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PENDAHULUAN 7 GEREJA (WAHYU 2-3)
1. Tujuh Gereja ini adalah gambaran
dari Gereja2 akhir zaman (termasuk
orang beriman) dan jadi jelas sekali
dalam Minggu ke-70 Daniel (7 tahun
terakhir dari rencana Allah dalam dunia
dan umat manusia). Sebab itu kita perlu mempelajarinya baik2 supaya tahu 7
macam prinsip Gereja akhir zaman dan
tidak sampai termasuk dalam golongan
Gereja yang jahat, jelek dan tertinggal
waktu pengangkatan dan binasa dalam
dosa untuk selamanya.
2. Ada 5 tahap Gereja akhir zaman
(lihat majalah Tulang Elisa no. 84) yaitu
mulai dari:
2.1. Gereja campuran seperti zaman
sekarang, yang akan
2.2. terpisah dalam polarisasi Wah
22:11 lalu terus dimurnikan sampai
menjadi
2.3. Gereja global (Wah 12:1) akhirnya
menjadi
2.4. Gereja yang sempurna dan
2.5. Gereja yang tertinggal ada dalam
zaman Antikaris.
3. Gereja2 zaman sekarang: Campuran, dalam Minggu ke-70 Daniel akan
jelas menjadi Gereja jalan sempit (Efesus, Filadelfia, Smirna) dan Gereja jalan
lebar (Pergamus, Tiatira, Laodikea, Sardis). Gereja campuran sekarang mengandung semua unsur 7 Gereja ini,
tetapi dalam kadar yang berbeda dan
kalau kadar hal2 yang baik dari Gereja2
jalan sempit makin meningkat akhirnya
betul2 menjadi Gereja jalan sempit
waktu masuk Minggu ke-70 Daniel.
Begitu juga Gereja jalan lebar.
4. Semua Gereja ada kelebihan dan
kekurangannya, yang akan tampak
jelas dalam terang Firman Tuhan dan
Roh Kudus, seperti yang diterangkan
dalam permulaan uraian setiap Gereja.
Tuhan mengharapkan segala macam
kekurangan itu dibetulkan, disembuhkan, supaya jadi baik dan akan menjadi
jelas sekali waktu polarisasi dan masa
hukuman rumah Allah 1Pet 4:7 yang
juga sudah dinubuatkan dalam Yez 9.
5. Kalau bisa saling mengisi. Kalau Gereja2 zaman sekarang bisa bersekutu
dengan kasih dan terang Allah 1Yoh
1:7, lalu bisa saling mengisi dengan
kelebihan masing2 maka Gereja2 akan
bisa bertumbuh dengan baik dan cepat
menjadi Gereja2 yang bisa menjadi
sempurna. (kalau cacatnya terlalu banyak, paling sedikit kalau bertobat masih bisa selamat kalau masih hidup
(seperti penjahat besar yang bertobat
Luk 23:4) atau ikut pengangkatan dan
yang terus setia dalam jalan sempit dari
permulaan, bisa sampai kepada kesempurnaan.
6. Daya tarik Gereja jalan sempit dan
lebar itu tergantung dari orang2nya,
orang2 yang hidup dalam kesucian dan
mau bertobat akan tertarik dalam
Gereja jalan sempit tetapi orang2 yang
tidak bertobat, simpan dosa, mendua,
atau bercabang hati akan tertarik

(bahkan dengan kuat) pada Gereja
jalan lebar dan tidak sadar kalau itu
akan membinasakannya seperti Mat
7:13-14.
7. Sikap kita. Dasar untuk bisa memilih
yang betul adalah bertobat, terus hidup
baru dan dipimpin Roh maka kita akan
bisa mengerti bedanya dengan jelas dalam terang Firman Tuhan dan pimpinan
Roh Kudus sehingga bisa pendirian yg
betul dan punya sikap dan pendirian yg
betul dan tegas sehingga bertumbuh
dalam rencana Allah yang mulia.
WAH 2:12-17. GEREJA PERGAMUS,
TINGGAL DI TAHTA IBLIS.
WAH 2:12. TUHAN PUNYA PEDANG
TAJAM BERMATA DUA.
