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WAHYU 2. TUJUH GEREJA AKHIR ZAMAN (Bag. I).
WAH 2:1-7. GEREJA EFESUS
MENINGGALKAN CINTA PERTAMA.
WAH 2:1. TUHAN MEMIMPIN DAN
MEMELIHARA PEMIMPIN DAN
ANGGOTANYA.
Malaikat Gereja Efesus,
Itulah pemimpinnya. Pemimpin, lebih2
di akhir zaman punya peran yang
penting, tergantung dari 2 pihak,tetapi
peran pemimpin mungkin bisa 25%
sampai 60% atau lebih, lebih2 pada
orang beriman yang tidak punya pendirian atau yang tunduk dan taat kepadanya. Ibr 13:27. Tunduk pada pemimpin yang jahat bisa binasa seperti orang
Israel yang tunduk dan taat pada raja
Yerobeam sampai Hosea. Tetapi tunduk pada pemimpin yang benar, bisa
selamat dan tumbuh kepada kesempurnaan, misalnya yang tunduk dan
taat pada Daud. Anggota dan pemimpin harus memperhatikan hal ini supaya tidak binasa karena bodoh Mrk
12:24.
Tuliskanlah Firman Tuhan.
Apapun yang dikatakan Tuhan, kalau
taat pasti untung sampai kekal. Tetapi
kita harus bisa membedakan mana Firman Tuhan, mana pendapat manusia
atau campuran. Yang tidak bisa membedakan selalu celaka dan yang mengerti dan bisa membedakan selalu
untung Mat 13:19,23.
Yang memegang ketujuh bintang itu di
tangan kanan-Nya,
Semua bintang dalam tangan Allah,
sebab dia adalah hamba Allah, meskipun selalu diserang setan, tetap aman
dalam lindungan dan pimpinan Tuhan,
misalnya Maz 91:7. Tetapi kalau hidup
dalam dosa, hukumannya lebih berat
Luk 12:49 seperti Musa Ul 32:51-52.
Yang berjalan di tengah-tengah
ketujuh kaki Pelita emas itu.
Juga setiap anggota tubuh Kristus ada
dalam pangawasan dan pemeliharaan
Tuhan, dalam segala seginya, tidak ada
yang kebetulan bagi orang beriman
Mat 10:30, Yer 15:2.
Jangan kuatir tetapi harus hidup
benar 1Pet 3:12. Yang hidup dalam dosa pasti ketahuan, jangan pura2, itu
celaka.
WAH 2:2-3. TIDAK TAHAN DENGAN
YANG JAHAT.
Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, dan
usahamu, dan ketekunanmu,
Tuhan tahu semuanya, tidak perlu promosi atau membela diri. Bertekunlah
habis2an, pasti untung. Jangan bersungut2 apalagi menghojat dan undur,
itu rugi kekal. Semua Tuhan tahu dan
semua ada pahala yang sesuai dgn perbuatan masing2 Wah 22:12, Rom
12:14.
engkau tidak tahan dengan orangorang jahat.
Tidak setuju dan tidak tahan dengan
orang2 jahat, sebab:
1. Tahu akibatnya kalau bercampur dgn
yang jahat 1Kor 15:33, 2Taw 19:2.
2. Punya pendirian tidak mau turut dalam dosa2nya dan

3. rohnya lain. 2Kor 12:18,
4. tidak hanyut dalam polarisasi dosa
Wah 22:11.
Jangan bisa tahan (apalagi cocok)
dengan orang2 berdosa, melainkan
menyalahkan dia Ef 5:11 dan kalau
bisa, tolonglah. Hanya mau bersekutu
dalam Roh dan menggarami yang berdosa atau yang rohnya lain. Jangan
segan atau takut.
Menguji rasul-rasul pendusta;
Bisa membedakan dan menguji rasul2
palsu dan menolaknya, yaitu dengan
pengertian Firman Tuhan yang cukup
2Pet 3:18 dan pimpinan dan karunia2
dari Roh Kudus yang tahu tepat. Harus
bisa membedakan supaya tidak hanyut
seperti kanak2 Ef 4:14, justru tumbuh
dengan pesat kepada kesempurnaan
Allah. Hati2 banyak rasul2, nabi dan
hamba2 Tuhan palsu atau yang berubah seperti Saul Gal 3:3-4. Jangan ikut
dalam dosanya. Yang bisa dipimpin Roh
untuk menyalahkannya, akan terpisah
dan tumbuh dalam kesucian (Polarisasi).
