
 
Mengapa Tuhan menunjukkan keraja-
an Surga di tengah2 Wahyu atau 
pembukaan rahasia akhir zaman ini? Ini 
adalah gambaran skematis dari Surga 
yang menjadi patokan ukuran kesem-
purnaan rencana Allah bagi orang2 
yang sudah ditebus-Nya. Sebab itu 
kalau kita mau tumbuh dalam kesucian, 
tumbuh dalam rencana Allah dan kalau 
kita bisa mengerti rahasia kesempur-
naan ini dengan karunia Tuhan Mat 
13:11, maka kita bisa mengalaminya, 
bahkan sampaise-penuh2nya. Sebab 
itu orang yang mengerti dari Tuhan itu 
untung, bukan kebetulan! 
 

Sesudah ini saya melihat. 
Yohanes melihat di dalam Roh.  
Ini bukan penglihatan biasa.  
Ini hanya mungkin kalau RohKudus 
mencelikkan mata kita. Misalnya: 2Raj 
6:17.  
 
dan lihatlah! Sebuah pintu terbuka di 

Surga. 
Kadang2 dikatakan bahwa Surga (la-
ngit) terbuka. Misalnya: Mat 3:16 Mrk 
1:10 Kis 8:38-39 Wah 11:19. Di sini 
pintu terbuka untuk ditembus, sebab 
Yohanes dipanggil naik ke Surga lewat 
pintu ini. Ada pintu, tetapi cara beker-
janya  tidak seperti  di dunia, hanya roh 
orang2 tertentu yang boleh masuk. 
Cara pemeriksaannya sangat teliti dan 
tepat. Pintu Surga itulah Tuhan Yesus 
sendiri, baik sebagai Pintu Gerbang Yoh 
10:7; 14:6, juga Pintu Kemah, sebab 
Tuhan Yesus adalah Pembaptis dengan 
Roh Mat 3:11. Pintu Tirai juga adalah 
tubuh Tuhan yang dipecahkan di Salib 
waktu Ia menggenapi penebusanNya; 
dan dengan inijalan kepada kesem-
purnaan terbuka. Ibr 10:20.  

Di Surga pasti juga ada banyak pintu 
untuk masuk dalam setiap tingkatan. 
Sampai di mana kita sudah masuk di 
dalam dunia, juga nanti dalam kerajaan 
Surga kita akan masuk sampai di situ 
Luk 19:17, Wah 22:12.  

Lima anak dara yang pelitanya 
padam dan minyaknya habis, tak boleh 
masuk dalam pintu pesta kawin mem-
pelai (Pintu Kemah), ia dicampakkan ke 
Halaman (=tertinggal). Naiklah lebih 
tinggi dalam pintu yang sekarang  ma-
sih terbuka. Kelak pintu2 itu akan ter-
tutup dan tidak ada kesempatan lagi! 
 
Dan suara pertama yang saya dengar 

itu seperti bunyi sangkakala. 
Sangkakala = TEROMPET. 
Biasanya ini berhubungan dengan pe-
ristiwa2 akhir zaman atau kedatangan 
Tuhan. Misalnya: Mat 24:31 1Kor 15:52 
1Tes 4:16 dan Wahyu.  

Inilah berita2 tentang akhir zaman  
yang akan dibukakan Allah untuk mem-
persiapkan GerejaNya. Tuhan akan 
membukanya bagi kita, tidak akan ting-
gal tertutup pada akhir zaman ini Mat 
10:26-28 Dan 12:4. Sebab itu jangan 
sampai kita kehilangan suara 

sangkakala ini, apalagi suara sangkakala 
yang terakhir waktu Tuhan datang 1Tes 
4:16-17 yang akan mengubahkan tubuh 
kita menjadi tubuh kemuliaan untuk 
bisa naik kepada Tuhan. Atau kalau 
suara ini terus berbunyi dan terdengar, 
mungkin juga sebelum Tuhan Yesus da-
tang, kita sudah  dapat menjadi sem-
purna. Hiduplah dalam Roh, berjalan 
dengan Allah, sehingga boleh selalu 
mendengar suara besar yang seperti 
sangkakala ini, (rahasia2 akhir zaman) 
sehingga kita dipersiapkan dan kemu-
dian  disempurnakan. 
 

