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WAHYU 20b:7-15. AKHIR RIWAYAT IBLIS
WAH 20:7. PENJARA IBLIS DIBUKA.
IBLIS DIPENJARAKAN.
Ini berarti:
1. Tuhan Allah lebih berkuasa dari iblis.
2. Dalam Neraka ada banyak penjara
untuk iblis dkk terakhir semua dijadikan
satu dalam Tasik api. Allah berkuasa
mengatur semuanya.
3. Iblis selalu dibatasi, juga terhadap
manusia Ay 1:12. Mereka mengerti,
misalnya setan2 Gadara Luk 8:31.
Semua anak2 Allah juga punya kuasa
atas iblis dalam nama Tuhan Yesus Mrk
16:17, Luk 10:19.
Wah 20:7a. Dan ketika 1000 tahun itu
sudah berakhir.
Semua ada jadwalnya dan Tuhan tahu
yang akan datang serta berkuasa,
sebab itu jangan takut. Ia mengasihi
manusia 2Pet 3:9, Dia tidak pernah
terlambat.
Mengapa menunggu 1000 tahun.
Tuhan punya maksud tertentu, kalau
tidak dari dahulu sudah langsung dilemparkan ke Tasik api. Ini adalah
ukuran Allah untuk manusia seperti
umur manusia mula2, cukup lama
dalam kerajaan yang ideal dan damai.
Wah 20:7b. Iblis akan dilepaskan dari
penjaranya.
Mengapa Allah melepaskan iblis dalam kerajaan 1000 tahun?
Ini sama seperti di Taman Eden (yang
pertama, untuk 2 orang) dan sekarang
yang terakhir, terbesar untuk banyak
orang, keduanya dengan maksud yang
sama yaitu kebebasan untuk memilih
diantara yang baik dan jahat, Allah dan
iblis. Allah tidak menciptakan manusia
seperti mesin atau robot, dan yang
dibawa Allah ke Surga adalah orang
yang percaya dan memilih Allah dan
taat sekalipun menderita dan tidak mengerti, misalnya Ayub tetap percaya
dan taat sekalipun menderita. Begitu
juga semua yang percaya lainnya. Yang
tidak percaya, lambat atau cepat akan
kena godaan dan jerat iblis yang lebih
besar dan pintar daripada manusia.
Pasti jadi mangsa iblis sekalipun sudah
menikmati 1000 tahun yang ideal.
Inilah bukti terbesar dan terakhir bahwa orang yang tidak percaya, tidak perlu diberi kesempatan lagi, sebab mereka akan tetap melawan Allah.
WAH 20:8. GOG DAN MAGOG.
Wah 20:8a. Dan ia (iblis) akan keluar.
Iblis tidak mau dan tidak bisa bertobat,
ini dosa sempurna seperti Firaun, sebagian besar orang2 dalam zaman
Antikris.
Wah 20:8b. Untuk menyesatkan
bangsa2.
Orang yang tidak percaya akan jadi
mangsa iblis yang lebih besar dan lebih
pintar dari manusia, padahal selama
1000 tahun mereka sudah tahu bahwa
tidak mungkin mengalahkan Allah.
Orang yang percaya tidak dapat
disesatkan.
Mengapa iblis bisa berhasil?

1. Sebab tongkat besi disimpan.
2. Manusia jadi bebas, sebab akan diuji.
3. Manusia meskipun sudah punya
pengalaman manis dan adil, tetapi
sebab tidak percaya, bisa kena hasut
setan untuk melawan Allah. Ini bukti
terakhir dan terbesar bahwa orang
yang tidak percaya, terbuang sama
sekali.
Wah 20:8c. yang ada di dalam 4
penjuru bumi.
Akhir zaman ditandai dengan globalisasi, lebih2 dalam kerajaan 1000 tahun. Iblis dan tentaranya tidak dibatasi
oleh jarak dan mereka bisa menyesatkan seluruh dunia.
Wah 20:8d. Gog dan Magog.
Gog = High mountain, penghulu.
Magog = Umatnya. Yez 38:2-3. (Young).
