
I. APA ARTINYA 
Dimeteraikan berarti sah, misalnya 
hak milik atau peraturan. Roh Kudus 
yang memeteraikan atau sebagai me-
terai Allah, bukan berarti Roh Kudus 
hanya tanda ada utusan, tetapi Roh 
Kudus sendiri adalah Allah yang 
setara dengan Allah Bapa dan Putra 
Allah, sebab: 
1. Ketiganya disebut menjadi Satu 
1Yoh 5:7 (TIASA = TIga Adalah SAtu). 
Kalau tidak setara, tidak lekat menjadi 
satu seperti kepala dan badan.  
2. Namanya dipakai bersama, misal-
nya Mat 28:19, atas Nama Bapa, Putra 
dan Roh Kudus.  
3. Dalam segala hal selalu ber-sama2, 
misalnya dalam hukuman Allah dalam 
Minggu ke-70 Daniel, dalam pembu-
kaan meterai selalu ada Bapa, Putra 
dan Roh Kudus Kej 1:2, Wah 5:6-7; 
12:1 dll. 
4. Bahkan orang yang menghojat 
masih diampuni, tetapi menghojat 
Roh Kudus itu dosa yang tiada ampun 
Mat 12:31-32.  
Jadi Roh Kudus adalah Allah dan selalu 
ada ber-sama2 Bapa dan Putra, sebab 
itu disebut Trinitas atau Tiasa. 
 

II. WUJUD DARI METERAI ROH 
KUDUS adalah BAPTISAN ROH 

Sunat harfiah itu meterai kebenaran 
Rom 4:11, dan ini adalah lambang su-
nat hati, yaitu baptisan Roh Kudus 
sesudah lahir baru (dengan tanda air 
{Kolam}, darah {Mezbah Korban Ba-
karan}, Roh {Pintu Kemah}). Dan Pintu 
Kemah ini adalah lambang dari bap-
tisan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus 
masuk (baptisan Roh) dalam kita, kita 
berseru ber-kata2 dalam bahasa Roh 
atau bahasa lidah memanggil Allah 
sebagai Bapa kita Gal 4:6.  

Jadi meterai Roh Kudus = Pintu 
Kemah = baptisan Roh Kudus dengan 
tanda ber-kata2 bahasa lidah seperti 
yang dikatakan dalam banyak ayat2 
Firman Tuhan Kis 2:4,33; 8:17; 10:46; 
19:6 dll. Ada yang tidak setuju, ber-
kata: asal  percaya itu berarti sudah 
penuh Roh Kudus. Pengertian ini tidak 
betul, sebab perlu penjelasan lebih 
lanjut, misalnya: Ef 1:13, Kis 19:2. 

Orang2 di Efesus sudah percaya, 
bahkan sudah jadi murid2 Kis 19:1, 
tetapi belum menerima baptisan Roh 
Kudus, sebab itu belum dimeteraikan. 
Baptisan Roh Kudus dan meterai Roh 
Kudus seharusnya terjadi pada waktu 
percaya, tetapi tidak otomatis, sebab 
percaya dan baptisan Roh adalah dua 
peristiwa yang berbeda.Misalnya 
orang2 Samaria yang sudah mengaku 
percaya, sudah dibaptis air Kis 8:12, 
sudah penuh sukacita dan sungguh 
beribadah, limpah dengan segala 
mujizat, tetapi belum dibaptis Roh, 
sehingga Petrus dan Yohanes harus 
datang untuk mendoakan sampai 
orang2 Samaria yang sudah percaya 
itumenerima baptisan Roh Kudus. Jadi 
pengakuan percaya (Pintu Gerbang) 
itu belum berarti meterai Roh Kudus 
(Pintu Kemah), meskipun seharusnya 
mudah, tetapi tetap dua peristiwa 

yang berbeda. Juga terbukti sampai 
hari ini ada lebih kurang hampir 1 
milyar orang dibaptis Roh dan ber-
kata2 dalam bahasa lidah. Percayalah 
dan minta pada Tuhan, akan dapat 
Luk 11:13; 18:7. Tidak sulit, Tuhan beri 
cuma2 Kis 2:38. 
 

III. HASIL DARI DIMETERAIKAN 
DENGAN ROH KUDUS 

1. Meterai ini tanda milik Allah. Rom 
8:9 (2Tim 2:19). Kalau kita adalah 
milik Allah, maka Allah mempertang-
gungjawabkan kita sebagai milik-Nya, 
dengan tidak membedakan orang dan 
dengan adil Rom 2:11.  

