
 
Wah 20:1-3. Iblis dipenjarakan 1000  
                     tahun. 
Wah 20:4-6. Kerajaan 1000 tahun. 
 

WAH 20:1. MALAIKAT MENANGKAP 
IBLIS. 

1a+b. Lalu saya melihat seorang 
malaikat turun dari Surga. 

Michael pernah mengalahkan dan me-
ngusir iblis dari Surga, tetapi kalau 
disuruh Allah, segala malaikat pasti bi-
sa, bahkan orang Kristen yang barupun 
bisa mengusir setan dengan iman Mrk 
16:17. 

1c. Membawa kunci. 
Ini kunci alam roh, bisa nama Yesus, 
Firman Tuhan, darah Yesus dll, maka 
iblis dan setan2 tidak bisa lari. 

1d. Sumur tanpa dasar. 
Sumur Tanpa Dasar (STD) = Abussos. 
Ini penjara roh2 jahat, sangat ditakuti 
semua setan Luk 8:31. Dalam Sang-
kakala V Wah 9:2, waktu dibuka, roh2 
jahat dan ganas yang keluar jumlahnya 
sangat banyak; tetap terbuka dalam za-
man Antikris, sebab itu dunia menjadi 
dahsyat seperti Neraka di bumi. 
1e. dan sebuah rantai besar di dalam 

tangannya. 
Rantai ini (seperti Jd 6, 2Pet 2:4) dipa-
kai untuk merantai roh2 jahat, bukan 
rantai biasa Luk 8:29. Rantai manusia 
adalah dosa, diikat oleh dosa, tetapi 
rantai iblis adalah kebenaran Allah, 
membuat iblis tidak berkutik, sebab 
hukuman Allah adil dan benar. Juga 
kita bisa merantai setan2 kalau punya 
rantai kebenaran ini yaitu dengan iman 
pada Tuhan Yesus kita bisa, hidup be-
nar, mati lepas dari dosa. Dengan kata2 
iman kita merantai iblis dan setan2. 
 

WAH 20:2. MENANGKAP IBLIS. 
2a. Dan ia menangkapnya. 

Iblis sudah dikalahkan ber-kali2. 
1. Waktu berdosa, dicampakkan ke bu-
mi Yez 28:17. 
2. Di Golgota, kepalanya diremukkan 
Kej 3:15. 
3. Dalam perang Harmagedon. 
4. Dalam perang Gog dan Magog. 
Dalam air bah, semua orang berdosa 
dalam tangan iblis dibinasakan, ia tidak 
berdaya, juga waktu Sodom dibakar. 
Sebab iblis adalah mahluk kekal, waktu 
dilepaskan, ia mengganggu lagi; ada 4 
namanya yaitu: 

2b. si Naga, 
 

WAH 12:3-4. Bapaknya segala yang 
jahat, sudah dikalahkan Michael Wah 

12:7-8. 
Ia memberi Antikris kuasa dan mera-
jalela dalamzaman Antikris sebab Allah 
dan Gereja sudah tidak ada. Sebab itu 
kata naga hanya ada di Wahyu. 

2c. Ular tua itu 
Cerdik, licin, licik, penipu sejak permu-
laan, waktu Hawa jatuh. Kita harus 
lebih cerdik Mat 10:16. Jangan tertipu 
2Kor 11:2, 2Tim 2:26, 2Kor 14:11, se-

bab itu perlu terus dipimpin Roh dan 
tumbuh dalam pengertian Firman 
Tuhan. 

2d. yaitu iblis. 
= Diabolos, penuduh, penfitnah Wah 
12:10. Jangan sampai tertuduh, hidup-
lah benar, mengerti Firman Tuhan dan 
tetap dipimpin Roh. 

2e. dan satan. 
= musuh, roh2 yang melawan, pem-
benci, penuduh, dia pembunuh dan 
benci. 

Yoh 8:44. Ini tanda khas rohnya 
setan. Sesudah Polarisasi (Wah 22:11) 
jangan heran kalau ada Gereja dengan 
kebencian yang limpah. 

