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WAHYU 21:1-14. SURGA BUMI BARU DAN YERUSALEM BARU
WAHYU 21:1-8. SURGA BUMI BARU.
Waktu: Sesudah kiamat dan Tahta
Putih yang Besar.
WAH 21:1. SURGA BUMI PERTAMA
DAN SURGA BUMI BARU.
Allah itu kekal dan Ia yang menciptakan
Surga Bumi dan isinya, tetapi satu kali
akan dibakar habis 2Pet 3:10, tidak ada
sisa, tidak ada apa2. Yang tersisa hanya
isi Surga, Neraka dan isinya (Neraka
tidak perlu dibakar, sedang terbakar
dan dilempar dalam Tasik api, tempat
sengsara yang lebih dahsyat) dan
manusia.Lalu Allah menciptakan lagi
dalam sekejab Surga Bumi Baru.
Ini terjadi pada hari Kiamat. Sementara itu dimana isi Surga dan isi
bumi, segala orang benar dan orang
dosa dan isi Neraka? Dalam tubuh kebangkitan tidak diperlukan tempat istirahat fisik dan semuanya itu diciptakan kembali dalam sekejab.
Ini adalah akhir dari orang percaya
yang taat dan orang2 yang tidak mau
percaya pada Allah yang memberontak,
tidak mau taat, tetapi percaya pada
dusta iblis.
Kelepasan dari dosa sebab ditebus
Kristus itu sudah sangat indah di dunia,
tetapi itu bersambung terus sampai
Surga. Dan heran sesudah Surga yang
sekarang akan ada lagi Surga dan Bumi
yang baru yang mutu, tingkat dan segala2nya jauh lebih tinggi dan indah.
Riwayat Bumi Pertama.
Sesudah diciptakan begitu indah, puncaknya adalahTaman Eden. Tetapi oleh
dosa bumi dirusakkan, puncak kerusakan itu dalam zaman Antikris tetapi
dipulihkan dalam kerajaan 1000 tahun.
Sesudah ini kiamat dan bumi habis.
Sesudah Tahta Putih Yang Besar, Allah
menciptakan lagi Surga Bumi Baru yang
betul2 baru (sistemnya dan segala2nya) sangat indah untuk orang
percaya yang sudah memakai tubuh
kemuliaan.
Surga pertama.
Sesudah mati, yang percaya dan setia
langsung masuk Surga, sangat indah
dan senang, tetapi tidak lagi ada
perubahan dalam tingkatan rohani dan
pahala.
Surga Pertama juga habis waktu
kiamat diganti dengan Surga Bumi Baru, yang ber-juta2 kali lebih baik dari
Surga pertama. Orang dalam Surga I,
meneruskan dalam Surga Baru.
PERBEDAAN SURGA BUMI PERTAMA
DAN SURGA BUMI BARU.
Surga pertama adalah tempat Allah
melaksanakan penebusan manusia,
sebab masih ada hubungan dengan
iblis dan dunia gelap, sebab manusia
diolah dalam tubuh daging di Bumi Pertama. Sesudah manusia mati, pengolahan baginya selesai dan tidak bisa
berubah lagi. Iblis dan tentaranya
masih boleh masuk Surga untuk menu-

duh umat Tuhan di hadapan Tuhan
sebab iblis ada andil karena kejahatannya. Tuhan mengikuti terus pergumulan antara gelap dan terang sampai
dalam segala pelosok alam berzakh.
Surga Bumi Baru. Sesudah kiamat,
orang dosa pergi ke rumah bapanya
dalam Tasik api dan orang yang benar
meneruskan dari Surga pertama ke
dalam Surga Bumi Baru yang 100%, terpisah dari Tasik api dan terpisah sampai
dalam ingatan, tidak ada hubungan untuk kekal. 2Tes 1:9, Yes 65:17. Pengolahan sudah berhenti sesudah panen
umat Tuhan selesai dalam zaman
Antikris, dibawa masuk dalam Surga
Bumi Baru.
Tidak ada laut dalam Surga Bumi
Baru.
