
 
WAH 22:1-2. TAHTA ALLAH DAN ANAK 

DOMBA ALLAH. 
Dari tahta Allah keluar sungai air hidup, 
jalan emas dan pohon kehidupan. Ke-
tiganya ini adalah lambang persekutu-
an ketiga Pribadi Allah dalam manusia 
di Surga.  
Jadi dari tahta Allah tampak jelas 3 hal 
ini, yaitu: 
1. Jalan emas. Ini persekutuan dengan 
Allah Bapa di atas jalan emas dalam 
kesucian ilahi, dan penggenapan ren-
cana Allah sampai kesempurnaan men-
jadi nyata dalam manusia. Di Surga ma-
sing2 berada menurut ukuran tingkatan 
kesuciannya seperti yang dicapai di 
dalam dunia pada saat terakhir. 
2. Sungai air hidup, yang mengalir ke-
luar dari hati kita sejak di dunia Yoh 
4:14, Rom 14:17 dengan sejahtera dan 
sukacita di dalam Roh Kudus dan terus 
mengalir sampai dalam hidup yang 
kekal. 
3. Pohon kehidupan dengan buah2nya. 
Kita dikenyangkan dengan Firman Tu-
han dan taat sehingga Firman Tuhan 
menjadi daging dalam hidup kita dan 
tumbuh seperti Kristus dalam dunia 
dan itu menjadi ukuran kita dalam Sur-
ga sampai kekal. 

Jadi 3 hal yang tampak jelas dan 
khas keluar dari tahta Allah, itu ada 
dalam setiap orang di Surga, masing2 
sesuai dengan tingkatannya. 

WAH 22:1. SUNGAI AIR HIDUP DARI 
TAHTA ALLAH. 

Ini adalah sambungan dari yang di du-
nia Yoh 4:14, yaitu kalau percaya Tuhan 
Yesus. Yoh 7:38 dan harus terus dipe-
lihara sampai akhirnya Ams 4:23. Kalau 
di dunia tidak punya, juga tidak punya 
sambungannya di Surga, tidak masuk di 
Sana. 

Jaga kemurniannya, jangan ajaran 
Firman Tuhan tercampur dengan dosa 
atau campuran dengan akal manusia 
dan keyakinan lainnya Gal 1:6-7, 1Pet 
1:2, 2Pet 3:16. Di Surga tidak ada cam-
puran, sebab itu air hidup yang murni 
ini membuat sukacita dan sejahtera 
yang sempurna Yoh 16:24. 
Sungai ini jernih seperti kristal, dasar-
nya tampak, tidak ada yang tersem-
bunyi, dan ini terus sampai kekal, be-
gitulah sukacitanya. Tidak ada dosa dan 
akibatnya, susah, sedih atau kematian. 
Sejak di dunia orang yang percaya dan 
taat akan punya sukacita air hidup 
kekal dan ini menjauhkan kita dari 
kesukaan dosa dan dosa2nya. Sukacita 
dunia dari dosa Ibr 11:25 itu sementara 
Pkh 7:6, Ay 20:5 dan palsu Ams 14:12-
14. 
Mengalir keluar dari tahta Allah dan 
Anak domba itu.  
Ini sama seperti sungai air hidup yang 
mengalir keluar dari Mezbah Dupa da-
lam Yez 47 (sebab Mezbah Dupa itu 
masuk ke Ruangan Maha Suci Ibr 9:4. 
(Lihat bukti2 dalam buku text Wah 
21:1). Heran, kita sudah bisa memiliki 
kesukaan ilahi yang sama seperti su-

ngai air hidup dari tahta Allah ini Yoh 
4:14, Mat 25:21. 

WAH 22:2. SUNGAI DAN POHON 
KEHIDUPAN. 

2a,b. Di tengah2 jalan kota itu dan 
pada kedua sisi sungai itu ada satu 

pohon kehidupan. 
Sungai itu menembus pohon itu dan 
ber-sama2 jalan itu ketiganya menjadi 
1 seperti 3 alat dalam Ruangan Suci 
yang menjadi 1. 

Pada kedua sisi sungai air kehidup-
an itu (yang mengalir di tengah2 jalan 
dari emas) ada satu pohon kehidupan. 
Apa artinya? Dalam Eden yang hidup 
suci boleh makan daripadanya, yang 
berdosa tidak boleh. Tetapi sesudah 
masuk Surga dalam tubuh kemuliaan, 
kita punya persekutuan dengan Bapa, 
Putra dan Roh Kudus yang ada dalam 
hati kita, lengkap dengan sungai air 
hidup, pohon kehidupan dan jalan2 
emas di dalamnya tetapi masing2 me-
nurut tingkatannya.  

