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WAHYU 3:1-22. SARDIS, FILADELFIA, LAODIKEA
WAH 3:1-6.
V. GEREJA SARDIS YANG MATI.
YANG KHAS.
Gereja ini dikira hidup, lebih2 karena
banyak aktivitasnya yang terkenal sampai mana2 (lebih2 dengan internet),
tetapi di hadapan Allah, Gereja ini mati
seperti bangkai.
Begitu busuk baunya tetapi harum
di hadapan manusia. Mungkin dengan
aktivitas2 entertainment seperti lagu
dan musik rohani, tari2an, aktivitas
sosial dan kemanusiaan dll, sehingga
banyak orang kagum, bahkan juga
pemerintah, tetapi di dalamnya ada
banyak dosa dan perkara2 yang keji,
yang tersembunyi, sehingga tidak kelihatan; kalau toh tampak, hal2 itu
umum dalam dunia, lagipula tertutup
oleh segala kebaikan dan aktivitas sosial dan hal2 yang indah bagi manusia,
sehingga tidak ada yang pusing, sebab
mereka sudah puas dengan segala
aktivitas Sardis yang indah dan limpah.
WAH 3:1. APA YANG TIDAK DIKENAL
SARDIS?
Tuhan memiliki 7 Roh Allah dan ke-7
bintang. Roh Kudus itu satu tetapi Ia
menyatakan diriNya dalam 7 ROH
ALLAH (Yes 11:2, Wah 1:4; 4:5; 5:6). 7
adalah angka sempurna, angka Allah.
Pada waktu Tuhan Yesus menjelma
menjadi Putra manusia, Roh Kudus ada
di dalamNya sehingga menjadi Imanuel
Mat 1:23 dan terus hidup dipimpin Roh
Luk 4:1,18.
Ia dicobai senperti orang2 pada
umumnya tetapi tidak jatuh dalam
dosa, bisa hidup suci Ibr 4:15 dan taat
melakukan perkara2 besar sesuai dengan kehendak BapaNya, bahkan terus
berkemenangan melakukan tugasNya
sampai semua genapdengan sempurna.
Juga rasul2 tanpa Roh Kudus akan loyo
dan ketakutan, tetapi sesudah penuh
Roh Kudus jadi luar biasa + ber-buah2.
Sardis tidak mengerti dan tidak penuh
Roh Kudus, hanya memakai kekuatannya sendiri, sebab itu mereka lemah
bahkan diperbudak oleh dosa sampai
mati rohaninya. Rom 6:23. Ini diimbangi dengan perbuatan2 yang tampaknya rohani, tetapi di hadapan Allah
tetap mati.
Orang berdosa itu mati di hadapan
TuhanEf 2:1 juga orang beriman yang
hidup dalam dosa itu juga orang mati,
meskipun berbuat macam2 aktivitas
seperti Sardis, tetapi mereka di hadapan Allah itu seperti orang mati
mengubur orang mati Mat 8:22, Luk
9:60. Semua aktivitasnya sia2 di hadapan Allah bahkan busuk. Memang
Roh yang bisa menghidupkan, tetapi
menuruti daging itu sia2 dan mati; mau
menurut Roh atau daging? Yoh 6:63,
2Kor 3:6, 1Pet 3:18 KJI. Tanpa Roh Kudus, atau sudah penuh Roh Kudus tetapi hidup ber-lazat2 menuruti daging,
ini menyebabkan banyak Gereja mati

di hadapan Tuhan seperti Sardis.
Jadi mati di hadapan Tuhan itu
berarti hidup dalam dosa, tidak mau
bertobat, perasaan hatinya rusak Ams
14:16, tidak merasa salah, mungkin ada
banyak aktivitas (yang bisa dilakukan
tanpa Kristus, pekerjaan2 manusiawi)
sehingga tampak "hidup" di hadapan
manusia tetapi mati di hadapan Allah.
Pada akhir zaman pekerjaan daging
meningkat terus, sehingga banyak
orang Kristen mati rohaninya. Tuhan
kirim Hujan akhir, maka yang mau dipenuhi dan dipimpin Roh akan hidup
dan tumbuh dalam kesucian, limpah
dengan perbuatan kuasa Allah, bahkan
dengan 7 Roh Allah bisa menjadi sempurna, bisa ikut rencana penamatan
Allah.
7 BINTANG itu ada dalam tangan
Tuhan, seharusnya disini mereka aman,
kuat, terpelihara, sehingga Gereja yang
dipimpinnya akan terus berkemenangan. Tetapi pemimpin2 yang cinta dosa
benci kebenaran itu tidak suka di
tangan Tuhan, lebih suka dalam dunia,
dalam jalan lebar seperti Lot, Roh Kuduspun didukacitakan Ef 5:30 dan dipadamkan 1Tes 5:19, karena itu ia
sendiri keluar dari tangan Tuhan dan
diterkam iblis Mat 12:45, 1Pet 5:8.
