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WAHYU 21b:16-27. YERUSALEM BARU II
WAH 21:16.
UKURAN KOTA YERUSALEM.
Seperti kubus dari 12.000 setadi, seperti Ruangan Maha Suci.
Yerusalem ini merupakan tahta
Allah seperti Ruangan Maha Suci.
Selain Allah ada lagi yang duduk di
tahta ber-sama2 Kristus, yaitu orang2
sempurna yaitu buah sulung kebangkitan Mat 27:52-53 dan 144.000 orang
yang menjadi sempurna dalam 3,5 tahun sebelum pengangkatan (dalam
proses kedatangan Tuhan secepat kilat
Mat 24:27). Juga ada 4 mahluk hidup
yang ada disini seperti gambar Kerub
yang ada pada Tirai. Rencana Allah
tidak mungkin batal Luk 1:27, Ay 42:2.
Justru dalam dosa yang meningkat
hebat, juga kesucian meningkat sampai
pada kesempurnaannya Wah 22:11.
12.000 setadi (menurut kamus +
2.400 km) ~ 10 hasta (ukuran Ruangan
Maha Suci) ini adalah tempat yang
sempurna, tahta Allah. Tuhan punya
banyak hal yang jauh lebih indah. Bagi
kita ini berarti, arti rohaninya.
10 hukum Allah, orang yang taat
akan hukum Allah sampai Firman
menjadi daging, bahkan taat sampai
mati seperti Kristus Pil 2:8 akan
tumbuh sampai sempurna.
12.000 juga berarti ukuran kesempurnaan.
a. Ini orang2 pilihan dalam peperangan
yang selalu menang Bil 31:5. Dalam 7
Gereja Wah 2-3) selalu dikatakan: bagi
yang menang, dapat ini dan itu. Harus
menang, dengan Kristus.
b. Ukuran dari 12 suku bangsa Israel
yang dimeteraikan Yez 9:4 Wah 7:5-8,
ada 12.000 orangsemuanya 144.000.
Orang2 seperti ini akan tumbuh,
bahkan bisa sampai sempurna.
WAH 21:17. UKURAN TEMBOK
YERUSALEM BARU.
Tubuh kemuliaan bisa tembus tembok
dll. Ini hanya pembatas dalam bahasa
nubuatan.
Tebal tembok 144 hasta = 12x12.
Dalam Yerusalem Baru ada 12 nama
rasul2 dan 12 suku bangsa Israel. Wah
21:12,14.
12 rasul yang meneruskan kabar
keselamatan sampai di seluruh dunia
Mat 24:14; 28:19, sampai seluruh dunia
dan segala bangsa mendengar Injil dan
bertobat, baik 12 suku bangsa Israel
juga seluruh dunia (sebagai 12 bangsa
Israel rohani, sampai semua masuk
Surga Wah 21:26).
Menurut ukuran manusia, bukan
ukuran malaikat. Sekarang malaikat
lebih dari manusia, sesudah penebusan
manusia lebih dari malaikat 1Kor 6:2.
Rencana Allah bagi manusia sangat
tinggi, seperti Kristus, malaikat2 tidak
mengerti, ingin mendengarnya 1Pet
1:12. Pakai kesempatan ini baik2.

WAH 21:18.
TEMBOK YASPIS, KOTA EMAS.
Yaspis adalah permata yang paling berharga, yaitu :
Kasih Allah. Ada dalam lempeng
dada Imam besar Kel 28:20; 39:13, juga
dalam tudung Lucifer sebelum jatuh
Yez 28:13. Ini kemuliaan khas Allah,
yaitu kasih ilahi Wah 4:3.Allah itu kasih
1Yoh 4:8,16, Yoh 3:16, 1Kor 13:1-13 dll.
(Ini lain dari kasih manusiawi yang
selalu ada sebabnya, apalagi kasih iblis
yang menjadi umpan kemunafikan dan
dustanya).
Emas murni. Inilah sifat ilahi, juga
sesudah ditebus, kita punya tabiat ilahi
seperti Bapa (1Yoh 3:10), seperti Kristus 1Kor 11:1. Orang yang hidup berkenan pada Tuhan Kol 1:10 itu seperti
Allah, selalu melakukan apa kehendak
Allah seperti Daud Kis 13:22. Seluruh
kota ini adalah emas, semua orang
sempurna ini punya sifat, tabiat ilahi
yang sempurna seperti Allah Yoh 10:35.
