Catatan Khotbah Pelajaran Alkitab (Seminar Berseri Akhir Zaman, Wahyu)
Gereja Tabernakel Indonesia - Bukit Zaitun; Jln. Taman Simpang 12 Surabaya,
Telp (031) 5312222; Fax (031) 5313707; teman.gbz@gmail.com
www.tulang-elisa.org; CS & WA:08213 1111 682

Nomor: WA-26 / 19a (K6375)
Hari,Tgl : 7 Feb 2018
Oleh : Pdt. Jusuf B.S.

WAHYU 19a:1-10. PERJAMUAN KAWIN ANAK DOMBA ALLAH
WAH 19:1-5. SURGA BERSUKACITA,
SEBAB SUNDAL BABEL SUDAH BINASA.
WAH 19:1. SUARA BESAR DI SURGA.
Wah 19:1a. Dan sesudah hal2 ini.
Ini sesudah Babel dihukum habis, tidak
muncul lagi seperti kisaran dibuang ke
laut. Yang lain (Antikris dll) belum!
Wah 19:1b. Kudengar satu suara besar
dari orang banyak di dalam Surga.
Siapa orang banyak dalam Surga? Semua orang yang selamat dari Wasiat
Lama dan Wasiat Baru, dalam tubuh
kemuliaan. Roh orang yang mati dalam
zaman Antikris ada di Mezbah Korban
Bakaran, mungkin bangkit ber-sama2 2
Saksi. Suara besar sebab sukacita, Allah
menggenapi keadilanNya dan menghukum Babel.
Wah 19:1c. Mengatakan haleluya.
Pakai bahasa apa? Bahasa Roh Kudus,
sebab semua bahasa cacat, ada maki2nya dan terlalu primitif untuk Surga.
Adam dan Abraham belum pakai bahasa Ibrani (semua bahasa adalah akibat kutuk Babel).
Wah 19:1d,e,f,g,h. Keselamatan,
kemuliaan, hormat, dan kuasa bagi
Tuhan Allah kita.
Keselamatan, lepas dari bahaya dan
maut di dunia Yun 2:9, tetapi yang penting selamat kekal di Surga kekal Kis
4:12 dan ini harus diteruskan pada
orang lain Mrk 16:15 jadi garam dan
terang dunia apalagi untuk seisi rumah
sendiri Kis 16:31.
Suci itu mulia, dosa itu hina 1Tes
4:7. Tuhan itu maha mulia dan mengolah kita yang mau menderita Pil 1:29
seperti dan karena Dia Ibr 2:10, sehingga akhirnya jadi seperti Kristus dalam kemuliaanNya 2Kor 3:18.
Putra manusia Yesus yaitu Tuhan
dan Allah kita, taat pada BapaNya, sehingga ditinggikan di atas se-gala2-nya
Pil 2:7-11. Begitu juga kalau kita taat dipimpin Roh itu hidup yang kehormatan di hadapan Allah seperti Kristus
Rom 2:29.
Dia maha kuasa, tetapi juga Ia
memberikan kuasaNya kepada kita
melalui Roh Kudus Kis 1:8, Luk 24:49.
Sebab itu kalau kita terus taat dipimpin
Roh, kita juga dapat kuasa atas segala
kekuatan musuh.
Allah kita memang patut dipuji dalam se-gala2nya, tetapi juga Ia memberikan pada kita kemuliaan ilahi sampai kekal di Surga sesuai dengan jumlah
yang kita terima di dunia .
WAH 19:2. PUJIAN BAGI HAKIM
SEGALA HAKIM.
Wah 19:2a. Sebab benar dan adillah
segala penghakimanNya.
Allah adil, tidak membedakan orang
Rom 2:11, Kis 10:34. Juga orang2Nya
sendiri kalau berdosa dihukum seperti
Musa Kel 4:24, Israel, Daud dll. Kalau
belum dihukum bukan berarti bebas,
pasti kena. Harus dibereskan betul2.
Wah 19:2b. sebab Ia telah
menghakimi sundal besar itu.
Dulu ia bermulut besar tidak akan menderita atau meratap, tetapi bersundal

Wah 18:7. Tetap kena hukuman Allah.
Tetapi yang hidup berkenan pada Allah
dapat pahala bukan hukuman.
Wah 19:2c. yang merusakkan bumi
dengan persundalannya.