Mat 24:15, tanda dari roh setan >< 
Roh Kudus. Jangan bereaksi dosa, itu 
tanda kalah, iblis masuk. 
3 nama sepanjang masa, naga dalam 
Minggu ke-70 Daniel. 

2f. dan mengikatnya 1000 tahun. 
Yang diikat malaikat ini adalah iblis dan 
semua tentaranya seperti dalam Wah 
12:7-9. 

Sesudah Naga itu ditangkap dan 
dipenjarakan dalam Abusos (Sumur 
Tanpa Dasar) dunia jadi bersih, sejah-
tera, sukacita. 

Kita bisa mengikat setan? dan be-
rapa lama? Tergantung pengurapan ki-
ta? Lebih ditentukan oleh Tuhan yang 
selalu memonitor kita (ingat Putra 
manusia Yesus mengusir hanya seben-
tar lalu mereka kembali menggoda Luk 
4:12).  
 
WAH 20:3. IBLIS DIPENJARAKAN 1000 

TAHUN. 
3a. dan melemparkannya. 

Ia dipaksa, sebab kalah dihukum disini. 
Jangan takut melawan iblis, musuh 
yang sudah dan tetap kalah se-
lama2nya 1Yoh 4:4. 

3b. ke dalam sumur tanpa dasar itu. 
Selalu terkunci, kecuali dalam Sangka-
kala V sehingga timbul masa aniaya pa-
ling dahsyat Mat 24:21, sebab ini tem-
pat roh2 jahat yang ganas, biadab, 
tidak mau tunduk. 

3c. Lalu menutup dia (di dalamnya). 
Yang ditutup (dipenjarakan) itu iblis, 
bukan sumurnya, dalam penjara setan, 
tempat penuh siksaan. 

3d. dan memasang sebuah meterai  
di atasnya. 

Apa Meterai itu? tidak dijelaskan, 
tetapi pasti itu dari Tuhan dan pasti 
iblis cs tidak bisa keluar. 
3e. Supaya ia tidak lagi menyesatkan 

bangsa2. 
Kalau ada iblis, orang berdosa menjadi 
makin jahat, sebab tertipu, terbujuk, 
mabuk dan mata gelap. 

Orang2 seperti ini juga dijadikan 
alat oleh iblis. Tetapi disini tidak ada 
iblis dan manusia ditekan dengan tong-
kat besi dan pemerintahan dalam Roh, 
tidak bisa berkutik, sehingga praktis 
tidak ada dosa. 

Keadaan kerajaan 1000 tahun 
indah, praktis tidak ada dosa sebab ada 

pemerintahan tongkat besi dan iblis 
tidak ada.  

3f. sampai 1000 tahun itu digenapi. 
Mengapa 1000 tahun. Ini umur manu-
sia mula2. Kalau mau hidup suci dalam 
kerajaan 1000 tahun bisa menjadi sem-
purna, kalau najis dalam 1000 tahun 
juga jadi sempurna dalam dosa seperti 
zaman Nuh dan Lot sehingga hukuman 
datang. Tetapi rencana Allah menyem-
purnakan umat-Nya, yaitu GerejaNya 
su-dah digenapkan dalam Minggu ke-
70 Daniel. Disini diberi lagi 1000 tahun 
untuk membuktikan bahwa orang yang 
tidak percaya, sekalipun diberi sikon 
yang ideal cukup lama (1000 tahunj) 
dan pemeliharaan yang ideal tanpa 
iblis, kalau tidak percaya, cepat atau 
lambat ia akan berontak kembali ke-
pada Tuhan seperti yang terjadi pada 
akhir 1000 tahun. Sebab itu orang yang 
tidak percaya, tidak perlu diberi ke-
sempatan lagi, semua akan sia2 tetap 
dengan iblis bapaknya untuk kekal Yes 
26:10. 

3g. dan sesudah itu ia harus 
dilepaskanuntuk sedikit waktu. 