yang berbicara kepada saya. 
Banyak berita2 tentang akhir zaman 
yang ada seringkali bertentangan satu 
sama lain dan campur baur sehingga 
bingung Ef 4:14. Tetapi orang2 yang 
hidup penuh dan dipimpin Roh akan 
dapat membedakan mana2 pembu-
kaan yang berasal dari Tuhan, sebab 
RoKukudus di dalam hatinya akan 
memberi keyakinan (sejahtera, "sreq" 
sehingga menjadi begitu yakin, bahwa 
inilah dari Tuhan. Roh Kudus memberi 
kesaksian dalam roh kita Rom 9:1. Dan 
Roh Kudus yang bsia membawa kita 
pada segala kebenaran Yoh 16:13.  
 

katanya, naiklah kesini, 
Naiklah terus, amat indah, apalagi pada 
waktu "tabungan" ini dibuka waktu Dia 
datang. 
 
dan aku akan menunjukkan kepadamu 

perkara2 yang harus terjadi sesudah 
ini. 

Memang ada rencana  Tuhan untuk 
menunjukkan kepada kita segala per-
kara2 yang akan terjadi kelak. Orang2 
yang penuh dan dipimpin Roh akan 
mengerti hal ini dan akan yakin semua 
pembukaan2 yang di dalam Roh. Ini 
betul2 berharga dan sangat penting 
bagi kita. Mengapa?  
1. Ini akan betul2 terjadi  100%. Mung-
kin ada tafsiran2 yang kurang benar 
(bahkan ada banyak tafsiran2 yang 
keliru sehingga memberi kesan yang 
jelek dari Firman Tuhan. Tetapi tafsir-
an2 yang betul, yang mau dipimpin Roh 
akan 100% terjadi seperti yang dijan-
jikan Firman Tuhan. Ini luar biasa!  

Tuhan akan memimpin dengan te-
pat semua orang2 yang penuh Roh dan 
mau dipimpin Roh sebab memang 
Tuhan tahu tepat apa yang akan 
terjadi, Tuhan Mahatahu! Dan  2:28 Yes 
46:10 dll. Tahu perkara2 yang akan 
datang itu berarti untung besar Amos 
3:7, Luk 21:34-36. 
2. Orang yang menerima dari Tuhan 
rahasia2  yang akan datang, lebih2 ra-
hasia kesempurnaan, itu bukan hanya 
tahu, tetapi kepada orang itu juga 
diberi kesempatan untuk juga meng-
alami perkara2 yang sudah dibukakan 
Tuhan kepadanya 2Raj 2:10 Kej 18:4. 
Allah itu selain Maha tahu, Ia  cinta 

umatNya dan Ia memberikan yang 
terbaik bagi kita.  

Orang2 yang mendapat karunia 
untuk mengerti dari Tuhan Mat 13:11 
Mrk 4;11, maka orang itu juga akan 
mengalaminya kalau tetap taat dan 
setia! Sebab itu bertekunlah hidup de-
ngan Allah, lekat dengan Allah, di 
dalam Pokok Anggur yang benar, dan 
mau melakukannya, maka kita akan 
mendapatkan rahasia2 berikutnya Mat 
13:12. Bersedialah, lakukanlah  mana2 
yang sudah dapat kita lakukan. Jangan 
menerima pembukaan untuk binasa 
seperti penjawat makanan Firaon, 
Bileam, raja Belsyasar, dsb. Celaka!  
 

WAHYU 4:2. TAHTA ALLAH. 
 