Ini tempat orang2 dosa; Antikris keluar
dari sini Wah 13:1, Dan 7:3. Dalam Surga Bumi Pertama laut atau golongan
iblis masih ada disinisebab pergumulan
gelap dan terang belum selesai. Tetapi
sesudah kiamat, dalam Surga Bumi
Baru, rencana Allah sudah tamat, gelap
dan terang terpisah untuk kekal,
betapa sukacita dan mulia dalam Surga
Bumi Baru, mutlak tanpa kegelapan.
WAH 21:2-4. KEADAAN BARU.
Waktu: Terjadi sesudah Pesta Kawin
Anak Domba dan itu sudah bagian dari
kekekalan, tidak akan keluar lagi dari
Surga kekal.
Kota Yerusalem. Mengapa mempelai Kristus diumpamakan seperti kota,
dengan banyak rumah tempat tinggal
1Kor 3:16. Tuhan tinggal dalam kita sejak di bumi (sehingga bisa diolah dan
tumbuh bahkan sampai sempurna) dan
kelak di Surga terus menerus tinggal
bersama, apalagi sebagai mempelai
Kristus, tinggal bersama jadi satu,
penuh kasih seperti suami istri Ef 5:3133. Allah tinggal dalam kita dan bergerak, memimpin kita 2Kor 4:16 dalam
banyak karya2 ilahi yang heran Maz
60:14, Kej 41:38, Dan 1:20. Roh Kudus
bisa bebas bekerja di dalam kita
tergantung dari pengertian, ketaatan
dan penyerahan masing2, semua di
dalam kesucian, maka karya Allah akan
tampak di dalam kita.
YERUSALEM BARU ITU:
1. Turun dari Allah, keluar dari Surga
ke Bumi. Dahulu Tahta Allah, Ruangan
Maha Suci paling dalam sebab di Luar
Halaman ada dosa; sekarang Yerusalem
keluar di tengah2 bumi, sebab semuanya suci. Ada persekutuan yang manis
dalam kesucian Allah.
2. Yerusalem baru adalah tingkat yang
tertinggi dan termulia di Surga Bumi
Baru. Ini golongan orang yang sempurna (Wah 14:1-5, 144.000). Masing2
ada dalam tingkatan kemuliaan yang
sesuai dengan ukuran terakhir di dunia,
sebab dunia ini tempat pengolahan,
sekolahnya. Jangan lupa yang lebih
tinggi yang melayani, sebab yang sombong direndahkan. Dan semua dalam

tubuh kemuliaan. Tampaknya semua
bisa masuk dalam Yerusalem baru,
tetapi tempatnya yang tetap ditentukan oleh tingkatan rohaninya masing2, sebab itu jangan hidup sia2 di
dunia, tetapi naiklah se-tinggi2nya di
hadapan Allah.
3. Kasihnya seperti suami istri. Begitu
heran, sudah indah, penuh sukacita
dan penuh dengan kasih, sangat menyenangkan untuk kekal.
4. Suci, maha suci, bahkan seluruh Surga Bumi Baru itu suci dan tidak ada
dosa. (Dosa itu celaka dan sumber penderitaan, tetapi suci itu indah, kata
kunci dari Surga Wah 4:8), bahkan
tetap suci kekal se-lama2nya. Semua
bisa memandang dan berhubungan
dengan Allah (Mat 5:8) lebih dari di
dunia.
5. Terhias bagi suaminya. Disini sudah
selesai terhias, tidak ada tambahan
lagi. Terhias itu di dunia. Dengan apa?
Tit 2:10. Dengan segala kata2, perbuatan, pengorbanan yang berkenan kepada Tuhan (sesuai Firman Tuhan) dengan tulus, dari, oleh dan untuk Tuhan
saja Rom 11:36. Banyak hiasan: Ayub,
Yusuf, Yusak, Daud, Daniel dkk dll, yaitu
hidup yang seperti Kristus. Semua
kemuliaan dunia, gelar, kedudukan
(seringkali kita masih bangga, memang
ada harganya, tetapi semua itu kosong,
gundul di hadapan Allah Luk 12:21,
Wah 3:17-18, 1Kor 3:15 Orang yang
mengerti lebih bangga daripada segala
kemuliaan yang fana!). Milikilah perhiasan2 yang kekal untuk Kristus, yaitu
kekasih dan suami dari Gereja.