Kalau seorang hidup dalam dosa, iblis
berhak masuk dan tinggal dalam dia
Yoh 8:34, Roh Kudus terpaksa pergi
seperti pada Saul 1Sam 16:14. (Kecuali
ia bertobat dan mengusir setannya Yak
4:7-8).
Kalau pemimpin keluar dari tangan
Tuhan, akibatnya dahsyat, Sardis jadi
Gereja yang digarap dan dikendalikan
oleh iblis tetapi dari luar ia tampak
aktif, terkenal dan mengagumkan banyak orang, tentu juga ia menyesatkan
banyak orang yang kagum padanya.
WAH 3:2. APA YANG MASIH ADA
PADA GEREJA YANG MATI?
Semua pekerjaannya diafkir Allah dan
mati, semua di dalam perhambaan dan
kepemilikan iblis; Apa yang masih ada?
Mereka masih hidup. Hidup di dunia
ini adalah kesempatan yang sangat
mahal dan indah. Bagaimana Tuhan?
Tuhan masih mau menolong orang2
yang mati dalam dosa ini; masih mengharapkan anak terhilang pulang! Sebab
Tuhan tidak ingin seorangpun binasa
2Pet 3:9. Sekalipun dikuasai setan, kalau mau bertobat, Tuhan masih bisa
menolongnya!
WAH 3:3. TUHAN MAU DATANG,
BERTOBATLAH!
Orang yang hidup dalam dosa itu hidup
dalam gelap dan Tuhan datang padanya seperti pencuri dalam kegelapan
malam 1Tes 5:4, ia tidak sadar dan
tidak bisa mengerti, itu seperti jerat
Luk 21:34 dan mereka binasa Mat
24:39. Masih mau selamat? Hanya ada
satu jalan, yaitu apa yang sudah di-

dengar dan dikenalnya tentang Juru
selamat (semua sudah dengar Injil Mat
24:14), itu yang harus dipegang erat
yaitu bertobat, mungkin masih bisa
selamat, sebab keadaannya sangat
genting seperti orang menerusi api.
1Kor 3:15 sebab Sardis tidak ikut pengangkatan, tetapi masuk dalam zaman
Antikris dan kalau bertobat kembali,
mati dalam tangan Antikris. Wah 13:7.
WAH 3:4. MASIH ADA YANG
PAKAIANNYA TIDAK NAJIS.
Heran, masih ada yang mau tetap suci,
tetapi biasanya hanya sedikit (seperti
zaman Achab, hanya ada kurang lebih
0,05% (7000 orang) yang masih mau
memelihara dirinya dan mereka akan
berjalan dengan Tuhan. Ini tidak mudah, hanya nabi Elia dan Elisa yang bisa
tahan hidup dalam kerajaan Achab.
Achab yang limpah aktivitasnya seperti
Sardis sehingga termasyur (punya 850
nabi, ibadah, nubuatnya lancar, dll)
tetapi sangat keji (mati di hadapan
Allah); Tuhan sangat marah pada Yosafat yang kagum lalu datang bersekutu dengan Achab 2Taw 29:2. Yosafat bertobat sehingga lepas dari maut,
tetapi anak2nya ketularan dosanya sehingga semua rusak dan mati di hadapan Allah seperti Achab. Jangan kagum apalagi bersektuu dengan orang2
seperti ini, kecuali dipanggil Tuhan jadi
nabi untuk orang2 seperti ini. Tentu
resiko bergaul dengan orang2 seperti
Sardis dan Achab itu sangat besar,
hampir semuanya binasa seperti isi
rumah Yosafat. Sebab itu persentasi
yang selamat dari gereja seperti Sardis
ini sangat sedikit, tidak seperti dalam
kerajaan Daud dan Yehuda.
WAH 3:5-6. YANG MENANG DARI
SARDIS.
Menang disini berarti mengalahkan
iblis sebab bertobat, maka ia akan diberi pakaian putih dari Tuhan, sebab
semua yang lain mati dalam dosa, tidak
punya pakaian putih.Yang bisa memberi kemenangan atas dosa (pakaian
putih) hanya Tuhan, tidak ada yang
lain. Waktu mati, orang2 beriman yang
tidak bertobat kembali, namanya akan
dihapus dari buku Hayat (sebab mereka mati dalam dosa).
Kalau mau bertobat, namanya tidak
jadi dihapus, tetapi kembali diakui di
hadapan Bapa dan malaikat2Nya Mat
10:32 (kadang2 Roh Kudus juga disebut
Malaikat atau Utusan). Heran dalam
Gereja yang rusak dan sudah mati,
Tuhan masih mengharapkan ada orang
yang selamat, sebab mereka masih
hidup. Tuhan sangat mengharapkan,
biarpun hanya satu orang yang selamat
Luk 15:10.
WAH 3:7-13.
VI. FILADELFIA,
GEREJA YANG TIDAK CACAT.