Dan tiba2 saya berada di dalam roh. 
Yohanes dapat melihat Tahta itu ber-
arti Yohanes berada di tingkat II atau III 
2Kor 12:2. Rupa2nya tingkatan rohani 
Yohanes sudah tinggi sekali, dan ini 
berarti untung besar untuk kekal. 
Naiklah! Mungkin sekali Yohanes pada 
akhirnya masuk dalam kesempurnaan 
dan naik ke tahta Allah (orang2 me-
ngira bahwa Yohanes mati tua, tetapi 
mungkin juga menjadi sempurna). (SE-
BAB Tirai sudah pecah waktu Putra 
manusia Yesus mati Mat 27:51, sebab 
itu orang2 yang secara rohani ada 
dalam Tingkat II (Ruangan Suci) akan 
bisa melihat lewat Tirai yang  robek ke 
dalam Ruangan Maha Suci, melihat 
Tabut yaitu rahasia kesempurnaan 
Allah).  

Tidak semua orang yakin akan ke-
sempurnaan ini. Tetapi orang2 yang 
dengan pertolongan RohKudus dapat 
melihat tahta Allah atau kemuliaan 
yang tertinggi ini, akan yakin, bahkan  
merindu untuk mengalaminya.  
 

dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di 
Surga. 

Tanpa tahta Allah, Surga tak berarti, 
sebab yang besar, bukan Surga tetapi 
Allah. Kita ini bait Allah 1Kor 3:16. 
Kalau Allah bertahta di dalam hati kita, 
dan kalau mau taat diperintah oleh Dia, 
maka kita menjadi luarbiasa! Bukan 
Ibrahim, bukan Elia, bukan Daud, bukan 
Daniel dll. yang besar, tetapi Allah yang 
di dalamnya Yak 5:17- 18. 

Roh Kudus juga sudah diberikan 
pada kita, Dia tinggal di dalam kita 
untuk selamanya Yoh 14:16,17  jangan 
diremehkan, ini suatu kesempatan 
yang terlalu besar. Maz 60:4. 
 

dan seorang duduk di atas tahta itu. 
Inilah rahasia kemuliaan yang amat 
besar yaitu kalau Kristus duduk di atas 
tahta hati kita, maka itu berarti hidup 
kita akan menjadi seperti Surga, men-
jadi kerajaan Allah, luarbiasa. Kita men-
jadi Surga, buktikan, nikmati, sehingga 
kita bisa bersukacita dan begitu ber-
syukur  dan memuliakan Allah. 
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WAH 4:3 ALLAH SEPERTI YASPIS DAN 
SARDIS. 

 
dan ia yang duduk itu kelihatannya 

seperti batu yaspis. 
Allah yang kekal, mulia dan heran itu 
digambarkan seperti permata2.  
Cahaya pemata ini sangat menonjol 
dalam Yerusalem  Baru, jernih seperti 
kristal. Inilah kemuliaan sifat Ilahi yang 
besar yaitu kasih 1Yoh 4:8,16 Yoh 3:16. 
Juga dari Pengantin Kristus yang 
nampak  menonjol ialah kasih Yoh 
15:12; 13:35.  

Iblis sesudah jatuh, kasihnya hilang 
dan sekarang yang menonjol ialah 
kebencian dan pembunuhan. Orang 
yang tidak ada kasih Kristus, juga akan 
mudah penuh dengan kebencian se-
hingga saling menggigit dan mem-
bunuh Gal 5:15, ini adalah tanda2  khas 
pekerjaan iblis dan tanda anak2 iblis. 
Orang2 beriman, anak2 Allah itu penuh 
dengan kasih. Lebih2 kalau RohKudus 
bekerja, akan nyata kasihNya Rm 5:5 
(kalau iblis bekerja akan nyata keben-
cian nya). Sebab itu kalau kita ber-
tumbuh dalam kasih, jalan dalam kasih 
Ef 5:2 itulah pertumbuhan kepada 
kesempurnaan. 