WAH 2:4. MENINGGALKAN CINTA
PERTAMA.
Ini bertentangan dengan kehendak
Tuhan. Yang normal itu kasihnya terus
tumbuh makin meningkat sampai puncaknya dan itu makin manis dan indah,
kita mendapat se-gala2nya dari kekasih
kita. Ini bisa terjadi kalau kita maju dalam jalan sempit, dalam kesucian dan
terus mematikan daging sambil limpah
dengan 7 Kebutuhan Pokok Rohani.
Kalau hilang cintanya, itu pasti ada
dosa dan sebab2 lainnya. Baik dalam
hidup nikah maupun dalam hubungan
dengan Tuhan jangan sampai cintanya
berkurang (istri Ayub jahat dan salah
besar, tetapi sebab cinta, Ayub bisa
mengampuni dan tetap cinta). Ingat
cinta yang luntur itu berarti ada dosa
dan hal2 yang melawan Allah, ini tidak
normal di hadapan Allah. Yang jalan
betul justru cintanya ber-tambah2. Rut
3:10.
WAH 2:5. INI KEJATUHAN, HARUS
BERTOBAT.
Sebab itu ingatlah dari mana engkau
sudah jatuh, dan bertobatlah,
Ini tidak normal, ini keluar dari jalan
sempit, sebab itu harus bertobat dan
segera kembali! Cinta itu ada pengorbanan. Orang yang tidak lagi mau berkorban untuk ibadah dan pelayanannya, untuk menjaga kesuciannya, itu
berarti kasihnya merosot dan harus
mencari sebabnya dan bertobat!
dan lakukanlah pekerjaan-pekerjaan
yang mula-mula itu;
Kita harus bisa membandingkan terus
menerus (bukan hanya pada permulaan tahun) apakah ada kemerosotan
atau peningkatan. Bahkan nasehat
orang2 dekat bisa membantu supaya
kalau merosot, kembali pada permulaan. Tetapi kalau meningkat, teruskan,
jangan kembali pada yang mula2. Cinta
mula2 itu patokan untuk pemulihan bagi yang merosot tetapi patokan terendah bagi yang tumbuh. Tumbuh terus!

Segera bertobat, jangan sampai terlambat. Orang yang cinta dunia dengan
tidak terasa biasanya selalu terlambat
untuk bertobat, seringkali sudah hancur baru ada yang mau kembali.
Memindahkan kaki pelitamu keluar
dari tempatnya, kecuali engkau
bertobat.
Semua punya tempat dalam tubuh
Kristus dan dalam rencana Allah. Jangan mudah bosan lalu pindah kecuali
berada dalam tempat yang sesat dan
salah seperti orang Israel pindah dari
Israel ke Yehuda 2Taw 11:13-16. Jangan mudah pindah tempat. Dipindahkan adalah hukuman Tuhan bagi orang
yang meninggalkan cinta mula2, sebab
cinta pada dunia ini lalu mencari tempat lain yang cocok dengan keinginan
yang salah (pada dunia dan kedagingan) sehingga tumbuh dalam dosa
seperti Lot yang pindah dari Abraham.
Ini justru sebaliknya dari orang Israel
yang pindah ke Yehuda. Lebih2 dalam
polarisasi akhir zaman, yang suci makin
suci, yang najis makin najis sehingga
orang2 yang merosot itu meninggalkan
tempatnya Kis 5:13 dan terseret dosa
keluar dari tempatnya sampai binasa!
Lebih2 dalam kegerakan Firman dan
Roh Kudus, orang2 yang kehilangan
kasihnya akan Tuhan (= kasih akan
Firman Yoh 14:21), lalu cinta dunia,
akan terseret makin jauh, keluar dari
tempatnya, ke dalam tempat2 yang
bukan dari Tuhan.
WAH 2:6. BENCI PERBUATAN ORANG
NIKOLAI.
Tuhan benci apa? Dosa! Perbuatan
orang2 Nikolai adalah dosa dan yang
berhubungan dengan dosa! Efesus
benci tetapi Pergamus memegang
ajaran2nya, setuju, cinta Wah 2:15.