Ibr 4:12 Firman Tuhan itu pedang yang
tajam sekali yang bisa menceraikan
hal2 yang rohani (roh = orang dalam)
dan nyawa = orang luar, tubuh daging
(perkara2 kedagingan).
Bermata dua. Artinya orang yang
mengajarkan Firman itu sendiri juga
kena, dibersihkan, disucikan oleh Firman Tuhan sehingga makin disucikan
dan tumbuh Ef 5:26 dll. Jangan hanya
bisa mengajar orang lain tetapi dirinya
sendiri tidak kena, tidak disucikan, seperti orang Parisi Mat 23:2-3; ini warga
Neraka. Mat 23:15. Ini celaka. Ini sebabnya maka dalam Gereja Pergamus
timbul banyak perkara2 keji yang dibiarkan, padahal mereka tahu (bisa
mengajar orang lain), tetapi mereka
sendiri tidak melakukannya sehingga
perbuatannya sangat busuk (limpah
dengan ajaran Nikolai dan Balhum),
sebab itu tidak heran kalau mereka
tinggal di tahta iblis, sangat keji (limpah
dosa mammon, zina, kebencian, duniawi, occultisme, LGBT dll); ini warga
Neraka (yang punya 7 wai) di dalam
Gereja Pergamus.
WAH 2:13. TIDAK MENYANGKAL
IMAN, TETAPI DIAM DENGAN SATAN.
Tuhan tahu perbuatannya, dari luar
bagus, "putih" seperti orang Parisi, tetapi dalamnya bangkai Mat 23:27.
Misalnya waktu Antipas Syahid yang
setia sampai mati, mereka tahu, percaya Tuhan, tetapi dibiarkan.
Kalau tidak tumbuh dalam Firman
Tuhan baik2, akan mudah tertipu setan
sehingga timbul hal2 yang janggal bahkan melawan Firman Tuhan sehingga
menjadi Gereja jalan lebar, tetapi tetap
ikut Tuhan, imannya kuat, tetapi iman
satan (yaitu percaya pada Tuhan, tetapi
tetap hidup dalam dosa seperti kuburan) Yak 2:19. Juga Israel, dalam
pimpinan Yerobeam, Achab dll, tetap
beribadah danmenyebut nama Tuhan,
tetapi mereka tinggal dengan satan.
Israel punya 2 lembu emas, baal,
ibadah diubah, imam2 bukan lagi turunan Harun boleh dijabat oleh segala
"orang lama" boleh melayani (ini

hamba2 iblis!), bukan orang baru yang
penuh dan dipimpin Roh. Meskipun
satan bertahta di tengah2nya, hal ini
tidak jadi kekejian dan kebencian tetapi
normal ataubiasa, bahkan kemegahan
dan kemuliaannya Pil 3:19.
Satan bebas bekerja dalam Gereja
ini dan tentunya ia menipu dan membinasakan! Gereja yang akrab, biasa
dengan hal2 yang keji ini tetapi tetap
menyembah Tuhan, bahkan di dalam
Roh seperti Simson (syndroma botol
minyak wangi yang kosong). Dan heran,
ada banyak orang yang ikut dan puas,
merasa sudah berbakti pada Tuhan.
Tetapi ini-lah Gereja jalan lebar dan
satan bebas bertahta, terus bekerja
dengan tidak segan dan pemimpin dan
anggota2nya merasa tidak salah.
WAH 2:14. MEMEGANG AJARAN
BILEAM.
Bileam pernah menjadi nabi Allah dalam zaman Taurat Rom 2:13-15. Ajarannya dipakai Balak dan Israel menerimanya sehingga jatuh korban 24.000
orang Bil 25:1-3,9.
Juga seperti di Israel, hampir semua
sesat menyembah Baal, orangyang
belum pernah menyembah Baal hanya
7000 lutut, kira2 0,2% Rom 11:4. Semua yang lain menyembah berhala dan
banyak yang tidak tertuduh sebab tidak
mengerti dan perasaan hatinya mati
Ams 14:16. Dahsyat kalau tidak berjaga2 ekstra.