Inilah Gereja yang penuh dengan 
kasih maka Ia akan ber-buah2 Yoh 15:8. 
Sebab itu, orang yang mau ber-lelah2 
mencintai orang berdosa sampai mela-
hirkan jiwa2 ini dan menumbuhkannya 
bagi Tuhan Gal 4;19. Inilah orang2 yang 
cinta Tuhan Yoh 21:15-17.  
 

dan Sardis.(TL: Akik) 
Ini lagi satu sifat Allah yang kekal yaitu 
benar, adil, terang Rom 3:4 dan Fir-
manNya  itu juga kebenaran Yoh 17:17. 
Ini kemuliaan yang kekal. Orang2 benar 
juga mulia di hadapan Allah. Mat 13:43. 
Iblis dahulu juga mempunyai permata 
ini, sekarang dia adalah bapak pem-
bohong. 
Orang2 benar di hadapan Allah  itu 
mulia seperti permata Sardis.  
Tanpa ini hidup akan sia2. Nama Ye-
huda ditulis pada permata ini. Tanpa 
permata ini hidup akan  sia2. Dahulu 
Yehuda hidup tidak benar, meng-
asingkan diri, tetapi akhir nya ia 
bertobat dan hidup benar. Benar di 
hadapan Allah.  
Dua kemuliaan Allah yang heran ini, 
ber-sinar2 seperti permata Yaspis dan 
Sardis. 

Kasih dan kebenaranNya yang ke-
kal. Sebab itu juga semua anak2 Allah 
hartus hidup dalam kebenaran dan 
kasih (jangan kasih tetapi tidak benar, 
itu kasih daging, pura2, ada maksud-
nya,  manusiawi dari setan.  
 

DAN ADALAH SEBUAH PELANGI 
SEKELILING TAHTA. 

Pelangi adalah tanda jaminan Allah 
bahwa tiada hukuman dengan air bah 
lagi Kej 9:13-15.  
 

SEPERTI ZAMRUD. 
Pada permata ini tertulis nama Rubin. 
Sebetulnya Rubin tidak mempunyai 
kemuliaan lagi, sebab ia hidup dalam 
perzinahan Kej 49:3-4. Yacob terpaksa 
menunjukkan nasibnya yang celaka. 
Tetapi untung, Musa   masih dapat 

memberkatinya dari kelimpahan ke-
murahan Allah yang heran Ul 33:6 Maz 
103:11. Ini betul2 kemurahan Allah 
yang setinggi langit. Allah itu kasih, adil, 
suci, benar, tetapi juga maha murah.  
Juga kita harus belajar bermurah hati. 
Ini tanda2 kemuliaan  yang luarbiasa 
Mat 5:7 Luk 6:36. Tetap disiplin, adil 
dan suci, tetapi juga ada kasih dan 
kemurahan yang limpah.  

Inilah tahta kemuliaan Allah. Yang 
menonjol bukan terutama kemaha 
kuasaan Nya, seperti pembesar2 dunia 
(yang penuh dengan pangkat, kuasa 
dan senjata. Tanpa ini mereka tidak 
mendapat kemuliaan). Allah juga mem-
punyai kuasa yang maha besar, tetapi 
yang nampak indah dan manis sebagai 
Allah adalah 3 macam pemata yang 
heran ini. Ini yang menjadi ramuan 
dari kemuliaan Allah yang heran di 
atas tahtaNya. Bukan kuasa untuk 
membunuh musuh, tetapi kasih ke-
murahan yang tak terhingga, tetapi 
tetap adil dan benar se-lama2nya.  
 

WAHYU 4:4-5. KERAJAAN SURGA 
YANG DILIHAT YOHANES. 

Persamaan Kerajaan Surga yang dilihat 
Yohanes &  Musa: 

 
DAN DI SEKELILING TAHTA ITU ADA 24 

TAHTA. 
Ada 12 roti di atas Meja Roti 
Pertunujkan. 
Masing2 beratnya 2/10 Efa, semuanya 
24/10 Efa. 
1/10 Efa= 1 Gomer= ukuran makanan 1 
orang setiap hari Kel 16:16,22,36. 
12= 12 Rasul Tuhan Yesus mula2  Wah 
21:14 
 
DAN DI ATAS TAHTA-TAHTA ITU, SAYA 

MELIHAT 24 TUA-TUA SEDANG 
DUDUK. 