KEADAAN SURGA BUMI BARU YANG
BARU DAN INDAH.
1. Bebas penderitaan untuk kekal. Kesukaan yang menunggu kita itu luar
biasa (Kej 49:15), tidak ada air mata
untuk kekal. Di dunia ada saldo sukacita di tengah2 penderitaan Yoh
14:22,24, Kis 16:25, tetapi disini murni
kesukaan, tidak ada dukacita dan
penderitaan.
2. Kuncinya adalah bebas dari dosa,
sebab dosa itu merusak manusia dan
bumi Kej 2:17; 3:16-19. Di bumi yang
baru tidak lagi ada yang rusak, layu
atau mati. Dan manusia dalam tubuh
kemuliaan tidak bisa sakit, sedih, rusak,
mati, tetapi hanya bisa senang, puas,
sukacita, gembira untuk kekal. Dalam
Surga Bumi Baru sama sekali tidak ada
dosa, hanya kesucian dan kasih, sebaliknya di Neraka, lebih2 dalam Tasik
api, dosa terus ber-tambah2 dan
meningkat sampai sempurna dengan
segala akibatnya, penderitaan dan air
mata, tetapi tanpa kematian. Beda Surga dan Neraka itu karena dosa. Begitu
dalam hidup kita. Hal2 yang pertama
(dari Adam I) sudah lenyap, diganti
oleh hal2 indah dariAdam terakhir yang
tidak lagi berubah. Inilah pengharapan
yang sangat keberkatan Tit 2:13, tidak
akan hilang Ams 13:18. Betapa indah
bentuk hidup yang mati lepas dari dosa
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(di dunia, bisa dialami di dalam Kristus)
apalagi di Surga dan Surga Baru, mutlak
tidak ada dosa lagi.
WAH 21:5-6. SUDAH DIKERJAKAN.
TL: Sudah genap. Ada 3 kali kata2 ini
ditulis.
1. Di Golgota Yoh 19:30. Kita sudah
menikmati hasilnya, mati lepas dari
dosa dan bisa melakukan kehendak Tuhan dan tumbuh sampai seperti Kristus. Ini bisa kita lakukan bahkan dengan Roh Kudus jadi mudah dan
senang. Hasilnya Gereja disempurnakan (Wahyu bagian I).
2. Dalam perang Harmagedon Wah
16:16-17. Semua yang melawan Tuhan
selesai dihukum Tuhan. Semua Meterai, Sangkakala dan Bokor selesai dicurahkan, penuaian orang benar selesai,
Antikris dan nabi palsu dilempar dalam
Tasik api dan iblis dirantai dalam Sumur
Tanpa Dasar (Wah bagian II).
3. Dalam perang Gog dan Magog. Wah
21:6. Semua pihak gelap dihukum dan
dilempar dalam Tasik api dan pihak
terang masuk dalam Surga Bumi Baru
yang mutlak tanpa dosa dan kegelapan.
Disini seluruh rencana Allah selesai
100% sangat indah dan sukacita. Semua diselesaikan dengan kemenangan
dalam peperangan terakhir (Wahyu
bagian III).
Dialah Allah Alfa dan Omega (dikatakan 4 kali Wah 1:8,11; 21:6; 22:13).
Ini arti dari Allah yang kekal.
Alfa. Dia adalah permulaan dari semuanya, sebelum ada siapapun dan
apapun, Dia sudah ada.
Omega. Dia yang terakhir. Kalau
ada yang berakhir (ciptaan Allah tidak
berakhir), Dia lebih dari itu. Inilah Allah
yang kekal, yang tidak bisa kita mengerti dengan pikiran manusia sekarang yang sangat cupet. Betapa indah
hidup sukacita dan mulia di dalam
Kristus, Allah yang kekal.
ALLAH MEMBERI MINUM BAGI YANG
HAUS.
