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1. Bangkitnya anti-Kristus

•Ada dugaan bahwa dia adalah keturunan

Yahudi, ada juga yang menduga tokoh-tokoh

besar masa lampau akan bangkit lagi, namun

dari apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya, 

kemungkinan besar itu adalah barack obama



Masa tribulasi

• Nubuat Alkitab menyatakan bahwa akan ada masa

penganiayaan selama lebih kurang 2 x 3.5 masa

(atau sekitar 7 tahun). 

• Menurut pengamatan saya, dan dikuatkan oleh

kesaksian seorang teman, masa penganiayaan itu

sedang berlangsung.



Bait Suci ketiga

•Beberapa laporan menunjukkan bahwa Bait 

Suci ketiga sedang dibangun di kompleks

dekat Masjid Al Aqsa dan Dome of  the Rock. 

Kabarnya batu pondasinya saja beratnya 423 

ton.



Tanda-tanda di bumi dan langit

•Lihat Luk. 21:11, “akan terjadi gempa bumi

yang dahsyat dan di berbagai tempat aka nada 

penyakit sampar dan kelaparan…dan tanda-

tanda dahsyat di langit.”



•Hal ini menguatkan kesaksian nabi Yoel, 

bahwa matahari akan menjadi gelap, dan bulan

berwarna merah seperti darah.

•Tanda dahsyat itu juga meliputi komet yang 

jatuh, yang disebut apsintus (Wahyu. 8:10-12)



Tanda-tanda moral

• Paulus menubuatkan dalam 2 Tim. 3:1-5, bahwa “manusia akan mencintai

dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan

menyombongkan diri..” dsb

• Dengan kata lain, ini meneguhkan apa yang kita jumpai hari-hari ini: tumbuh

berkembangnya humanisme, hedonisme, sekularisme, materialisme. Dan 

banyak orang menjadi skeptis atau ateis, menganut evolusi atau komunisme, 

artinya menolak Tuhan. 



Tanda-tanda agama

•Banyak mesias palsu dan nabi palsu akan

muncul..dan mereka akan mengerjakan

banyak tanda dan mukjizat (Mat. 24:24). Jika

kita pelajari ayat ini, maka sepertinya para 

penyesat akan muncul juga dari dalam gereja.



Tanda-tanda teknologi

•Teknologi untuk mempercepat pemberitaan

Injil

•Teknologi untuk kontrol atas umat manusia

•Teknologi untuk senjata pemusnah massal, 

baik nuklir atau kimia



Tampilnya nabi Elia

• Maleakhi 4:5-6 berbicara mengenai nabi Elia yang 
akan diutus menjelang kedatangan hari Tuhan yang 
dahsyat itu. 

• Dulu saya mengira bahwa ayat ini sudah digenapi
dalam diri Yohanes Pembaptis, namun Roh Kudus 
telah membukakan mata hati saya bahwa nubuat
Maleakhi ini bermakna ganda.



Tampilnya dua saksi

• Siapakah kedua saksi dalam Wahyu 11:5?

• Ada tiga teori yang diajukan mengenai identitas kedua

saksi dalam Wahyu 11:3-12: (1) Musa dan Elia, (2) 

Henokh dan Elia, (3) dua orang percaya yang belum

diketahui yang ditetapkan Allah sebagai saksi-Nya pada

akhir jaman. 



Tampilnya binatang dan nabi-nabi palsu

• Nabi palsu yang akan muncul di akhir jaman dinyatakan

di Wahyu 13:11-15. Ia juga dinyatakan sebagai “si

binatang yang kedua” (Why 16:13, 19:20, 20:10). 

Bersama-sama dengan si Antikristus, dan Setan yang 

memberi mereka berdua kuasa, si nabi palsu menjadi

pihak ketiga yang tergabung sebagai “trio kenajisan.”