Hamba2 Allah ini hidup dalam dosa
dan memimpin orang2 beriman dalam
ajarannya (sebagian mungkin benar,
campuran) tetapi orang2 yang dipimpinnya menjadi korban, banyak, menjadi warga Neraka dua kali ganda Mat
23:15. Pemimpin2 ini membawa banyak orang beriman ke dalam jalan lebar, jalan Kristen, dalam Gereja, tetapi
dalam perhambaan dosa. Orang2 ini
adalah pembunuh di hadapan Tuhan,
dan ia akan menerima hukumannya
Ams 16:29. Ini orang yang cinta uang
(memberhalakan uang) dan berzina,
penuh kesombongan dan harga diri,
yang tidak merasa salah, membimbing
banyak orang dalam dosa2 yang keji
dan kebinasaan!
WAH 2:15. MEMEGANG AJARAN
NIKOLAI.
(Lihat ayat 6).
Apa bedanya pelajaran Nikolai dan
Balhum.
Pelajaran Nikolai ini "di perbatasan",
kadang2 keluar, kadang2 masuk di
dalam (dalam kebenaran).
Pelajaran Balhum itu terang2an
melawan Allah, sudah ber-sama2 dengan iblis di tahta iblis (bukan tahta
Allah) itu sangat keji seperti berzina,
LGBT dll. Sebab itu dalam Gereja Efesus
masih ada godaan pelajaran Nikolai,
sebab orang2 yang salah ini, tidak mau
terlalu fanatik atau ekstrem, sedikit2,
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asal bisa menahan diri, sehingga "tidak
berdosa" tidak apa2, ini ajaran Nikolai.
Tetapi ajaran Balhum sama sekali tidak
ada, sebab itu sudah terang2an berdosa, terlalu jahat. Tetapi dalam Gereja
Pergamus, keduanya subur.
Kebenarannya ter-balik2. Sebab itu
orang yg tidak dipimpin Roh dan tidak
mengerti Firman Tuhan, akan ter-ombang-ambing sampai binasa Ef 4:14.
WAH 2:16. TIDAK BERTOBAT, KENA
PEDANG DARI MULUT TUHAN.
Pedang mulut Tuhan = Firman Tuhan.
Patokan untuk hukuman adalah Firman
Tuhan. Orang2 yang membuang, melawan Firman Tuhan, maka Firman Tuhan
(pedang mulut) itu menjadi hakimnya.
Yoh 12:48, Luk 12:48. Hukumannya
dahsyat bahkan mati. Juga orang2 ini
akan ikut menjadi korban dalam Minggu ke-70 Daniel yang besar jumlahnya
(Dalam Wah 6 lebih kurang 25-30%
penduduk dunia dibinasakan oleh dosa
dan kejahatan).
WAH 2:17. YANG MENANG DAPAT
MANNA TERSEMBUNYI DAN BATU
PUTIH.
(Suara Roh, lihat ayat 7).
Mengapa pahalanya begitu tinggi dan
mulia? Sebab ujiannya besar dan berat,
tidak ada yang bisa tahan. Biasanya
kalau tempatnya jadi jahat, orang2 lari
seperti orang2 Israel yang lari ke Yehuda sebab Yerobeam murtad membuat berhala lembu emas 2Taw 11:1316. Tuhan tidak mencegah mereka
pergi dari Israel, bahkan lebih baik,
tetapi nabi2nya tetap ditaruh di Israel,
di Samaria dan mereka bisa bertahan
untuk menasehati dan menegur
mereka.
Orang2 yang bisa bertahan dalam
Gereja ini, termasuk kira2 0,2% (7000
orang yang tidak pernah bertelut pada
baal) mereka berani bersaksi sampai
mati seperti Antipas dan hidup benar,
luar biasa, begitu banyak ujiannya dan
terus lulus dan meningkat makin tinggi.
Orang yang menang ini akan makan
dari manna yang tersembunyi.