Kita sudah sempurna dalam keselamatan, tidak akan berdosa lagi. Tetapi
mengapa masih perlu minum, masih
perlu Allah? Sebab cinta, tidak bisa
dipisahkan. Dahulu Bapa, Putra dan
Roh Kudus, lekat jadi satu, sekarang
kita masuk dalam Kristus, Kristus jadi
Kepala kita dan dengan demikian kita
masuk dalam persekutuan yang tertinggi dan termulia, yang indah, senang
dan penuh kasih untuk kekal!
Ini air kehidupan. Mengapa perlu?
Bukankah kita sudah hidup? Ya kita
hidup karena Allah, tidak bisa lepas,
seperti kepala dan tubuh, kalau dipotong mati. Betul tidak ada dosa, tetapi
kita tidak bisa dan tidak mau lepas dari
Allah yang kekasih, jadi satu untuk
kekal, kita tidak bisa hidup tanpa Allah,
kita membutuhkanNya karena kasih.
Orang yang mengerti rahasia ini sekarang, tidak akan jatuh, tetap selamat
dan bisa tumbuh sampai seperti Kristus
sampai akhir. Ini sama seperti Trinitas,
yang tidak bisa dan tidak mau terlepas
satu sama lain, tetapi tetap bersatu
dan jadi satu.

WAH 21:7. WARISAN PUTRA2 ALLAH
YANG MENANG.
Putra2 Allah (Rom 8:14) sebab sudah
lahir baru, penuh Roh Kudus dan Firman Tuhan, taat dipimpin Roh, pasti
bisa menang. Orang yang jatuh bangun
dalam dosa itu belum menang. Teruslah tinggal dalam Kristus (Ruangan suci). Di dunia masih bisa berubah, tetapi
yang setia sampai akhir, tetap dalam
Tuhan (terus menang) akan jadi putra
Allah untuk kekal dan menjadi waris
Allah yang kekal.
WAH 21:8. ANAK2 IBLIS, TERIMA
WARISAN BAPANYA.
Hanya ada 2 golongan 1Yoh 3:10. Saat
terakhir di dunia itu menentukan.
Putra2 iblis akan ikut bapakbya ke
dalam Tasik api.
Tanda2 orang yang jadi anak iblis
adalah hidup dalam dosa dan akibatnya
berakhir dalam Tasik api.Anak2 Allah
itu sudah mati lepas dari dosa, ikut
Allah Bapa ke Surga Bumi Baru. Setialah
sampai ke akhir.
WAH 21:9-27. YERUSALEM BARU.
WAH 21:9-10. MEMPELAI
PEREMPUAN ANAK DOMBA ALLAH.
Ayat 8 tentang Tasik api, ayat 9 tentang
Yerusalem baru. Dua ujung dari manusia yang mau percaya dan yang
tidak, nyata benar bedanya. Di dunia
orang berdosa dan benar, orang percaya dan tidak campur baur, juga
dalam Gereja seperti gandum dan
lalang, kadang2 sulit dibedakan.
Ingatlah, akhirnya sangat2 berbeda.
Mempelai perempuan adalah tingkat
tertinggi (ada lagi sahabat dan undangan), seperti dalam Kemah Suci dan
Surga Bumi Baru.
Yohanes berbicara dengan malaikat2,
ini pembicaraan antara zaman lalu dengan malaikat2 dari zaman yang akan
datang dan keadaan2 terakhir. Ini
hanya mungkin oleh Allah. Allah kita
menguasai waktu, bisa maju-mundur
dan membawa orang maju mundur
dalam waktu.
Hubungan dan peraturan suamiistri jasmani dalam Alkitab, itu juga
terjadi secara rohani. Sangat indah,
istimewa kasihnya, menjadi satu, sehati
bukan bertentangan. Taat akan suami,
jangan pada orang lain. Begitu juga
orang2 rohani harus taat penuh pada
Kristus.
Puncak gunung adalah gambaran
dari Allah yang maha suci, dalam
puncak kesucian yang mutlak. dan juga
orang2 suci sudah diolahnya sampai
jadi sempurna seperti Dia Yoh 10:35,
Mat 5:48 dll.
WAH 21:11. YERUSALEM BARU
BERCAHAYA SEPERTI YASPIS.