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Tanda khas.
Heran di tengah2 dunia yang bobrok
dan rusak dalam dosa masih ada Gereja
yang hidup dan baik, yang punya kunci
Daud dan bermahkota dan tidak ada
salahnya.
WAH 3:7,8. APA YANG TIDAK DIKENAL
FILADELFIA.
Gereja ini tidak ada salahnya, tetapi
heran Tuhan masih membukakan pengertian2 yang lebih dalam baginya.
Sekalipun seorang sudah indah, tetap
suci dan tidak ada yang salah, ia belum
sempurna, belum mengerti semua rahasia Allah dan Tuhan akan memberi
pengertian Firman Tuhan yang dalam,
yaitu rahasia2 yang terdalam supaya ia
bisa terus bertumbuh sampai kepada
kesempurnaan.
Dia yang kudus. 1Pet 1:15-16, bahkan maha suci dan kita harus terus
meningkat dalam kesucian. Filadelfia
sudah hidup suci, ini berarti ia tahu
rahasianya, yaitu dalam salib 1Pet 4:1,
mematikan daging Rom 8:13; 6:6 sehingga bisa menikmati keindahan dan
berkat2nya. Tetapi kesucian itu seperti
gunung Maz 48:2, Tuhan mengharapkan ia bisa terus meningkat sampai
kepada puncaknya yaitu kesempurnaan! Ia benar, janji2Nya benar, kalau
kita memegang Firman Tuhan, pasti
jadi dan kita bisa menerima semua
janji2Nya dengan iman. Kunci, orang
benar adalah hidup dengan iman Rom
1:17.
Kunci Daud. Ini rahasianya kemenangan Daud yang tidak pernah kalah
perang. Kalau Tuhan sudah membuka
pintu, tidak ada yang bisa menutup
dan sebaliknya.
Bagaimana caranya? Yaitu kalau
kita hidup suci (suci itu seperti Tuhan
Yesus, dipimpin Roh)dan benar. Dalam
segala perkara, kalaukita dipimpin Roh,
maka bukan kita lagi, tetapi Kristus
yang hidup di dalam kita dan Kristus
tidak pernah gagal atau kalah!
Kalau Roh Kudus sudah membuka
pintu dalam problem kita, kita pasti
bisa masuk, jangan ragu2 Kalau sudah
yakin pintu terbuka, maju terus (kalau
belum yakin, harus tunggu pimpinan
Roh). Seperti Daud Ia yakin menang
atas Goliat dan ia maju terus dan
kemenangannya terjadi dengan batu
pertama (1Sam 17:49-50). Sebaliknya
Saul berusaha belasan kali membunuh
Daud, tetapi pintunya ditutup dan Saul
terus gagal!
Gereja akhir zaman (dalam Minggu
ke-70 Daniel) akan mengalami kemenangan yang indah2, bahkan lebih dari
pemenang sebab diberi kunci Daud.
Lebih2 dengan pelayanan orang sempurna, tiga Pribadi Allah ikut bekerja
langsung dalam Gereja, maka Gereja
terus menang melawan tiga Antikris
yang pertama (Dan 7) dan mengalami
masa keemasan Gereja (suasananya
seperti Surga tetapi masih di bumi) dan
tumbuh dengan sangat cepat, maka
dalam 3,5 tahun, targetnya, yaitu jumlah orang sempurna digenapi, maka
pengangkatan terjadi. Filadelfia memegang peran besar dalam hal ini.
Kekuatannya kecil tetapi hidupnya suci

dan benar, dipimpin Roh, sehingga yg
bekerja bukan kekuatannya sendiri
yang kecil, tetapi kuasa dan hikmat
Allah yang besar. Dan mutu rohaninya
tinggi. Ada orang yang kelihatan bahwa
kekuatannya besar, pekerjaannya besar, mashur tetapi mutu rohaninya
rendah, bahkan ada yang seperti kayu
dan tanah sehingga ditolak Tuhan Mat
7:23. Jangan no 1 promosi atau mengharapkan target besar, tetapi no 1 taat
akan pimpinan Roh, maka hasilnya
akan sempurna, sebab kuasa Allah itu
sangatbesar dan tidak terbatas; yang
bekerja, bukan kekuatan kita sendiri
tetapi Allah yang di dalam kita Zak 4:6.
WAH 3:9. TUHAN MENYERAHKAN
JEMAAT IBLIS.
Dalam dunia yang makin bobrok di
mana2, tetap ada Gereja dan orang2
yang hidup dalam kesucian, taat Firman
Tuhan dan tidak bercacat cela, punya
kunci Daud dan bermahkota di hadapan Tuhan. Orang yang bersukacita pikul
salib itu bermahkota di hadapan Tuhan,
meskipun manusia tidak melihatnya
Rom 8:17-18, tetapi yang tidak tampak
itu yang kekal 2Kor 4:18. Juga jemaat
iblis yang penuh dusta itu takluk dan
menyembah di kakinya.
