
 
WAH 1. PENGANTIN LAKI-LAKI 

SURGAWI. 
Ini termasuk bagian Wahyu yang sudah 
terjadi. 
 

WAH 1:1-3. WAHYU DARI ALLAH. 
1a. Inilah Wahyu Yesus Kristus, yang 

diberikan Allah kepadanya. 
Semua rahasia dalam tangan Allah Wah 
5:1. Semua putra2 manusia tidak tahu 
Mat 24:36.  

1b. Untuk ditunjukkannya kepada 
hamba2Nya. 

Siapa hambaNya? Inilah Yohanes yaitu 
sahabat dan anggota tubuh Kristus, 
yaitu mempelai perempuan. 

Jalur pembukaan rahasia Firman 
Tuhan 1Kor 11:3. Dari Allah Bapa, pada 
Putra manusia Yesus, lalu pada tubuh 
Kristus yaitu Gereja  

1c. Hal2 yang harus segera terjadi. 
Segera, berarti: 
1. Bagi Tuhan hanya 2 hari 2Pet 2:8. 
2. Ini masa persiapan.  

1d. Maka Ia mengutus malaikatNya 
serta menyatakan hal itu kepada 

hambanya Yohanes. 
Malaikat atau utusan ini adalah Roh 
Kudus dari Bapa untuk kita 1Kor 2:10-
14, Yoh 16:13 supaya bisamengerti ren-
cana Allah Yoh 14:26. 
 
WAHYU 1:2. YOHANES MENYAKSIKAN 

FIRMAN ALLAH. 
Hanya Firman Tuhan yang bisa dipe-
gang baik2, yang lain banyak tipu daya 
daging, iblis, dunia dan dosa2 Sodom 
Gomora. Firman Tuhan sudah membe-
ritahu tanda2 zaman tetapi banyak 
orang tidak mengerti dan tidak per-
caya. 
Jangan mengulangi kesalahan orang 
zaman Nuh! 

Nuh sudah berkhotbah tentang air 
bah, pasti penuh pengurapan sebab ia 
berjalan dengan Tuhan. Tanda2 zaman 
sudah nyata (seperti bahtera jadi, bina-
tang2 berubah dan masuk dll) tetapi 
satu pun tidak ada yang percaya, juga 
yang membantu Nuh membuat kapal. 
Kalau kita hanya menganalisa tanda2 
zaman dengan pikiran kita tanpa Roh 
Kudus (hidup dipimpin Roh), kita tidak 
bisapercaya akan kedatangan Tuhan 
dan binasa Mat 16:3, 2Pet 3:3,4. Juga 
menantu Lot Kej 19:14. Keadaan akhir 
zaman tidak menunjukkan akan kiamat 
Luk 17:26-30 masih bekerja dll. Bahkan 
ada orang Kristen juga meng-olok2 
2Pet 3:3-4, tidak bisa mengerti tentang 
kedatangan Tuhan, kecuali dipimpin 
Roh seperti ligabis (=lima gadis bijak-
sana) Roh Kudus yang membuat kita 
bisa mengertimembaca tanda zaman 
dan yakin dan bersedia. 
 

WAH 1:3. BERBAHAGIALAH. 
3a. Berbahagialah ia yang  
       membacakan. 

Jangan disimpan sendiri, bagikan, su-
paya seluruh umat Tuhan tertolong 
Mat 10:27, itu berkenan pada Tuhan, ia 
akan dapat lebih banyak dan ber-
bahagia. 
3b. Yang mendengar nubuat ini baha-
gia, kalau ia mengerti. Kita baru bisa 
mengerti dan yakin kalau dipimpin Roh. 
3c. Simpan dalam hati, karena wak-
tunya sudah dekat. Orang yang ber-
bahagia adalah orang yang bisa me-
ngerti dan memegangnya baik2 yaitu 
mau bersedia, ia akan mengalami janji 
Tuhan seperti 2Raj 2:10 
 

WAH 1:4-6. KETIGA PRIBADI ALLAH 
DAN GEREJANYA. 

Satu pribadi Allah sudah cukup untuk 
semua manusia, tetapi ternyata semua 
pekerjaan Allah selalu dilakukan oleh 3 
Pribadi Allah yang senantiasabersekutu 
menjadi satu. Mengapa? Sebab kita 
juga harus bisa bersatu seperti Allah 
Yoh 17:21,23 dan satu kali kelak akan 
masuk dalam Trinitas ilahi, lewat Kris-
tus sebagai tubuh Kristus atau mem-
pelai Kristus. 
 

