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WAHYU 5:1-14. RAHASIA AKHIR ZAMAN YANG TERMETERAI
WAH 5:1. GULUNGAN BERMETERAI
TUJUH.
1.a. Dan saya melihat di tangan kanan
Dia, yang duduk di atas takhta itu,
Orang di kanan Allah itu yang
diperkenan.
Buku di kanan Allah ini berarti penting.
1.b. sebuah buku, yang ditulisi
didalam dan di belakangnya,
Ini rahasia perkara2 yang akan datang,
hanya diketahui Allah Mat 24:36 (juga
Daniel diberitahu, tetapi harus dimeteraikan Dan 12:3-4).
Hanya orang yang hidup penuh dan
dipimpin Roh akan tahu, ia bisa tahu,
bisa membedakan dan akan bersedia
untuk mengalami kesempatan besar
yang diberikan padanya.
1.c. dan dimeteraikan dengan tujuh
meterai.
Dimeteraikan = tertutup, tidak bisa
mengerti, meskipun bisa membacanya,
misalnya Luk 18:34; 19:42.
7 = Sempurna. Kalau sudah dibuka, semua rahasia terbuka Mat 10:26-27 dan
itu saatnya rencana Allah diselesaikan,
disempurnakan. Ber-jaga2lah.
WAH 5:2. TIADA SEORANGPUN YANG
BERLAYAK MEMBUKA.
2.a. Dan saya melihat seorang
malaikat yang kuat mengabarkan
dengan suara yang keras,
Sebab kita perlu tahu mengerti rahasia
Allah supaya bisa mengalami rencanaNya.
2.b. katanya: "Siapakah yang layak
membuka buku itu dan melepaskan
meterai-meterainya?"
Hanya Tuhan yang tahu, menulisnya
dan membukanya. Yes 55:8-9. Yang layak dan bisa menerima pembukaannya
adalah orang yang hidup suci di dalam
Kristus dan berkenan kepadaNya.
1. Yang datang ke hadirat Tuhan; Suci
seperti Allah.
2. Dapat menerima dari Allah, yang
berkenan dan terbeban akan penggenapan rencana Allah seperti Elia (yakin
Tuhan akan mengirim hujan, untuk
menggenapi FirmanNya) sebab itu ia
berdoa sampai hujan turun.
3. Dapat membuka Meterai, bisa mengerti yaitu hanya Bapa, Putra, Roh
Kudus.
4. Dapat melepaskan meterai2nya,
yaitu Anak domba dan kemudian akan
diberikan pada tubuh Kristus. Mat
13:11.
WAH 5:3. TIDAK ADA YANG BISA
MEMBUKA METERAINYA.
3.a. Maka baik di sorga, atau di bumi,
atau di bawah bumi,
Ini adalah pembagian Alkitab tentang
tempat dan mahluk yang kekal dalam
dunia yang tampak dan yang tidak
tampak.
1. Di Surga: Allah, mahluk2 Surgawi dan
orang2 yang selamat (terang, suci).

2. Di bumi: manusia yang harus
memilih, menjadi golongan atas atau
bawah.
3. Di bawah bumi: Neraka Wah 4:9.
Iblis cs dan orang2 yang memilih iblis
(gelap, dosa).
Inilah 2 golongan yang terus berperang, Allah dan iblis. Kalau namanya
tidak ada dalam buku Hayat, ia bukan
anak Allah tetapi anak iblis 1Yoh 3:10.
Yang sudah percaya, tetap tinggal dan
tumbuh dalam Kristus dan setia sampai
mati, adalah golongan Allah. Sebab itu
kita ber-sama2 Allah, terusberperang
melawan iblis Ef 6:12, jangan pasif
tetapi aktif melawannya Yak 4:7 kalau
tidak, ia (bapak pembohong dan pembunuh) yang menyerang dan membinasakan umat Tuhan.
3.b. tidak seorang pun mampu
membuka buku itu ataupun
memandangnya.
Mengapa?
1. Belum waktunya, akan dipercepat
dan semua akan berjalan dengan sinkron. Dalam Minggu ke-70 Daniel kita
akan tahu.
