
I. HUJAN AKHIR ADALAH KEGERAKAN 
ROH KUDUS UNTUK PENAMATAN 

RENCANA ALLAH 
Hujan Akhir untuk membuat gandum 
menjadi matang (juga anggur dan 
minyak), siap untuk dituai (panen be-
sar), yaitu Gereja yg matang dan 
Tuhan Yesus datang mengambil Gere-
jaNya. Ini adalah penamatan dari ren-
cana Allah Rom 9:28. Sebab itu Gereja 
disempurnakan untuk pengangkatan.  
Tanda2 Gereja menjadi sempurna 
adalah 3 angka kedatangan Tuhan 
digenapkan, yaitu: 
1. Seluruh dunia sudah mendengar 
Injil (bukan semua jadi orang percaya 
Rom 10:15-16, Kis 28:24), dan da-
tanglah kesudahan atau penamatan 
itu (yaitu Minggu ke-70 Daniel) Mat 
24:14. 
2. Jumlah bangsa lain yg selamat ge-
nap, lalu mulailah penamatan bangsa 
Israel dalam Kerajaan 1000 tahun 
Rom 11:25, Luk 1:32. 
3. Jumlah orang sempurna genap 
Wah 14:1, ini  termasuk jumlah setiap 
tingkatan di bawahnya genap, tetapi 
ukurannya adalah jumlah orang2 
sempurna. 

Mengapa perlu Hujan Akhir  un-
tuk  penamatan? Penamatan itu se-
perti zaman Nuh dan Lot, dosa 
manusia sudah melebihi batas. Bila 
ini terjadi? Allah yg tahu dan punya 
patokan sendiri, yg akan digenapkan; 
juga orang suci akan terus tumbuh 
sampai sempurna Wah 22:11.  

Kalau sudah sampai waktunya 
(Bapa saja yg tahu Mat 24:36) Allah 
membiarkan  dosa meningkat mele-
bihi batas. Biasanya ditahan sampai 
batas2 tertentu, semua ini ada hu-
bungannya dgn kematangan Gereja, 
sebab Tuhan tidak mengizinkan Ge-
reja dan umat Tuhan dicobai lebih dari 
kekuatannya 1Kor 10:13. Allah tahu 
tepat keadaan Gereja. Kalau Gereja 
sudah kuat danmatang, baru dosa 
dilepas merebak dan merajalela di 
seluruh dunia. Itu juga tergantung dari 
umat Tuhan sendiri, yg mau taat dan 
tumbuh, sebab itu umat Tuhan bisa 
ikut mempercepat kedatangan Tuhan 
dgn bertumbuh sampai sempurna 
2Pet 3:12.  

Kalau dosa tiba2 melebihi batas, 
Gereja harus tahan, dan lulus meng-
hadapinya, sekaligus tumbuh menjadi 
sempurna. Jadi semuanya saling ter-
kait dan Allah Bapa yg tahu saat yg 
tepat. Tidak semua orang beriman 
bisa tahan, sebab itu Tuhan menyuruh 
kita bersedia, Mat 24:42,44 dll, untuk 
tumbuh seperti lima gadis bijak, 
sehingga waktu dosa meningkat (dgn 
izin Allah), maka dosa dan kejahatan 
yg merajalela di seluruh dunia, itu 
menjadi ujian Akhir global, atau 
baptisan api bagi Gereja (Mat 3:11, 
Luk 12:49, Mrk 10:38-39), sehingga yg 
bersedia lulus ujian Akhir global ini 
dan yg tidak bersedia gagal.  

Ini digambarkan oleh lima gadis 
bijak dan lima gadis bodoh pada 
waktu seruan mempelai datang Mat 
25:6. Itulah saatnya baptisan api lalu 

semua umat Tuhan dipisahkan dan 
timbul 2 golongan, yaitu golongan 
lima gadis bijak yg ikut pengangkatan 
dan golongan lima gadis bodoh yg 
tertinggal. Ini saatnya pedang Tuhan 
memisahkan umatNya Mat 10:39.  

Jadi waktu sampai waktunya, dosa 
meningkat melebihi batas, umat Tu-
han waktu itu juga dikuatkan, diper-
siapkan oleh hujan Akhir, sehingga 
bisa bertahan dari sikon dosa yg 
dahsyat, yg memuncak, bahkan lulus, 
naik terus sampai menjadi sempurna, 
sampai jumlah yg sempurna genap, 
lalu terjadi penamatan rencana Allah. 
 