Seperti Rasul2 Hujan Awal, 12 Rasul 
Hujan Akhir ini akan memimpin Gereja 
akhir zaman. 
Pemimpin2 Gereja akhir zaman seha-
rusnyalah orang2 yang sempurna, se-
bab Gereja akhir zaman ini akan me-
lahirkan banyak orang sempurna Wah 
12:5 yaitu 144.000 orang.  
 

YANG MEMAKAI PAKAIAN PUTIH. 
Pakaian putih ini menceriterakan 
orang2 suci atau Imam2.  

Pakaian putih = hidup benar, bu-
kannya   pelayan Tuhan yang hidup da-
lam dosa Mat 7:21-23, Orang2 yang hi-
dup dalam dosa, tidak berada dalam 
Ruangan Suci dan tidak akan duduk di 
tahta ini. Kita menjadi imam2 pem-
berita kebenaran Firman Tuhan Mal 
2:7. Kita sendiri juga harus hidup seba-
gaimana yang kita beritakan, bukan 
seperti orang Parisi Rom 2:21-23 Mat 
23:3- 4.  
 
 

DAN MEREKA BERMAHKOTA EMAS  
DI ATAS KEPALANYA. 

Bermahkota adalah tanda seorang raja 
di hadapan Allah, juga sebagai raja2 di 
hadapan Allah. Jangan takluk pada iblis, 
tetapi lawan dan injak2 iblis di bawah 
kaki Luk 10:19. Jangan mau kalah seka-
lipun hanya seketika, ataupun hanya 
dalam pikiran dan kata2 yang sia2. Jadi 
inilah imam2 dan raja2 di hadapan 
Allah.  

Apa yang kita lakukan di bumi itu 
merupakan ukuran kita dalam hari2 
yang akan datang sesudah kebang-
kitan. Kalau kita sekarang hidup seba-
gai orang suci, sebagai imam dan raja2 
di bumi, maka  satu kali kelak kita akan 
tetap berdiri di hadapan Allah sebagai 
imam dan raja2 yang memerintah, baik 
dalam Kerajaan 1000 tahun maupun 
dalam Surga Bumi baru yang kekal. 
Luarbiasa!  
 

WAH 4:5. MAKA DARI  TAHTA ITU  
KELUARLAH KILAT DAN BEBERAPA 

GURUH DAN SUARA. 
Hal2 ini sering kelihatan dari tahta 
Allah, misalnya Kel 19:16; 20:18 2Sam 
22:14- 15. Ini bukan kekacauan atau 
tanpa maksud, tetapi keajaiban hikmat 
dan kuasa Allah.  
 

DAN ADA 7 LAMPU DARI API YANG 
ME-NYALA2 DI HADAPAN TAHTA ITU. 

7 Lampu ini sama seperti Pelita  dalam 
Kemah Suci Musa yaitu pekerjaan 
RohKudus di dalam Gereja.  
 

YAITU KE TUJUH ROH ALLAH. 
Dalam Yes 11:2, ada 7 macam Roh 
Allah. Kita perlu menerima ke-7 Roh ini, 
yaitu pengurapan yang tanpa batas 
seperti Putra Manusia Yesus Yoh 3:34. 
Ini pengurapan yang penuh, yang sem-
purna, dalam segala segi hidup sepe-
nuhnya dikuasi RohKudus.  

Ber-tambah2lah selalu dalam peng-
urapan RohKudus, jangan hanya asal 
ada pengurapan, tetapi terus bertam-
bah2 dan kalau bisa terus meningkat 
sampai pengurapan yang penuh, tanpa 
batas. Ini kekuatan dan kemenangan 
yang sempurna.  