WAH 1:5. TUHAN YESUS KRISTUS. 
5a. Saksi yang setia, bagi kita di ha-
dapan Bapa Mat 10:32, sehingga bebas 
dari segala hukuman sebab percaya 
kepadaNya, asal kita setia sampai mati 
sebab Dia tidak bisa saksi dusta Mat 
24:14. 
5b. Yang sulung dari antara orang ma-
ti. Sulung sebab kita yang ditebus, akan 
menyusul bangkit  pada hari kedatang-
anNya masuk dalam Surga yang mulia 
1Kor 15:22-23. 
5c. dan penghulu raja2 di bumi yaitu 
kita yang sudah dijadikan raja2 ba-
giNya. Jangan kuatir, jadi raja itu besar 
artinya Wah 19:16. 
5d. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan 
ini terbukti sampai terakhir Yoh 13:1, 
patut juga kita mencintaiNya sampai 
akhir. 
5e. yang membasuh dari dosa2 kita di 
dalam darahNya sendiri, kita bebas 
dari dosa dan bisa tumbuh seperti Dia.  
 
WAH 1:6. KITA DIJADIKAN RAJA2 DAN 

IMAM2 BAGI ALLAH. 
Percayalah sebagai raja, kita punya 
kuasa, bukan untuk menuruti daging 
tetapi justru mematikan daging, me-
ngalahkan dunia dan iblis, sehingga bi-
sa hidup suci dan taat melakukan ke-
hendakNya sebagai imam2, menyem-
bah Allah dan memperdamaikan manu-
sia dengan Allah. 
 

WAH 1:7-8. KEDATANGAN TUHAN II 
UNTUK UMUM. 

Tuhan Yesus datang kembali dalam 2 
tahap, paling sedikit ada 17 perbedaan 
(lihat buku kedatangan Tuhan Yesus, 
PBZ). Semua yang masih hidup di 
dunia, yang undur dan melawan Tuhan, 
melihat Dia datang.  

Siapa yang ditikam orang2 yang 
jahat ini? Orang2 yang ada Kristus 
dalam hatinya, ditikam dengan ma-
cam2 perkara, dan sekarang mereka 
menghadap Dia dan menerima hukum-
annya. 

Yang awal dari semuanya, sebelum 
ada apa2 Dia sudah ada; dan yang 
akhir, sesudah semuanya berakhir, Dia 
tetap ada. Ini rahasia kekekalan yang 
heran dan indah dalam kesukaan kekal 
dengan Tuhan Yesus.  
Tuhan Yesus juga adalah Bapa keke-
kalan Yes 9:5. Dia menguasai masa lalu, 
sekarang dan yang akan datang sampai 
kekal, pasti! Bukan iblis atau lainnya. 
Jangan terputus dari Allah yang suci, itu 
celaka kekal, tetapi lekat dengan Allah, 
itu sukacita kekal. 
 

WAH 1:9. BERKAT PULAU PATMOS. 
Mengapa Yohanes tidak mati seperti 
rasul2 lain. Sebab tugasnya belum se-
lesai. Kalau masih hidup, itu berarti 
masih ada rencana Allah dalam kita, 
jangan hidup dengan sia2 (yaitu kalau 
hidup dalam dosa, putus dari Allah). 

Mengapa Patmos bisa jadi berkat. 
Bukan karena pemandangan atau hasil-
nya indah, tetapi sebab ada: 
1. Firman Tuhan di sana yaitu Wahyu. 
2. Hadirat Tuhan. 
3. Hamba2 Allah yang indah yaitu 
Yohanes.  

Begitu juga Gereja2 bisa menjadi 
berkat bukan karena arsitekturnya, ke-
megahannya tetapi sebab ada: 
1. Limpah Firman Tuhan disana. 
2. Hadirat Tuhan sebab semua hidup 
dalam kesucian dan takut akan Allah, 
istimewa pemipin2nya. 
3. Ada orang2 yang berkenan pada 
Tuhan.  
Satu Paulus dalam kapal sudah bisa jadi 
berkat bagi 276 orang Kis 27:37. 
4. Ada persekutuan dalam sengsara 
Kristus, salib Tuhan dipermuliakan, se-
bab itu "mezbah Patmos" menjadi ber-
kat. Kalau Yohanes tidak tahan di atas 
Mezbah Patmos ini, rahasia Wahyu 
tidak turun kepadanya. Tetaplah di ja-
lan salib, jalan sempit, maka kita akan 
mengerti dan menerima rahasia2 akhir 
zaman yang ajaib ini, sebab Roh kemu-
liaan ada di atas mezbah 1Pet 4:14. 
 