II. MINTA HUJAN AKHIR Zak 10:1 
1. Perlu untuk menghadapi penamat-
an rencana Allah, sebab peningkatan 
dosa melebihi batas. 
2. Kita harus bersedia seperti lima 
gadis bijak, sehingga punya minyak 
limpah, sehingga bisa lulus dalam 
ujian Akhir dan bisa ikut dalam peng-
angkatan. Untuk itu perlu pekerjaan 
Firman Tuhan dan Roh Kudus yg 
limpah, hujan Akhir. Penuh Roh Kudus 
saja seperti lima gadis bodoh, tidak 
cukup, masih bisa gugur dan ter-
tinggal! Jangan hanya penuh Roh Ku-
dus, tetapi terus dipimpin Roh dalam 
segala waktu, karena adanya kelim-
pahan minyak cadangan. 
3. Kedatangan Tuhan juga akan di-
percepat Mat 24:22, sehingga harus 
segera bersedia, jangan terlambat, 
mulai sekarang dan itu perlu pe-
kerjaan Roh Kudus Hujan Akhir. 
Mintalah. 
4. Untuk meningkat dalam kesucian. 
Tuhan memberi begitu banyak 
fasilitas Akhir zaman, istimewa hujan 
Akhir, supaya rohani umat Tuhan bisa 
meningkat tinggi, tetapi juga dituntut 
lebih banyak Luk 12:48. sebab itu 
Hukum yg berlaku juga makin tegas 
dan keras 2Kor 10:6. Sebab itu perlu 
kelimpahan pekerjaan Roh Kudus dan 
Firman Tuhan. Sebab itu bersedialah 
dan mintalah supaya bisa penuh dgn 
kelimpahan Roh Kudus dan Firman 
Tuhan. 
 
III. APA YG HARUS KITA PERSIAPKAN? 
Harus hidup dalam kantong kulit 
baru, yang penuh anggur baru. Inilah 
hidup yg suci dan bertumbuh dan ber-
buah2 makin seperti Kristus. Sebab 
kantong kulit yg lama tidak bisa tahan 
dgn Roh Kudus ~ anggur baru, dan 
akan pecah Luk 5:37-39, dan anggur-
nya tumpah, kantong kulitnya pecah, 
binasa.  

Juga perlu pakaian yg baru. 
Pakaian yg lama yg rapuh dalam dosa 
dan robek2 tidak tahan diberi tam-
balan kain baru (pekerjaan Roh Ku-
dus). Tidak bisa mendua, atau cinta 
dunia Wah 3:16. Robeknya akan lebih 
besar dan hancur. Ini menunjukkan 
bahwa orang yg tidak lulus itu akan 
makin rusak, hanyut dalam arus dosa 
yg memuncak.  

Pada saat ini  terjadi pemisahan 
(seperti lima gadis bodoh dan lima 
gadis bijak) dan tidak bisa berpindah 

kembali,sebab yg suci makin suci dan 
yg najis makin najis, sehingga makin 
jauh perbedaan, tidak bisa pindah, 
dan kena hukuman Kis 5:13. Orang yg 
plin-plan dan terus suka minum ang-
gur lama, sekalipun gugur dalam dosa, 
tidak mau bertobat kembali, justru 
makin meningkat dalam dosa, tidak 
lagi mau minum anggur baru, sebab 
yg lama lebih sedap Luk 5:39, sebab 
itu jangan main2 dgn hidup dalam 
dosa, jangan mendua, akan keracunan 
sampai mati rohani, dosanya tumbuh 
sampai sempurna, tidak bisa bertobat 
lagi. Kita harus selalu ber-jaga2, yaitu 
selalu penuh dan dipimpin Roh.  

Gereja sekarang campuran. Pada 
waktu penamatan rencana Allah, ma-
ka dalam ujian Akhir menjelang Ming-
gu ke-70 Daniel (= masa penamatan 
rencana Allah) terjadi vonis penen-
tuan dari umat Tuhan untuk masuk 
dalam golongan pengangkatan (go-
longan 1551, 1Kor 15:51) atau yg ter-
tinggal (golongan 1102, Wah 11:02) 
Yoel 3:14. Vonis Penentuan ini terjadi 
sebelum pengangkatan = kedatangan 
Tuhan kembali. Sama seperti lima 
gadis bodoh dan lima gadis bijak 
dipisah oleh pedang Tuhan Mat 25:6; 
10:34, juga seperti pintu bahtera Nuh 
ditutup oleh Tuhan sendiri, maka yg 
sudah masuk dan yg di luar terpisah 
dan tidak bisa berubah lagi posisinya 
Kej 7:16. Waktu itu semua orang ma-
sih hidup dan air bah belum datang, 
tetapi sudah terpisah untuk perma-
nent (baru sesudah 7 hari penutupan 
pintu, ada hujan selama 40 hari yg 
membuat air bah dan bahtera itu 
terangkat).  