Selain kwantitas, juga dalam kua-
litas, penuh pengurapan dan dipimpin 
Roh dalam segala segi hidup sehingga 
terus meningkat dalam kesucian dan 
berkemenangan dalam segala segi hi-
dup kita. Kita harus mau menurut Roh, 
dipimpin, diatur dan dikuasai Roh, 
kalau tidak, kita akan berjalan sendiri.  
Kita betul2 membutuhkan kuasa Roh 
Kudus dalam segala segi hidup kita. 
Sebab itu hendaklah kita ber-tambah2 
terus dalam pengurapan RohKudus, 
sampai penuh , sampai tidak terbatas, 
ini sangat ajaib dan indah.  
 

WAH 4:6. DAN DI HADAPAN TAHTA 
ITU ADA LAUT KACA YANG SEPERTI 

KRISTAL. 
Suatu laut yang heran, jernih seperti 
kristal .  
Ini tentu tidak berarti secara hurufiah, 
tetapi adalah suatu bahasa nubuat. 
Laut kaca ini diterangkan lagi dalam 
Wah 15:2-3. Di sini nyata ada persa-
maannya dengan Laut Kolsom, di mana 
Mesir dikalahkan dan nyanyian Musa 
dinyanyikan.  
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Kita melihat beberapa arti dari Laut 
Kaca ini: 
1. Ini sama dengan baptisan air di 
dalam dunia (dan sama dengan Laut 
Kolsom dalam Perjanjian Lama). Orang  
yang sungguh2 masuk baptisan air, 
akan ke luar sebagai kejadian yang baru 
Rom 6:4, 2Kor 5:17. Suatu keadaan 
yang amat indah. Satu kali di Surga, 
orang2 ini juga akan lewat Laut Kaca 
dan di seberang Sana ia akan ikut 
menyanyikan nynanyian Musa yang 
indah2.  

Baptisan yang betul itu seperti 
baptisan Putra manusia Yesus yaitu di-
selam. Juga baptisan tanpa Nama Yesus 
itu salah, menurut Kis 19:1-6 perlu 
diulangi kembali, sebab hanya dengan 
Nama Yesus ada keselamatan dalam 
dunia ini Kis 4:12.  

Dan yang paling penting ialah bap-
tisan dengan sungguh2 percaya pada 
Tuhan Yesus (Kis 2:38/ 8:37) dan ber-
henti berbuat dosa. Orang yang hanya 
ikut2an masuk baptisan air, hanya 
basah tubuhnya dan batinnya tidak 
berubah, orang ini seperti orang dunia 
biasa! (orang yang sungguh2 tetapi 
undur, tak perlu dibaptiskan lagi, cukup 
bertobat dengan sungguh2. Mengapa? 
Sebab Alkitab tidak mengajarkan 
baptisan diulang, apalagi ber-kali2). 
2. Orang yang percaya tetapi menolak 
dibaptis, itu menolak kehendak Allah 
Luk 7:30, Mrk 16:16.  
3. Sesudah dibaptis, kita bisa dan 
diharapkan naik lebih tinggi lagi, dan 
itu menjadi ukuran tingkat kemuliaan 
kita di Surga.  
 

DAN DI TENGAH-TENGAH TAHTA 
SERTA DI SEKELILING TAHTA ITU ADA 

EMPAT MAHLUK HIDUP. 
Ini tingkatnya sama seperti Tirai (sebab 
ada 4 tiang pada Tirai dan tiang bia-
sanya menceriterakan tentang orang 
atau tokoh).  
Mahluk hidup ini seolah-olah menjadi 
penjaga kesucian dari tahta Allah. 
Mereka terus menerus berkata: Suci, 
suci, suci!  
 

WAH 4:7. EMPAT BENTUK WAJAH 
MAHLUK HIDUP. 

 4 WAJAH. 
Ini menunjukkan sifat2 seperti Putra 
manusia di dunia yang diceriterakan 
dalam ke-4 Injil.  
 

ADAPUN MAHLUK HIDUP YANG 
PERTAMA ITU SEPERTI SINGA. 