Inilah iblis dan umatnya yang percaya
kepadanya, menjadi satu untuk berontak melawan Allah (inilah orang2
yang tidak mau percaya pada Tuhan
Yesus sekalipun sudah hidup dalam
kerajaan 1000 tahun).
Dahulu mereka tidak berani dan
tidak punya kesempatan untuk memilih, harus taat, sekarang dibebaskan
dan yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, memilih iblis jadi Magog dari Gog,
lalu bersatu berontak melawan Allah.
Wah 20:8e. untuk menghimpunkan
mereka ber-sama2 untuk berperang.
Orang2 sudah terus menerus tunduk
dalam kerajaan 1000 tahun, iblis sudah
terus menerus kalah, tetapi sebab buta
tetap ber-sama2 berontak dalam
perang Gog dan Magog dan kalah.
Wah 20:8f. Jumlah mereka itu seperti
pasir di pantai laut.
Istilahnya seperti turunan Abraham, ini
tingkat Halaman mudah tertipu dan
gugur, tetapi turunan yang seperti bintang, tingkat Ruangan Suci (penuh dan
terus taat dipimpin Roh) tidak sampai
gugur. Juga orang2 dalam kerajaan
1000 tahun.
WAH 20:9. PERANG GOG DAN
MAGOG.
Wah 20:9a. dan mereka naik ke atas
lebar bumi = global.
Jumlah yang berontak begitu banyak,
padahal sudah mengalami kerajaan
1000 tahun yang begitu indah (ini sudah seperti Eden, bahkan lebih indah,
tingkat Halaman Surga), sudah melihat
tetapi tidak percaya, tidak bahagia Yoh
20:29. Orang2 seperti ini rugi dan celaka, tetapi yang percaya sekalipun tidak melihat, itu bahagia dan tanda2
menyusul (Mrk 16:20).
Wah 20:9b. lalu mengepung (perang
Gog dan Magog).
Iblis jadi Gog (penghulunya) dan orang2
yang tidak percaya jadi Magog (umatnya).
Mengapa iblis cs berani berontak
padahal baru keluar penjara?
1. Tidak percaya adalah tabiat pemberontak (iblis dan umatnya). JUga
orang2 sekalipun diberi kesempatan

1000 tahun, iblis cs be-ribu2 tahun,
mereka tetap tidak percaya dan
berontak Yes 26:16. Untung yang mau
percaya. Jangan seperti Israel Ibr 3:19,
Ny. Ayub, Lot, tetapi seperti Abraham.
Yang ragu2 dan tidak percaya itu dosa
Rom 14:23.
2. Jumlah yang besar. Menurut dunia
jumlah yang besar itu yang benar,yang
betul, yang baik, tetapi sesungguhnya
yang mutlakbetul adalah menurut
Firman Kel 23:2. Jangan seperti Harun
yg ikut orang banyak membuat lembu
emas. Tetapi taat seperti Musa, sekalipun sendirian tetap taat akan Firman
Tuhan. Belajar seluruh kebenaran Kis
20:20,27 dalam pengurapan Roh Kudus, supaya punya pendirian yang betul
danbisa tahan sendirian dengan Tuhan
dalam jalan sempit Mat 7:12-13.
3. Kesempatan. Biasanya pemerintah
kerajaan 1000 tahun segera, lansung
bertindak dengan adil dan tepat, tetapi
sekarang tidak,dibiarkan, tongkat besi
“disimpan”, orang2 yang tidak percaya
diberi kesempatan (ujian). Kita harus
mengerti kebenaran Firman Tuhan,
harus punya pendirian dan ambil
keputusan tegas untuk setia Luk 12:57,
Yus 24:15.
Orang yang ada keinginan dosa lalu
dapatkesempatan, akan jatuh seperti
Gehazi, Achan dll, apalagi yang sengaja
cari kesempatan. Yang punya pendirian, akan tetap teguh seperti Abraham, Yusuf, Daud dll.
Akhir zaman banyak kesempatan
berdosa (Wah 22:11), tetapi Tuhan juga
memberi fasilitas khusus bagi orang
yang mau bersedia mulai sekarang,
sehingga bisa tahan dan tumbuh dalam
rencana Allah yang mulia.