WAH 1:10-20. PEMIMPIN YANG 
SEMPURNA DI TENGAH2 GEREJANYA. 

Bagian ini adalah yang terutama dalam 
pasal 1. Yohanes terkejut, dikira Putra 
manusia Yesus berubah. Dahulu Dia 
sebagai gembala yang baik, mencari 
domba yang sesat dan lemah (jatuh 
bangun dalam dosa), Dia hanya me-
nuntut ketertiban yang minimal untuk 
bisa melewati batas minimum, asal 
bisa selamat. Misalnya penjahat dalam 
Luk 23:43. Semua ini terjadi sepanjang 
masa. 

Tetapi sekarang Yohanes heran, 
mengapa Tuhan Yesus begitu menakut-
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kan sehingga ia jatuh di bawahNya. 
Mengapa? Ini tuntutan akhir zaman, 
dalam penamatan rencana Allah, Gere-
ja harus masuk dalam kesempurnaan 
di tengah2 dosa dan kejahatan yang 
dahsyat Wah 3:10; 22:11, tidak cukup 
asal selamat, tetapi harus bisa menang 
melawan dosa yang paling jahat, se-
bab itu perlu ketertiban yang maksi-
mal. Orang yang tidak bersedia, jatuh 
sebab batas minimum untuk bertahan 
(survive) itu naik, harus jadi lima gadis 
bijaksana, lima gadis bodoh tidak cu-
kup, akan gugur. Sebab itu peraturan 
dalam Gereja jadi sangat keras 2Kor 
10:6 yaitu masa hukuman rumah Allah 
1Pet 4:17.  

Sebab itu penampilan Putra manu-
sia Yesus lebih keras dan tegas, sebab 
tantangannya lebih berat (Wah 22:11), 
paling sedikit harus penuh dan di-
pimpin Roh (Pintu Kemah, seperti lima 
gadis bijaksana) tidak cukup hanya di 
Halaman, akan gugur dan di-injak2 
Antikris Wah 11:2. Yang tidak bisa 
menghadapi Putra manusia Yesus yang 
sempurna akan gugur dan tertinggal. 
[] Tuhan memberi fasilitas akhir zaman 
yang limpah, misalnya hujan Akhir, 
pembukaan Firman, jabatan, pelayanan 
orang sempurna dll sebab Gereja Tu-
han dituntut lebih banyak, dibutuhkan 
tingkat rohani minimum yang lebih 
tinggi 2Kor 10:6, 1Kor 11:31-32, 1Pet 
4:17, Wah 12:1, Yez 9:4,6-7. 

Penampilan Putra manusia Yesus 
yang sempurna ini kunci pengolahan 
untuk ikut pengangkatan dan penyem-
purnaan Luk 21:36. Ingat Tuhan me-
nyempurnakan GerejaNya di dunia, 
bukan di Surga 1Kor 1:8. Justru dunia 
ini sekolah yang terbaik, apalagi untuk 
menjadi sempurna perlu ujian tingkat 
tinggi (yang limpah dan berat seperti 
Ayub) dan itu hanya ada di dunia! 
 
WAH 1:10. YOHANES DI DALAM ROH. 

Orang yang hidup dalam Roh baru bisa 
melihat pekerjaan Tuhan dan men-
dengar suara nubuatan yang besar dan 
macam kesempatan yang mulia. Jangan 
berjalan dalam daging, tidak bisa 
mengerti apa2. 
 

WAH 1:11. PERINTAH UNTUK 
MENULIS DAN MENGIRIM. 

Nama Tuhan luar biasa, Maha besar 
dan kekal. Beritakan rahasia2 yang 
sudah kita terima dari sotoh kepada 
saudara2 kita yang lain Mat 10:27  
Kita perlu saling melengkapi, beritakan! 
 

