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Pesan profetik datang dari seluruh dunia yaitu bahwa anak-

anak Tuhan harus mempersiapkan diri untuk kedatanganNya 

yang kedua kali. 



3 

 

Dari penglihatan-penglihatan, nubuatan, kunjungan dan 

tanda-tanda, Yesus telah memberikan banyak peringatan 

kepada dunia bahwa tinggal sedikit waktu lagi. Tapi hanya 

sedikit yang mendengar dan mempersiapkan diri. 



4 

 

Oleh karena itu, ketika Tuhan datang, hanya sedikit yang siap. 



5 

 

Dan banyak orang, bahkan kebanyakan orang Kristen, akan 

DITINGGALKAN! 



6 

 

Beberapa penglihatan profetik bahkan memperlihatkan ada 

seluruh jemaat yang tertinggal! Dimana tidak ada satu 

orangpun jemaat yang diangkat. (Kecuali anak-anak) 

 



7 

 

Banyak orang Kristen akan panik ketika mereka tahu kalau 

mereka tidak ikut diangkat. Mereka tidak mau percaya kalau 

ini terjadi kepada mereka. 



8 

 

Banyak Gereja yang tidak mempersiapkan jemaatnya untuk 

masalah Pengangkatan ini. Topik mengenai Pengangkatan, 

Akhir Jaman dan Masa Kesusahan, ditutup-tutupi dalam 

kebaktian mereka. Dan banyak anggota gereja yang cuma 

tahu sedikit mengenai hal ini. 



9 

 

Oleh karena hal inilah, banyak orang Kristen yang tertinggal 

akan marah terhadap para Pendeta dan Pemimpin Gereja. 

Mereka akan dipersalahkan karena tidak mempersiapkan 

jemaatnya. 



10 

 

Bagi banyak gereja, peristiwa Pengangkatan ini sangat 

menggembirakan, dan banyak orang Kristen yang akan 

merayakan. 



11 

 

Dimana seharusnya mereka BERTOBAT, tapi khotbah itu 

tidak membawa mereka kepada pertobatan. 



12 

 

Tidak mudah untuk diangkat. Seperti persiapan Ratu Ester, 

dibutuhkan waktu yang serius dan dedikasi dalam 

mempersiapkan dia untuk pernikahannya. 



13 

 

Untuk siap bagi Yesus, dibutuhkan penyerahan dan ketaatan 

seutuhnya kepada Yesus Kristus. 



14 

 

Pertobatan setiap hari dan pembasuhan diri dibutuhkan 

seseorang bagi Tuhan. Anda harus sering bertanya kepada 

Tuhan jika ada sesuatu dalam hidup anda yang harus diubah. 

Jangan hanya beranggapan kalau anda siap tapi berdoalah 

dan cari tahu! 

 



15 

 

Dalam Kitab Matius, Yesus berkata “Barangsiapa yang tidak 

memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku. 

Memikul salib berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan 

dan ini penting sebagai Pengantin Kristus. 

 



16 

 

Pengangkatan akan memisahkan mereka yang mengenal 

Tuhan dalam Roh dan Kebenaran dari mereka yang hanya 

mengenal Tuhan hanya berdasarkan tradisi dan kebiasaan. 

Seluruh dunia akan melihat siapa yang berpura-pura! 

 



17 

 

Dalam Kitab Matius pasal 7, Yesus berkata “Pada hari 

terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, 

Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan 

mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak 

mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan 

berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak 

pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu 

sekalian pembuat kejahatan!'' 



18 

 

Setelah bunyi sangkakala, akan sangat terlambat untuk 

bertobat! Semuanya akan menjadi sia-sia, berkata bahwa 

mereka menyesal dan meminta Yesus untuk mengangkat 

mereka. 

Tapi akan menjadi SIA-SIA! Yesus telah mengatakan 

berulangkali, Dia hanya akan mengangkat orang yang siap 

dan hidup Kudus ke dalam KerajaanNya. 

Waktu untuk bertobat adalah sekarang! Bukan nanti. 



19 

 

Mereka yang tidak diangkat, sayangnya akan masuk ke 

dalam Masa Kesusahan yang besar! 



20 

 

Mengenai masa kesusahan yang besar ini, Yesus berkata,” 

Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat 

seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai 

sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.” 



21 

 

Masa Kesusahan yang besar akan menjadi masa 

penganiayaan. Seperti Yesus telah berkata, pada waktu itu 

kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan 

dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-

Ku. 



22 

 

Akan menjadi masa kemurtadan. Seperti Yesus berkata, 

Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih 

kebanyakan orang akan menjadi dingin. 