Orang2 milik Allah ditulis di 
telapak tangan Allah, tidak dilupakan 
Yes 49:15-16. Tuhan ingat kita lebih 
dari seorang ibu mengingat anak 
kandungnya.  

Kalau ada Roh Kudus (Yoh 14:16), 
kita akanditolong oleh Roh Kudus, 
sehingga bisa mematikan daging, ti-
dak berjalan dengan daging, tetapi 
berjalan dalam Roh. Ini adalah ciri2 
khasorang yang milik Allah Rom 8:14, 
Gal 5:16-17. Kita tidak hidup sen-
dirian, tetapi dipimpin Roh, sebab kita 
adalah anak2 Allah milik Allah. Kalau 
seorang anak raja, maka kebesaran 
raja itu akan tampak dalam hidup si 
anak. Tidak mungkin ia kekurangan, 
segala kelimpahan si raja bapaknya itu 
akan nyata dalam hidupnya. Juga pe-
meliharaan dan penjagaannya ketat, 
terpelihara dan aman. Apalagi kita 
menjadi anak2 Allah di Surga. Sebagai 
milikNya, kita pasti terpelihara. Juga 
Bapa di Surga punya rencana yang 
terindah, top, untuk setiap anakNya Ef 
2:10, Yer 29:11. Masa depan kita 
aman dan terjamin oleh Allah yang 
Maha kuasa, asal kita terus taat 
dipimpin Roh. Kalau kita punya mimpi 
seperti Yusuf, kita sudah aman dan 
tidak takut atau kuatir tentang apa-
pun yang terjadi pada kita, sebab 
segala penderitaan, kesukaran, pen-
cobaan yang datang akan berubah 
menjadi kebaikan, istimewa bagi 
anak2 Allah Rom 8:28. Sebab itu 
sebagai anak2 Allah kita tidak kuatir, 
digaransi, dijamin penuh, sampai 
rambut di kepala dihitung Bapa Mat 
10:30. Allah tidak membedakan kita 
dengan Yusuf, asal mau taat Fir-
manNya pasti juga ada “mimpi”, atau 
rencana yang indah bagi setiap kita. 
Percayalah! Sebab itu tetaplah tinggal 
dipimpin Roh, dalam cengkeram Roh 
dan jangan keluar dari pimpinanNya, 
jangan kembali berjalan menurut 
daging, sekalipun dalam keadaan kritis 
bagaimanapun, misalnya sakit, keku-
rangan, penderitaan atau dikelilingi 
musuh, sebab kita milik Allah, tertulis 
dalam kedua telapak tanganNya Yes 
49:15-16. 
Juga tembok kita selalu ada di 
hadapanNya seperti Ayub, sampai2 
iblis mengatakan bahwa Tuhan itu 
sendiri sebagai tembok pagar kita, 
bukan main Ay 1:10. 

Sebab itu malapetaka besar 
dahsyat yang menimpa Ayub tidak 

menghancurkannya, tetapi Ayub yang 
taat, lulus dan diberkati dua kali lipat 
oleh Tuhan. Jangan takut, pencobaan 
berat yang kita alami itu tidak me-
lebihi kekuatan kita, lebih2 karena kita 
adalah anak2Nya yang dicintai dan 
dipelihara dengan tangan yang Maha 
kuat, luar biasa. Kita adalah milikNya, 
jangan kuatir, kita bisa hidup bebas 
takut dan bebas kuatir sepanjang 
umur hidup kita, istimewa dalam 
semua kesukaran dan penderitaan 
seperti Ayub, Yusuf dll. 
2. Kita menjadi anak2 Allah. Gal 4:6 
(Yoh 1:12). 
Luar biasa, ada rencana Allah yang 
amat besar dan mulia, bahkan top 
bagi anak2Nya. Sebab sebagai anak, 
kalau kita terus memiliki tanda me-
terai ini, dipimpin Roh, maka kita akan 
terus bertumbuh dan ber-buah2 
sampai akhirnya menjadi seperti 
Bapa, seperti Kristus Mat 5:48, Yoh 
10:35, 1Kor 11:1. Ini jelas disediakan, 
dijanjikan Allah dan pasti jadi asal kita 
tetap taat sebagai milikNya.  

Semesta alam ini penuh dengan 
saksi, bahwa anak akan tumbuh 
seperti bapaknya, dari ikan, burung, 
domba sampai gajah, anaknya pasti 
menjadi seperti induknya.   