Meskipun kita diam, Tuhan yang perang ganti kita Kel 14:14 dan mereka
tahu bahwa Filadelfia adalah kekasih
Allah yang maha kuasa.
Kepalsuannya, dustanya, dosa2 dan
kejahatannya terbongkar, juga ajaran2nya. Jangan takut occultisme atau pekerjaan iblis yang memuncak, sebab
Tuhan kita jauh lebih kuat 1Yoh 4:4.
WAH 3:10. MASA PENCOBAAN
GLOBAL.
Semua orang beriman di dunia mau
atau tidak, orang baru atau orang lama,
rohani atau tidak, semua akan kena
pencobaan global ini, dan wai bagi
orang2 yang tidak bersedia, mereka
akan jatuh dan gugur dalam ujian akhir
global ini dan mati. Orang yang percaya
dan memegang Firman Tuhan (rahasia2nya sudah terbuka semua) akan
tenang dan sabar, tidak panik atau
gelisah, sebab dengan Tuhan, ia akan
lulus, ikut pengangkatan bahkan ada
yang menjadi sempurna. Api pencobaan itu menyala di seluruh dunia Luk
12:49. Bersedialah masuk dalam api
pencobaan global yaitu masa hukuman
rumah Allah 1Pet 4:17, Yez 9:6-7. Kalau
sekarang tidak mau bersedia, pasti
gugur, sebab semua orang beriman
(dan orang dunia) akankena dan ini
ujian akhir untuk penamatan rencana
Allah. Tetapi murid yang baru sam-pai
"SD, pasti gagal ujian S1". Begitu
orang2 beriman yang tidak mau bersedia dan tumbuh setinggi mungkin, ia
akan hanyut, jatuh dan mati dalam
dosa. Kalau masih hidup dan mau
betobat, kesempatan terakhir adalah
masuk aniaya zaman Antikris dan kalau
lulus "ujian ulangan" ini, ia lulus tanpa
mahkota, hanya dapat jubah putih dan
pelepah kurma Wah 7:9.
WAH 3:11. JANGAN HILANG
MAHKOTA MU.
Filadelfia sudah punya mahkota sebab
sudah lulus dalam ujian setiap hari mau
pikul salib dengan sukacita dan terus

lekat dengan Tuhan.1Pet 4:14, Rom
8:17-18. Kalau belum sempurna, keadaannya masih bisa berubah, mahkota
masih bisa hilang!! Tetapi orang2 yang
bisa masuk dalam Minggu ke-70 Daniel
dalam keadaan bersedia, apalagi sebagai Gereja Filadelfia, mereka akan tumbuh pesat, tidak ada yang jatuh bahkan
sebagian besar dari Filadelfia menjadi
sempurna.
WAH 3:12-13. TIANG, NAMA ALLAH,
YERUSALEM DAN NAMA PUTRA
MANUSIA YANG BARU.
Tiang dalam bait suci Allah. Kalau tiang
diambil semua roboh, tetapi Surga Bumi Baru tidak mungkin roboh, dan
Filadelfia yang menang, yang sebagian
besar menjadi sempurna, ia ikut serta
menjadi tiang dalam Surga Bumi Baru,
yang ikut memegang rahasia Allah dan
masuk dalam kemuliaan Allah yang
tertinggi dan kekal.
Disini nama Allah baru terbuka
Wah 14:1 dan tiada orang lain bisa
mengerti. Kata Allah dan Yehova itu
bukan nama Bapa, sebab Allah itu gelar
(Baal juga allah dan Allah kita itu Allah
di atas segala allah2 yang lain). Juga
Yehova berarti Tuhan atau Tuan, dan
Tuhan Yesus itu Tuhan di atas segala
tuhan Wah 19:16).
Nama Allah itulah rahasia Allah
yang tidak dibukakan untuk siapapun,
sebab Dia adalah Allah yang maha besar dan kekal, tetapi mempelai Kristus
mendapatkannya sebab ia masuk
dalam tingkatan yang sempurna, yang
tertinggi.
Nama Yesus itu adalah Nama diatas
segala nama Kis 4:12, Pil 2:9-10, apalagi
nama Putra manusia yang baru, inilah
nama Mempelai laki2 yang hanya diberikan untuk mempelai perempuan. Sesudah jadi sempurna masih ada rahasia, tetapi itu terbuka dalam pesta kawin Anak domba Wah 8:1, khususnya
untuk mempelai Anak domba Wah
14:1, itulah rahasia yang besar Ef
5:31,32. Nama mempelai perempuan
itu Yerusalem baru, ini kota Allah.
WAH 3:14-22. VII. LAODIKEA YANG
SUAM.