Dalam sifat ilahi termasuk kasih (Yaspis) dan kesucian Allah yang maha suci.
Jernih, tidak ada yang tersembunyi,
begitulah orang yang sempurna, itu
suci seperti Allah Mat 5:48, Ams 4:18
seperti terang matahari (Wah 12:1).
WAH 21:19-20. 12 PERMATA ALAS
YERUSALEM BARU.
Alas tembok Yerusalem baru yang begitu tinggi (+ 2.400 km, tebalnya 144
hasta = + 65 m).
a. Kita sudah mengerti pentingnya fondasi Mat 7:24-27, sebab itu perlu belajar seluruh Firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus Kis 20:20,27, Maz
119:92.
b. Alas dalam dunia batu2 biasa, sebab
ditanam tersembunyi, tetapi pondasi
Yerusalem yang tertanam itu justru
permata2 yang mulia di hadapan
Tuhan, (sebab tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan) dan ini yang
membuat pondasi itu kuat. Ingat rahasia iman yang indah2, di dalam
perasaan hati yang suci, itulah pondasi
yang tidak tampak oleh manusia 1Tim
3:9. Sia2 dan celaka yang menyembunyikan niat jahat, seperti Saul yang
penuh tipu daya seperti iblis.
c. Alas tembok Yerusalem terdiri dari
12 macam permata, ini adalah tanda
kesempurnaan. Orang yang menjadi
sempurna punya 12 macam permata
ini dalam hidupnya. Sebab itu kita perlu
belajar seluruh kebenaran Firman Tuhan dan taat, di dalamnya ada semua
rahasia kesempurnaan yang diperlukan. Lucifer mula2 punya 9 permata,
waktu jatuh, hilang semua Yez 28:13.
d. Arti permata2 ini kadang2 sulit dimengerti, sebab disebut hanya 1 atau
beberapa kali. Tetapi ini sama seperti
12 permata lempeng dada Imam besar
yang juga melambangkan kesempurnaan. Ini memang rahasia, yaitu rahasia kesempurnaan.

e. Ini tidak tiba2, tetapi dimulai dari
permulaan sudah mau diolah dan terus
taat dipimpin Roh. Kalau jadi pemberontak, harus bertobat dahulu, jauh dari jadi permata harus taat dari permulaan.
f. Ini semua dibuat di bumi, bukan nanti di Surga 1Kor 1:7,8 jangan sia2kan
kesempatan hidup di dunia, perlu
waktu Ef 5:16.
I. PERMATA YASPIS seperti temboknya.
Artinya: Kasih. Dari dalam sampai luar
semua kasih, tidak ada tersembunyi
benci, dendam, iri dan maksud atau
siasat jahat. Di dalam dunia, kasih bisa
mengampuni, tetapi tetap harus cerdik
Mat 10:16. Persekutuan kita dengan
kasih Kristus dan kesucian itu kokoh,
bukan kasih manusiawi atau sex akan
hancur sampai dalam Tasik Api.
II. SAFIR (L,B: Nilam). Safir berarti elok
seperti dalam Kis 5:1. Juga alas kaki Kel
24:10 atau tempat duduk Tuhan Yez
1:26, dan Yez 10:6, Yez 10:1, Yes 54:11.
Alas kaki Tuhan itu Gereja Tuhan;
Umat Tuhan yang sempurna itu perjalanan (perbuatan, pengalaman) hidupnya itu indah, sebab taat dipimpin Roh
seperti pengalaman Elia dll.
Begitu Gereja akhir zaman yang melahirkan Gereja sempurna (anak laki2
Wah 12:1,5) itu jadi ajaib, hidup dan selalu berjalan dengan tanda2 dan mujizat Ibr 2:4, Mrk 16:20 (Unam atau Safir
ini).
III. MIRAH. (TL: AKIK PUTIH).
Tidak ada keterangan, ini salah satu
kemuliaan orang sempurna.