Yang dibenci Tuhan adalah dosa, kecil
atau besar. Mat 5:19a Firman Tuhan
diubah sedikit2, tidak apa2 menurut
Nikolai; ini posisi perbatasan, mudah
dan sering keluar masuk berbuat dosa
(tetapi ini berarti ada keinginan dosa,
dibiarkan, disetujui, direncanakan)
lama2 menjadi dosa besar yang matang, terencana, disengaja, dan akhirnya binasa.
Ini bisa terjadi dalam segala segi
hidup dan jadi celaka! Jangan ada pikiran, ajaran dan perbuatan2 Nikolai, sebab ini dibenci Tuhan juga seharusnya
kita benci.
WAH 2:7. YANG BERTELINGA HARUS
MENDENGAR.
7a. Siapa yang bertelinga, biarlah ia
mendengar apa yang dikatakan Roh
itu kepada gereja-gereja.
Ini disebutkan pada setiap Gereja. Semua orang harus mau dan bisa mendengar Mrk 4:23. Kalau mau bertobat
pasti bisa mendengar, tetapi kalau
tidak mau bertobat, mau menuruti
daging sendiri, sulit mendengar suara
Roh, bahkan tuli Mat 13:13.
Kalau kita sudah diingatkan Roh
Kudus (itu berarti mendengar suara dalam hati) sudah mendengar bahwa itu
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dosa, jangan diperbuat, supaya jangan
celaka itu bekerja dalam hati kita.
7b. Yang menang.
Menang dalam apa? Kasihnya dipulihkan dan tumbuh. Kasih yang hilang,
itu keadaan yang berat (seperti suamiistri sudah tidak ada cinta, itu celaka,
tawar bahkan pahit), meskipun tampaknya masih biasa2. Periksa diri, bertobat sungguh2 dari segala kesalahan,
lalu kembali mengasihi Tuhan.
Seperti orang sakit dipaksa makan;
sesudah bertobat disucikan, paksakan 7
Kebutuhan Pokok Rohani supaya kasihnya makin tumbuh. Kalau sudah pulih,
maka ada gairah, sukacita dari Roh
Kudus mengalir keluar dari hatinya dan
tumbuhlah terus mengasihi Dia yang
amat baik dan kasih, lakukanlah
kehendakNya.
Makan dari pohon kehidupan
di tengah2 Firdaus.
Ini berarti selamat, masuk Surga, dari
Firdaus, paling rendah. Jangan sampai
kehilangan kasih, bisa hilang keselamatannya seperti Gal 3:3-4. Jangan
cinta dunia dll, Tuhan cemburu 1Yoh
2:15-16, Nah 1:2.
WAH 2:8-11. GEREJA SMIRNA HARUS
SETIA SAMPAI MATI.
WAH 2:8. TUHAN KITA YANG
PERTAMA DAN TERAKHIR.
Penguasa pertama saja kurang, tetapi
kalau Ia menguasai sampai ke akhir
(bukan iblis), itu berarti se-gala2nya.
Juga Allah kita tahu segala perkara
sampai ke akhir dan kekal. Kalau
Smirna mengenal Tuhan Yesus seperti
ini,ia tidak perlu takut dalam sengsara,
aniaya dll dan bisa setia sampai mati.
Israel mengenal Allah hanya dari permulaan, waktu keluar Mesir, tetapi tidak mengenal dan percaya bahwa Allah
bisa menolong sampai ke akhir, sampai
masuk Kanaan, sebab itu mereka bersungut2, berontak dan binasa. Meskipun begitu, kita masih mungkin kena
pencobaan seperti Smirna, itu untuk
mengolah dan melatih kita. Asal kita
berjalan dengan Tuhan kita akan lulus
dan akhirnya meningkat mulia sekali.
Sudah mati sekarang hidup.
Putra manusia Yesus sudah membayar
lunas penebusan dan kemenangan kita
(dengan kematian dan kebangkitanNya) jangan takut, pasti menang sampai ke akhir, asal tetap tinggal dalam
Dia Ibr 7:25, Pil 1:6.
WAH 2:9. TUHAN TAHU SEMUA
PENDERITAAN DAN MUSUH KITA.