Jadi Gereja sekarang campuran 
dari lalang dan gandum, tetapi pada 
saat vonis Penentuan (pada waktu 
seruan Mempelai datang) akan divo-
nis jadi 2 bagian yaitu lalang dan 
gandum, dan tidak bisa berubah lagi 
Mat 13:29-30.  
 

IV. BAGAIMANA KITA HARUS 
BERSEDIA SUPAYA IKUT KEGERAKAN 

HUJAN AKHIR? 
Kita lihat golongan 1551 adalah go-
longan Ruangan Suci dan golongan 
1102 adalah golongan Halaman. Se-
bab itu kita boleh terus ada dalam 
Ruangan Suci dgn limpah 7 KPR, yaitu 
alat2 Kemah Suci yg ada dalam 
Ruangan Suci. 
1. KANTONG KULIT BARU, HIDUP DA-
LAM KESUCIAN, PENUH DAN DI-
PIMPIN ROH. Hidup lama, campuran, 
mendua, hi-dup di Halaman akan 
pecah. Sebab itu tetaplah dalam 
kesucian (MAK DSY = di Mana saja, 
dalam hal Apa saja, Kapan saja, 
Dahulu, Sekarang, dan Yg akan da-
tang) dan selalu penuh dan dipimpin 
Roh. Pencobaan dalam masa2 ini 
amat banyak dan amat ganas. Semua 
dosa dilegaliser. Bahkan LGBT, per-
zinaan, kumpul kebo, aborsi, 
euthanasia, perceraian dll kesukaan 
daging dilegaliser. Kita harus terus 
menang, sehingga terus lulus dan naik 
kelas dan tumbuh dalam kesucian 
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sampai akhirnya lulus dalam ujian 
akhir yg dahsyat. Orang yg cinta dosa, 
mendua, suam akan jatuh dalam dosa, 
bahkan sebab cinta anggur lama, akan 
menolak bertobat! Luk 5:39. Tetapi 
orang yg tumbuh dalam kesucian akan 
menjadi matang, keluar bulirnya Mat 
13:26. Ini akan tumbuh sampai berisi 
biji gandum yg matang dan siap dituai, 
masuk dalam pengangkatan Mrk 4:28-
29. Jangan lupa hidup suci dan di-
pimpin Roh terus, ini bersedia dgn 
kantong kulit baru, jangan simpan 
dosa, tetapi tetap suci MAK DSY. 
Kantong kulit lama akan pecah dan 
binasa! 
2. SALIB. Dosa dan kejahatan me-
ningkat, juga Antikris sudah muncul, 
tetapi belum menguasai dunia. Me-
reka penuh dgn segala jenis dosa yg 
lezat dankebencian. Ini menambah 
tekanan dan ujian bagi orang beriman. 
Kebencian, pembunuhan dan segala 
dosa lain meningkat di mana2, bahkan 
juga ada dalam Gereja. Ini salah satu 
tanda kejatuhan banyak orang ber-
iman, sehingga penuh dgn kebencian, 
tetapi tetap dalam Gereja Mat 24:15. 
Terjadi banyak pembunuhan dan 
macam2 kejahatan Mat 10:21, sebab 
kebencian dan dosa itu kreatif, lebih2 
dgn pimpinan roh2 setan di dalamnya. 
Mereka berkembang dgn banyak cara 
dan banyak ancaman dan pem-
bunuhan. 