IV. ZAMRUD.
Ini warna yang indah dari cahaya pelangi di sekitar Allah Wah 4:3. (padanya
diukir nama Rubin yang hilang kemuliaannya karena dosanya yang keji Kej
49:3-4. Tetapi kemudian Musa masih
memberi berkat dari Tuhan Ul 33:6). Ini
cerita tentang kemurahan Tuhan setinggi langit Maz 103:11. Ia ingin semua
selamat 2Pet 3:9. Begitu juga kita belajar murah hati seperti Bapa Surgawi
Luk 6:36, Mat 5:7. Tetapi ingat kemurahan Tuhan itu disertai keadilan Ams
3:5, Mrk 6:8. Kalau kita bermurah hati,
juga harus mendidik!Jangan mempermainkan kemurahan Tuhan Rom 2:4.
V. UNAM.
Di atasnya permata Unam di bahu
imam besar, ditulis nama 12 suku bangsa Israel (dalam lempeng dada ditulis:
Asyer). 12 bangsa Israel dipikul di bahu
imam bear. Ini keindahan kemuliaan
dari terbeban akan jiwa2 dan terus
menggembalakannya. Yoh 21:15-18.
Orang yang mau terbeban, bahkan
seperti Kristus, terbeban sampai mati.
Yoh 10:11 bukan seperti gembala upahan, terbeban karena uang dll(ini baik
dalam dunia, tetapi tidak benardalam
Tuhan). Kita terbeban karena Kristus,
sebab cinta Tuhan dan jiwa2, mau
terbeban dan dipimpin Roh dalam
kesucian, ini sangat mulia.
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VI. RATRA CEMPAKA (TL: Piruz).
Kesaksian hidup orang yang menjadi
sempurna di dunia. Sekalipun musuh
benci tetapi mereka akan kagum bahkan kalah. Daud sebab kesaksian hidupnya cacat karena Betsyeba, tidak punya
permata ini, ini salah satu sebab, mengapa ia tidak bisa menjadisempurna.
Perhatikan kesaksian hidup kita dalam
segala segi.
VII. BERIL.
Diukir nama Dan Kid 5:14 tangan mempelai laki2 seperti cincin dengan permata Beril. Ini berarti tindakan yang
tidak pernah salah Yoh 18:38, selalu
menjadi berkat; tentu sebab mau selalu
taat dipimpin Roh dengan hikmat dan
kuasa Allah.
VIII. TOPAZ (TB: KRISOLIT)
Ay 28:19 permata dari Etiopia. Ini cerita
tentang kemuliaan memenangkan jiwa
seperti yang dilakukan Filipus Kis 8:27,
ini menjadi benih2 kekal yang dibawa
terus Yes 66:22.
Semua perlu punya belas kasihan
kepada orang2 sekitarnya Luk 10:27.
Mintalah rezeki dari Tuhan Yoh 4:32,
kalau sungguh2, pasti dapat Kej 30:10.
IX. LASUARDI. TL: Pusparagam.
Ini termasuk permata yang tidak ada
pada Lucifer. Sebab memang Lucifer
masih jauh dari sempurna, kemudian ia
berbalik Gal 3:3-4.
Memang Lucifer belum lulus semua,
bahkan karena sombongmembuat semua yang lain rusak (di Surga tidak ada
ampun 2Pet 2:4). Kita harus setiap kali
lulus ujian, jangan bereaksi dosa tetapi
tetap suci dan taat dipimpin Roh. Untuk manusia masih ada ampun, tetapi
jangan sengaja berdosa, itu celaka Ibr
3:15.
Semua permata2 ini adalah rahasia
kesempurnaan, yang akan dimengerti
dan dicapai kalau kita tumbuh terus
dalam rencana Allah, dalam pengertian
seluruh Alkitab dan 4dalam pimpinan
Roh Kudus.
X. KECUBUNG (TL: MARTAIS).
Disebut 3 kali Kel 28;19; 39:12, Wah
21:10. Tidak ada keterangan khusus,
tetapi ini hidup yang indah hasil taat
dipimpin Roh (urapan tanpa batas Yoh
3:34). Ini hidup yang berkenan pada
Tuhan. Misalnya hidup Daniel, Daud.
Memang rahasia kesempurnaan itu
belum terbuka semua, tetapi orang yg
taat dipimpin Roh akan makin limpah
dengan pahala2 ilahi.
WAH 21:21. PINTU GERBANG
MUTIARA.
Ada 12 Pintu Gerbang Mutiara di 4 sisi.