2c. yang menghasilkan 12 macam 
buah. 

12 = angka sempurna (Yerusalem baru).  
Pohon kehidupan dan buah2 dan daun-
nya adalah sambungannya dari yang 
sudah ada di dunia. Orang yang boleh 
makan buah ini dalam dunia, disini 
akan memilikinya juga dan terus dike-
nyangkan dan dipuaskan oleh Kristus, 
pohon kehidupan kita.  

2d. yang setiap bulannya. 
Ini di dalam kekekalan. 
Bulan disini lain dengan di bumi (2Pet 
3:8, Maz 84:11).  
Ini hanya menunjukkan suatu saat2 
tertentu yang belum kita kenal, sebab 
rahasia kekekalan tanpa akhir itu ada 
dalam tangan Allah.  

2e. menghasilkan (1 macam) buah. 
Dalam setiap saat2 tertentu (“1 bu-
lan”), akan selalu muncul buah baru, 
yaitu hal2 baru yang indah dan sem-
purna, bisa berupa suatu bentuk iba-
dah, perayaan, pesta atau proyek2 
baru yang indah. 

Semua proyek2 Allah yang diker-
jakan bersama dengan sukacita seperti 
hoby tanpa pergumulan, tanpa kepa-
hitan, kelelahan atau kegagalan untuk 
seluruh Surga Bumi Baru. Setiap kali 
ada buah atau proyek baru itu berarti 
suatu variasi atau kemanisan baru 
(Meja Roti Pertunjukan rotinya diganti 
setiap Sabat).  

2f. dan daun2 pohon itu untuk 
menyembuhkan bangsa2. 

Daun kesembuhan adalah pelambang 
bahwa tidak ada sakit, cacat, kematian 
dll, bebas sempurna. Punya Kristus 
dalam hidup kita, berarti punya pohon 
kehidupan dengan buah dan daunnya.  

WAH 22:3. TAHTA ALLAH DAN ANAK 
DOMBA DI YERUSALEM BARU. 

3a. Dan tidak akan ada lagi kutuk. 
Di Surga Bumi Baru bebas kutuk untuk 
kekal. 
Di dunia: Iblis boleh masuk dan orang 
yang menjadi hamba iblis (berbuat 

dosa), upahnya maut dan kutuk dosa 
jatuh atasnya. Tetapi orang yang tetap 
tinggal dalam Kristus itu bebas dari 
dosa dan kutuk dosa, apalagi di Surga 
Baru. Sebab itu tinggallah tetap dalam 
Kristus dan terus bertumbuh, itu akan 
bersambung dalam Surga Baru yang 
bebas kutuk untuk kekal. 
3b. Maka tahta Allah dan Anak domba 

itu akan ada di dalamnya. 
Inilah keadaan Surga Bumi Baru, ada 
tahta Allah. 
Mengerti rahasia Firman Tuhan ten-
tang Surga yang kekal, itu ajaib, sangat 
indah dan untung untuk kekal 1Pet 
1:24, Luk 21:33. 
Yerusalem baru = Puncak kemuliaan  
                              Allah. 
Kalau kita tumbuh terus, tidak rugi 
untuk kekal. Dari Tahta mengalir keluar 
sungai air hidup, jalan emas dan pohon 
kehidupan ke seluruh Surga Bumi Baru 
yaitu di dalam semua orang2 di dalam 
Surga, ada di dalam hatinya untuk 
kekal. Sebab itu seluruh Surga Bumi 
Baru penuh dengan kemuliaan Allah. 

Di dunia status kita masih bisa naik 
turun, tinggallah tetap dalam Kristus 
dan naik terus sampai ke akhir itu 
sangat sangat untung untuk kekal. 

3c. Hamba2nya akan melayani Dia. 
Kita tetap menjadi hamba2 yang mela-
yani Tuhan, tetapi tidak pernah gagal, 
selalu penuh dengan kesukaan (di 
dunia banyak perlawanan dari daging, 
iblis dll, bisa gagal dan gugur). Lebih 
indah dari jadi raja atau presiden, atau 
ikut team ke bulan. Selalu ada peng-
alaman baru, indah, sukacita dan 
sempurna. 

