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WAHYU 22B:12-21. KESUKAAN DAN KEMULIAAN KEKAL (Bag. II)
WAH 22:12. TUHAN DATANG DENGAN
PAHALANYA.
Dunia ini “pabrik pahala”, lebih2 menderita karena Kristus, karena kebenaran itu menghasilkan pahala dan kemuliaan yang besar Rom 8:16-17, 1Kor
15:58. Sedangkan memberi dalam pelayanan 1 cangkir air saja ada pahalanya
(sesuai prosentasi kemampuannya)
Mat 10:42. Ini mengikuti kita untuk selama2nya Wah 14:13. Banyak orang
tidak bisa berpikir terang, atau bijak
sesuai Firman Tuhan, kecuali dalam Kis
2:44 dan 3,5 tahun sebelum pengangkatan, mereka memakai cukup banyak
hartanya bahkan semuanya sebagai milik bersama untuk pekerjaan Tuhan
(dengan ketertibannya yang keras) dan
ini masih menghasilkan pahala. Berbuatlah apa saja yang bisa kita perbuat
untuk Tuhan selagi masih hidup Pkh
9:10.
Jangan lupa, jangan perbuatan atau
pemberian untuk Tuhan,di-tunjuk2kan,
itu tidak ada pahalanya, akan kecewa
Mat 6:2. Orang yang mengumpulkan
dana dengan mengumumkan dan memuji2 itu jalannya jauh lebih mudah
tetapi itu menggarong, kasihan orang
yang tidak mengerti dan suka puji,
sebab semuanya sia2. Orang2 yang
mengerti tidak mencari puji, kalau toh
dipuji sebab tidak bisa dihindarkan, ia
bergumul untuk tidak menikmatinya,
tetapi mengembalikan kepada Tuhan.
Yes 42:8. Kita boleh bersyukur dan bermegah2 di dalam Tuhan saja 1Kor 1:31,
Rom 2;29. Apalagi kalau kita punya
banyak rahasia iman dalam perasaan
hati yang suci, ini tabungan yang luar
biasa mulianya untuk kekal di Surga
1Tim 3:9. Melayani Tuhan dengan cinta
itu tidak pernah sia2. Tetapi orang2
yang tampaknya berbuat banyak dengan maksud2 tersembunyi yang jahat
(kepujian, uang, fasilitas2 tertentu dll
itu akan kecewa dan sia2, padahal sudah diberitakan dengan jelas dalam
Mat 7:23; 23:5.
WAH 22:13. TUHAN YESUS ITU ALFA
DAN OMEGA.
Alfa dan Omega; Yang Awal dan Yang
Akhir Wah 1:8; 21:6; 22:13.
Yang Pertama dan yang Terakhir Wah
1:11,17; 2:8,19; 22:13. Dalam Wasiat
Lama Mik 5:2, Yes 41:4; 48:12; 44:6.
Ini semua adalah sebagian dari penjelasan dari Allah yang kekal, yaitu suatu keadaan atau sifat yg tidak bisa dimengerti sepenuhnya oleh akal manusia! Ini adalah keadaan dari Allah yang
maha kuasa (Wah 1:8), sebab kalau
tidak maha kuasa, tidak mungkin bisa
memiliki sifat2 yang luar biasa ini!
Ini berarti hanya sebagian kecil dari
pengertian kekal dari Allah yang bisa
ditangkap oleh akal manusia! Hanya
Roh Kudus yg bisa membawa kita masuk dalam rahasia yang heran ini (Yoh
16:13/ 1Kor 2:10). Masih banyak bagian dari Allah yang tidak kita mengerti
(Ula 29:29), tetapi satu kali didalam
keadaan yang sama seperti Kristus, kita

juga akan mengerti meskipun mungkin
tidak 100% (1Yoh 3:2).
Sebab itu jangan sampai kita tertipu
oleh iblis dan dunia ini, jangan menukarkan kemuliaan yang kekal dengan
hal2 duniawi yang hanya sekejab ini.
Masa depan kita itu sangat gilang
gemilang, sangat indah, sebab itu
terlalu bodoh kalau ditukar dengan
“kacang merah” yang fana!
Segala yang didalam dunia akan
berakhir, juga salib dan air mata, peperangan, pergumulan dan sengsara,
dan sebagainya semua akan berakhir,
tetapi sesudah itu kemuliaan dan kesukaan untuk kekal, tidak berakhir, sebab itu orang yg mengumpulkan hal2
rohani itu untuk kekal, itu untung
besar. Wahyu ada akhirnya dan sangat
menarik tetapi Allah tetap tidak ada
akhirnya dan kita juga tidak berakhir,
ikut Allah dalam kesukaan yang abadi.
Wai, bagi yang masuk neraka ikut iblis
dalam penderitaan yang abadi betapa
ngeri masuk dalam Neraka yang sudah
disediakan bagi iblis dan orang2 yang
ikut dia!
WAH 22:14. SIAPA YANG
BERBAHAGIA?
14a. Berbahagialah mereka yang
melakukan perintah2Nya.
Dalam WL dan WB disebut membasuh
jubahnya. Biasanya yang dibasuh itu jubah yang kotor supaya menjadi bersih.
Dalam hal ini hidup yang ada atau penuh dosa dibasuh darah Kristus sehingga menjadi bersih, itu tentu indah,
tetapi lebih indah lagi kalau kita tetap
taat akan perintah2 FirmanNya sehingga tidak jatuh dalam dosa tetapi
justru makin meningkat dalam kesucian, ini tentu menyenangkan Tuhan
dan bisa masuk dalam rencana Tuhan
yang indah. Taatlah lebih sungguh2 istimewa dalam masa terakhir ini (Minggu ke-70 Daniel), sebab ketertiban dalam Gereja masa ini sangat tinggi, yang
berdosa bisa langsung mati di tempat
seperti Ananias dan Safira.