Mutiara cerita tentang pengajaran
Firman Tuhan yang dalam2. Ay 28:12.
Mutiara tidak boleh diberikan pada
babi Mat 7:6. Orang yang di Halaman,
tidak akan mengerti rahasia Firman
Tuhan Mrk 4:11. Orang yang mendapatkan permata yang elok, ia rela menjual semua yang dimilikinya sehingga
bisa mendapatkannya Mat 13:45-46.
Paulus rela menjual semua yang ada
padanya, habis2an, sebab itu ia mendapatkan rahasia2 Allah yang dalam Pil
3:7-8. Kalau orang mau rugi (termasuk
mematikan daging, mau korban apapun) mau kehilangan semua karena
rahasia Firman Tuhan yang dalam, maka ia akan mendapatkannya. Ini adalah
salah satu tanda khas dari orang2
sempurna.

Jalan2nya dari emas yang jernih.
Hidup disini tidak ada rahasia, semua
suci yang mutlak. Mulailah dalam dunia
ini, paling sedikit diantara suami istri,
jangan ada rahasia. Begitu juga dalam
Gereja, dari kelompok kecil dan seterusnya, jangan pintar berbelit dan
sembunyi, itu iblis dan kebencian Tuhan. Mau tumbuh menjadi sempurna,
jalan hidup kita harus jernih seperti
emas ini.
WAH 21:22. ALLAH ADALAH BAIT SUCI
DALAM YERUSALEM BARU.
Bait suci atau Surga itu tidak lebih besar dari Allah. Dimana ada Allah itu
Surga, itu bait suci. Tanpa Allah semua
jadi gelap, menjaditempat iblis. Hanya
ada 2 pihak. Hidup, pelayanan, Gereja
kita tanpa Allah, gelap akan masuk dan
iblis bertahta seperti Pergamus. Hati2,
jangan biarkan dosa dalam diri kita,
keluarga kita, pelayanan kita, Gereja
kita dll.
Di Surga Bumi Baru tidak ada bait
Allah. Bait Allah itulah Allah di dalam
kita. Ini kita mulai sejak dari dunia Yoh
6:56; 15:5. Kalau tiga Pribadi Allah nyata dalam hidup kita 1Kor 12:4-6 (3 jenis
anugerah dankarunia 3 Pribadi Allah),
maka hidup ini menjadi ajaib, jadi Surga
di bumi Wah 12:1, Wah 21:23.
WAH 21:23. TIDAK PERLU MATAHARI
ATAU BULAN.
Secara jasmani dunia dan isinya mati
tanpa matahari. Juga secara rohani,
Allah itu kehidupan kita. Sesudah ditebus, apalagi waktu masuk di Surga, kita
menjadi satu sebagai tubuhNya, tidak
bisa lepas, tidak lagi bisa dipisahkan
dan tetap hidup dari Allah, tidak perlu
yang lain lagi sampai kekal.
WAH 21:24. BANGSA2 YANG SELAMAT
DAN RAJA2 BUMI.
Bangsa2. Injil akan sampai ke seluruh
dunia dan dari semua bangsa2 ada
yang selamat dan ada yang jadi raja2
yang sempurna. Mat 24:14; 28:19, tidak ada yang dianak tirikan Rom 2:11.
Jangan ada kebencian rasial, tidak masuk surga, sebab semua suku bangsa
ada di Surga, kalau tidak bisa cinta, ada
benci, tidak boleh masuk Surga Wah
22:15, 1Yoh 3:15. Orang yang tidak bisa
cinta orang lain (bahkan kepada musuhnya yang membencinya, apalagi dengan kebencian rasial) tidak bisa masuk
Surga. Di mana2 selalu ada kebencian
rasial, tetapi kalau lahir baru, itu hilang.
Kalau belum itu berati belum lahir baru
atau cacat, bisa mati rohani, hilang
selamatnya. Kalau ada kasih akan ada
limpah belas kasihan untuk menyelamatkan segala bangsa.
Bangsa2 yang selamat (segala tingkatan) juga bisa berjalan di Yerusalem
baru, tetapi masing2 punya tempat
yang sesuai dengan tingkatannya!
Raja2 ini adalah tingkat tertinggi yang
dicapai di bumi bukan di Surga. Ia
penuh dengan kemuliaan dan kehormatan yang kekal Yes 66:22.