WAH 22:4. MEMANDANG WAJAH 
ALLAH SENANTIASA. 

4a. Dan mereka akan memandang 
wajahNya. 

Di dunia paling banyak hanya bisa me-
mandang wajah Tuhan Yesus Yoh 1:18 
tetapi hasilnya sudah luar biasa, jadi 
kuat, heran dan mengalami hal2 yang 
indah seperti Yacob, Musa (tidak me-
nua dan jadi mulia), Elia, Paulus dll, 
waktu Petrus, Yacob dan Yohanes me-
mandang wajah Tuhan Yesus dalam 
kemuliaan di dunia, hanya sesaat, itu 
sudah luar biasa bagi mereka, sehingga 
mengubah mereka dan tidak terlupa-
kan seumur hidupnya Mat 17:1-9. 
Sebab itu hiduplah dalam kesucian dan 
taat Mat 5:8.  

Lebih2 di Surga, memandang Bapa, 
Putra dan Roh Kudus terus menerus, 
itu sangat indah, puas, sukacita untuk 
kekal. 

4b. dan namaNya itu ada di dahi 
mereka. 

Dahi tempat manusia menulis nama/ 
meterai Yez 9:4, Wah 7:3, juga meterai 
Antikris Wah 13:16. Ini berarti tanda 
kepemilikan. 

Di Surga, terus bersambung untuk 
kekal, kita jadi milikNya dan Dia milik 
kita. Jangan tukar dengan kemuliaan 
dunia yang fana, teruslah hidup sebagai 
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milik Allah Gal 2:20, itu indah, senang, 
mulia untuk kekal. 

WAH 22:5. TERANG TERUS DAN 
MEMERINTAH SE-LAMA2NYA. 

Ini lebih dari secara harfiah (sebab di 
Surga bebas malam, terang terus, in-
dah sekali, tidak perlu tidur. Lebih2 se-
cara rohani tidak ada pekerjaan ke-
gelapan. (Di dunia kita harus berjalan 
dalam terang di tengah2 kegelapan dan 
itu berarti peperangan dan ada ke-
mungkinan bisa kalah, harus terus taat 
dipimpin Roh.Dalam Surga Bumi Baru 
semua terang, tidak mungkin ada ke-
jatuhan, semua tetap hidup suci dan 
suci itu bahagia, bahkan puncak ke-
sukaan Wah 4:8, Maz 50:2. Tuhan se-
lalu memberi terang sehingga semua 
menjadi jelas dan mudah, apalagi tidak 
ada musuh sama sekali. 

5d. dan mereka akan memerintah  
se-lama2nya. 

1. Di mana? Mulai dalam kerajaan 1000 
tahun lalu Surga Bumi Baru. 
2. Dengan siapa? Dengan 3 Pribadi 
Allah. 
3. Sebagai apa? Sesuai tingkat kemulia-
an kita terakhir di dunia (hidup itu ke-
sempatan untuk meningkat se-
tinggi2nya). 
4. Bagaimana cara memerintah? Ber-
tingkat2 diantara ber-milyard2 orang, 
dengan hubungan kasih dan penuh ke-
sukaan dan hikmat Allah, tanpa salah, 
tanpa gesekan, hanya sukacita dan 
kasih yang kekal. 
5. Siapa yang diperintah: Orang2 yang 
selamat di bawahnya, ber-tingkat2 
(tidak ada iri, sombong dan semua dosa 
lain). Juga memerintah malaikat2 dan 
ciptaan2 baru. Allah sangat kreatif 
selalu baru “setiap bulan”. 

WAH 22:6-10. PESAN TUHAN LEWAT 
MALAIKAT-NYA. 

 
WAH 22:6. HAL2 YANG SEGERA 

TERJADI. 
Ini malaikat yang bawa 7 Bokor. 
Firman Tuhan tidak berubah, kekal dan 
yang memegang-Nya juga jadi kekal. 
Pegang baik2, sebagian sudah dige-
napkan, sebagian belum, pasti semua 
digenapkan. 
Tuhan menyatakan yang akan datang, 
baik untuk pribadi atau untuk bersama, 
supaya kita dipersiapkan, kalau perlu 
ditempelak supaya beres.  