Manusia yang hidup ideal dalam 
Kerajaan 1000 tahun bisa jadi sem-
purna dalam dosa atau kesucian. Pada 
waktu tongkat besi disembunyikan dan 
iblis dilepas, akan tampak pilihan dan 
kesempatan manusia yang percaya dan 
tidak percaya pada Tuhan. 
 
WAH 20:4-6. KERAJAAN 1000 TAHUN. 

 
WAH 20:4. KURSI PENGADILAN PANEN 

SISA. 
4a. Dan Saya melihat tahta2 dan 
mereka yangduduk di atasnya. 

Biasanya yang duduk di tahta adalah 
Allah sendiri (3 Pribadi) dan baru 
sekarang ada banyak tahta. (Rom 2:16; 
14:12, Wah 20:11). 

Tampaknya orang2 sempurna ikut 
duduk di tahta dan disini tidak ada 
pembagian pahala, mereka sudah 
bangkit dengan jubah putih dan daun 
palm Wah 7:9 dan langsung masuk da-
lam kerajaan 1000 tahun dalam tubuh 
kemuliaan. 
4b. Maka kepada mereka diserahkan 

penghakiman. 
Ini bukan KPR, sebab itu mengadili 
orang hidup dan termasuk dalam 
perang Harmagedon. 

Ini adalah pengadilan untuk orang2 
yang bangkit dari kematian, khususnya 
dari mati syahid dalam zaman Antikris. 
Jadi ini adalah Kursi Pengadilan panen 
susulan sebab semua yang mati di da-
lam Tuhan sudah bangkit pada hari 
pengangkatan dan sudah ikut ke Surga 
dengan Tuhan Yesus dalam Pesta Ka-
win Anak Domba dan Kursi Pengadilan 
Kristus. 

Ini adalah Kursi Pengadilan panen 
susulan bagi orang2yang keluar dari za-
man Antikris seperti yang disebut da-
lam Wah 7:9. Mereka yang ikut dalam 
kebangkitan panen besar waktu peng-
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angkatan sudah mengalami Kursi peng-
adilan Kristus menerima pahalanya. 
Tetapi orang2 yang bangkit dari panen 
susulan ini tidak menerima pahala 
apa2, hanya jubah putih (dalam Wah 
6:11), sebab inilah orang yang hidup 
dalam dosa dan tertinggal, lalu ber-
tobat kembali dan mati dibunuh An-
tikris Wah 13:7. Mereka inilah orang2 
yang termasuk panen susulan, yang 
bangkit mungkin ber-sama2 2 Saksi dan 
masuk dalam Kursi Pengadilan panen 
susulan ini. Mereka langsung masuk 
dalam kerajaan 1000 tahun dan ikut 
memerintah, tetapi tentunya dalam 
tingkat yang rendah sesuai dengan 
tingkatnya, seperti orang menerusi api 
1Kor 3:15, yang hanya dapat selamat, 
jubah putih dan daun palm. 

4c. dan saya melihat jiwa2 dari 
mereka yang sudah dipenggal 

kepalanya. 
Zaman sekarang mati syahid sudah jadi 
berita besar, tetapi dalam kerajaan 
Antikris ini sudah rutin dilakukan oleh 
Antikris dan sudah dinubuatkan, bahwa 
orang yang tertinggal dan bertobat 
kembali diserahkan pada Antikris Wah 
13:7. Jumlahnya sangat banyak Wah 
7:9. 
4d. sebab kesaksian tentang Yesus dan 

sebab Firman Allah. 
Inilah benih perempuan yang terting-
gal. (Perempuan ini lari ke padang gu-
run ini berarti pengangkatan, dan be-
nihnya yang tertinggal masuk dalam 
zaman Antikris Wah 12:17) dan sebab 
mereka bertobat, memegang kesaksian 
Yesus dan Firman Allah, mereka dibu-
nuh Antikris. Inilah orang2 Halaman 
yang di-injak2 oleh Antikris Wah 11:2. 

4e. dan yang tidak menyembah 
binatang itu. 