WAH 1:12. 7 KAKI DIAN EMAS. 
Tuhan tidak menyuruh memberitakan 
pada segala bangsa (penginjilan), hanya 
pada Gereja, sebab Tuhan akan me-
nyempurnakan GerejaNya, bukan 
orang dosa. Harus ada pengajaran se-
lain penginjilan. Bersedia, belajar, 
tumbuh dalam kesucian dan ketaatan, 
jangan terlambat. 

Tujuh Gereja ini termasuk Gereja 
jalan sempit dan lebar, semuanya. Tu-
han ingin semua bertobat supaya se-
lamat, lebih2 di akhir zaman ini sya-
ratnya lebih berat (batas minimum 
lebih tinggi). Beritakan pada semua, 
diharapkan ada pertobatan dan yang 

sudah sungguh2, makin meningkat 
sampai sempurna.  
 

WAH 1:13a. PUTRA MANUSIA YESUS 
DI TENGAH2 GEREJA. 

Tuhan di tengah2 Gereja = Kegerakan 
dalam semua Gereja, masih ada ke-
gerakan dalam Gereja yang salah, juga 
Gereja jalan lebar (seperti Simson 
berdosa masih dipakai Tuhan) 

Tetapi jangan hal2 yang salah dari 
Gereja yang ada kegerakanjadi patokan 
kita, hanya dari Firman Tuhan! 
 

WAH 1:13b-16. PUTRA MANUSIA 
YANG SEMPURNA. 

Ini yang menjadi ukuran atau patokan 
kita untuk tumbuh sampai seperti 
Kristus. 
1. Putra manusia (tidak disebut Putra 
Allah) sebab Dia jadi contoh, jalan dan 
ukuran bagi kita Yoh 14:6. Sebagai 
Putra manusia, Ia dijamah oleh kele-
mahan2 manusiawi tetapi tidak ber-
dosa (misalnya Luk 22:22, Mat 26:39) 
Ibr 4:15. Dengan Kristus, kita juga bisa, 
lebih2 dalam akhir zaman.  
2. Jubah sampai ke kaki kesucian pe-
nuh se-hari2 1Pet 1:15-16, "MAK", ti-
dak telanjang dalam dosa dan mema-
lukan seperti Nuh Wah 3:17. 
3. Sabuk, mau terbeban pelayanan, se-
lalu siap Luk 17:8, 2Tim 4:2. Dengan 
sabuk emas, yaitu tulus, mau salib Rom 
12:1-2, di dada = dengan kasih Yoh 
21:10,15-17. Yang tidak mau terbeban, 
ada sebabnya 1Yoh 2:16-17, anak yang 
memalukan Ams 10:5, akan jatuh Mat 
7:23. 
4. Rambut putih, seperti salju, bulu 
domba = penyucian Yes 1:18. Rambut 
banyak = banyak pencobaan Maz 69:5,  
tetapi terus lulus, meningkat terus 
sampai menjadi mahkota kemuliaan 
Ams 16:31, bukan gundul 1Kor 3:15. 
5. Mata = Nyala api terhadap dosa Ibr 
12:29 dan hal2 yang mencemburukan 
Tuhan Ul 4:24, tidak ada pengecualian 
sebab tidak ada kebetulan, tidak ada 
dosa tersembunyi. 
6. Kaki seperti tembaga murni dari ta-
nur. Perjalanan hidup benar di hadapan 
Allah, teruji dalam tanur dosa akhir 
zaman (di Surga tidak ada pergumulan), 
dalam 1Pet 4:17, sedikit dosa, gugur 
2Kor 10:6, harus bisa tumbuh di te-
ngah2 tantangan dosa akhir zaman. 
7. SuaraNya seperti bunyi air banyak, 
Firman Tuhan terbuka dan terdengar di 
mana2 Mat 10:26-27 bisa kumpulkan 2 
gomer, apalagi kalau suka mem-bagi2 
dari sotoh, dapat limpah seperti Elia 
1Raj 19:7. Tetapi orang dosa mati kela-
paran sebab Firman Tuhan tertutup 
baginya, sebab cinta dunia Amos 8:11-
13.  
8. Tujuh bintang di tanganNya. Ini pe-
mimpin2, sangat penting, ikut menen-
tukan, bisa jadi berkat seperti Musa, 
Daud, atau bisa jadi laknat seperti Saul, 
lihat hidupnya Ibr 13:7 dan doakan 
1Tes 5:25. 
* Pemimpin di tangan kanan Allah, ikut 
menentukan, sebab itu taatlah pada 
pemimpin2 yang betul. Ibr 13:17, ja-
ngan melawan, dahsyat seperti mela-
wan Musa. 
* Pemimpin yang tidak mau tinggal da-
lam tangan Tuhan (dalam kesucian dan 
taat), keluar dari tangan Allah, akan 
dipegang iblis seperti Saul dan kera-