Yang khas dari Laodikea adalah Gereja
yang suam dan akan diludahkan keluar
oleh Tuhan. Juga dalam Gereja ini tidak
ada hal2 yang baik, hanya yang jelek
(sebaliknya dari Filadelfia) sekalipun
secara manusiawi ia merasa kaya, tidak
kekurangan apapun, tetapi dihadapan
Tuhan ia seorang yang malang, miskin,
buta dan menyedihkan.
WAH 3:14. YANG TIDAK DIKENAL
LAODIKEA.
BERNAMA AMIN.
Laodikea tidak mengenal nama Tuhan
itu Amin yang berarti ya, pasti jadi 2Kor
1:20. Kalau kita punya Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus di dalam kita dan kita di
dalam Kristus Yoh 6:56, 1Yoh 3:24,
maka semua janji Allah di dalam Tuhan
Yesus menjadi ya bagi kita.
Laodikea merasa kuat, kaya, tidak
kekurangan, sebab itu ia berusaha
dengan kekuatan sendiri, tetapi tanpa
Tuhan ia tidak sanggup bertahan sehingga timbul begitu banyak kekurangan dan cacat.
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Saksi yang setiawan dan benar.
Kapan Tuhan Yesus menjadi saksi bagi
kita? Mat 10:32-33. Firman Tuhan itu
sudah kita dengar, bahkan sudah dimengerti, itu menjadi saksi dan hakim kita
Yoh 12:48 dan kita akan mengalami
akibatnya sesuai dengan Firman Tuhan
yang sudah kita mengerti.
Laodikea sudah tahu tetapi tidak
mau menurut, akibatnya timbul segala
cacat dalam hidupnya.Kalau kita benar,
pasti janji Allah jadi dan Tuhan Yesus
akan menjadi saksi yang setiawan dan
benar bagi kita, membela kita Mat
10:32,33.
Kepala dari ciptaan Allah. Dia
adalah Adam terakhir, kepala dari jenis
manusia baru, suatu generasi orang2
baru 1Kor 15:45, yang bisa bertumbuh
terus sampai seperti Kristus yaitu kepalanya. Caranya? Dengan hidup di jalan
sempit sampai ke Golgota (kematian
daging total), inilah jalan dalam Ruangan Suci sampai ke Tirai, lalu masuk dalam Ruangan Maha Suci, dalam kesempurnaan Allah yang heran. Ini tidak
dialami Laodikea sebab mereka tidak
mengerti, tidak tahu bahwa Kristus
adalah Kepala dan contoh, panutan
dari orang2 baru, yang bisa tumbuh
menjadi sempurna.
WAH 3:15-17. KEADAAN YANG SUAM
DAN CELAKA.
Laodikea tetap percaya pada Tuhan,
tetapi merasa cukup dengan kekuatan
sendiri sehingga tercampur dengan dunia dan daging, menjadi suam (tanpa
Tuhan, tidak bisa mencegah ketularan).
Orang Kristen tanpa Kristus, apalagi
tanpa Roh Kudus tidak bisa jadi seperti
Kristus, hasilnya jadi orang yang suam,
celaka, tidak terkasihani, mata rohaninya buta, hidupnya telanjang dengan
dosa dan tercampur dengan dunia,
tidak diperkenan Tuhan sehingga akhirnya akan diludahkan keluar. Orang2
seperti ini akan cepat hanyut dalam
arus dosa akhir zaman, sehingga menjadi makin kotor dan najis. Tidak akan
bisa tahan kalau tidak berakardalam
Kristus (Firman) dan penuh serta dipimpin Roh Kudus mulai sekarang.
WAH 3:18-19. BERTOBAT DAN
DIPERBAIKI.
Harus bertobat supaya bisa berubah
seperti Adam terakhir, dan terus hidup
di dalam Dia, dan Dia di dalam kita,
baru bisa hidup dalam kesucian (pakaian putih) dan menjadi kaya rohani
(bukan duniawi) dengan perkara2 dari
Atas Kol 3:1-3. Hendaklah selalu penuh
dan dipimpin Roh supaya mata jadi celik sehingga bisa bergairah (tidak suam)
dalam mengejar perkara2 dari Atas,
kemuliaan ilahi yang kekal (2Kor 4:7-8),
bukan perkara2 duniawi yang fana. Belajar Firman Tuhan dan taat, hidup
akan bergairah, ber-api2, tidak suam
dan tumbuh makin mulia seperti
Kristus.
WAH 3:20-22. YANG MAU MENJADI
PEMENANG.
Buka pintu hati, isi dengan perkara2
dari Atas, jangan dengan yang di bumi
Kol 3:1-2. Ini seperti mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalamhatinya. Apa

Tuhan mau masuk dalam setiap hati?
Tidak! Kalau Ia mengetuk pintu hatinya,
dan orang itu mau bertobat, mau meninggalkan percintaan akan hidup lama, maka ia akan bisa mendengar
ketukan Tuhan. Kalau ia mau taat, lalu
membuka pintu, Putra manusia Yesus
akan masuk, dan Ia akan makan
bersama dengan orang itu.