Wah 20:9c. Perkemahan tentara
orang2 suci dan kota yang tercinta itu
(Yerusalem).
Perlu ada tempat pemerintahan secara
harfiah (misalnya kota Yerusalem di
bumi dll) sebab penduduk kerajaan
1000 tahun hidup dalam tubuh manusiawi. Tetapi Tuhan dan semua
orang yang memerintah ada dalam tubuh kemuliaan, mereka bisa berada
dalam alam nyata, tetapi juga dalam
alam roh dalam tingkatan2 kemuliaan
masing2. Perkemahan berarti sementara, 1000 tahun lalu kiamat dan ganti
yang kekal Wah 20:11.
Wah 20:9d,e,f. Maka api turun dari
Allah keluar dari Surga dan melahap
mereka.
Api ini adalah hukuman Allah, baik
untuk penduduk yang tidak percaya
dan berontak, kena api dan mereka
mati. Begitu juga bagi iblis dkk dan
kemudian dilempar ke dalam Tasik api.
Nasib penduduk yang taat sampai
akhir.
Pasti ada yang tetap taat, sebab:
1. Rom 11:26. Ini zamannya Israel diselamatkan.
2. Mat 25:31-46, domba2 yang baik disendirikan, tentu tidak dihukumkan
tetapi selamat.
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Adakah orang yang menjadi sempurna? Mungkin sedikit sekali, sebab:
1. Tidak ada salib, penderitaan, sebab
justru ini berguna untuk pengolahan
supaya rohaninya tumbuh Ibr 2:10.
2. Kerajaan 1000 tahun adalah Sabat
(hari ke-7) perhentian bagi Allah; tidak
ada kegerakan rohani besar yang dilaporkan. Tidak ada pergumulan yang
baik dan jahat, baru ada sesudah iblis
dilepaskan.
Status penduduk kerajaan 1000 tahun.
Mereka berada dalam tubuh manusiawi biasa dan belum selamat. Tentu
yang melawan pemerintah dihukum
dan binasa (pada permulaan, fase transisi ada beberapa yang melawan).
Baru sesudah iblis dilepas, mereka
harus memilih untuk tetap percaya
pada Tuhan Yesus atau tidak dan itu
menentukan keselamatannya.
WAH 20:10. IBLIS DIBINASAKAN.
Inilah penyebab segala celaka dan
malapetaka, di dunia, tetapi tetap
dibiarkan Allah menjadi ujian dan pencobaan bagi umatNya yang sedang diolah dan dibentuk menuju kesempurnaan seperti Kristus. Sekarang akhirnya
datang hukuman bagi iblis.
Wah 20:10a,b. dan iblis yang
menyesatkan mereka itu.
Banyak orang di jalan lebar percaya
dusta iblis 2Tes 2:11, tetapi sesudah
kena api penghukuman dan masuk
Neraka, baru mereka sadar bahwa itu
dusta, tetapi sudah terlambat, mereka
kecewa untuk kekal.
Mengapa orang2 bisa disesatkan iblis?
1. Buta rohani 2Kor 4:4, memang semua orang dosa itu buta Yoh 3:19,
harus ditolong dengan kasih dan kuasa
Allah serta belas kasihan Mat 7:29;
9:13.
2. Orang beriman yang tidak mengerti
Firman Tuhan dan tidak punya kuasa
Allah dari Roh Kudus Mrk 12:24, ini jadi
mangsa empuk iblis, banyak tidak sadar. Tumbuhlah seperti Elia 2Raj 19:8.
3. Orang yang kedatangan ingin, harus
sadar dan bertobat! Bil 11:34, Gal 5:24,
Yak 1:15.
4. Orang yang tidak mau bertobat, ia
memilih Neraka.
Wah 20:10c. Dilemparkan ke dalam
Tasik api dan belerang.
Ini tempat siksaan setan dan iblis Luk
8:28,31 apalagi manusia, disiksa dengan dahsyat dan kekal. Sekarang, selagi hidup, ini kesempatan emas, kita bisa
memilih dan Tuhan akan menolong
dengan pasti bagi orang yang mau
diselamatkan.