jaannya (Gerejanya) akan jadi Gereja 
jalan lebar.  
9. Pedang dari mulutNya, bermata 
dua. 
a. Pedang tajam, Firman yang keras, 
bukan susu Ibr 5:12-14 (kanak2 tidak 
tahan dalam tantangan akhir zaman, ja-
tuh bangun dalam dosa, masih men-
dua, cinta dunia, bosan Bil 21:5-6) yang 
cinta Firman Tuhan tidak takut Firman 
yang keras, justru senang, bisa tumbuh 
Ibr 6:1. 
b. Bermata dua, tajam, bisa bedakan 
roh dan daging Ibr 4:12, istimewa pada 
akhir zaman, tahu rahasia2 Allah, untuk 
tumbuh makin suci dan sempurna Ezr 
2:13. 
c. Yang menolak, kena hukuman Yes 
28:13. Hanya senang mendengar, teta-
pi tidak taat 2Tim 4:3-4, Yak 1:23 se-
perti Herodes Mrk 6:20 akhirnya mem-
bunuh nabi (suara) Tuhan. 
d. Yang mengajar tetapi tidak mela-
kukan, kena sendiri, binasa Mat 
23:2,3,15. 
10. WajahNya seperti matahari, kemu-
liaan ilahi yang besar Mat 17:2, begitu 
orang2 yang suka bersekutu dengan 
Tuhan seperti Musa 2Kor 3:7, Kel 
34:30, orang2 ini akan makin mulia 
bahkanjadi sempurna. Yang ada dosa 
sekalipun dalam hati, tidak tahan Mat 
13:6,20,21 sehingga lari seperti Kis 5. 
Akan ada pemisahan Wah 22:11, dan 
Gereja yang terpisah dalam kesucian 
akan tumbuh dengan cepat, siap di-
angkat dan sebagian menjadi sem-
purna. 
 

WAH 1:17-18. YOHANES TERKEJUT. 
Bisa melihat rahasia Allah itu luar biasa 
Mat 13:11, akan mengalaminya 2Raj 
2:10 seperti Abraham bisa melihat 
Tuhan, maka anak perjanjian lahir. Kej 
18:5. 

Yohanes melihat. Orang yang bisa 
melihat akan berubah dari kemuliaan 
kepada kemuliaan, sebagaimana yang 
dilihatnya 2Kor 3:18. Yang bisa me-
ngerti, melihat Tuhan Yesus sebagai 
Putra manusia yang sempurna, akan 
tumbuh seperti apa yang dilihatnya. 
 
Aku sudah mati dan lihatlah aku hidup 
se-lama2nya. 
Sebagai Allah tidak bisa mati, tetapi 
sebagai Putra manusia, Ia taat sampai 
mati Pil 2:7-10 lalu hidup, menjadi jalan 
kepada kesempurnaan.  
Maut = Musuh terakhir 1Kor 15:26, 55-
56.  

Dulu sangat maut yaitu dosa ada di 
tangan iblis; sekarang Putra manusia 
Yesus menang mutlak atas maut, orang 
yang percaya bisa tumbuh sampai 
sempurna tanpa kematian, juga yang 
akan ikut pengangkatan. Jadi kunci 
maut sudah ada dalam tangan Tuhan. 

Aku mempunyai kunci2 Hades dan 
kematian. 

Kunci Neraka = Hades juga dalam ta-
ngan Tuhan, sebab itu yang mati tidak 
lagi masuk Hades seperti dalam Wasiat 
Lama (orang Wasiat Lama yang se-
lamat, sudah dibawa Tuhan Yesus ke 
Surga waktu mati di salib, sebab sudah 
dibayar lunas dengan darahNya Ef 4:8. 
Dahulu Musa mati ditahan iblis sehing-
ga bergumul dengan Michael Jd 9), 
sekarang orang tebusan mati, langsung 
masuk Surga 1Tes 4:1-14. 
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