Sebaliknya dalam kegerakan Roh 
Kudus semua hidup dalam kesucian 
dan kasih Kristus 1Yoh 1:7. Tetapi 
Gereja mulai dimurnikan sebab hu-
kum dalam Gereja jadi keras dan 
setiap dosa dihukum dgn keras oleh 
Roh Kudus 2Kor 10:6 seperti dalam 
contoh Kis 5:1-13. Tetapi orang2 yg 
penuh Roh Kudus, yg akan ikut 
pengangkatan dipelihara Allah dgn 
mutlak, sehingga tidak ada yg mati, 
bahkan semua sakit sembuh dalam 
perlindungan dan kuasa Allah. 
3. BERSEKUTU DALAM ROH. Polari-
sasi membuat jarak antara orang dosa 
dan suci makin besar, dan tidak lagi 
bisa bersekutu dgn roh yg lain sebab 
sangat berbeda 2Kor 11:3. Sebab itu 
persekutuan dalam Roh Kudus makin 
nyata, sebab kuasa Roh Kudus makin 
nyata, bahkan sampai meluas sampai 
global. Tanpa persekutuan dalam Roh, 
tidak akan timbul Gereja global akhir 
zaman, yg juga menjadi tanda yg khas 
dari penamatan rencana Allah. Seba-
liknya perpecahan atau pemisah-an 
itu juga drastis, dahsyat, ngeri, sebab 
mulai dari rumah tangga. Akan ada 
keretakan persekutuan, sebab rohnya 
lain. Mulai dari perbantahan, perbe-
daan pendirian, pindah Gereja sesuai 
dgn seleranya dan tidak bisa dicegah, 
sehingga terus berkelahi dan akhirnya 
pecah Mat 10:30.  Kebencian bertum-
buh sampai membunuh dalam ke-
luarga Mat 10:21. Perpecahan ini 
terus meluas dan menjalar sampai 
Gereja, Sinode dan global. Sebab itu 
kita harus sangat memperhatikan 
persekutuan dalam satu Roh, mulai 
dari keluarga, sehingga tidakterjadi 
kebencian yg dahsyat, sekalipun an-
tara anak-orangtua dan saudara se-
kandungnya. Sebab itu berdoalah 
dalam Roh dan kebenaran supaya 
seisi rumah sungguh2 bertobat dan 
dipimpin Roh yg sama. Jangan biarkan 
tanda2 keretakan seperti debat, ber-

bantah2, pendirian yg berbeda, 
berkelahi, pindah Gereja yg berbeda, 
tidak bisa bersekutu. Mulai dari 
keluarga sampai dalam kelompok 
kecil, Gereja lokal dan sekota sampai 
global. Sangat menyedihkan, memi-
lukan dan akibatnya dahsyat sebab 
kebencian sangat meningkat, tidak 
ada persekutuan dalam Roh, akhirnya 
dalam ujian akhir, terjadi pemisahan 
dan perpecahan yg sangat dahsyat, 
mulai dari keluarga2! Kalau tidak mau 
menangis besok, menangislah seka-
rang di kaki Tuhan supaya semua isi 
keluarga bertobat dan bisa bersekutu 
dalam satu Roh di dunia dan di Surga! 
Kalau tidak perpecahan yg menge-
rikan dan sangat pahit akan terjadi 
sampai di Neraka kekal. Tetapi yg bisa 
bersekutu dalam Roh akan bertahan 
dan tumbuh ber-sama2sampai masuk 
penamatan dan pengangkatan yg 
mulia. 
4. BERTEKUN BERDOA SENANTIASA 
DALAM ROH DAN KEBENARAN Ef 
6:18, 1Tes 5:16-18, Jd 20, Yoh 4:24. Ini 
membuat kita punya persediaan mi-
nyak seperti lima gadis bijak, sehingga 
dapat terus menerus dipimpin Roh di 
mana saja MAK DSY. Jangan hanya 
pernah penuh dgn Roh seperti lima 
gadis bodoh, tidak cukup. Sebab itu 
bertekunlah terus berdoa terus 
menerus dalam Roh dan kebenaran 
supaya kita bisa menang atas segala 
pencobaan dan ikut pengangkatan, 
sebab punya minyak persediaan yaitu 
bisa terus menerus dipimpin Roh. 
5. IBADAT TERUS MENINGKAT Ibr 
10:25. Bukan saja di Gereja, tetapi 
juga di rumah Kis 2:46. Rohani 
meningkat begitu tinggi, sehingga 
bukan saja Pendeta, tetapi anggota 
biasa, sebab tumbuh dan berkenan 
pada Tuhan, ibadah itu juga bisa di 
rumah2, lebih2 waktu aniaya datang,  
ibadat terus berjalan sekalipun di 
rumah2. Sebab ituPerjamuan Suci itu 
juga dilakukan sendiri di rumah2. Ini 
tanda kecil, tetapi khas; kalau ibadah 
sudah meningkat sampai disini, keda-
tangan Tuhan sudah hampir.   
Jumlahnya juga sekarang makin 
meningkat sampai genap Kis 2:47. 
Bersedialah sungguh2. 
6. FIRMAN TUHAN (ALKITAB). Firman 
Tuhan terbuka sampai semuanya Mat 
10:26-27. Sampai dimana kita me-
ngerti sampai disitu kita tumbuh dan 
menang, ber-buah2 Mat 13:23. Kalau 
mengerti Firman, maka kita bisa taat 
dgn betul, sehingga makin tumbuh 
dan akhirnya banyak orang jadi sem-
purna, menggenapkan rencana pena-
matan Allah. Akan terjadi kegerakan 
Firman Tuhan  yg meluas, sehingga 
orang2 saling melengkapi dan me-
nyempurnakan pengertiannya dalam 
Firman Tuhan oleh Roh kudus dan 
tumbuh ber-sama2dgn pesat kepada 
kesempurnaan. Dalam kegerakan Fir-
man Tuhan ber-sama2 dgn kegerakan 
Roh Kudus, timbul pemberitaan Fir-
man Tuhan dari sotoh rumah Mat 
10:27, dan dalam terang, terbuka se-
perti zaman komunikasi sekarang. Ini 
menyebabkan rahasia Firman Tuhan 
terbuka di mana2, diantara orang2 yg 
mau hidup suci dan dipimpin Roh. 
Kesempatan mengerti Firman Tuhan 
itu begitu luas dan di mana2, sehingga 
orang2 tumbuh dalam rencana Allah 
kepada kesempurnaan, luar biasa. 
Juga domba2 dari kandang lain datang 
bersekutu Yoh 10:16.  