Ada 3 macam manna:
1. Tingkat Halaman Kel 16:16. Inilah
Firman penginjilan. Manna ini tidak
bisa bermalam, harus langsung dimakan habis. Kalau tidak akan berbau
busuk dan berulat Kel 16:19-20. Pegang
Firman Tuhan tetapi hidupnya bau busuk dan ada ulatnya sebab tidak dimakan habis (tidak dilakukan semua yang
sudah dimengerti). Misalnya Herodes
yang suka Firman tetapi membunuh
nabi Allah yang terbesar Mrk 6:20,27
atau seperti orang Israel yang makan
manna tetapi menghinakannya dan
banyak yang mati Bil 21:5-6 dll.
2. Tingkat Ruangan Suci. Inilah manna
yang dibuat jadi roti di Meja Roti
Pertunjukkan, dimakan hanya oleh
imam2 Im 24:8. Ini bisa tahan 7 hari tidak berbau busuk atau berulat. Ini
rahasia2 Firman Tuhan yang dalam2
untuk imam2 di hadapan Tuhan 1Pet
2:9 (bukan susu, tetapi makanan keras
Ibr 5:12-6:1). Inilah orang2 yang penuh
dan dipimpin Roh yang terus tumbuh
dalam rencana Allah.

3. Manna tersembunyi, di dalam buli2
emas, di dalam Tabut. Manna ini tahan
terus untuk selamanya, tidak bisa
busuk, tidak berulat. Inilah manna yang
tersembunyi. Ini rahasia2 Firman Tuhan
akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, pengangkatan dan kesempurnaan
Wah 5:1. Orang2 Ruangan Suci bisa
mendapatnya, sesudah dibuka meterainya dan ini membuat orang2 yang
makan daripadanya ikut pengangkatan
dan sebagian (144.000) menjadi sempurna. Mendapat batu pulih yang ditulisi namanya yang baru (sebagai
mempelai Kristus, orang sempurna)
yang hanya diketahui oleh orangnya
sendiri Wah 19:12.
WAH 2:18-29. GEREJA TIATIRA "MILIK"
IZEBEL.
WAH 2:18. MATA DAN KAKI PUTRA
ALLAH.
Banyak Gereja2 dan orang2 beriman
menjadi kacau dan sesat, sebab memakai ukuran kebenaran pikiran atau
akalnya, menurut sikon, menurut perasaan hatinya yang terbalik, sebab dicocokkan dengan perubahan zaman dll
Ams 14:16, seperti Gereja Tiatira ini.
Kita harus berdiri benar, menurut
Firman Tuhan, sebab Firman Tuhan itu
patokan ukuran kebenaran yang tepat
Yoh 17:17.
Mengapa? Sebab Tiatira tidak
mengerti mata Tuhan yang luar biasa,
tidak ada yang tersembunyi, sangat
tajam dan sangat tertib, bisa melihat
dalam hal apa saja, di mana saja, kapan
saja, bahkan sampai dalam pikiran,
yang lalu, yang sekarang dan hal2 yang
akan datang yang masih belum tentu
terjadi. Ia tahu semua dan untuk dosa2
itu Hakim sudah berdiri di muka pintu
Yak 5:9.Juga kaki tembaga, Ul 28:23.
Ini menunjukkan tentang hukuman
Allah yang tegas atas setiap dosa.
Biasanya hukuman Allah itu lambat Pkh
8:11 sekalipun sudah ditentukan dengan tepat dan cepat, siap di muka
pintu Yak 5:19. Tetapi pada akhir zaman Gereja akan ditertibkan dengan
keras karena hukuman dalam Gereja
Tuhan jadi sangat tertib 2Kor 10:6,
yang salah langsung dihukum seperti
Ananias dan terus sampai neraka.
Hukuman dalam Minggu ke-70 Daniel
ini se-olah2 tidak ada belas kasihan,
setiap dosa yang dilihat mata ini,
langsung dihukum 2Kor 10:6.
WAH 2:19. PEKERJAAN DAN
PELAYANANNYA BAGUS.
Gereja masih sibuk, banyak pekerjaan
dan pelayanan, tampaknya baik. Dunia
dan orang beriman kanak2 hanya melihat dari luar dengan pikirannya dan
perasaan hatinya sendiri, maka tampaknya semua baik. Tetapi kalau dilihat
dengan mata Allah berdasar Firman
Tuhan, semuanya jadi sia2.