2. Tidak tahan Yez 2:10, Wah 22:11.
Dahsyat. Daniel saja jadi sakit waktu
mendapat pembukaannya, sebab itu
harus menunggu waktunya.
3. Supaya semua ber-jaga2 Mat 24:42;
16:3. Ber-jaga2 supaya jangan masuk
jerat Luk 21:34. Tetapi mereka yang
ber-jaga2 seperti lima gadis bijaksana,
akan mengerti dan akan mengalami
rencana Allah yang mulia.
WAH 5:4. SIAPA DAPAT MEMBUKA
BUKU ITU?
4.a. Maka saya menangis amat sangat.
Perlu pembukaan, kalau tidak, umat
Tuhan celaka. Sebab itu Yohanes terbeban dan menangis. Kita perlu pembukaan, sebab:
1. Supaya dikuatkan oleh Firman Tuhan
sehingga bisa tahan Mat 10:26,27
untuk menghadapi keadaan dosa dan
kejahatan yang dahsyat Wah 22:11.
2. Orang yang bisa melihat dan mengerti rahasia Allah akan mengalaminya 2Raj 2:10, Mat 13:23, dan terpelihara 1Kor 15:51,52, supaya bisa masuk rencana pengangkatan bahkan ada
yang menjadi sempurna. Tuhan tunggu
orang2 yang terbeban seperti Elia supaya rencana penamatanTuhan terjadi.
Orang2 yang terbeban itu akan tekun
berdoa dan menyelidiki Firman Tuhan
sampai Meterai terbuka dan diberitakan dan ber-sama2 masuk dalam
rencana penamatan Allah.
4.b. sebab tidak ada seorang pun
didapati layak.
Sebab ini tindakan tingkat Ruangan
Maha Suci. Hanya Tuhan Yesus yang
layak untuk kepentingan mempelaiNya.
4.c. membuka dan membaca buku itu
atau memandangnya.
Oleh Tuhan Yesus kita bisa ikut membaca dan memandangnya, yaitu dengan memakai pikiran ilahi (1Kor 2:16,
Yes 55:8-9) dalam pimpinan Roh Kudus

yang akan membawa kitakepada segala
kebenaran Yoh 16:13,14, 1Kor 13:12.
WAHYU 5:5. SINGA DARI YEHUDA.
5.a. Seorang dari tua2 itu berkata:
Heran, berbeda hidup lebih kurang
2000 tahun bisa bicara ber-sama2, juga
bahasanya sebab tidak ada yang
mustahil bagi Allah.
5.b. Berkata kepadaku.
Yohanes bisa bicara dengan mereka,
sebab tingkatan rohani Yohanes sudah
meningkat seperti mereka, itu indah,
mulia sampai kekal. Utamakan pertumbuhan rohani, itu untuk kekal.
5.c. Janganlah menangis.
Rencana Allah = Kabar kesukaan, yaitu
bagi yang mau percaya. Ingat panglima
perang Israel. 2Raj 7:1-2. Seluruh kitab
Wahyu adalah kabar baik untuk orang
beriman yang percaya dan yang selalu
penuh dan mau taat dipimpin Roh
melakukan kehendak Allah, sebab ia
mendapatkan semua rencana Allah
sebagai kabar baik baginya dan kalau
taat, akan mengalaminya.
5.d. Singa dari Yehuda.
Putra manusia Yesus dari suku Yehuda
Ibr 7:1, Mat 1:2, Luk 3:33. Yehuda seperti singa dan memegang tongkat kerajaan sebab mau mengorbankan nyawanya untuk adiknya Benyamin Kej
44:22-33. Ini seperti Putra manusia Yesus menebus manusia dengan darahNya. Singa, hidup sebagai raja, berkemenangan atas daging, dunia dan iblis,
bukan di-injak2 oleh dosa.
5.e. Yaitu akar Daud itu.