Bagi banyak orang ini mustahil 
atau fantastis, padahal ini kebenaran 
dasar yang dikenal setiap orang. Kita 
tidak perlu ragu2, telur burung 
rajawali akan bisa terbang tinggi se-
perti induknya. 
Jangan ragu2, hiduplah dalam kesu-
cian dipimpin Roh sesuai Firman Tu-
han, pasti rencana Allahjadi. Memang 
menjadi sempurna itu sangat tinggi, 
sehingga rata2 orang berkata itu 
mustahil, tetapi kita pasti bisa tumbuh 
menjadi seperti Dia. Jangan berhenti 
di target minimum, yaitu selamat 
masuk Surga, bukan Neraka kekal, 
tetapi tumbuh terus sampai target 
maksimal, yaitu menjadi sempurna 
seperti Dia, sebab ini pasti sudah 
dijanjikan Allah. Meskipun tidak se-
mua jadi sempurna, tetapi kita bisa 
tumbuh sangat tinggi dalam kemu-
liaan Allah seperti Dia. Luar biasa, 
jangan hanya memikirkan rencana 
dan target kita sendiri, tetapi target 
Allah yang tidak mustahil. 
3. Pada penamatan di akhir zaman. 
Kita melihat dengan jelas orang2 yang 
dimeteraikan di dahinya yang nyata 
pada penamatan rencana Allah, yaitu: 
3.1. 144.000 orang sempurna, ada 
Nama Allah Bapa dimeteraikan di 
dahinya (ini target maksimal) Wah 
14:1. Begitu juga orang Israel yang 
lolos dari aniaya Antikris, juga se-
jumlah orang2 dari bangsa lain (bukan 
Israel). Mereka semualolos masuk 
dalam kerajaan 1000 tahun (ini adalah 
target minimal, asal selamat). Ini ada-
lah mereka yang ada di kanan Tuhan 
Yesus dalam Kursi Pengadilan Raja 
waktu Ia datang dalam perang Har-
magedon Wah 7:3-4,9-10, Mat 25:39-
40. Luar biasa rencana dan pena-
matan Allah.  
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Dari tingkat yang paling rendah, 
selamat seperti menerusi api (yang 
terkumpul di Mezbah Halaman Wah 
6:9) sampai yang sempurna, semua 
digenapkan dengan ajaib yaitu semua 
orang yang jadi setia, istimewa yang 
sudah dimeteraikan akan ikut dalam 
pengangkatan yang ajaib ini. Jangan 
takut, sekalipun dosa dan kejahatan 
akhir zaman memuncak, umat Tuhan 
yang setia dipimpin Roh akan meng-
alami nasib yang luar biasa indahnya, 
hidup tanpa mati, baik 144.000 orang 
sempurna, juga kira2 700 juta sampai 
1 milyar orang akan ikut dalam 
pengangkatan, dan orang2 benar yang 
bangkit dari kematian. Luar biasa.  
 

IV. CAP ANTIKRIS 
Kita juga perlu mengenal meterai iblis, 
yaitu cap Antikris, musuh Allah, su-
paya tahu bedanya. 
1. Cap Antikris, bukan chip, tetapi roh 
setan Wah 13:16-18. Iblis pasti juga 
meniru Allah sebab cara Allah paling 
sempurna, tidak ada yang lebih baik. 
Kalau chip itu hanya data, tidak hidup, 
tetapi kalau roh setan itu bisa mera-
suk, menguasai, mendorong untuk 
tumbuh sampai menjadi sempurna 
dalam dosa.  

Tentu semua orang tidak mau 
dirampas kemerdekaan pribadinya 
(yang bisa dikontrol oleh chip), tetapi 
jangan kuatir, Roh Kudus akan meno-
long kita, tetapi ini bukan cap Antikris 
(Dahulu cap Antikris ditafsirkan de-
ngan kode 18 angka dalam kartu kre-
dit dll, ternyata bukan, tetapi semua 
metode2 ini adalah cara2 manusiawi 
untuk bisa menguasai sebagian hak2 
pribadinya). 

Iblis jauh lebih pintar dari manusia, 
ia senang dengan tafsiran chip untuk 
mengelabui manusia yang bodoh. Iblis 
ingin memeteraikan miliknya (orang 
berdosa 1Yoh 3:10, Yoh 8:34), sebab 
iblis tahu bahwa manusia meskipun 
mati, rohnya kekal, lain dari binatang 
dan tumbuhan. Manusia itu “bahan 
mentah” yang paling top, kalau 
ditumbuhkan, bisa jadi seperti Allah 
atau seperti iblis. Di Neraka mereka 
terus bertumbuh dalam dosa, sampai 
menjadi sempurna dalam dosa seperti 
iblis, maka akan ada + 6 milyar “iblis” 
untuk melawan Allah, tetapi Allah 
lebih kuat, bahkan kitapun punya 
kuasa mengusir dan mengalahkan 
semua iblis dan tentaranya Mrk 16:17, 
Luk 10:19. Kalau seorang sudah dikua-
sai roh2 setan, dosanya meningkat 
tingkat 2, yaitu dosa dalam roh setan 
(tingkat I dosa manusiawi), dan ini 
bisa terus didorong sampai dosa 
sempurna (tingkat 3). Jangan mau 
ditipu iblis lewat tafsiran2 dari tipu 
daya iblis. 