Tuhan Yesus adalah Singa dari Yehuda 
Wah 5:5. Ini raja binatang yang penuh 
kuasa. Begitu juga Tuhan Yesus adalah 
Raja  yang penuh kuasa dan keme-
nangan. Kuasa yang besar itu juga 
diberikannya kepada kita Mrk 16:17- 18 
Luk 10:19; 24:49 Kis 1:8 dst.nya. 
Orang2 beriman yang sungguh2 hidup 
dalam kesucian terus menerus, selalu 
di dalam Hadirat Allah, akan mengalir  
penuh dengan kuasa Allah.  
 

DAN MAHLUK HIDUP YANG KEDUA 
SEPERTI ANAK LEMBU. 

Binatang yang menanggung banyak 
beban pekerjaan dan menjadi binatang 
korban  Im 9:2. Begitu Tuhan Yesus hi-
dup sebagai hamba yang taat sampai 

mati Pil 2:8. Orang2 yang selalu hidup 
di Hadirat Tuhan dalam kesucian itu 
juga orang2 yang melakukan kehendak 
Tuhan dengan taat, seperti hamba  
yang taat dan setiawan. Orang2 seperti 
ini akan dipermuliakan Tuhan Yoh 
12:26. Jangan hidup semau sendiri, 
melainkan kenali kehendak Allah Ef 
5:17 dan taatilah dengan segenap hati.  
 

DAN MAHLUK HIDUP YANG KETIGA 
MEMPUNYAI WAJAH SEPERTI 

MANUSIA. 
Tuhan Yesus menjadi manusia penuh 
seperti kita Pil 2:7 Ibr 2:14,17; 5:7 dll. Ia 
dijamah oleh segala kelemahan manu-
siawi tetapi tetap suci Ibr 4:15. 
 
DAN MAHLUK HIDUP YANG KEEMPAT 

SEPERTI BURUNG NAZAR YANG 
TERBANG. 

Tinggalnya di tempat2 yang tak ter-
hampiri, terbangnya tinggi dan tangkas 
Ayub 39:30-33. Inilah ciri2 hidup anak2 
Allah yang tinggi, sehingga segala 
macam keduniawian yang najis dan 
rendah tidak dapat menca painya, tak 
dapat menajiskannya.  

Semua sifat, tabiat dan bentuk 
hidup seperti mahluk hidup ini, adalah 
tanda2 hidup tingkat tinggi, tingkat 
Ruangan Maha Suci di dalam tahta 
Allah seperti Kristus.  
 
WAHYU 4:8.  DAN KEEMPAT MAHLUK 

HIDUP ITU. 
 
MASING2 MEMPUNYAI ENAM SAYAP. 
Sayap ini untuk terbang dengan cepat.  
Untuk apa mereka bergerak? Tentu 
tidak ada maksud lain hanya untuk 
melakukan kehendak Allah saja. Mah-
luk2 ini tidak malas, lamban atau ber-
lambat2an, tetapi penuh gairah seperti 
Putra manusia Yoh 2:17 dan bergerak 
dengan sangat cepat dan tepat. 
 

YANG PENUH DENGAN MATA DI 
SEKELILING DAN DI DALAMNYA. 

Sayap ini untuk terbang dan bergerak, 
juga penuh mata. Sebab itu pada waktu 
kita berdiam diri dalam bersekutu 
dengan Tuhan, kita perlu awas, melihat 
segala kehidupan kita, supaya jangan 
ada dosa atau jangan timbul dosa.  
 
DAN DENGAN TIDAK BERHENTI SIANG 

MALAM MEREKA MENGATAKAN: 
KUDUS, KUDUS, KUDUS. 

 
Bagaimana kita dapat terus hidup 
dalam kesucian dan memelihara pera-
saan hati yang suci seperti ini?  
Pada prinsipnya, ini tergantung dari 
orang2 yang sudah lahir baru, apakah 
mereka mau tetap suci, bahkan tum-
buh dalam kesucian, termasuk selalu 
limpah dengan 7 KPR, seperti carang 
yang terus lekat dengan baik pada 
Pokok anggur Kristus. Yoh 15:5.  
 