Orang yang bisa makan dengan
Tuhan dengan hati yang mau taat, ia
akan mengerti dan bisa taat sehingga
tumbuh menjadi makin seperti Kristus.
Lagi2 kita melihat kemurahan Allah
yang besar, bagi orang2 Kristen yang
suam dan celaka, tetapi yang mau bertobat, mau berubah, dan mau diolah
(asal jangan terlambat, sebab ini butuh
waktu!), mereka akan bisa duduk
dengan Kristus di atas tahtaNya dengan
Bapa. Ini adalah tempat orang yang
lebih dari pemenang, sempurna, mempelai Kristus.
Hal ini masih mungkin terjadi meskipun jumlahnya sedikit sekali, sebab
pergaulan di Laodikea itu jelek dan menyesatkan, hanya pakai pikiran manusia, bukan yang ilahi. Tetapi Tuhan
yang adil itu, masih memberi kesempatan. Kalau sekarang kita sudah panas, kita bisa jadi pemenang dan
kemungkinan untuk bisa jadi sempurna
itu lebih besar. Tetapi kalau sekarang
tetap suam, atau dingin, maka pada
waktu ujian akhir, pada masa penghukuman Rumah Allah yang dahsyat itu
(1Pet 4:17) ia tidak mungkin bisa menang, tetapi kalah, jatuh dalam dosa,
mati dalam dosa atau tertinggal dan
masuk dalam zaman Antikris; ini kesempatan terakhir bagi yang mau bertobat, dan tahan dalam aniaya Antikris.
KESIMPULAN.
Wah 1-3 adalah bagian I dari Wahyu,
untuk menempatkan kita di tempat
yang paling baik dan menguntungkan
dalam akhir zaman yang sudah dekat,
dimana Allah akan menamatkan rencanaNya dalam GerejaNya lalu pengangkatan, Baru sesudah ini zaman untuk orang Israel lalu kiamat.
Penampilan Putra manusia Yesus
di akhir zaman keras, tegas tetapi tetap
cinta, sebab Dia harus mendisiplinkan
Gereja (yang seharusnya sudah dewasa) supaya bisa disempurnakan.
Gereja2 sekarang ini semua campuran, terdiri dari macam2 unsur dari 7
Gereja akhir zaman, yang akan dimurnikan menjelang kedatangan Tuhan sehingga yang suci makin suci, lebih2
yang bisa jadi seperti Filadelfia dalam
Minggu ke-70 Daniel, maka hampir
pasti mereka akan ikut pengangkatan
dan bahkan sebagian menjadi sempurna. Tetapi sebagian akan terpisah
dalam pemurnian ini, sebab tidak mau
bertobat dan taat, justru makin cinta
dunia seperti Lot.Orang2 ini akan
hanyut dan jatuh dalam arus dosa yang
makin keji dan dahsyat.
Kita harus mengerti hal2 yang akan
datang, supaya bisa bersedia dengan
betul, sebab dengan Tuhan kita bisa
memilih yang terbaik! Jangan sampai
masuk golongan yang diafkir, tetapi
masuk golongan yang makin suci dan
kemudian ikut pengangkatan, bahkan
ada yang sampai disempurnakan.

7 Gereja yang diceritakan menunjukkan jumlah totalseluruh pekerjaan
Allah dan pekerjaan Iblis dalam Gereja
akhir zaman, sehingga ada yang makin
suci dan ikut pengangkatan, tetapi ada
juga yang makin najis masuk golongan
Antikris dan binasa. Sekalipun sudah
hancur hampir rata tanah (seperti Sardis, Pergamus dan Tiatira) Tuhan masih
berusaha merebut yang bisa diselamatkan dan diolah se-bisa2nya, suatu usaha yang tidak tahu putus asa sebab Dia
tidak ingin seorangpun binasa. Jangan
ada satupun kejelekan dari 7 Gereja ini
ada dalam hidup kita, tetapi biar semua
yang baik dari mereka yaitu yang ada di
jalan sempit ada dalam hidup kita; sebab dalam pengolahan terakhir ini,
Tuhan akan menyempurnakan orang2
yang sungguh2 mau habis2an, di tengah2 hiruk pikuk dosa dan kejahatan
akhir zaman (dosa dan kesucian meningkat sampai puncak2nya, itu sangat
dahsyat). Dia maha kuasa, Dia sanggup
menyelamatkan setiap orang sampai ke
akhir Ibr 7:25, tetapi itu tergantung dari
keputusan, ketaatandan pengertian
kita.
Dalam Wah 4-22 keributan akhir zaman itu terjadi, tetapi yang mau bersedia, akan lulusdan masuk dalam proyek
penamatan Allah yang mulia untuk
kekal.
Nyanyian:
Langit dan bumi akan lenyap,
tetapi FirmanNya tinggal kekal.