23 

 

Akan menjadi Masa Peperangan dan Penghancuran, dimana 

bangsa akan bangkit melawan bangsa. 

 



24 

 

Akan menjadi masa kelaparan dan kekurangan. Dalam Kitab 

Wahyu dikatakan bahwa perlu seluruh gaji sehari untuk 

membeli makanan. 



25 

 

Dalam Masa Kesusahan yang besar akan terjadi kehancuran 

aturan sosial yang cepat. 

 



26 

 

Dan KEKACAUAN akan menyebar diseluruh dunia. Karena 

banyak roh-roh jahat yang tadinya diikat akan dilepaskan ke 

atas bumi. 



27 

 

Orang akan mementingkan dirinya sendiri. Masa Kesusahan 

yang besar ini harus dihindarkan dengan segala macam cara. 

 



28 

 

So how do we get ready now? What should we do to prepare? 

Jadi, bagaimanakah kita akan bersiap-siap? Apa yang harus 

kita persiapkan? 



29 

 

Kita harus tahu, bahwa Yesus datang kembali untuk 

Pengantin yang Cantik, Murni dan Kudus! Seperti yang 

dikatakan Kitab Efesus, Dia mencari gereja yang cemerlang, 

tanpa kerut atau cacat atau yang serupa itu. Gereja yang 

Kudus dan tidak bercela. 



30 

 

Yesus tidak datang kembali untuk seorang PEREMPUAN 

SUNDAL, yang menikah dengan dunia ini. 



31 

 

Dalam buku Surga itu Nyata, oleh Choo Thomas. Yesus 

berkata hanya yang MURNI dan TAAT yang akan diangkat. 



32 

 

Dengan menjadi MURNI berarti menjaga dirinya dari 

Kecanduan, Hawa Nafsu dan segala macam Keinginan 

Duniawi. 



33 

 

Dan dengan menjadi TAAT, artinya kita melakukan  seperti 

yang dikatakan Firman Tuhan. Seperti Yesus telah berkata, 

Sekarang karena kamu mengetahui semua ini, kamu akan 

diberkati JIKA kamu melakukannya. 



34 

 

Siapa saja yang ingin siap buat Yesus, haruslah 

mendahulukan Yesus daripada segala apapun dalam 

hidupnya. Tidak ada satupun yang lain yang punya prioritas 

lebih tinggi dari Yesus. 

 



35 

 

Kita musti ingat apa yang dikatakan dalam Kitab Ibrani Pasal 

12. Tanpa kekudusan, tidak ada seorangpun dapat melihat 

Tuhan. 



36 

 

Dalam Matius pasal 5 diucapkan oleh Yesus dalam Bait Allah. 

Dikatakan, kecuali hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari 

orang Farisi dan Ahli Taurat, kamu TIDAK akan masuk ke 

dalam Kerajaan Surga. Oleh karena itu, kalau anda tidak 

melakukan seperti yang mereka lakukan dalam menaati 

Perintah Tuhan, ANDA TIDAK AKAN SIAP! 

 



37 

 

Firman Tuhan berkata dengan jelas, akan sulit masuk ke 

dalam Kerajaan Allah. 



38 

 

Kalau anda melakukan hubungan sebelum menikah 

dengan pacar anda, 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 
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Jika anda diam-diam menonton pornografi 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 



40 

 

Jika anda hidup secara duniawi atau suam-suam kuku, 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 



41 

 

Jika anda menyimpan kebencian atau tidak mau 

mengampuni dalam hati anda, 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 
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Jika anda melakukan penyembahan berhala, berdoa 

kepada patung atau ke orang kudus, 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 



43 

 

Jika anda menodai Hari Sabat Tuhan dan tidak 

menguduskannya, jika anda bekerja pada hari 

sabatNya. 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 
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Ingatlah perumpamaan mengenai Gadis Bodoh, jika 

pelita anda tidak penuh dengan minyak dan 

bercahaya terang. 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 
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Jika anda orang Kristen dan menjadi tawar, hidup 

seperti orang dunia ini, 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 
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Masalah penting lainnya adalah UANG. Dibutuhkan biaya 

untuk pendanaan dan penyebaran Injil. 



47 

 

Banyak orang Kristen menolak memberikan Perpuluhan dan 

Persembahan Khusus. 



48 

 

Dan sebagai akibatnya banyak orang di seluruh dunia TIDAK 

PERNAH mendengar Injil! 

Karena tidak ada orang dan sumber yang dikirim untuk 

mengabarkannya. 

Ini berakibat pada jiwa-jiwa! 