WAH 21:25. PINTU GERBANG
MUTIARA TERBUKA TERUS.
Begitu indah, tidak ada batasnya persekutuan dengan Tuhan dan satu sama
lain, sebab Pintu Gerbang terus terbuka. Tidak ada yang iri (meskipun
tingkatnya rendah), tetapi penuh syukur dan semua mau meningkat lebih

tinggi tetapi tingkatan kemuliaannya
tetap seperti tingkat terakhir di dunia;
sebab itu jangan sia2kan hidup ini,
meningkatlah terus sampai puncaknya.
WAH 21:26. KEHORMATAN DAN
KEMULIAAN BANGSA2 MASUK
YERUSALEM.
Di dunia gelar, pengakuan manusiawi,
piala dan penghargaan itu sangat berarti. Tetapi semua itu hanya sampai di
kubur, tidak ada artinya di Surga. Yang
ada artinya adalah kemuliaan dan
kehormatan bangsa2, ini yang kekal.
Inilah usaha memenangkan jiwa2, baik
dalam penginjilan, baik gembala, guru,
rasul, nabi dan semua anggota tubuh
Kristus, siapa saja, kalau kita melayani
jiwa2 (segala tingkatan) maka itu jadi
kehormatan dan kemuliaan kita, bahkan ini yang termulia. Ini tujuan Tuhan,
kasihnya akan orang berdosa dan
umatNya membuat Allah mengorbankan se-gala2nya yaitu Putra yang tunggal bagi manusia Yoh 3:16. Ini proyek
dan tujuan utama dan satu2nya. Kalau
kita ikut pelayanandalam hal ini, kita
juga akan membawa hormat dan kemuliaan bangsa2 yang kita layani
karena Kristus dengan tulus, ke dalam
Surga. Yang dibawa masuk dalam Surga
bukan hal2 jasmani, tetapi yang kekal.
Semua kepujian dan kemuliaan duniawi
berhenti sampai kubur, semua tidak
diperlukan, dibakar habis, diganti Surga
Bumi Baru, tetapi pelayanan jiwa2 ini
yang penuh kehormatan dan kemuliaan kekal. Jangan benci suku bangsa
apapun dan layani 3 angka kedatangan
Tuhan.
WAH 21:27. DOSA TIDAK BOLEH
MASUK SURGA, HANYA YANG
TERTULIS DALAM BUKU KEHIDUPAN.
Dengan alasan apapun dosa tidak boleh
masuk. Kita harus hidup dalam kesucian yang jernih, bening, tidak ada yang
tersembunyi kecuali rahasia iman, rahasia suami istri, rahasia pelayanan,
rahasia pergumulan dll sehingga tidak
ada rahasia dosa). Ingat dosa itu tidak
ada kadaluarsa, bereskan sekarang,
jangan tunda, sebab sesudah mati,
kesempatan habis dosa menjadi permanent (juga kalau dosa menjadi
sempurna, tidak bisa bertobat lagi!).
Biar nama dalam buku kehidupan dijaga (ini bisa terhapus! Kel 32:32-33.
Jangan main2, jangan sampai tergoda,
Yudas, Gehazi, Saul, Daud, Simson dll
masih bisa gugur, jangan sampai
tertipu iblis. Peperangan kita mulai dari
pikiran. Teruslah meningkat dalam kesucian, maka akan sulit jatuh, terutama
kalau betul2 mau percaya dan taat,
Tuhan sanggup memastikan keselamatan kita. Ibr 7:25, Pil 1:6.
KESIMPULAN.
Wah 21a. Surga Bumi Pertama diganti
Surga Bumi Baru sangat indah, lepas
dari Tasik api. Semua diganti baru, ya
betul2 baru, luar biasa, senang, indah
untuk kekal. Semua kemuliaan ditentukan di bumi.
Wah 21b:9-27. Yerusalem Baru itu
tidak terhingga indahnya.
Begitu mulia sampai pondasi yang
di bawah, itu terdiri dari permata,
apalagi yang di atasnya, sangat senang
untuk kekal. Semua itu ditentukan di
dunia, dan kesempatannya hanya sampai nafas terakhir atau ikut generasi
akhir zaman (1551 + 144).
Nyanyian:Hidup ini adalah kesempatan.