A. Kunci pengertian rohani
1. EFESUS.
Wh 2:1 * Dia memegang ke-7 bintang
itu di tangan kanan-Nya
* yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki
pelita itu
2. SMIRNA
Wh 2:8 Dia adalah yang pertama &
yang terakhir, yang sudah mati & yang
sekarang hidup
3. PERGAMUS
Wh 2:12 Dia memiliki pedang tajam
bermata dua
4. TIATIRA
Wh 2:18 mataNya seperti nyala api dan
kakiNya seperti tembaga mengkilap
5. SARDIS
Wh 3:1a Dia Allah memiliki ke 7 Roh
Allah dan ke 7 bintang
6. FILADELFIA
Wh 3:7
* Dia suci, Benar,
* memiliki kunci Daud.
* Dia membuka dan tidak ada seorang
pun yang menutup
* Dia menutup dan tidak ada seorang
pun yang membuka.
7. LAODIKIA
Wh 3:14 *yang berfirman adalah Amin
yaitu: saksi yang setiawan dan benar,
kepala dari ciptaan Allah
B.Yang baik
1. EFESUS.
Wh 2:2 Aku tahu:
* Pekerjaan2mu
* usaha2-mu
* ketekunanmu
* Engkau tidak tahan dengan orang2
jahat
* sudah menguji Rasul2, tetapi pendusta.
Wh 2:3
* Dan [engkau] sudah menanggung
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* sudah bertekun
* sudah berusaha karena namaKu
* tidak menjadi lelah.
Wh 2:6 engkau membenci perbuatan2
pengikut Nikolai yang juga Kubenci
2. SMIRNA
Wh 2:9 Aku tahu:
* pekerjaan2 mu
* kesengsaraanmu & kemiskinanmu
tetapi engkau kaya
* hujat orang2 Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka adalah sinagoga Satan.
3. PERGAMUS
Wh 2:13 Aku tahu:
* pekerjaan2-mu
* engkau memegang erat2 namaKu
* tidak menyangkal iman.
4.TIATIRA
Wh 2:19 Aku tahu:
* pekerjaan2-mu
* kasihmu
* pelayananmu
* iman-mu
* ketekunanmu
* yg terakhir lebih dari pertama
5. SARDIS
Wh 3:4
* ada di Sardis beberapa nama yang
tidak menajiskan pakaiannya
* Mereka akan berjalan besertaku
dengan berpakaian putih karena
mereka berlayak.
6.FILADELFIA
Wh 3:8. Aku tahu pekerjaan2 mu.
* Aku sudah meletakkan di depanmu
pintu yang terbuka
* tidak ada seorang pun yang dapat
menutupnya
* engkau mempunyai kekuatan yang
kecil, tetapi sengkau sudah menurut
FirmanKu dengan tidak menyangkal
namaKu
Wh 3:9 * Aku menyerahkan mereka
dari Sinagoge Satan
* yang mengatakan mereka orang
Yahudi tetapi bukan, tetapi berdusta.
* Aku akan membuat mereka datang
dan menyembah di hadapan kakimu.
* Sehingga mereka mengetahui bahwa
Aku mengasihi engkau
Wh 3:10 * engkau sudah memelihara
Firman tentang kesabaranKu
*Aku akan memelihara engkau dari
masa percobaan yang akan datang ke
atas seluruh dunia, mencobai semua
orang.
7. LAODIKIA
Kosong
C.Yang dosa
1. EFESUS.
Wh2:4 engkau sudah meninggalkan
cinta pertamamu
2. SMIRNA
Wh 2:10a. Jangan takut akan apapun
yang engkau derita
3. PERGAMUS
Wh 2:14 * di mana engkau tinggal yaitu
di tempat Satan bertahta (Wh 2:13).
* memegang pengajaran Bileam yang
mengajar Balak untuk melempar batu
sandungan supaya berbuat cabul dan
makan barang yang dikorbankan
kepada berhala.
Wh 2:15 * memegang ajaran Nikolai,
yang Kubenci.
4. TIATIRA
Wh 2:20
* membiarkan Izebel:

* mengatakan dirinya nabiah
*
mengajar
dan
menyesatkan
hamba2Ku * melakukan percabulan
* makan barang yang dikorbankan
kepada berhala
Wh 2:21 Aku sudah memberi waktu
untuk bertobat dari percabulannya,
tetapi ia tidak mau bertobat
5. SARDIS
Wh 3:1b,2
* aku tahu pekerjaan2 mu, bahwa
engkau mempunyai nama, bahwa
engkau hidup padahal mati
* berjaga-jagalah dan kuatkanlah apa
yang masih tinggal
* yang hampir mati
* karena Aku tidak mendapatkan
pekerjaanmu sempurna di hadapan
Allah
6.FILADELFIA. Kosong
7.LAODIKIA
Wh 3:1b,2 * aku tahu pekerjaan2 mu,
bahwa engkau mempunyai nama,
bahwa engkau hidup padahal mati
* berjaga-jagalah dan kuatkanlah apa
yang masih tinggal
* yang hampir mati
* karena Aku tidak mendapatkan
pekerjaanmu sempurna di hadapan
Allah
D.Peringatan
1. EFESUS.
Wh 2:5 : *ingatlah dari mana engkau
jatuh
* bertobatlah
* lakukanlah pekerjaan2 yang mula2 itu
* jika tidak, Aku akan segera datang
memindahkan kaki pelita keluar dari
tempatnya, kecuali engkau bertobat.