TUHAN ALLAH YANG MAHA 
KUASAYANG SUDAH ADA, DAN YANG 

ADA, DAN YANG AKAN DATANG. 
Allah kita yang Mahakuasa itu tidak 
pernah kadaluwarsa kuasaNya, dari 
dahulu, sekarang dan yang akan datang 
se-lama2nya. Sebab itu Ia tak pernah 
berubah, juga untuk se-lama2nya Ibr 
13:8. Jangan kuatir dengan apapun 

yang terjadi. Serahkan semua 
kepadaNya 1Pet 5:8.  
 

WAHYU 4:9. MEMBERI KEMULIAAN 
DAN HORMAT DAN SYUKUR KEPADA 

ALLAH. 
 

DAN APABILA MAHLUK HIDUP ITU 
MEMBERI KEMULIAAN, HORMAT DAN 
SYUKUR KEPADA DIA YANG DUDUK DI 

ATAS TAHTA ITU, YANG HIDUP 
SAMPAI SELAMA-LAMANYA. 

Kita yang sebetulnya tidak layak, tetapi 
sudah diangkat menjadi anak bahkan 
menjadi Imam2 dan Raja2 di hadapan-
Nya sehingga bisa hidup indah dan 
berkemenangan 1Pet 2:9. Sebab itu 
patutlah kita me-muji2 Allah kita yang 
besar, juga di hadapan  orang2 lain, 
supaya mereka pun mendapat berkat 
dan keselamatan dari Tuhan. 
 
WAHYU 4:10-11. MENYEMBAH ALLAH 

YANG PATUT DIPUJI. 
 

MAKA TERSUNGKURLAH KE-24 TUA-
TUA ITU DI HADAPAN DIA YANG 

DUDUK DI ATAS TAHTA ITU, LALU 
MEREKA MENYEMBAH DIA YANG 

HIDUP SAMPAI SE-LAMA2NYA. 
Mereka tidak tahan untuk duduk diam 
di atas tahtanya, memang mereka tidak 
mau tinggal diam, mereka juga mau 
menyembah Tuhan. Jangan jadi 
Yesyurun Ul 32:11-15. 
 

SAMBIL MELEMPARKAN 
MAHKOTANYA DI HADAPAN TAHTA 

ITU, KATANYA: LAYAKLAH ENGKAU, O 
TUHAN, MENERIMA KEMULIAAN DAN 

KEHORMATAN DAN KUASA. 
Orang yang sadar akan mengakui hal ini 
dengan spontan, baginya sangat mu-
dah untuk me-muji2 Tuhan sebab me-
mang ia patut dipuji. Sebaliknya, iblis 
dan setan yang sudah tahu, tetapi me-
reka tidak mau mengakuinya, bahkan 
mau merampas kedudukan Allah Yes 
14:14. Sebab itu ia dicampakkan begitu 
rendah dan hina Yes 14:15 Mat 23:12.  
Tidak mau menyembah dan meng-
hormati Allah itu seperti setan yang 
menyombongkan dirinya sendiri.  
 

KARENA ENGKAU TELAH 
MENCIPTAKAN SEGALA SESUATU DAN 

OLEH SEBAB KEHENDAKMU JUGA 
SEKALIANNYA ITU ADA DAN SUDAH 

DICIPTAKAN. 
Sesungguhnya Allah itu adil dan 
benarlah Dia, percayalah. Kalau kita 
mau percaya dan taat, Tuhan akan 
mengolah kita menjadi sama seperti 
Dia, mulia seperti Allah.  
 
******************************** 

Jika Saudara memiliki pertanyaan, 
dapat mengirimkan SMS / WA ke 

nomer: 
0858 5269 2222 dan 0821 3111 1682 

******************************** 
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