Yang memiliki kemuliaan Allah.
Ini kekal, bukan yang fana. Tidak heran
Bapa memilih Yusuf dan Maria yang
sangat miskin, tetapi mulia di hadapan
Allah. Bagaimana kita dihadapan Allah.
Jangan penuh dengan gelar, uang,
kemewahan, tetapi seperti bambung di
hadapan Allah. Jangan kagum, bangga
dengan melihat kemuliaan yang fana,
bisa sesat dan kecewa.

Dan cahayanya seperti permata yang
paling berharga, seperti permata
Yaspis.
Ingat bukan cahaya kemuliaan jasmani,
tetapi seperti kemuliaanligabis! Ini
tingkat tertinggi (ingat Mat 20:26-28)
yaitu sempurna.
Permata Yaspis ini adalah kemuliaan Allah Bapa (+ permata Sardis)
Wah 4:3, yaitu Allah yang maha suci
dan kasih adanya dan jernih seperti
kristal, semua terang. Ingat suci itu
tampak jelas seperti kristal, jernih,
tidak ada dosa yang disembunyikan.
WAH 21:12. TEMBOK DAN PINTU
GERBANG.
Mengapa ada tembok tinggi dan Pintu
Gerbang, bukankah tidak ada pencuri
dan semua taat peraturan? Ini merupakan tanda batas, sebab tetap ada
perbedaan tingkat di Surga.
1. Sesuai dengan perbuatannya Wah
22:12.
2. Itu terus mengikut kita Wah 13:14.
3. Naik lebih tinggi (dengan pengorbanan, pengertian dan ketaatan) juga
hasilnya lebih tinggi Luk 19:17.
Juga Bapa lebih dari Kristus, lebih dari
kita. 1Kor 11:3.
WAH 21:13-14. SEMUANYA 12.
Ada 12 Pintu Gerbang, 12 malaikat, 12
nama suku bangsa Israel, 12 alas, 12
nama rasul dan ukurannya juga 12 ribu
setadi.
12 adalah angka pemuridan dan
kesempurnaan.
Semua yang mau menjadi murid Tuhan
harus taat akan Firman Tuhan Yoh
8:31, menyangkal diri Luk 9:23, Mat
16:24, ada kasih Yoh 13:35 dan berbuah2 lebat Yoh 15:8. Pada akhirnya
murid itu jadi sempurna, sama seperti
gurunya, Luk 6:40.
Yerusalem baru itu terdiri dari angka
12, murid2 yang jadi sama dengan
gurunya.
Taat
dengan
segala
pengorbanan sampai mati Pil 2:8.
Ternyata Rasul ada yang jatuh
(Yudas) juga suku bangsa Israel ada
yang diafkir Wah 7:5-8, yaitu Suku Dan
dan Efraim. Mereka yang tidak setia
akan digantikan dengan orang lain Wah
2:5, Mat 21:43. Setialah sampai ke akhir, dalam segala perkara yang suci
sesuai Firman Tuhan, hendaklah kita
setia. Baik dalam keluarga, dalam Gereja, dalam pelayanan dan jabatan
hendaklah kita setia. Orang yang tidak
setia itu cacat, sekalipun masih bisa
jadi apa2, tetapi cacat. Orang cacat
masih bisa sukses (misalnya kaki patah,
buta dll) tetapi alangkah baiknya kalau
tidak cacat. Semua cacat, apalagi kalau
undur dari Tuhan akan hilang dan
diganti orang lain, sayang. Angka2 yang
dinubuatkan tetap akan digenapi,
tetapi yang tidak setia akan digantikan
orang lain.
Dengan sedih Tuhan melihat Yudas
yang tidak setia, jadi pengkhianat, sayang, tempatnya diambil orang lain Kis
1:20. Setialah sampai mati Wah 3:10,
Mat 24:13. Dalam kesetiaan itu ada
rencana Allah yang indah2. Tetapi yang
tidak setia, rencana Allah batal, bahkan
juga keselamatannya bisa hilang karena
tidak setia. Yang setia akan masuk
dalam Surga Bumi Baru bahkan sebagian ada yang sampai dalam Yerusalem baru.