Orang yang berzina menyeret orang
lain dalam dosa zina dan jadi alat iblis
dan dosa ini terus menyeret orang2
lain sampai seluruh bumi. Sekalipun tubuh ini ada naluri sex tetapi bukan untuk persundalan 1Kor 6:13, melainkan
untuk Tuhan, hidup dalam kesucian bujang, nikah, keluarga, Gereja dan sampai seluruh bumi, maka ia akan bersukacita dalam kesucian (tidak seperti
perempuan Samaria itu Yoh 4:13-14)
dan mengalami rencana Allah yang
indah2 sampai kekal.
Wah 19:2d. dan telah membalaskan
darah hamba2Nya pada tangannya.
Misalnya Herodes yang membunuh Yohanes karena dosa zina, Daud membunuh Uria karena berzina pada istrinya, pasti dibalas.
WAH 19:3. SUNDAL BABIL BINASA
SELAMANYA.
Wah 19:3a+b. Dan lagi mereka
berkata: Halleluya dan asapnya naik
se-lama2nya.
Di dunia bergumul dengan pekerjaan
setan dan perzinaan (jasmani, rohani)
kita tetap bisa menang dan bisa halleluya tetapi dengan menderita, mematikan daging, tetapi di Surga dengan
sukacita sebab sudah menang, tidak
berperang lagi dan tidak celaka seperti
orang2 najis ini, mereka menderita
dalam api dan asap siksanya naik selama2nya Wah 14:11.
WAH 19:4. MAKHLUK SURGAWI
MENYEMBAH ALLAH.
Wah 19:4a. Dan ke-24 tua2.
Inilah orang2 yang ikut memerintah dengan Tuhan Mat 19:28 yaitu 12 Rasul
hujan Awal dan 12 Rasul hujan Akhir
(seperti Meja Roti Pertunjukkan). Dalam Gereja. Tuhan tetap ada pemimpin2 seperti dalam hujan Awal Ef 4:11,
disini Tuhan memakai 12 Rasul hujan
Akhir untuk menyempurnakan Gereja
(seperti gandum sampai matang untuk
dituai), baru Tuhan Yesus datang mengambil GerejaNya.
Wah 19:4b. dan ke-4 makhluk hidup
itu.
Ini bukan manusia tetapi sangat suci,
sebab tingkatannya dalam tahta Allah,
se-olah2 “menjaga” tempat kesucian
Allah Yeh 1, Wah 4:8.
Wah 19:4c. tersungkur dan
menyembah Allah.
Semua tersungkur menyembah Allah,
sebab Allah patut disembah dari kekal
sampai kekal.
Orang2 yg suka menyembah Allah,
menjadi kuat sekali, sekalipun masih di
dunia Luk 24:49 apalagi di Surga, indah,
senang, puas. Musa pun dalam hadirat
Tuhan jadi luar biasa 2Kor 3:7, Kel
34:30.
Wah 19:4d. Katanya: Amin! Haleluya!
Lekat dengan Tuhan 100% menang,
sekalipun masih di dunia, tidak kuatir,

takut bimbang dll tetap memuji Tuhan
dan mengaminkan janji2 Tuhan, apalagi
kalau di Surga, tidak ada musuh,
perang sudah selesai.
WAH 19:5. SUARA DARI TAHTA.
Wah 19:5a. Dan suatu suara keluar
dari tahta berkata:
Siapa di tahta? Allah (Wah 5:6) dan
orang2 sempurna Wah 3:21.
Suara siapa? Bukan Allah, sebab katanya: Pujilah Allah kita. Luar biasa,
manusia duduk di tahta Allah, menjadi
Allah Yoh 10:35, Mat 5:48, Ibr 2:6-7.
Bersukacitalah dalam pencobaan dan
pengolahan yang sakit, hasilnya luar
biasa, akan tumbuh makin suci seperti
Kristus dan Allah kita.
Wah 19:5b+c. Pujilah Allah kita, kamu
semua hamba2Nya.
Sekalipun sudah di Surga, terus memuji2 Allah sebab ini membawa kepuasan, kenikmatan dan sukacita, lebih2 sebab cinta & kagum dan heran
akan kebesarannya yg tidak terhingga.
Di Surga tetap hamba? Di dunia
hamba harus taat sampai mati Pil 2:8,
tetapi di Surga masih ada banyak proyek yang indah2 tidak ada yang gagal,
tidak ada pergumulan dan tidak ada
musuh, mengerjakannya seperti hoby
sukacita terus, tiada habisnya. Begitu
indah jadi hamba Allah di Surga.