Jangan kuatir, jangan bereaksi dosa
Rom 12:21, jangan membalas dan
menghukum tetapi harus cerdik dipimpin Roh Mat 10:16, sampai lulus. Maka
Tuhan akan membalikkan segala kerugian jadi untung, segala celaka jadi
kemuliaan. Juga dengan Tuhan kita
akan mengenali orang yang pura2 dan
penuh siasat dan dengan Tuhan, kita
tidak akan kalah. Terus penuh dan taat
dipimpin Roh.
WAH 2:10. MENDERITA DALAM
PENJARA.
Penderitaan akhir zaman orang beriman berat seperti Smirna 10 hari.
10 = Hukum2 Allah (Taurat). Dalam
penderitaan tetap pegang Firman
Tuhan, dengan iman pasti lulus, tidak
berdosa dan menang.
Jangan goyah, setia (dan ukuran
setia itu sampai mati) baik dalam per-

nikahan, dalam Gereja, dalam segala
segi, sampai mati, tidak akan lebih dari
kekuatan kita 1Kor 10:13, justru penderitaan2 ini, kalau kita lulus, itu
menumbuhkan rohani kita.
WAH 2:11. YANG MENANG.
Menang dalam hal apa? Dalam penderitaan dan segala pencobaan. Yang
lulus dapat mahkota kekal, kemuliaan
yang abadi (tidak sia2, mulia kekal
dalam Surga Bumi Baru). Sebab tidak
akan disakiti oleh kematian kedua yaitu
Tasik api yang kekal. Wah 20:14-15.
WAH 2:12-17. PERGAMUS YANG
TERTIPU SETAN DAN AJARAN SESAT.
WAH 2:12. Tuhan punya pedang tajam
bermata dua.
Ibr 4:12 Firman Tuhan itu pedang tajam
sekali bermata dua. Artinya orangnya
sendiri juga kena, dibersihkan, disucikan oleh Firman Tuhan dan tumbuh
Ef 5:26 dll. Jangan hanya bisa mengajar
orang lain tetapi sendiri tidak kena,
seperti orang Parisi, ini warga Neraka.
Mat 23:1-3, 15. Ini celaka.
13a. Tidak menyangkal iman.
Ini bagus, bahkan juga pada waktu
Antipas Syahid yang setia sampai mati,
tetapi ini tidak cukup. Kalau tidak tumbuh dalam Firman Tuhan baik2, akan
mudah tertipu setan sehingga menjadi
Gereja jalan lebar, tetap ikut Tuhan
(seperti Israel, Yerobeam, Achab dll,
tetap beribadah danmenyebut nama
Tuhan) tetapi tinggal dengan satan,
bahkan satan bertahta di tengah2nya,
hal initidak jadi kekejian dan kebencian
tetapi biasa, bahkan kemegahan dan
kemuliaannya Pil 3:19. Satan bebas
bekerja dalam Gereja ini dan tentunya
ia menipu dan membinasakan! Baik
dalam dosa zina, cinta uang (timbul
banyak problem 1Tim 6:9-10) kemewahan, duniawi, makan minum, LGBT
dll. Sudah ada (banyak) Gereja yang
akrab, biasa dengan hal2 ini tetapi
tetap menyembah Tuhan, bahkan banyak orang yang ikut dan puas, merasa
sudah berbakti pada Tuhan, tetapi ini
Gereja jalan lebar dan satan bebas
bertahta, terus bekerja dengan tidak
segan dan pemimpin dan anggota2nya
merasa tidak salah. Israel punya 2
lembu emas, baal, ibadah diubah,
imam2 bukan lagi turunan Harun boleh
segala "orang lama" boleh melayani (ini
hamba2 iblis!), bukan orang baru yang
penuh dan dipimpin Roh. Menurut nubuatan Firman Tuhan Gereja2 seperti
ini akan makin banyak, bahkan lebih
banyak dari yang di jalan sempit, tetapi
pasti akhirnya binasa Mat 7:13-14.
WAH 2:14. MEMEGANG AJARAN
BILEAM.