Orang yang ikut Antikris dalam dosa 
dan kedagingan, terima cap menyem-
bah dan ter-gila2 dengan kedagingan, 
ini cocok dan suka menyembah bina-
tang ini. Tetapi yang bertobat, percaya, 
dibunuh mati, tetapi selamat rohnya, 
meskipun tidak ada pahalanya, sekedar 
seperti menerusi api. 

4f. ataupun patungnya. 
Patung ini mati, tetapi kalau disembah 
jadi hidup. Ini dosa dalam pikiran, se-
olah2 tidak apa2, tetapi kalau dilazat-
kan (seperti patung yang disembah) 
jadi hidup dalam perbuatan. Mereka 
dikuasai sampai dalam pikirannya, 
sebab yang memerintah adalah Antikris 
dan roh2 jahat yang memantau rohnya 
dan roh mammon (meterai) yang mera-
suknya.  

4g. dan yang juga tidak menerima 
capnya. 

Roh mammon ini menguasai hati dan 
pikiran orang itu, yang melawan di-
bunuh mati, ada mind controle oleh 
roh mammon dan roh2 jahat lainnya. 
Tetapi disini orang yang lolos itu tanpa 
cap, tidak dikuasai roh mammon dll. 
 

4h. Di atas dahi2nya (= pikirannya). 
Orang zaman Antikris dikuasai (dirusak) 
roh mammon sehingga bisa berbuat 
dosa2 yang makin dahsyat (seperti 
Yudas Luk 22:3) cepat menjadi sem-
purna seperti Antikris (ini lawannya 
dipenuhi dan dipimpin Roh).  

Sebaliknya Roh Kudus tidak memak-
sa, harus ada penyerahan dan ke-

taatan, sebab itu istilahnya bukan dira-
suk tetapi taat dipimpin Roh, yang bisa 
tumbuh seperti Kristus. Caranya sama 
tetapi prinsipnya lain, gelap dan terang. 
Orang yang dipimpin Roh bisa melihat 
bedanya roh setan dan roh mammon. 
Orang2 zaman Antikris dikuasai, dipak-
sa, dirasuk, sampai akhirnya jadi sehati, 
sebab sama2 daging. 

4i. atau di dalam tangan2nya. 
Tangan = perbuatan, juga dikuasai se-
tan (selain pikiran). Seperti orang gila 
Gadara Mrk 5:5. Akhirnya rohnya dan 
roh setan menjadi satu dan cepat 
tumbuh sampai dosa sempurna. Orang 
yang mati dalam zaman Antikris karena 
Tuhan: 
1. Tidak punya cap Antikris,  
2. Tidak menyembah Antikris. 
3. Tidak menyembah patungnya. 
Mereka dibunuh, tetapi selamat, roh-
nya ada di Mezbah Surga dan kemu-
dian bangkit dalam Kursi Pengadilan 
Panen sisa, juga ditulis dalam Wah 7:9. 

4j. dan mereka hidup kembali. 
Bila mereka hidup kembali? 
1. Sesudah jumlah yang mati genap, 
yaitu yang mati dalam zaman Antikris 
Wah 6:11. 
2. Mungkin bersamaan dengan kebang-
kitan 2 Saksi, “pimpinan” mereka. 
3. Sesudah zaman Antikris berakhir, 
pada Kursi Pengadilan panen sisa. 
Mereka tidak ikut Pesta Kawin Anak 
Domba maupun Kursi Pengadilan Kris-
tus. 

4k. dan memerintah dengan Kristus, 
1000 tahun lamanya. 

Ini orang2 tingkat Halaman, sebab itu 
juga memerintah di tingkat Halaman 
selama 1000 tahun dalam kerajaan 
1000 tahun. 
 

WAH 20:5. KEBANGKITAN I. 
5a. Tetapi sisa orang mati itu tidak 
hidup kembali sampai 1000 tahun 

berakhir. 
Jadi semua orang benar bangkit dalam 
kebangkitan I, tetapi orang2 dosa tidak 
bangkit sampai akhir kerajaan 1000 
tahun, jadi beda waktunya adalah lebih 
kurang 1000 tahun. 