Wah 19:5d+e. Dan kamu yang takut
akan Dia, kecil, besar.
Di dunia orang takut sebab takut celaka
atau dihukum. Tetapi kita takut supaya
jangan menyakiti hati Tuhan, karena
cinta, tetapi tetap harus menyangkal
diri. Di Surga juga takut karena cinta
tetapi tidak ada salah lagi, tidak ada
tubuh daging dan iblis melainkan semua rapi, teratur, indah, suci, betul,
senang sekali.
Masih ada kecil besar sesuai tingkat
kita di dunia, tetapi tanpa dosa seperti
iri, sombong dll, bersekutu dengan sangat sukacita.
WAH 19:6-10. PERJAMUAN KAWIN
ANAK DOMBA ALLAH.
WAH 19:6. SEGENAP SURGA MEMUJI
ALLAH.
Wah 19:6a. Dan saya mendengar
seperti suara perhimpunan orang
banyak.
Semua memuji Tuhan tidak seperti di
dunia. Mengapa? Di Surga:
1. Kita melihat kemuliaan Tuhan (di
dunia harus dengan iman).
2. Allah memang maha luar biasa, patut dipuji, disembah dan dicintai.
3. Kita langsung mengerti dengan lengkap, tidak bisa tertipu atau keliru tambah kagum sekali.
4. Tidak ada penghalang dan musuh, dll
sehingga bisa memuji Tuhan dengan
sangat senang.
Wah 19:6b. dan seperti suara air yang
banyak.
Suara air banyak seperti suara Putra
manusia Wah 1:15. Mengapa seperti
air sebab:
1. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh
Kudus tidak bisa puji dan sembah Dia,
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juga di Surga, kita jadi satu dengan Roh
Kudus, sehingga makin indah dan heran
me-muji2 Tuhan.
2. Air gambaran dari puas, kenyang,
sukacita Yoh 4:14, Yez 47. Begitu dalam, tiada terduga dalamnya.
Wah 19:6c. dan seperti bunyi guruh
yang kuat.
Seperti suara Tuhan Wah 4:5 / 10:3-4
juga 4 makhluk hidup Wah 6:1. Menakutkan bagi orang dosa tetapi suatu
rahasia yang sangat indah bagi orang
suci Wah 11:19. Di Surga tidak ada
orang dosa, kita bersukacita sebab menikmati rahasia Allah yang dalam2 yang
sekarnag menjadi kenyataan bagi kita.
Wah 19:6d. mengatakan: Halleluya.
Iman, harap selesai, tinggal cinta dan
me-muji2 Tuhan dengan kagum2 dan
sukacita.
Wah 19:6e+f. Karena Tuhan yang
maha kuasa memerintah.
Di dunia pun tidak perlu takut, pasti
menang sebab Allah maha kuasa. Apalagi di Surga, tinggal menikmatinya untuk kekal. Kita ikut memerintah dengan
sukacita dan dengan kekaguman untuk
kekal.
WAH 19:7. PERNIKAHAN ANAK
DOMBA.
Perjamuan Kawin Anak domba.
Mengapa pakai istilah Anak domba,
mengapa tidak pakai yang lebih hebat
seperti Allah yang maha kuasa. Raja
segala raja dll. Justru Tuhan Yesus
sebagai Anak domba, Ia dikorbankan
untuk menebus, mengolah istrinya dari
manusia berdosa yang kedagingan bisa
menjadi sempurna seperti Dia. Ini hasil
pengorbanan! (juga suami harus berkorban seperti Anak domba, seperti
Ayub dll, tetapi tetap tegas dalam kesucian atau sebaliknya, yang rohani
mau korban!).
Dalam dunia roh tidak ada sex dan
pernikahan Mat 22:30. Mengapa pernikahan. Kasih tertinggi antar manusia
adalah dalam nikah, 1+1=1. Allah itu
cintaNya sempurna. Begitu kalaurohani
kita jadi sempurna itu diukur dari kasih
kita pada Tuhan (dan sesama 1Yoh
4:20) 1Kor 13:13. Begitu besar rencana
Allah bagi manusia, Ia berkorban sampai jadi satu dalam kasih seperti suamiistri Ef 5:31,33 (Sempurna bisa digambarkan lagi dengan ber-macam2 kiasan
lainnya, misalnya sempurna seperti
Allah, jemaat anak sulung dengan hak 2
kali ganda, imam besar, Ruangan Maha
Suci, Yerusalem baru dll). Sebagai
mempelai artinya, orang sempurna itu
kasihnya sempurna!