Roh Kudus dapat menolong kita un-
tuk mengerti rahasia kebenaran Allah 
dan iblis sehingga tidak tertipu! 1Kor 
2:10, Yoh 16:13. Jangan takut, terus 
minta pimpinan Roh Kudus yang 
menjadi meterai Allah, pasti Allah 
sanggup menjaga dan memelihara 
kita dari segala tipu daya dan 
serangan iblis.  

Chip ini menyesatkan, sampai2 
mereka mengatakan, ada bentuk chip 
digital dalam vaksin, sehingga timbul 
nubuat, mimpi, suara Tuhan yang 

palsu melawan dan menolak vaksin 
karena tafsiran ini dll.  

Beberapa menolak vaksin. Beberapa 
mengatakan Covid-19 dibuat orang, 
sehingga tidak mau pakai prokes dll. 
Sekalipun dibuat oleh orang jahat, 
kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak 
akan jadi, apalagi juga orang beriman 
kena covid-19 dan ada yang mati, dan 
semua itu didalam izin Tuhan Mat 
10:30. Yang penting jangan tertipu 
macam2 siasat dan tipu dayanya, 
terus dipimpin Roh dan Firman Tuhan. 

Kita mengalahkan iblis dan mete-
rainya bukan dengan menghindari 
chip, tetapi dengan Roh Kudus yang 
mengalahkan iblis dan semua tipu 
dayanya Rom 8:31,37, 1Yoh 4:4; 5:4. 
Jangan begitu bodoh ditipu iblis de-
ngan cara2 tehnologi canggih manu-
sia, tetapi tidak berarti bagi Allah. 
(Tehnologi manusia membuat rambut 
dan rumput saja tidak bisa!). 
2. Cap Antikris adalah roh mam-mon. 
Tanpa meterai ini orang tidak bisa 
berjual beli. Ini mammon 1Raj 10:14. 
Mammon itu lawannya roh Allah Mat 
6:24, 1Tim 6:9-10, Ibr 13:5-6. 

Uang adalah inti dari segala ke-
jahatan manusia. Ini umpan manis 
dari iblis, yaitu: ada uang ada se-
gala2nya, juga bahagia, tetapi ini 
semua hanya kesukaan sementara, 
lebih2 hidup kekal tidak bisa didapat 
dengan uang Luk 12:20-21. Sebab itu 
jangan cinta uang, harus bisa berpada. 
Roh mammon yg akan jadi cap Anti-
kris, merasuk manusia, bukan chip. 
3. Meterai Antikris (iblis) hanya bisa 
dijalankan sesudah pengangkatan. 
Iblis ingin dari permulaan bisa meme-
teraikan miliknya untuk melawan 
Allah. Tetapi semua dikuasai Allah, 
sehingga semua tindakan iblis pada 
semua manusia dibatasi dan ditekan 
oleh Allah, apalagi pada orang ber-
iman Mat 10:30, Ay 1:9-11. Untuk 
masuk dalam orang dosapun roh2 
setan dan iblis dibatasi, kecuali be-
berapa orang saja yang dirasuk setan 
(tidak bisa semua! Ini terjadi dengan 
umpan occultisme, jimat, dan ke-
mauan dari orang itu sendiri). Kalau 
tidak dibatasi Allah, maka seluruh 
dunia sudah dirasuk setan, sebab 
semua roh setan berusaha kerasmau 
masuk manusia sekalipun manusia 
tidak mau! Roh Kudus hanya masuk 
orang2 yang mau, minta dan 
memenuhi syarat.  

Selama Tuhan Allah ada di dunia, 
roh setan tidak bisa berbuat semau-
nya sendiri, sangat dibatasi Allah. Baru 
sesudah pengangkatan, maka yang 
menahan iblis (yaitu Allah dan Gereja) 
sudah tiada 2Tes 2:7, maka baru iblis, 
Antikris, bisa merajalela menguasai 
seluruh dunia dan memaksakan me-
masang meterai atau cap Antikris 
pada semua orang di dunia. 