Bisa timbul pertentangan dan aki-
bat yg besar, tetapi kalau kita dipim-
pin Roh, Roh Kudus yg menjaga bah-
kan Gereja akan kuat oleh 3 Pribadi 
Allah Wah 12:1. Tetapi jangan nga-
wur, tetap dipimpin Roh. 

Timbul 2 golongan dan masing2 
tumbuh pesat dan cepat menjadi se-
perti pemimpinnya masing2,yaitu 
seperti Kristus, dan yg lain seperti 
iblis, tetap terpisah, tidak bisa ber-
sekutu, tetapi masih bisa bertemu, 
sebab masih hidup bersama dalam 
dunia. Pada waktu kedatangan Tuhan 
terpisah dan tidak bertemu lagi.  
7. PELAYANAN, makin meningkat dgn 
spesialisasi jabatan masing2, sehing-
ga bisa tumbuh lebih efektif sampai 
sempurna Ef 4:11-13. Ini juga akan 
makin efektif dgn pelayanan orang 
sempurna yg terus bertambah jumlah-
nya.  Kita menghadapi perlawanan da-
ri iblis, Antikris dan orang2nya yg 
penuh kebencian yg ganas. Tetapi 
jangan menghadapinyadgn pedang 
biasa (tidak cukup dan orang yg main 
pedang biasanya akan mati kena 
pedang Mat 26:52), tetapi kita me-
makai pedang Roh, yaitu Firman 
Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, 
dgn kuasa Allah yg amat besar, se-
hingga orang2 yg akan ikut peng-
angkatan, tetap terpelihara dalam 
kesucian dan dari segala ancaman 
maut. Kita harus punya pedang Roh, 
sehingga bisa bicara dari sotoh dan 
dalam terang dalam penjagaan dan 
pemeliharaan Tuhan yg heran, tetap 
aman dan terlindung sampai ikut 
pengangkatan. 
Inilah cara bersedia dalam penamatan 
rencana Allah, dgn 7 KPR ekstra yaitu 
SSS DIAM ekstra. 

V. KESIMPULAN 
Umat Tuhan yg mengerti akan minta 
kegerakan hujan Akhir yg pasti akan 
datang, sebab sudah dinubuatkan 
Tuhan untuk penamatan rencana 
Allah. Kita harus bersedia supaya bisa 
masuk dalam hujan Akhir sehingga 
dikuatkan dan dipersiapkan mengha-
dapi penamatan yg dahsyat, sebab 
dosa akan melebihi batas dan itu jadi 
pencobaan, ancaman dan bahaya yg 
besar, ujian akhir global bagi umat 
Tuhan. Bahkan Antikris dan kaki 
tangannya serta iblis sudah ada dan 
sudah bekerja, tetapi Tuhan lebih kuat 
dari semuanya. Kalau kita bersedia 
seperti lima gadis bijak, ingat hidup 
dalam kantong kulit baru, maka Roh 
Kudus akan memberi anggur kesukaan 
Surga yg limpah di tengah2 hal2 
dahsyat, sebab yg bersedia akan 
terpelihara dan tumbuh, ikut dalam 
pengangkatan yg heran. Kalau toh 
Tuhan belum datang dan kita pulang 
kepada Tuhan, dalam keadaan siap, 
kita akan masuk dalam kemuliaan 
Tuhan dalam ukuran kemuliaan se-
perti tingkatan kita saat terakhir. 
Sebab itu meskipun belum tahu bila 
Tuhan datang, tetap bersedialah un-
tuk bertemu Tuhan Amos 4:12, itu 
hidup yg berkemenangan dan penuh 
sukacita dan penuh syukur 1Tes 5:16-
18. 
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