Biasanya Roh Kudus yang bicara 
terus sebab Ia terus tinggal dalam kita 
Yoh 14:16. Dan hamba2 yang taat akan 
terus mem-bagi2 kebenaran Firman 
Tuhan ini Mat 24:45; 10;27, Ams 11:24-
26 inilah orang2 yang mau taat menjadi 
hamba atau budak Tuhan karena cinta 
Rom 14:8, Gal 2:20, Pil 1:21. Tinggallah 
di dalam Dia, maka Roh Kudus akan 
selalu mengingatkan kita tentang hal2 
yang akan datang pribadi atau masaal 
Amos 3:7. 
 

WAH 22:7. TUHAN YESUS AKAN 
SEGERA DATANG. 

Ingat kedatangan Tuhan itu bisa secara 
pribadi atau masaal, bersedialah baik2 
pasti tidak rugi, tetapi untung, 
sekalipun andaikata Tuhan masih lama 
datang.  

Peganglah baik2 semua nubuat ten-
tang yang akan datang dari Firman 

Tuhan sehingga kita selalu siap dan 
tidak sampai jatuh sebab dosa dan 
kesucian akan sama2 meningkat tajam 
pada akhir zaman ini!  

WAH 22:8-9. KESALAHAN YOHANES. 
Yohanes mendapat penjelasan (melihat 
dan mendengar) yang luar biasa. Tidak 
ada seorangpun bisa menjelaskan 
seperti ini, sampai2 Yohanes kagum 
dan berdosa yaitu menyembah ma-
laikat ini, tetapi malaikat ini dengan 
tegas menolaknya. Memang seharus-
nya tidak boleh menyembah siapapun 
kecuali Tuhan. Kita boleh memberi 
rekomendasi (atau kesaksian) yang 
jujur, tetapi jangan memuji orang ber-
lebih2, meskipun sudah menjadi berkat 
bagi kita, itu sama dengan mengutuki 
dan menjeratnya Ams 27:14; 29:5. Kita 
harus tahu berterimakasih dan men-
doakannya sungguh2, tetapi tidak me-
muji ber-lebih2 apalagi mengkultuskan, 
itu berarti dipakai iblis untuk menja-
tuhkan dan mengutuki orang2 yang 
dipakai Tuhan. Sembah Allah saja. 
WAH 22:10. JANGAN DIMETERAIKAN. 

Banyak perkara2 yang tidak dimengerti 
oleh umat Tuhan Ef 3:9, kalau tidak 
perlu itu dibiarkan tersembunyi Ul 
29:29, misalnya Wah 10:4. Ada hal2 
yang perlu untuk umat Tuhan, tetapi 
sebagian masih dimeteraikan, sebab 
belum waktunya, misalnya Dan 8:26; 
12:4-9. Kalau sudah dekat waktunya itu 
baru dibuka, misalnya Wah 5:5; 22:10. 
Mengapa dibuka lebih dahulu? Supaya 
umat Tuhan dipersiapkan untuk bisa 
lulus menghadapi hal2 yang dahsyat 
itu. Seringkali Meterai itu dibuka sedikit 
demi sedikit seperti Wahyu 5.  

Sekarang waktu kedatangan Tuhan 
sudah dekat, sebab itu rahasia ini tidak 
dimeteraikan. Ingat kedatangan Tuhan 
itu secara pribadi dan masaal, sebab itu 
kita harus ber-jaga2 untuk keduanya, 
istimewa pada akhir zaman untuk 
kedatangan Tuhan masaal (pengang-
katan). 
WAH 22:11-17. DIPERSIAPKAN UNTUK 

MASUK KERAJAAN SURGA. 
Ayat2 ini bukan tentang Surga, tetapi 
tentang keadaan di dunia, di mana 
orang2 dipersiapkan untuk masuk da-
lam kerajaan Surga. Jelas sekali ayat 11 
menceritakan keadaan di dunia, isti-
mewa dalam Minggu ke-70 Daniel, 
dimana dosa dan kesucian sama2 
meningkat, jadi ini bukan di Surga. 

WAH 22:11. DOSA DAN KESUCIAN 
MENINGKAT TINGGI. 