Ini adalah bagian dari tunggul Isai bapaknya, yang menjadi hidup dan tumbuh, mengeluarkan cabang, sebab adanya akar Daud ini. Begitu orang yang
punya akar Daud yaitu Kristus,Firman
Tuhan dalam hatinya dan taat Mat 4:4
akan hidup dan tumbuh menjadi indah
dan mulia.
5.f. sesudah menang untuk membuka
buku itu dan melepaskan ke-7
meterainya.
Yohanes menunggu singa dari Yehuda
yang hebat, ternyata yang dilihat domba yang tersembelih (kalah), bukan singa tetapi domba. Tetapi justru domba
yang tersembelih ini adalah kunci dan
rahasia kemenangan sehingga bisa
menjadi singa!
Putra manusia hidup sebagai Anak
domba Pil 2:5-8,-11, maka dengan
demikian ia menjadi singa.
Juga Paulus hidup sebagai anak domba
Rom 8:36-37, maka ia menjadi lebih
dari pemenang seperti singa.
Ini arti rohani Maz 44:23, 2Kor 4:10-11.
Daging dimatikan, maka hidupnya berkemenangan.
WAH 5:6. ANAK DOMBA ALLAH.
Yang tampak adalah Anak domba Allah
yang sudah tersembelih, bukan Singa
sang raja. Penderitaan karena taat
pada Allah, itulah ukuran kemuliaan
Kristus dan kita Rom 8:17-18.
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6.a. maka saya melihat, di tengah2
tahta.
Ini adalah penglihatan tentang tahta
(seperti dalam Wah 4), ini berarti dalam tingkat tertinggi di Sorga. Tidak
semua orang boleh berada di sini.
6.b. dan keempat mahluk hidup itu.
4 mahluk hidup ini gambar dari Tirai,
jadi tingkatnya tinggi. Hanya sedikit
yang kita ketahui tentang mahluk2 ini,
yaitu hanya kalau ada hubungannya
dengan manusia.
6.c. dan di tengah2 tua2 itu.
Mereka mungkin sekali adalah 12 rasul
hujan Awal dan 12 rasul hujan Akhir.
12 rasul hujan Akhir ini memimpin tubuh Kristus global menjadi satu persekutuan seperti Trinitas Yoh 17:21,23
dan tumbuh sampai masuk dalam kesempurnaan. Tugasnya besar dan mulia.
6.d. Berdirilah satu anak domba
seperti sudah tersembelih.
Kemuliaan Putra Manusia itu adalah
Anak Domba Allah Rm 8:17-18. Sengsara yang kita derita karena Allah, adalah kemuliaan kita. Sebab itu gambaran
di sini tidak sepreti singa yang gagah
dan hebat sebagai raja, tetapi sebagai
domba yang tersembelih Pil 2:8.
Yang mempunyai 7 tanduk.
Inilah tanda kuasa Wah 17:12, Dan
7:20,24, 1Raj 22:11.
7 = Sempurna. Kuasa yang sempurna
hanya ada pada Allah. Kita juga harus
terus ber-tambah2 dalam kuasa dari
Allah Luk 24:49. Jangan menanduk sendiri tetapi miliki kuasa dari Allah.
dan 7 mata.
Ini berarti penglihatan yang sempurna
(= 7), tanpa batas, tidak ada yang tidak
bisa tembus oleh mata ini.
yaitu ketujuh Roh Allah.
Yaitu pengurapan tanpa batas Yoh
3:34, Luk 4:1,18. Bapa, Putra dan Roh
Kudus ada dalam Anak domba Allah Kol
2:7, sebab itu Putra manusia diperlengkapi dengan hikmat dan kuasa Allah
yang luar biasa dan sempurna (sebab
itu disini tidak tampak 7 Pelita, itu ada
dalam Anak domba ini). Juga Paulus
mengandalkan hal ini 1Kor 2:4. Jangan
sampai terhalang untuk mendapatkan
pengurapan yang limpah sampai tidak
terbatas. (Jangan lupa orang seperti ini
juga dituntut lebih banyak Luk 12:48).