5b. adalah kebangkitan I. 
Sesudah kerajaan 1000 tahun tidak ada 
lagi kebangkitan I, mungkin sekali 
orang2 kerajaan 1000 tahun yang 
selamat (tidak ikut iblis dalam perang 
Gog dan Magog) langsung berubah jadi 
tubuh kemuliaan, ini yang ideal seperti 
semua serba ideal dalam zaman 
kerajaan 1000 tahun. 
 

WAH 20:6. MEMERINTAH DALAM 
KERAJAAN 1000 TAHUN. 

6a. Berbahagialah. 
Ini orang berbahagia, masuk Surga un-
tuk kekal dan tidak akan keluar lagi. 
Juga yang dari zaman Antikris, masih 
termasuk bahagia, kurang sedikit bisa 
celaka kekal. Kalau tidak bertobat, 
mungkin mula2 lepas dari aniaya Anti-
kris, tetapi binasa (toh akhirnya sesu-
dah orang yang tertinggal habis di-
aniaya, semua yang lain, pengikut2nya 
sendiri, juga dianiaya si pembunuh ini). 

6b. dan kuduskanlah. 
Ini orang2 dalam zaman Antikris diku-
duskan dengan menderita sengsara 
maksimal sampai mati tanpa pahala. 
Jauh lebih ringan dan senang pikul salib 
sekarang Mat 11:30, Rom 8:17-18. 

6c. ia yang mendapat bagian dalam 
kebangkitan pertama. 

Ini dengan korban maksimal. Sebe-
tulnya sekarang di dunia ada kesem-
patan emas, jangan sia2kan. Selain se-
lamat, juga ada pahala dan ada suka-
cita yang asli dan penyertaan Tuhan 
yang indah di dunia sekarang! 

6d. Kematian kedua. 
Kematian I harus bersedia Amos 4:12. 
Di dalam Kristus itu tidak menakutkan, 
bahkan untung Pil 1:21. 
Kematian II sesudah kerajaan 1000 ta-
hun mereka bangkit dalam kebangkitan 
orang dosa lalu menghadap Tahta Putih 
yang Besar dan sesudah itu dimasukkan 
dalam Tasik api, itulah kematian kedua. 
Antikris dan nabi palsu mendahului 
1000 tahun. Tasik api terpisah untuk 
kekal dari Surga Bumi Baru 2Tes 1:9, 
dalam penderitaan dan aniaya yang 
kekal Wah 14:11. 

6e. Kematian kedua tidak berkuasa 
atas orang2 ini. 

Yang lepas dari zaman Antikris, seka-
lipun dengan kematian, tidak kena 
kematian kedua. Orang zaman seka-
rang yang mati dalam Tuhan, tetap 
untung, lepas dari kematian kedua. 

6f. Tetapi mereka akan menjadi 
Imam2 Allah dan Kristus. 

Di dunia jadi Imam2 Allah yang suci itu 
indah (dalam Wasiat Lama hanya tu-
runan Harun, dalam Wasiat Baru se-
mua boleh asal hidup dipimpin Roh 
1Pet 2:5,9-10. Disini jadi Imam2 Allah 
dalam kerajaan yang ideal dan dalam 
tubuh kemuliaan! 
6g. dan akan memerintah dengan Dia 

1000 tahun. 
Jadi imam2 dan raja2, itu sejak di dunia 
Wah 1:5-6, tetapi prinsipnya sangat 
beda, sebab: 
1. Kita ada dalam tubuh kemuliaan. 
Statusnya kekal, dalam tubuh yang 
sempurna tanpa kelemahan, tidak 
mungkin  berdosa. 
2. Pelayanan yang amat indah tanpa 
kelemahan, penuh kuasa, sukacita, 
tidak pernah gagal atau jatuh. 
3. Lebih2 melayani orang dalam tubuh 
manusiawi, nyata benar bedanya. Ini 
keindahan kerajaan 1000 tahun, se-
hingga makin nampak keindahan tubuh 
kemuliaan dan pelayanan Imam2 dan 
raja2. 
4. Masing2 memerintah dalam tingkat2 
yang berbeda. 