Wah 20:10d. Dimana binatang dan
nabi palsu itu ada.
Pertama kali yang masuk adalah Antikris dan nabi palsu Wah 19:20, sekarang iblis dan tentaranya. Orang berdosa sesudah diadili dalam Tahta Putih
yang Besar akan dilempar disini, lengkap dengan segala algojonya dan
semua celaka lainnya.
Wah 20:10e+f. dan mereka akan
disiksa siang malam se-lama2nya.
Tasik api adalah tempat siksaan, bukan
tempat tamasya. Dunia sekarang ini
bukan tempat tamasya juga bukan
tempat hukuman, tetapi tempat pengolahan. Sebab itu jangan ber-lazat2,
tetapi tekun dalam pengolahan salib;

Meskipun sakit untuk daging, tetapi
untuk anak2 Allah yang mau taat, itu
manis Mat 11:30 dan menghasilkan
Surga kekal.
Tasik api adalah tempat hukuman
yang tidak berubah untuk kekal,
untung yang masuk Surga Bumi Baru,
tempat sukacita kekal.
WAH 20:11-15. KEBANGKITAN ORANG
BERDOSA (II).
WAH 20:11. KIAMAT DAN TAHTA
PUTIH YANG BESAR.
Tahta ini tempat Allah Bapa, putih =
suci dan besar. Mengapa harus tahta
yg besar? Sebab ini tempat duduk Allah
Trinitas, juga orang2 sempurna Wah
3:21. Untuk mengadili orang2 berdosa.
Waktu: Sesudah perang Gog dan Magog, tiba2 tampak Tahta Putih yang
Besar dan Allah duduk dalam Kursi
Pengadilan ini, tahu2 oleh hadiratNya
Surga Bumi yang ada (yang lama) ini
tahu2 lenyap. Dahsyat. Tanpa apa2,
hanya hadirat Tuhan (tentu dengan kehendak Allah), maka terjadilah kiamat.
Arti Kiamat yang akan betul2 terjadi, sesuai Firman Tuhan adalah Surga
Bumi yg lama dibakar habis sampai tidak ada apa2, lalu Allah menciptakan
lagi Surga Bumi Baru yang kekal 2Pet
3:7,10-13. Begitu dahsyat dalam sekejab.
WAH 20:12. KEBANGKITAN II
(ORANG DOSA).
Semua orang bangkit dalam salah satu
dari 2 tahap Yoh 5:28-29 yang berbeda
1000 tahun. Kebangkitan I (orang benar) sudah selesai. Orang bangkit dalam tubuh kebangkitan yang kekal,
tidak bisa mati lagi (iblis dan setan2
tidak bangkit! Tidak punya tubuh).
Kebangkitan II (orang berdosa) bangkit
dalam tubuh kebangkitan,yaitu bangkai
hidup yang kekal Yes 66:24, seperti
tubuh kita, tetap penuh penderitaan
dalam tubuhnya, Luk 16:24. Rohnya =
pribadinya, tetapi dengan tabiat jahat
tidak hilang, tetapi makin tumbuh
sampai sempurna seperti iblis dalam
Tasik api.
Besar kecil.
Allah tidak membedakan manusia, besar-kecil sama Rom 2:11. Tubuh Kristus
terdiri dari orang besar-kecil dari jenis
apapun, tetapi yang penting tingkatnya
di hadirat Allah Ibr 8:11, Wah 19:5;
11:18, semua bersekutu karena Kristus
sehingga menjadi sangat kuat dan bisa
tumbuh menjadi sempurna (Yoh
17:23).
Di Tasik api, juga tidak dibedakan
orang besar-kecil, tidak ada pengecualian, semua catatan dosanya yang
jadi hukumannya. Sebab itu bersekutu
dengan betul karena Kristus, baik
dengan yang besar atau kecil dalam
ukuran apapun.
Buku2 itu mengandung catatan
dosa dan kejahatan manusia, tetapi
kebaikan dan kebenaran orang dosa
tidak dihitung tidak ada di dalamnya
Yez 33:13, Yes 64:6. Semua dihukum
dengan adil dan lengkap.