Bagaimana cara kita mendapat tanduk
ini? Di:
1. Mezbah Korban Bakaran. Mau mematikan daging (daging bertentangan
dengan Roh), maka Roh Kudus bebas
mengurapi dan bekerja di dalam orang
ini Gal 5:16-17, Rom 8:13.
2. Mezbah Dupa. Berdoa Yoh 4:23-24,
kita akan limpah dengan kuasa Allah
Luk 24:49, Kis 1:8, Maz 149:6.
Kita perlu kuasa dan hikmat Allah.
Tentu juga dengan Firman Tuhan dan 7
Kebutuhan Pokok Rohani lainnya.
WAH 5:7. SAATNYA TIBA MENGAMBIL
BUKU ITU.
Saat penting, mulailah penamatan rencana Allah bagi Gereja (3,5 tahun) lalu
masuk dalam pengangkatan dan bagi
dunia (7 tahun) lalu dunia masuk dalam
perhentian. Kalau saatnya tiba, semua
hukuman Allah (Bapa, Putra dan Roh
Kudus) dicurahkan dalam dunia yang
jahat, lalu dunia tamat, masuk dalam
masa perhentian 1000 tahun.

Ini juga masa kegerakan Roh Kudus,
hujan Akhir untuk menyempurnakan
GerejaNya.
Ini saat rahasia, tetapi kita harus
mengenali tanda2 zaman dan bersedialah Mat 16:3; 24:42, suatu kesempatan dari Allah bagi kita yang hidup
sekarang ini. Mat 5:8.
WAH 5:8. KEGERAKAN YANG BESAR
AKHIR ZAMAN.
Ini berarti Minggu ke-70 Daniel dimulai, penamatan rencana Allah bagi
Gereja (pengangkatan) akan digenapkan dalam 3,5 tahun.
4 Mahluk hidup tahu, juga yang sempurna dan tubuh Kristus juga tahu Yoh
15:15, Amos 3:7. Seperti Nuh dan
Abraham. Kej 7:4; 18:17.
Yang tahu mendapat kesempatan untuk mengalaminya, yaitu yang mau
bersedia.
Tersungkur jatuh ke bawah, aktif,
bukan pasif (Yoh 18:6, Dan 10:9, Wah
1:17) lebih indah sebab yakin, mengakui dan bertindak untukmenyembah
Tuhan sebab semua dari Tuhan.
di hadapan Anak domba itu.
Di dunia, Putra manusia Yesus melayani, tidak mau disembah sebagai manusia tetapi di Surga kembali sebagai
Allah, Ia patut disembah. Masing2
mempunyai kecapi untuk memuji Tuhan dengan sukacita, spontan dan
segenap hati.
dan bokor emas, penuh dengan dupa.
Doa orang2 suci di bumi, itu ada di
Surga (juga dalam Wah 11:1)sebab dalam Roh kita memang ada di Surga.
Tingkat rohani di dunia itu akan nyata
di Surga. Jangan tukar dengan apapun
yang indah dari dunia, denganbubur
kacang merah atau kesukaan dosa yang
fana, itu semua menjerumuskan ke
Neraka kekal Ibr 11:25, Kej 25:30.
WAH 5:9. NYANYIAN BARU DI AKHIR
ZAMAN.
a. Suatu kegerakan besar, yaitu:
1. Kegerakan hujan Akhir, banyak pengurapan limpahsampai tidak terbatas
menjadi putra2 minyak Zak 4, Ul 11:14.
Ini untuk mematangkan gandum supaya bisa dituai.
2. Pembukaan Firman Tuhan Mat
10:26-27.
3. Tubuh Kristus global terbentuk dan
penuh dengan kemuliaan 3 Pribadi
Allah Wah 12:1.
4. Jabatan2 lengkap untuk menyempurnakan Gereja Ef 4:11-13.
5. Pelayanan orang sempurna Yoh 1:51.
b. Masa hukuman rumah Allah 1Pet
4:7, Yez 9:4-6 dimana Gereja disucikan
dengan tertib sehingga orang2 tumbuh
sangat cepat dan banyak yang menjadi
sempurna.