Seperti Saul dengan mesra ber-sama2 Agag, tetapi Samuel marah besar
sampai mencincang Agag. Begitu besar
perbedaan antara orang yang melihat
dengan mata pikirannya sendiri dan
dengan kebenaran Firman Tuhan dan
mata Allah yang tajam itu, apalagi di
dalam Minggu ke-70 Daniel 1Sam
15:9,32,33, Mat 24:15.

WAHYU 2:19-20. TIATIRA YANG
MULA2 DAN YANG KEMUDIAN.
Izebel adalah istri Achab.
Ia merusak kerajaan Israel makin parah
sebab Achab percaya padanya, mau
dikuasai, padahal Achab masih punya
hal2 yang baik dan takut akan Tuhan.
Masih diampuni dan ditolong Tuhan
tetapi sebab tidak mengerti Firman
Tuhan dan plin plan, ia mau dikuasai
Izebel 'yang manis", binasalah ia. Ayub
dan Abrahampun hampir binasa sebab
menuruti istrinya. Jangan menuruti
keinginan istri, kalau itu daging, semua
akan binasa. Juga Izebel rohani, ini
menjadi nabi palsu (di Efesus ada rasul
palsu). Me-mang gerakan prophetic
dan apostolic banyak yang palsu, dari
buahnya bisa dikenal Mat 7:20. Jangan
bodoh, tumbuh dalam Firman Tuhan Ef
4:15. Jangan kagum dan cari nubuat,
tetapi cari Tuhan, Firman Tuhan dan
penuh dipimpin Roh dalam kesucian.
Mereka mulai dengan Roh berakhir
dengan daging Gal 3:3-4. (seperti Saul).
Kenajisan ini berdiri dalam tempat yang
suci. Dan 9:27, Mat 24:15.
WAHYU 2:21-23. DIBERI WAKTU
UNTUK BERTOBAT.
Mengapa perzinaan itu dihukum atas
ranjang sakit?
INI DOSA KHUSUS, ISTIMEWA. 2KOR
6:18, yaitu dosa zina, cabul, itu berdosa
kepada tubuhnya sendiri sebab itu
sering kali timbul benih2 penuaian
dalam tubuh yang sakit atau cacat,
terus dihukumkan di atas ranjang sakit.
Najis tubuh ini (kadang2, sering2)
menghasilkan hukuman tubuh seperti
ini, istimewa orang2 yang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi berani (dengan sengaja) terus berzina. Apapun
sebab atau alasannya, itu tetap dosa
yang najis. Sebab itu jangan pakai
tubuh ini untuk percabulan atau
perzinahan, akibatnya dahsyat!
Pikir baik2, betapa banyak orang
cacat ditempat tidur sebab dosa2
perzinahan. Bertobatlah! Anak2 juga
dihukumkan, sebab meniru dosa2nya.
Bil 14:18, Ul 24:16.
WAH 2:24-29. ORANG YANG MENANG
DAPAT TONGKAT BESI DAN BINTANG
FAJAR.
Tentu lebih baik meninggalkan persekutuan yang sudah jelas salah, sesat
dan jahat seperti orang2 Israel yang lari
ke Yehuda 2Taw 11:13-16). Rata2 semua orang disini sudah mahir dengan
ajaran setan2, tetapi orang2 ini tidak
mau ikut.
Orang yang menang, yang memelihara pekerjaan Tuhan sampai ke akhir
akan ikut memerintah dengan Tuhan.
Mungkin mereka masuk dalam zaman
Antikris sebab tidak bisa memenuhi
syarat untuk diangkat, tetapi mereka
bertahan sampai mati dalam zaman
Antikris dan kemudian ikut memerintah dengan Tuhan dengan tongkat
besi dalam kerajaan 1000 tahun Wah
20:4. Luar biasa.
Mereka juga mendapat bintang fajar
yaitu Tuhan Yesus Wah 22:16. Mendapat Tuhan Yesus itu bervariasi, sesuai
dengan perbuatannya di dunia Wah
22:12. Kita bisa mendapatkan Tuhan
Yesus sebagai Juru selamat.