Ajarannya (pernah menjadi nabi Allah)
dipakai Balak dan Israel menerimanya
sehingga jatuh korban 24.000 orang Bil
25:1-3,9. Hamba2 Allah ini hidup dalam
dosa dan memimpin orang2 beriman
dalam ajarannya (sebagian mungkin
benar, kalau perlu meng-undang2
pengkhotbah lainnya), tetapi orang2
yang dipimpinnya menjadi warga Neraka dua kali ganda Mat 23:15. Begitu
banyak yang binasa, tetapi mereka
tidak sadar, dikira sudah beribadah
dengan betul. Wai orang beriman yang
kanak2 dan tidak mengerti kebenaran
Firman Tuhan Ef 4:14 ikut dalam jalan
raya kebinasaan kekal. Orang2 yang
menjadi batu sontohan, membawa dalam perhambaan dosa dan jalan lebar,
itu seorang pembunuh di hadapan

Tuhan, dan ia akan menerima hukumannya Ams 16:29. Ini orang yang
cinta uang (memberhalakan uang) dan
berzina, yang tidak merasa salah,
membimbing banyak orang dalam
dosa2 yang keji ini dan kebinasaan!
WAH 2:15. MEMEGANG AJARAN
NIKOLAI.
Semua orang2 ini tidak merasa bersalah meskipun mereka "membunuh"
rohaninya, mereka yakin tidak apa2,
bahkan beribadah kepada Tuhan. Kebenaran itu ter-balik2, sebab itu orang
yang tidak dipimpin Roh dan tidak
mengerti Firman Tuhan, akan terombang-ambing sampai binasa Ef 4:14,
seperti di Israel, orangyang belum
pernah menyembah Baal hanya 7000
lutut, kira2 0,2% Rom 11:4. Semua
yang lain menyembah berhala dan
tidak tertuduh sebab tidak mengerti
dan perasaan hatinya mati Ams 14:16.
Dahsyat kalau tidak ber-jaga2 ekstra.
WAH 2:16. TIDAK BERTOBAT, KENA
PEDANG DARI MULUT TUHAN.
Patokan untuk hukuman adalah Firman
Tuhan (dalam arti yang betul) Luk
12:48. Hukumannya dahsyat. Orang2
ini akan ikut menjadi korban dalam
Minggu ke-70 Daniel yang besar
jumlahnya (Wah 6 lebih kurang 25-30%
penduduk dunia dibinasakan).
WAH 2:17. YANG MENANG DAPAT
MANNA TERSEMBUNYI DAN BATU
PUTIH.
Mengapa pahalanya begitu tinggi dan
mulia? Sebab ujiannya besar dan berat,
sebagian besar binasa, tetapi yang bisa
bertahan dalam Gereja ini, ia berani
bersaksi dan hidup benar, luar biasa,
sangat mulia (ada 3 macam manna: 1.
Tingkat Halaman Kel 16:16. Inilah Firman penginjilan. Manna ini bisa bau
busuk dan berulat. Pegang Firman
Tuhan tetapi hidupnya bau busuk dan
ada ulatnya sebab tidak dimakan habis
(tidak dilakukan), 2. Tingkat Ruangan
Suci yang dibuat jadi roti di Meja Roti
Pertunjukkan, dimakan hanya oleh
imam2. Ini bisa tahan 7 hari (yang biasa
hanya tahan 1 hari; tidak ada bau
busuk atau berulat. Ini rahasia2 Firman
Tuhan yang dalam untuk imam2 di
hadapan Tuhan 1Pet 2:9. Orang yang
penuh dan dipimpin Roh yang terus
tumbuh dalam rencana Allah. 3.
Manna tersembunyi, tahan terus, tidak
bisa busuk, ini manna tersembunyi. Ini
rahasia2 Firman Tuhan akhir zaman,
tentang kedatangan Tuhan, pengangkatan dan kesempurnaan. Orang2
Ruangan Suci bisa mendapatnya, sesudah dibuka meterainya dan banyak
yang menjadi sempurna dan ikut
pengangkatan.
KESIMPULAN.
Keadaan Gereja2 dalam Minggu ke-70
Daniel itu kontras sekali, sangat
berbeda.
Hati yang mau bertobat dan hidup
benar sungguh2 dan dipimpin Roh,
baru bisa membedakannya danikut
polarisasi dan masuk rencana penamatan Allah. Bersedialah sungguh2,
ekstra Mat 24:42, supaya jangan gugur
dan binasa. Tidak cukup hanya dengan
akal dan perasaan hati, ikut orang
banyak, harus limpah dengan Firman
Tuhan dan penuh Roh Kudus, sehingga
kita bisa dipisahkan dan tumbuh dalam
rencana penamatan Allah yang heran
sampai dalam kekekalan.