Sebaliknya dalam buku Hayat (disini
hanya dipakai sebagai bukti bahwa nama orang2 dosa tidak ada, atau sudah
dihapus). Dalam buku Hayat hanya ada
catatankebaikan, sebab dosa2 sudah
ditutup oleh darah Yesus. Sebab kalau
ada dosa belum beres tidak boleh
masuk Surga Wah 21:27, namanya

tercoret dalam buku Hayat Kel 32:33.
Perhatikan, kita harus beressetiap hari
Amos 4:12. Setialah sampai ke akhir.
Perlu saling menasehati dan menolong,
supaya tetap berdiri benar di hadapan
Allah 2Tim 2:15 (“MAK DSY”).
Hukuman orang dosa ini sesuai
dengan perbuatannya ditambah dengan api, ulat, penyesalan dan belerang, juga Antikris, nabi palsu, iblis dan
semua roh2 jahat dan semua orang
jahat di dalamnya terus berkelahi satu
sama lain. Rasa2nya seperti jadi orang
gila, tetapi ini untuk kekal Wah 14:11.
WAH 20:13. BANGKIT DARI LAUT,
HADES DAN MAUT.
Dalam Surga Bumi Baru tidak ada laut
lagi Wah 21:2. Inilah tempat orang
dosa dimana perempuan sundal Babel
duduk, waktu hidup di dunia.
Di dunia bahkan dalam Gereja ada
campuran gandum dan lalang, tetapi di
Surga tidak ada lagi lalang, orang dosa.
Jadi laut ini adalah tempat akhir tubuh
orang berdosa yang akan bangkit
(kuburan).
Roh orang berdosa yang mati masuk
dalam alam maut yaitu Hades. dalam
Wah 1:18 kunci maut dan Hades
direbut Tuhan Yesus.
Orang mati dalam Tuhan masuk pintu
maut yang dipegang Tuhan, terus ke
Surga (tidak lagi ditahan dalam Hades
Ef 4:8-10 seperti dahulu waktu dipegang iblis), tetapi yg hidup dalam dosa
masuk Neraka. Waktu orang dosa mati,
langsung rohnya masuk Hades Neraka.
Waktu kebangkitan, roh yang di Neraka, tubuh di “laut” (kubur) bangkit
menjadi tubuh kebangkitan orang dosa,
diadili di Tahta Putih yang Besar.
WAH 20:14. KEMATIAN II: TASIK API.
Apa beda Neraka dan Tasik api?
Dalam Neraka hanya roh orang berdosa tersiksa dengan api dan ini hanya
sementara. Dalam Tasik api adalah roh
dan tubuh kebangkitan orang berdosa,
mereka tersiksa lebih dahsyat sebab
tubuh yang hanya bisa menderita, tersiksa disini juga segala macam setan
sekarang ada disini semua(dahulu
penjara iblis itu ber-beda2, dalam Kerajaan 1000 tahun iblis cs ada di
Lubang Tanpa Dasar, baru sesudah itu
ada di Tasik api).
Semua tempat celaka jadi satu
dalam Tasik api, luar biasa dahsyatnya,
semua kejahatan dan siksaan ada
disini. Ini rumah bapak iblis yang
disediakan untuk iblis dan orang2 yang
menurut dia Mat 25:41. Ini kematian II.
Ada 3 macam orang, yaitu:
1. Tidak mengalami kematian (orang
sempurna + golongan 1551).
2. Mengalami kematian satu kali, ini
orang2 yang masuk Surga, untung.
3. Mengalami kematian I (orang dosa
masuk Neraka) dan II; Kematian II
adalah Tasik api, ini tempat anak2 iblis
di rumah bapanya, mengalami siksaan
kebinasaan kekal, TL: Penyiksaan kekal
KJI. Semua jadi monster atau bangkai
hidup yang kekal. Jangan lalaikan
keselamatan yang begitu besar, mulia
dan senang Ibr 2:3.
WAH 20:15. TIDAK ADA DALAM BUKU
HAYAT.
Kalau tidak ada namanya di buku
Hayat, berarti mengalami kematian I
dan II.dalam Tasik api.
Jangan sembarangan, akan menyesal
untuk kekal.