 



49 

 

Banyak orang di dunia ini akan mati karena orang Kristen 

tidak mau memberikan uang mereka. 



50 

 

Jika anda mencuri Perpuluhan dan Persembahan 

Khusus Tuhan… 

ANDA TIDAK AKAN SIAP! 
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Mari kita lihat perumpamaan mengenai Perjamuan Besar 

dari Lukas pasal 14. 

Dalam perumpamaan ini, kita melihat ada tiga alasan 

mengapa orang yang diundang tidak siap buat Perjamuan ini. 
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Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia 

mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu 

dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para 

undangan: Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.  

Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama 

berkata kepadanya: Aku telah membeli ladang dan aku harus 

pergi melihatnya; aku minta dimaafkan.  

Yang lain berkata: Aku telah membeli lima pasang lembu 

kebiri dan aku harus pergi mencobanya; aku minta 

dimaafkan. 



53 

 

Yang lain lagi berkata: Aku baru kawin dan karena itu aku 

tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan 

menyampaikan semuanya itu kepada tuannya.  

Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya: 

Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan 

bawalah ke mari orang-orang miskin dan orang-orang cacat 

dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. 
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Kemudian hamba itu melaporkan: Tuan, apa yang tuan 

perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun 

demikian masih ada tempat.    

Lalu kata tuan itu kepada hambanya: Pergilah ke semua jalan 

dan lintasan dan paksalah orang-orang, yang ada di situ, 

masuk, karena rumahku harus penuh.    

Sebab Aku berkata kepadamu: Tidak ada seorang pun dari 

orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati 

jamuan-Ku. 
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Jadi apa tiga alasan mengapa mereka tidak datang? 
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Alasan #1 

Ladang. Dalam kata lain HARTA MILIKKU 

HARTAKU lebih berharga daripada perjamuanMu 
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Alasan #2 

Lembuku. Dalam kata lain, PEKERJAANKU 

Saya terlalu sibuk dengan karir saya, tidak sempat dengan 

perjamuanMu. 
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Alasan #3 

ISTRIKU! Dalam kata lain, HUBUNGANKU 

Istriku, Keluarga dan Teman lebih penting dari perjamuanMu. 
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Harta milikku, Pekerjaanku dan Hubunganku: 

Untuk alasan-alasan inilah, banyak orang akan melewatkan 

Perjamuan Besar Yesus! Perkawinan Anak Domba. 
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Untuk siap dalam masa pengangkatan, kerohanian anda 

TIDAK boleh tertidur, pada saat terakhir, Yesus berkata, 

Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan 

tugasnya itu, ketika tuannya itu datang 
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Tetaplah Fokus pada Yesus! Jangan mau dialihkan perhatian 

anda pada saat terakhir! Ada banyak ribuan pengalih 

perhatian yang dapat mengakibatkan anda tidak siap. 
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Jangan jatuh dalam pencobaan dan kompromi dengan dosa 

di saat terakhir. Yesus berkata, berdoalah supaya kamu 

JANGAN jatuh ke dalam pencobaan. 
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Ingatlah akan istri Lot. 

Dia meninggalkan Sodom, ketika istri Lot hampir sampai di 

tujuan dan hampir selamat. Tapi justru di saat terakhir, dia 

justru melihat ke arah Sodom. 

Jangan seperti dia! Di saat kedatangan Tuhan kembali, 

jangan kembali kepada dunia! 
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Jangan menyerah di saat pertandingan terakhir ini! 

Tetaplah berdoa di hari-hari terakhir ini. 

Yesus memperingatkan kita dalam Lukas 21, BERJAGA-JAGA 

dan BERDOA, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput 

dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan 

berdiri di hadapan Anak Manusia. 

 



65 

 

Jangan lalaikan panggilanmu! Yesus berkata, Setiap orang 

yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak 

layak untuk Kerajaan Allah. 
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Yesus adalah Tuhan dengan Hasrat yang Agung. Kita tidak 

boleh melalaikan hasratNya. Jadi apa yang menjadi 

hasratNya? 
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Yesus sangat ingin jiwa-jiwa diselamatkan dari neraka! 

HatiNya hancur untuk setiap jiwa yang terhilang. Dia 

melakukan segalanya yang Dia bisa untuk menyelamatkan 

kita. 
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Tapi jika kita mengabaikan keinginanNya dan tidak mau 

repot menjadi saksi bagi yang terhilang, berarti kita 

mengabaikan hasratNya! 