2.SMIRNA
Wh 2:10b *Iblis akan melemparkan
beberapa ke dalam penjara
* supaya dicobai
* mendapat sengsara 10 hari
3.PERGAMUS
Wh 2:16 * Bertobatlah, jika tidak:
* Aku akan datang segera
* Aku akan memerangi mereka dengan
pedang dari mulutKu
4.TIATIRA
Wh 2:22 * Aku akan melemparkan dia
ke atas ranjang sakit
* dan mereka yang melakukan perzinahan dengan dia ke dalam sengsara
besar, kecuali mereka bertobat dari
perbuatannya
Wh 2:23 * Aku akan membunuh
anak2nya, maka semua Gereja akan
mengetahui bahwa Akulah Dia yang
menyelidiki batin dan hati orang.
* Aku akan memberi kepada setiap
orang sesuai perbuatanmu.
Wh 2:24 Aku berkata kepadamu dan
yang sisa di Tiatira
* seberapa banyak yang tidak memiliki
ajaran ini dan yang tidak mengetahui
perkara2 Satan yang dalam.
* maka Aku tidak mau meletakkan ke
atasmu beban yang lain.
Wh 2:25 tetapi apa yang engkau miliki
peganglah erat2 sampai Aku datang.
5.SARDIS
Wh 3:3 Sebab itu ingatlah bagaimana
kamu
* sudah menerima
* mendengar
* peganglah erat2 dan
* bertobatlah. Jika engkau tidak berjaga2 Aku akan datang ke atasmu se-

perti pencuri *engkau tidak akan tahu
jam berapa Aku akan datang ke atasmu
6. FILADELFIA
Wh 3:11 *Aku datang segera
* peganglah erat2 apa yang engkau
miliki
* supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu.
7. LAODIKIA
Wh 3:18 * Aku menasehati engkau
untuk membeli daripadaKu emas yang
sudah teruji dengan api
* supaya engkau kaya
* pakaian putih
* supaya ketelanjanganmu yang memalukan tidak kelihatan
* mengurapi matamu dengan salep
mata, supaya engkau dapat melihat
Wh 3:19 *berapa banyak yang Kukasihi *Aku tegur * Aku hajar *Bergairah
dan bertobatlah
Wh 3:20 Aku berdiri di muka pintu
mengetuk, yang mendengar suaraKu
dan membuka pintu,
* Aku akan masuk.
* makan dengan dia
E. Kalau menang
1. EFESUS
Wh 2:7 yang menang, Aku beri --makan
dari pohon kehidupan, di tengah2
Firdaus Allah.
2. SMIRNA
Wh 2:10,11
* setia sampai mati dapat mahkota
hayat
* yang menang tidak akan disakiti
kematian II,
* Aku akan memberimu mahkota
kehidupan (10)
3. PERGAMUS
Wh 2:17 Bagi yang menang:
* makan dari manna yang tersembunyi
* batu putih dengan tertulis nama yang
baru yang tidak diketahui seorang pun
kecuali orang yang menerimanya
4. TIATIRA
Wh 2:26 * Siapa yang menang
* yang memelihara pekerjaanKu sampai akhir, Aku akan memberinya kuasa
atas bangsa2.
Wh 2:27 * ia akan memerintahmereka
dengan tongkat besi
*Mereka akan dipecahkan berkeping2
seperti bejana2 tukang periuk, seperti
yang Ku terima dari BapaKu.
Wh 2:28 * Akan Kuberi kepadanya
bintang fajar
5. SARDIS
Wh 3:5 Yang menang
* akan berpakaian putih
*Aku tidak menghapus namanya dari
buku kehidupan dan
mengakui namanya di hadapan Bapa
dan malaikat2Nya.
6. FILADELFIA
Wh 3:12 Yang menang
*akan Kujadikan suatu tiang di dalam
bait suci AllahKu
* ia tidak akan keluar lagi dari situ
* Aku akan menuliskan keatasnya
nama Allahku * nama kota AllahKu
* yaitu Yerusalem Baru yang turun,
keluar dari Surga, dari AllahKu
*namaKu yang baru
7. LAODIKIA
Wh 3:21 Bagi yang menang Aku akan
memberinya duduk dengan Aku di
tahtaKu
*sebagaimana Aku juga menang dan
duduk dengan BapaKu ditahtaNya.

