenang atas
segala perkara. Juga kita yang meniru
Dia, tidak menjadikan diri kita tuan,
tetapi hamba yang melayani dengan
rendah hati. Jangan be-rebut2an menjadi Tuan, kepala, itu cara iblis yang
mau mengangkat dirinya setara dengan
Allah sehingga direndahkan Yes 14:1415, Mat 23:12. Inilah nasib orang yang
mau meng-angkat2 dirinya akan direndahkan Allah sangat rendah, bahkan
seperti Absalom sampai digantung di
atas pohon dengan rambutnya sendiri.

(Orang yang mau mengangkat dirinya
itu menghalalkan segala cara untuk
sampai di atas dan sebab itu
direndahkan sangat sampai mati). Tetapi orang yang mau merendahkan diri,
mau mematikan daging dan taat, akan
jadi tuan yang bisa mengalahkan semua setan Mrk 16:17-18, Luk 10;19.
Justru orang2 seperti ini yang diangkat
Tuhan jadi kepala, jadi besar dalam
tubuh Kristus untuk melakukan perkara2 yang makin besar, sebab ia tetap
rendah hati dan meninggikan Tuhan di
atas se-gala2nya Yoh 3:30. Ini diperkenan Tuhan dan kita akan ikut serta memerintah dalam kerajaan 1000 tahun.
11. Tiga golongan dalam perang Harmagedon. Dalam Wah 19:15, ada 3
golongan yaitu:
11.1. Segala bangsa kafir dalam zaman
Antikris yang dibunuh dengan Pedang
mulut Tuhan, yaitu orang2 yang ada
cap Antikris (kambing2 dalam Kursi
Pengadilan Raja), mereka langsung mati dan jadi makanan burung2 di udara.
11.2. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, inilah orang2 yang
tidak kena cap Antikris dan lolos, mereka akan masuk dalam Kerajaan 1000
tahun sebgai penduduk dengan tubuh
manusiawi yg masih mereka alami. Ini
adalah 144.000 orang Israel dan orang2
kafir yang jumlahnya mungkin seperti
itu juga. Mereka diperintahkan oleh
Tuhan Yesus dan orang2 suci dalam
bumi yg ideal, lebih indah dari Eden.
11.3. Ia akan meng-injak2 irikan anggur kemarahan dan murka Allah yang
maha kuasa. Ini lebih dari golong 1,
yaitu semua orang yang tidak masuk
Surga, tetapi binasa dalam hukuman
Allah yang maha kuasa.
Waktu Minggu ke-70 Daniel oleh 7
Meterai, 7 Sangkakala dan 7 Bokor.
Ini sama dgn irikan anggur dalam Wah
14:19-20, yaitu orang2 yang ber-dosa
yg mati dalam Minggu ke-70 Daniel.
12. Besar kecil. Dalam zaman Antikris
tetap ada orang besar kecil, justru mereka be-rebut2an untuk menjadi besar.
Dalam zaman Antikris justru orang
yang bisa berdusta, bermulut besar,
najis, keji, berani bertindak keji itulah
orang yang mulia dan orang2 yang mau
hidup benar itu hina bahkan ditangkap
disiksa sampai mati. Keadaan dalam
zaman Antikris itu terbalik, yang jahat
dan keji itu yang mulia seperti bapaknya iblis! Keadaannya dahsyat. Mereka
yakin kalau bisa menuruti daging, menuruti kebencian dan segala kehendak
hati itu yang besar dan indah, bukan yg
mengalah dan hidup benar. Keadaannya terbalik. Ini Neraka di dunia, baik
kejahatannya dan sengsara dan aniaya
yang dahsyat untuk manusia.
13. Akibat perang. Tuhan Yesus menang atas musuhnya yaitu:
13.1. Iblis dan setan2 yang ikut, semua
ditangkap dan dipenjarakan dalam
Abusos 1000 tahun, sehingga “udara”
kerajaan 1000 tahun bersih, tidak ada
kuasa gelap, sangat indah dan menggembirakan.