BEBERAPA PRINSIP KERAJAAN 1000 
TAHUN. 

1. Dua macam orang yaitu orang de-
ngan tubuh kemuliaan (hasil kebang-
kitan I) menjadi pemerintah ber-sama2 
Tuhan Yesus dan orang dengan tubuh 
manusiawi, yang lolos dari zaman An-
tikris, yang menjadi penduduk kerajaan 
1000 tahun. 
2. Pemerintah oleh Tuhan Yesus seba-
gai raja Luk 1:32 dengan tongkat besi, 
sangat keras, yang salah dihukum keras 
Yes 11:1-5, lebih2 dalam masa pera-
lihan (45 hari I yaitu 1335 hari dari 
Minggu ke-70 Daniel), praktis tidak ada 
orang berani berdosa, sebab peme-
rintah bisa lewat tembok, tahu yang 
tersembunyi, bisa membaca pikiran 
oleh Roh Kudus begitu luar biasa. 
Sangat indah dalam sikon yang ideal. 
3. Keadaan binatang, tumbuh2an dan 
benda seperti di Eden, tetapi jauh lebih 
mulia. 
(lihat buku: “Kerajaan 1000 tahun”, 
oleh Pdt. Jusuf BS). 
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4. Keadaan manusia jasmani dan rohani 
dalam kerajaan 1000 tahun sangat 
berbeda, meskipun begitu yang di 
dalam tubuh jasmani itu mengalami 
keadaan yang sangat ideal, tidak ada 
penyakit, cacat, luka, kecelakaan (ma-
sih bisa, tetapi langsung disembuhkan 
para pemerintah dalam tubuh kemu-
liaan), tidak lemah, tidak menua sam-
pai 1000 tahun, gigi, mata dll tetap se-
hat, luar biasa,mati bisa dicegah, rata2 
orang berumur 1000 tahun, keadaan 
ideal dan indah, subur, menyenangkan. 
5. Ibadat tetap cara Wasiat Baru de-
ngan Tuhan Yesus yang disembah. 
Orang Yahudi dan orang kafir, semua 
penduduk ikut beribadah, harus per-
caya, kalau tidak, akhir kerajaan 1000 
tahun bisa ditipu dan ikut iblis. 
6. Tidak ada kuasa gelap atau pengaruh 
iblis dan setan2 sehingga udara (alam 
roh) bersih dan sangat segar menye-
nangkan.  
7. Orang2 alamiah masih bisa kawin, 
lahir, tumbuh hanya saja dijauhkan dari 
penyakit, cacat dan kematian, makan 
dan segala kebutuhan berlimpah ruah 
dan puas. 
8. Nubuat tentang orang Israel dan se-
mua janji digenapi termasuk Putra 
Daud duduk di kursi Daud. Tetapi 
mereka tetap harus menerima Tuhan 
Yesus sebagai Juru selamat baru sela-
mat. 
9. Juga orang kafir harus percaya pada 
Tuhan Yesus baru selamat, sebab ini 
satu2nya jalan keselamatan. 
10. Jumlah penduduk, mula2 hanya 
beberapa ratus ribu, dalam 100 tahun I 
sudah penuh dunia ini. 
11. akhir dari kerajaan 1000 tahun, iblis 
dilepaskan dari Sumur Tanpa Dasar, 
orang2 yang tidak percaya tertipu dan 
terseret kembali oleh iblis, terjadi 
perang Gog dan Magog, lalu kemudian 
kebangkitan orang dosa, Tahta Putih 
Yang Besar dan Tasik api yang kekal. 
 
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
kerajaan 1000 tahun, bisa dipelajari 
dari buku “Kerajaan 1000 tahun” oleh 
Pdt. Jusuf BS. 
 