Dalam Wah 12:1 Gereja seperti
perempuan yang ber-biak2, ini belum
Gereja yang sempurna, seperti disini.
Begitu heran Allah itu merencanakan dan menggenapkan rencanaNya
sampai manusia bisa jadi sempurna.
Wah 19:7a+b. Marilah kita bergembira
dan bersukacita, dan memberi hormat
kepadaNya.
Sukacita tanpa dikurangi (bukan saldo)
dan tidak berakhir.
Patut dihormati, bahkan dengan cinta
sebab sangat baik dan besar kasihNya,
sebab itu tahanlah dalam pengolahan
selama di dunia!
Wah 19:7c. Karena pernikahan Anak
domba telah tiba.
Bila saatnya? Tidak mungkin sebelum
pengangkatan, sebab ini terjadi di

Surga, juga tidak sesudah perang Harmagedon. Ini terjadi waktu di dunia
dikuasai zaman Antikris dengan sundal
Babel sebagai pengantinnya, di Surga
terjadi Perjamuan Kawin Anak Domba.
Di bawah seperti neraka di dunia, di
atas (di Surga)ada kesukaan yang besar
sambungannya dari 3,5 tahun I yang
seperti Surga di dunia.
Wah 19:7d. dan istriNya telah
mempersiapkan dirinya.
Istri Anak domba atau tubuh Kristus itu
ada 3 tingkat (Ruangan Maha Suci,
Ruangan Suci dan Halaman dan
Ruangan Maha Suci adalah golongan
yang sempurna).
WAH 19:8. PENGANTIN KRISTUS
TELAH SIAP.
Wah 19:8a. Maka dikaruniakan
kepadanya.
Inilah mempelai Kristus.
(Dari Surga tingkat2nya berbeda, tetapi
karena kasih tidak ada yang iri. Semua
ditentukan di dunia). Sebab itu jangan
kumpulkan yang fana tetapi yang kekal
Yoh 6:27, Luk 10:42 seperti Maria.
Jangan mulia di bumi tetapi rendah di
Surga. Jangan cari kepujian manusiawi
tetapi dari Allah Rom 2:29. Di Surga tidak ada tambahan lagi. Jangan pensiun
di dunia. Pakai kesempatan emas hidup
di dunia dalam pimpinan Roh. Harus
mau sengsara karena Kristus Rom 8:1718 mau diolah Yes 64:8, Yoh 21:18.
Mau dengar nasehat atau teguran,
jangan sombong. Ams 29:1. Limpah
kekuatan dari Tuhan 7 KPR, sehingga
jadi kaya dalam perkara2 yang kekal.
Wah 19:8b,d. Supaya ia berpakaian
dengan Linen halus karena Linen halus
itulah kebenaran orang2 kudus.
Betul2 benar di hadapan Allah (MAK
DSY) dan taat akan kehendakNya sehingga berkenan pada Tuhan Kol 1:10.
(Ingat dusta dan benci itu dari iblis dan
umat Tuhan itu suci dan kasih apalagi
di Surga).
Wah 19:8c. Yang bersih dan
bercahaya.
Bersih seperti belum pernah berdosa
Wah 3:4 sebab semua sudah beres dengan tuntas. Bahkan juga tidak jadi
batu sontohan. Bersinar dengan apa?
Dengan terang kemuliaan Allah Ams
4:18. Memang ini ber-tingkat2 Maz
48:2, dan yang sempurna itu sampai seperti Kristus, Ruangan Maha Suci 1Kor
11:1, Mat 5:48, mau dibersihkan terus,
jangan keras hati, mau dinasehati bahkan mau taat sampai mati seperti
Kristus Pil 2:8.
WAH 19:9. UNDANGAN PERJAMUAN
KAWIN.
Wah 19:9a+b. Lalu Ia berkata kepada
saya:
Ini malaikat, bukan Tuhan, tidak mau
disembah. Tuhan bisa memberi pengertian langsung (dari Firman Tuhan
dan Roh Kudus) lewat orang2 suci atau
malaikat, lewat mimpi atau peristiwa2
bahkan juga lewat keledai seperti Balhum. Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi kadang2 harus menunggu 1Taw
16:11, Maz 25, tetapi ini jadi pengolahan, tunggu dalam kesucian, dengan
iman dalam pimpinan Roh Kudus.