Ini memang kerinduan iblis, memiliki 
semua umat manusia, supaya lebih 
kuat melawan Allah. Meskipun begitu 
toh banyak orang menolak cap An-
tikris dalam zaman Antikris, yaitu 
orang2 beriman yang sadar, bertobat 
kembali sesudah kena shock peng-
angkatan dan meskipun mereka di-
bunuh Antikris Wah 13:7. Juga 
144.000 orang Israel yang dimete-
raikan, dan sejumlah itu dari bangsa2 
lain yang lolos (orang2 di kanan Kursi 
Pengadilan Raja) dan masuk dalam 
kerajaan 1000 tahun. Jangan sampai 
dikelabui iblis dengan chip, padahal 
yang betul adalah roh mammon. 

4. Meterai di dunia bisa berubah! 
Mengapa? Sebab manusia adalah 
mahluk bebas, selama hidup masih 
bisa berubah.  

Meterai Allah. Saul sudah dimete-
raikan oleh Roh Kudus, tetapi karena 
keras hati dalam dosa (iri, benci pada 
Daud dll) ia terus menurut daging, ti-
dak mau bertobat, Roh Kudus me-
ninggalkannya dan meterai Allah hi-
lang, setan masuk! Hati2, jangan se-
perti lima gadis bodoh yg sudah pe-
nuh Roh Kudus, tetapi berakhir dalam 
daging Gal 3:3-4, sebab itu mete-
rainya hilang dan mereka tertinggal, 
tidak ikut pengangkatan Mat 25:6,12-
13.  

Meterai iblispun bisa berubah. 
Orang gila Gadara yg dirasuk, dikuasai 
2000 setan, dilepaskan Putra manusia 
Yesus, sehingga meterai iblis lepas 
dan ia selamat. Juga kita punya hak 
mengusir iblis dan setan2 itu Mrk 
16:17, Luk 10:19, Kis 16:17-18. Jangan 
takut.  

Sesudah mati, manusia tidak bisa 
berubah. Sebab itu setan juga ber-
usaha mendorong orang bunuh diri, 
sebab iblis tidak punya kuasa/ hak 
membunuh manusia (mati hidup ha-
nya ditentukan Allah 1Sam 2:6 dan 
orangnya sendiri kalau diizinkan Allah. 
Orang yang bunuh diri langsung 
masuk Neraka jadi milik iblis!). Sebab 
itu jangan bodoh sehingga sesat Mrk 
12:24; Lawan dengan Firman Tuhan 
dan Roh Kudus, pengertian yang 
menyesatkan banyak orang. Jangan 
sampai binasa karena bodoh Hos 4:6. 
Memang rahasia Firman Tuhan akan 
terus terbuka, sehingga semua orang 
yang dipimpin Roh bisa sadar akan 
tipu daya iblis yang menyesatkan dan 
menimbulkan kekacauan dan perpe-
cahan dalam umat Tuhan. Doakan 
mereka yang tertipu, kasihan, jangan 
sampai binasa kena umpan iblis. 

 
KESIMPULAN 

Meterai Allah adalah baptisan Roh 
Kudus, istimewa untuk penamatan 
rencana Allah dan ikut pengangkatan, 
itu mutlak perlu. Kalau kita terus 
hidup dalam kesucian dipimpin Roh, 
tidak dipimpin daging, kita akan 
tumbuh dalam rencana Allah sampai 
puncak2 tertinggi, sampai pengang-
katan. Hiduplah sebagai milik Allah 
dalam kesucian 2Tim 2:19.  

Meterai iblis dan Antikris bukan 
chip dll, tetapi roh mammon. Jangan 
tertipu, jangan bercintakan uang, te-
tapi berpada dan jangan berbuat 
dosa2 lain menurut daging. Setan 
tidak bisa masuk sembarangan dalam 
manusia, apalagi dalam orang2 ber-
iman, kecuali tertipu dan cari iblis 
(occultisme), tetapi meterai Antikris 
baru bisa dipaksakan untuk semua 
orang yang tertinggal, sesudah peng-
angkatan, dalam 1260 hari yang di-
berikan Allah pada Antikris dan iblis! 

Hidup dengan meterai Allah (penuh 
dan dipimpin Roh) itu luar biasa, kita 
jadi milik Allah, sebagai anak2 Allah 
yang akan tumbuh seperti Bapa dan 
akan masuk dalam penamatan ren-
cana Allah, baik pribadi atau bersama, 
sangat indah.  

Bersedialah seperti lima gadis bijak 
dan terus tumbuh dalam rencana 
Allah, sebab Bapa, Putra dan Roh 
Kudus akan terus bekerja menyele-
saikan rencanaNya yang mulia untuk 
orang yang mau percaya dan taat.  
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