Kegerakan akhir zaman ini dibutuhkan mutlak Mat 25:6-7 supaya 3 angka
kedatangan Tuhan bisa digenapkan,
terutama menggenapi jumlah orang
sempurna. Gereja mengalami zaman
keemasan di tengah2 zaman Antikris
yang dahsyat.
Titik berat kegerakan ini bukan pertobatan (lahir baru) tetapi pertumbuhan sampai sempurna. Sebab itu
mutlak perlu bersedia Mat 24:42 harus
bisa dipimpin Roh seperti lima gadis
bijaksana. Belum pernah ada kegerakan semacam ini, sebab itu ada nya-

nyian baru di Surga yang keluar dari
pengalaman baru yang mutlak. Baru
sekarang Gereja bisa membaca isi buku
kecil ini (dalam Wah 10:8-10 baru buku
kecil ini dimakan jadi daging, jadi pengertian dan pengalamannya). Inilah
rahasia akhir zaman dan rahasia pertumbuhan kepada kesempurnaan sehingga jumlah yang besar dari orang
sempurna (144.000) bisa digenapkan.
Anak domba itu layak sebab Dia sudah
mengalaminya dan menjadi jalan bagi
kita Yoh 14:6, supaya kita juga jadi
sempurna, seperti Dia.
Engkau sudah disembelih = di salib.
Salib hanya di dunia, tidak bisa diulangi
di Surga. Bersukacitalah kalau menderita sengsara di bumi (ada banyak
kesempatan di dunia) Kis 5:41 dan ini
menjadi rezeki rohani untuk tumbuh
dan ber-buah2 dan menjadi kemuliaan
kekal. Banyak orang beriman hanya
suka rezeki jasmani, itu hanya fasilitas
yang fana!
Telah menebus kami, yaitu waktu
digenapkan di Golgota Yoh 19:30, Pil
2:8. Segala bangsa ditebus, kutuk Babil
lenyap, ini tanda orang tebusan.
WAH 5:10. JADI RAJA2 DAN IMAM2 DI
HADAPAN TUHAN dan memerintah di
bumi dalam kerajaan 1000 tahun.
WAH 5:11-12. BANYAK SEKALI
MALAIKAT BERSUKACITA.
Kalau satu orang bertobat mereka
bersukacita Luk 15:7. Apalagi kalau
rencana Allah genap, luar biasa.
WAH 5:13. SEMUA MEMUJI TUHAN.
3 golongan, lihat ayat 3. Semua memuji
Tuhan, juga musuh terpaksa karena
kalah mengakui dan tunduk menerima
hukumannya.
WAH 5:14. EMPAT MAHLUK HIDUP
DAN TUA2 MENYEMBAH ALLAH.
Empat mahluk hidup mengaminkan,
bahwa Firman Tuhan benar dan
sekarang digenapi.
24 tua2 juga mengaminkan dengan
menyembah Allah, begitu luar biasa.
KESIMPULAN.
Buku bermeterai 7 adalah rahasia untuk menyelesaikan rencana Allah bagi
GerejaNya. Ini akan terbuka dalam 7
tahap dan kitapun menerima rahasia2
Allah bertahap Mat 13:12. Berapa rahasia Allah yang sudah terbuka? Banyak.
Taati dan pegang baik2, selalu taat
dipimpin Roh seperti lima gadis bijaksana, maka kita akan terus ditambahiPil
1:6 dan masuk dalam rencana
penamatan Allah yang sempurna.
Sebab itu bersedialah, jangan tukar
dengan apapun yang indah dalam
dunia. Orang yang mengerti rahasia
Allah akan mendapat kesempatan untuk mengalaminya, masuk dalam kegerakan akhir zaman yang luar biasa dan
mengalami Gereja sebagai tubuh
Kristus global dalam zaman keemasannya, seperti Surga di bumi di tengah2
dosa dan kejahatan yang begitu dahsyat sampai se-penuh2nya.
Nyanyian:
Maju2 saja, Tuhan slalu serta,
nanti satu kali salib
digantikan mahkota.