13.2. Antikris dan nabi palsu, langsung
dimasukkan Tasik api. Ini adalah orang
yg sempurna dalam dosa (punya tubuh), sebab sempurna dalam dosa bisa
langsung masuk dalam tasik Api dengan hukuman yang paling top, orang
pertama masuk tasik api. Ini disebut
mati yang ke-2, celaka kekal 2Tes 1:9.
13.3. Pengikut Antikris mereka mati
dibunuh dan rohnya masih masuk da-

lam Neraka (bukan tasik api, tetapi
sekarang mereka masih masuk neraka,
baru pada akhir kerajaan 1000 tahun
ikut kebangkitan orang dosa lalu diadili
dalam Tahta Putih yang Besar, dan menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya, baru mereka dimasukkan
Tasik api Wah 20:14.
14. Burung makan daging orang2 yang
mati. Burung2 ini adalah roh2 jahat
seperti dalam Mat 13:19, mereka tinggal di Neraka (ada beberapa tempat
selain Abusos). Semua pengikut Antikris yang mati, rohnya diambil oleh
mereka (seperti orang mati zaman sekarang, langsung diambil iblis, kecuali
orang mati dalam Tuhan, dibawa Allah
besertanya 1Tes 4:14). Inilah “daging”
orang2 yang dihukum Allah itu dan
“dimakan burung” jadi rejeki mereka.
Orang yang masuk Neraka itu jadi
mangsanya, mereka dianiaya, disiksa,
menjadi makanan dan kesukaan setan2
ini yang haus hendak menyiksa dan
membunuh. Jadi inilah artinya pengikut
Antikris mati, dagingnya jadi makanan
kesukaan burung2 yaitu setan2 yang
ada dalam Neraka, disini juga ada
orang kaya teman Lazarus itu (lain dari
Abusos).
KESIMPULAN.
Disini ada 2 pesta besar yaitu seperti
Surga dan seperti Neraka.
Pesta untuk Gerejanya yaitu dimulai dalam 3,5 tahun I (hubungan Surga dan bumi terbuka oleh pelayanan
orang2 sempurna) Gereja mengalami
masa kesukaan yang besar bagi generasi akhir zaman yang ber-jaga2, seperti Surga di bumi dan sekaligus
mengalami proses kedatangan Tuhan
yang cepat seperti kilat Mat 24:27 di
tengah2 masa penghukuman rumah
Allah, baptisan api, ujian akhir dan
ketiga Antikris pendahulu. Ini kemudian
dilanjutkan dengan kesukaan2 lainnya
yang makin lama makin indah yaitu
dengan pengangkatan, lalu Kursi Pengadilan Kristus dengan pahala dan kemuliaan yang heran, Pesta Kawin Anak
Domba yang sangat indah dalam Surga,
penuh kesukaan yang luar biasa diantara semua orang yang selamat. Ini
dilanjutkan dengan Kerajaan 1000
tahun yang ideal dan Surga Bumi Baru,
indah, sukacita untuk abadi.
Sebaliknya antikris mengalami zaman keemasan dalam 3,5 tahun di
dunia, ia berpesta dengan”makan” korban semua orang yang tertinggal dan
orang2 lainnya, menjadi pesta iblis, Antikris dan setan2 terbesar sejak permulaan, ini pesta yang mengerikan lebih
dari Neraka (sebab ini orang2 yang disiksa dalam tubuh manusiawi biasa!)
betul2 Neraka di dunia (sementara di
atas ada Pesta Kawin Anak Domba). Tetapi ini segera berhenti sesudah 1260
hari dan dilanjutkan dalam Neraka
(penderitaan para pengikut Antikris
yang menjadi daging untuk pesta bagi
roh2 jahat dalam Neraka), sementara
itu iblis dkk dalam tempat siksaan
dalam Lubang tanpa dasar. Kemudian
sesudah 1000 tahun terjadi kebangkitan orang berdosa, Tahta Putih yang
Besar dan Tasik api yang kekal.
Ini semua adalah bagian terakhir
dari rencana Allah yang pasti akan
digenapi. Berbahagialah orang yang
percaya akan Firman Tuhan dan taat, ia
akan untung dan bersukacita masuk
golongan 1551 atau 144.000.