Setiap orang Kristen harus melakukan bagiannya untuk 

membangun Kerajaan Allah. 
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Perjamuan Kawin Anak Domba akan menjadi perayaan 

terbaik di Surga! Tapi akan menjadi saat terburuk di Bumi. 

Sebuah perayaan yang seharusnya tidak dilewati setiap 

orang Kristen. 
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Banyak orang telah memperkirakan tanggal kedatangan 

Tuhan kembali. Tapi perkiraan ini juga tidak benar. Kitab Suci 

mengajarkan dengan jelas, tidak ada seorangpun tahu 

tanggal ataupun harinya. Banyak para nabi jaman sekarang 

bertanya kepada Tuhan kapan waktu kembaliNya. 

Tapi Dia tidak menjawab mereka. 
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Yesus berkata, Dia akan kembali seperti pencuri di waktu 

malam. Di saat yang tidak dikira orang. 

Ayat ini dalam Wahyu 16 berkata.. Lihatlah, Aku datang 

seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan 

yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan 

dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. 
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Pada saat ini, Tuhan menahan supaya jangan terjadi lebih 

banyak lagi kejahatan di Bumi. 

Setelah Yesus mengangkat PengantinNya, maka TANGAN 

Tuhan yang menahan juga akan dilepas! 



73 

 

Ayat dari 2 Tesalonika menjelaskan mengapa ini terjadi. 

Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, 

tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang 

menahannya itu telah disingkirkan, 
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Dengan diangkatnya Pengantin Kristus dan Tangan Tuhan 

yang menahan, dunia jatuh dalam kegelapan dengan cepat. 



75 

 

Kitab Wahyu memperingatkan kita mengenai Kebangkitan 

Anti Kristus dan tanda binatang itu 666. 

Akan sangat sulit ikut Tuhan setelah pengangkatan. 

Karena dalam masa kesusahan, ikut Tuhan akan 

mengakibatkan kehilangan nyawa. 
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Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 13:7, Dia (binatang itu) 

diberikan kuasa untuk berperang melawan orang-orang 

kudus dan untuk mengalahkan mereka. 

Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat 

dan bahasa dan bangsa.   



77 

 

Banyak orang akan disiksa untuk menerima tanda binatang 

666 dan banyak orang akan dibunuh karena menolaknya. 

Tapi menolak tanda binatang 666 sangatlah penting jika 

seseorang ingin DISELAMATKAN. Karena TIDAK ADA 

PENGAMPUNAN, TIDAK ADA KESEMPATAN KEDUA, bagi 

seseorang yang menerima tanda binatang 666 di tangan atau 

dahi mereka. Mereka menjadi milik binatang itu, bukan 

Tuhan. Mereka akan dilempar ke dalam NERAKA. 
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Waktu itu akan menjadi Pengkhianatan Besar-besaran! 



79 

 

Seperti dikatakan dalam Kitab Matius, Orang akan 

menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga 

seorang ayah akan anaknya.  

Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya 

dan akan membunuh mereka. 
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Tapi dia yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya 

akan diselamatkan! Tetap beriman kepada Tuhan di masa 

sulit itu akan menjadi saat yang penting buat keselamatan 

seseorang. 
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Pada masa kesusahan itu, Murka Allah akan dituang ke atas 

Bumi! 



82 

 

Dunia akan dihakimi atas segala kejahatan yang telah dibuat. 

Hal ini menyebabkan malapetaka dan kehancuran diseluruh 

dunia. Banyak orang akan mati, dan akan terjadi 

kesengsaraan yang besar. 



83 

 

Seberapa buruknya masa itu? Yesus berkata, dan sekiranya 

waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup 

tidak akan ada yang selamat 



84 

 

Banyak orang yang mengabaikan peringatan Allah di hari ini 

akan sama seperti orang yang mengutuk Allah ketika 

penghakimanNya atas bumi ini. 



85 

 

Banyak orang Kristen akan keluar dari Masa Kesusahan yang 

besar sebagaimana kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 7. 



86 

 

Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu 

kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung 

banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan 

bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak 

Domba 

Mereka adalah orang-orang yang keluar dari Masa 

Kesusahan Besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan 

menjadikannya putih dalam darah Anak Domba. 



87 

 

Ada tahta yang dipersiapkan bagi mereka yang dapat 

melewati Masa Kesusahan yang besar. 



88 

 

Mari kita baca dari Wahyu pasal 20 Aku juga melihat jiwa-

jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena 

kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah 

Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang 

tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka;  

Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja 

bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. 

 



89 

 

Jadi dengan semuanya yang telah dikatakan diatas, 

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN? 



90 

 

BERSIAPLAH!!! 
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