Wah 19:9c+d. Tuliskanlah,
berbahagialah mereka yang dipanggil.
Siapa yang diundang? Yang ikut, semua
orang yang bangkit dan yang ikut
pengangkatan dan yang sempurna.
Semua tertulis dalam buku Hayat. Sahabat Mempelai adalah yang belum

sempurna. Semua dapat kesempatan
yang sama. Ingat undangan dibagi di
dunia, bukan di Surga. Ada yang tidak
mau, baik orang dosa, juga orang beriman yang cari dunia Luk 14:15. Tuhan
tidak bedakan orang termasuk Lazarus
dan Zakheus pemeras itu.
Tuhan yang memulai dan meneruskan sampai akhirnya, Dia setia Pil
1:6, 2Tim 2:13, tetapi kita harus setia
dan taat di jalan sempit sampai ke
akhir, dalam kesucian, lebih2 dipimpin
Roh.
Inilah bahagia yang sesungguhnya,
sekalipun Lazarus, Yusuf-Maria, bukan
seperti Herodes dan orang kaya itu.
Jangan cari bahagia fana dan dosa, jangan sampai tertipu.
Wah 19:9e. kepada Perjamuan kawin
Anak domba.
Bisa bersukacita jasmani dan rohani
dengan tubuh kemuliaan, tanpa bisa
sakit atau bisa mati, dalam 3,5 tahun di
atas (bandingkan Es 1:3-5, 180 hari)
disambung 1000 tahun di bumi ini dan
kekal dalam Surga Bumi Baru, seperti
lautan yang tidak terseberangi dan
tidak terduga dalamnya Yez 47, Yes
33:21, tanpa akhir.
Wah 19:9f. Dan ia berkata kepada
saya, inilah perkataan Allah yg benar.
Banyak orang pikir percaya pada Tuhan
itu celaka, sebab banyak larangan Yes
28:13. Tetapi Firman Tuhan itu kebenaran Yoh 17:17.
WAH 19:10. SEMBAHLAH ALLAH.
Wah 19:10a. Dan saya jatuh pada
kakinya untuk menyembah dia.
Jangan kagum lalu menyembah, ini
kelemahan manusiawi, suka mengkultuskan orang yang dikagumi; orang
ini diperalat iblis untuk menjeratnya
Ams 27:14,21; 29:5. Berterimakasih
dengan mendoakan baik2. Boleh beri
rekomendasi dll dengan tulus, tetapi
jangan dipuji atau dikultuskan, hanya
Tuhan Yesus yang boleh dipuja.
Wah 19:10b. Tetapi ia berkata kepada
saya, jangan lakukan itu.
Orang yang dipuji harus menolak,
sekalipun ia jadi berkat, sebab kepujian
itu milik Tuhan Yes 42:8, Yoh 3:30. Jangan seperti Lucifer! Ini jadi dosa yang
sangat jahat Kis 14:14-20. Jangan juga
dinikmati dalam hati, tetapi bolehbermegah2 dalam Tuhan dengan penuh
syukur akan anugerahNya 1Kor 1:31.
Wah 19:10c. Saya ini sesama hamba
dengan engkau dan dengan
saudara2mu.
Ingat semua dari Tuhan 1Kor 4:7, akui
semua dari Dia pada Tuhan dan sesama
2Sam 7:18. Michail merasa pantas
sebab itu ia direndahkan Tuhan 2Sam
6:20-23, 1Pet 5:5.
Wah 19:10d. Yang mempunyai
kesaksian Yesus.
Punya kesaksian Yesus, dan pekerjaan
Tuhan Yesus baik tentang penebusan
dan penyempurnaan, itu semua pekerjaan Tuhan Yesus 1Kor 1:6, Wah
1:2,9. Beritakan dengan kuasa Allah
supaya jadi berkat.
Wah 19:10e. Sembahlah Allah, karena
kesaksian Yesus adalah roh nubuat.
Yang punya kesaksian Yesus punya Roh
nubuat yaitu Roh Kudus yang menubuatkan tentang hal2 yang akan datang, tahu2, mengerti rahasia2 yang
akan datang, punya patokan, sehingga
tidak takut atau jatuh dalam hari2 yang
dahsyat Wah 22:11.