11a,b,c. Orang yang tidak benar 
biarlah ia terus berbuat yang tidak 

benar. 
Beda benar dan dosa makin kabur. Apa 
yang dosa di satu negara mungkin tidak 
apa2 di negara lain, bahkan diantara 
orang dalam 1 rumah juga terjadi 
perbedaan. Yang yakin bahwa berbuat 
dosa itutidak apa2, akan makin men-
jadi2 (misalnya homo dianggap normal, 
juga euthanasia, juga menipu, mencuri, 
membunuh dsb ini pikiran jahat sekali). 
Kemajuan tehnologi, komunikasi, ke-
makmuran dll mendukungnya. 
Mengapa Tuhan membiarkan? Sebab: 
1. Ini adalah bagian terakhir pena-
matan dunia ini. Ini sudah dinubuatkan 
dan pasti terjadi.  
2. Manusia bukan robot, tetapi mahluk 
bebas yang berhak memilih, sehingga 
yang cinta Tuhan akan tetap taat pada 

Firman Tuhan danmakin meningkat 
sampai sempurna, juga yang cinta dosa 
jadi sempurna dalam dosa. 
3. Ini proses kedatangan Tuhan secepat 
kilat Mat 24:27 semua selesai dalam 
“sekejab” (yaitu 3,5 tahun seperti Putra 
manusia Yesus dalam 3,5 tahun selesai 
dan sempurna pelayananNya Yoh 
19:30). Tiga  angka, termasuk 144.000 
orang sempurna digenapkan dengan 
secepat kilat lalu terjadi pengangkatan. 
4. Dengan demikian proses polarisasi 
2211 terjadi. 
11d. Dan orang yang cemar, biarlah ia 

terus cemar. 
Tidak benar berarti melanggar hukum 
Allah dan cemar berarti penuh dengan 
sifat kekejian dan kenajisan iblis. 
Memang peningkatan dosa lebih jelas, 
penuh promosi dan cocok keinginan 
daging manusia Yoh 3:19, tetapi yang 
suci juga banyak sebab rencana Allah 
pasti digenapkan tetapi yang suci tidak 
mau campur dengan dosa, tetapi yang 
dosa mau campur! 
11e,f,g. Yang benar dan kudus makin 

meningkat. 
Benar berarti tidak bersalah, lebih2 
dalam pengadilan Allah dan suci itu 
sifat seperti Allah yang maha suci. Jadi 
orang2 yang pura2, bercabang hati dan 
dosa2 lainnya, dalam Gereja jalan sem-
pit makin habis, tetapi yang seperti 
Kristus makin banyak dan di mana2 da-
lam Gereja jalan sempit ada kegerakan 
dan pengurapan yang makin limpah, 
dengan semua fasilitas akan yang 
limpah. Ini akan digenapkan. 

POLARISASI Wah 22:11. 
Peristiwa yang hebat yang terjadi 
dalam dunia dan dalam saat yang 
sama, dimana yang suci makin suci dan 
yang dosa makin dosa itu dapat 
dinamakan Polarisasi, masing2 menuju 
puncaknya Wah 22:11. Mengapa ini 
semua terjadi? 
1. Untuk mencapai tujuan akhir ren-
cana Allah. 
2. Hal2 yang menyebabkan Polarisasi.  
2.1. Rencana penamatan Allah yang se-
cepat kilat dimulai pada waktu lonceng 
nubuatan Daniel jalan kembali Mat 
24:27. Kegerakan besar melanda Surga, 
bumi dan di bawah bumi wah 5:7-14. 
2.2. Iblis dilempar dari Surga, turun ke 
dunia dengan marah Wah 12:12. 
2.3. Ketertiban dalam Gereja me-
ningkat 2Kor 10:6. 
2.4. Ambang dosa meningkat (dibiar-
kan Tuhan, tanpa dihukum waktu itu). 
Juga syarat minimum rohani mening-
kat, sehingga bisa bertahan dalam 
kesucian dan tumbuh. 
2.5. Ini masanya hukuman rumah Allah 
1Pet 4:17. 
2.6. Masa penampian Mat 3:12 dan la-
lang dan gandum akan dipisahkan. 
2.7. Ini adalah ujian global Wah 2:10. 
2.8. Baptisan api Luk 12:49-50, Mat 
3:11 (bagi Putra manusia Yesus: Gol-
gota). 
2.9. Hujan akhir dan kerbat lama 
pecah, binasa atau tetinggal dan kerbat 
baru tetap utuh dan masuk Pesta 
Kawin Anak Domba Luk 5:37. 
2.10. Disebut juga proses kedatangan 
Tuhan secepat kilat Mat 24:27. 
Polarisasi yang terjadi dalam Minggu 
ke-70 Daniel ini betul2 mengakhiri 
rencana Allah di dunia (sisa kerajaan 
1000 tahun untuk orang Israel 
jasmani). 
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