Disini proses kedatangan Tuhan
berlangsung secepat kilat dan mutlak
harus hidup dalam kesucian, terus taat
melakukan perintah2 Tuhan sehingga
bisa ikut tumbuh cepat dalam proses
penamatan rencana Allah ini sehingga
bisa ikut pengangkatan atau bahkan
menjadi sempurna.
14b. sehingga mereka mempunyai hak
atas pohon kehidupan.
Sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam
dosa, haknya atas pohon kehidupan
hilang. Jalan kembali ke pohon kehidupan tertutup, tetapi dibuka kembali
oleh Anak domba yang kena pedang
penjaga Surga Kej 3:24. Sebab itu di
dalam Kristus, orang yang lahir baru
(lewat Pintu Gerbang) kembali mendapatkan hak ini, lebih2 yang lewat Pintu
Kemah, dipimpin Roh, ia mendapat kelimpahan dari buah pohon kehidupan,
punya hidup yang kekal dari Firman
Tuhan. Semua ini diteruskan di dalam

Surga, bahkan jalan, sungai dan pohon
kehidupan itu sudah ada di dalamnya.
14c. Dan boleh masuk ke dalam kota
itu melalui pintu2 Gerbangnya.
Pintu Gerbang ini masing2 terdiri dari 1
mutiara (Wah 21:12,21) dan orang
yang masuk Surga, Tuhan Allah ada di
dalam tubuh kemuliaannya dan ia bisa
masuk lewat mutiara yangajaib dari
Yerusalem Baru ini, sangat indah, dan
tidak ada kesulitan, sebab ini Surga,
tetapi masing2 tetap tinggal dalam
tempatnya sesuai dengan tingkatan
rohani yang dicapainya di dalam dunia.
WAH 22:15. YANG ADA DI LUAR
SURGA BUMI BARU.
Ini orang2 yang tidak selamat, tidak
punya hidup kekal, tidak boleh masuk
ke dalam Surga Yoh 3:16, 1Yoh 5:11-12.
Semua yang masuk Surga sekarang
akan masuk Surga Bumi Baru yang kekal. Rahasia kekal itu ada dalam Allah,
tetapi Allah itu lebih dari kekal. Beberapa golongan yang disebut antara lain:
1. Anjing2 2Pet 2:22. Mengapa ini disebut, sebab orang2 ini merasa dirinya
orang percaya tetapi hidupnya jatuh
bangun dalam dosa (Kristen anjing dan
babi) dan mereka akan terkejut sebab
tidak boleh masuk Surga (mereka ikut
kebangkitan II lalu masuk Tahta Putih
yang besar dan Tasik api). Tetapi disini
perlu disebut untuk menjadi peringatan
dan pelajaran bagi kita orang2 beriman
yang masih di dunia! Sebab banyak
orang seperti ini, suam, mendua, cinta
dunia dan bodoh, tidak peduli dan tertipu iblis, sehingga banyak yang binasa.
Mereka tidak peduli, tetapi Tuhan sangat sedih, sebab Dia ingin semua selamat, tetapi tidak mungkin kalau mereka sendiri tidak mau bertobat 2Pet
3:9.
2. Tukang tenung. Ini penyesat2 dan
seringkali dengan mulut besarnya menjanjikan Surga tetapi penuh dengan
roh2 setan dan hal2 keji. Sebagian ada
yang undur dari Tuhan seperti Saul Gal
3:3-4. Orang bodoh mudah tertipu,
tetapi semuanya akan ada di luar,
dalam Tasik api yang penuh sengsara
dan penderitaan.
3. dan orang2 cabul. Dosa zina seringkali dianggap wajar, apalagi di akhir
zaman seperti pornografi, itu perzinaan
dan percabulan Mat 5:28. Mereka
menganggap toh Tuhan bisa mengampuni, tetapi ini dosa istimewa yang
jahat 1Kor 6:18. Ingat banyak orang
berzina sulit dipulihkan 100%, mungkin
hanya 50% atau kurang, seperti Simson, Tuhan tidak memulihkannya. Jangan lupa di akhir zaman orang2 suci
itu hidup nikahnya sangat indah Wah
22:11, suci sehingga sama sekali tidak
berdosa, bahkan bisa mencintai kembali istri/ suaminya yang brengsek seperti Ayub, luar biasa. Banyak orang
seperti ini dalam akhir zaman.
4. Pembunuh2. Banyak orang tidak sadar bahwa ada benci dan itu pembunuh. Juga kebencian rasial dan segala
macam benci, bahkan pada keluarga-
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nya sendiri, semua tidak masuk Surga,
sebab mereka adalah pembunuh2 1Yoh
3:15. Ini dosa khas iblis Yoh 8:44 lawannya kasih Allah 1Yoh 4:8. Ada banyak alasan kebencian yg keji2. Orang
yg benci itu pasti tidak dipimpin Roh
tetapi dipimpin daging atau iblis seperti
Yohanes dan Markus Luk 10:54. Harus
mengampuni sekalipun sakit, tetapi itu
besar pahalanya, itu kasih Kristus.
5. Menyembah berhala. Bukan hanya
patung tetapi begitu banyak barang
modern yang dicintai umat Tuhan sehingga menjadi berhala, sampai tidak
sadar, tetapi mereka tidak masuk Surga! Misalnya HP, berapa banyak jadi
suam dan limpah dengan segala macam dosa. Kalahkan berhala dengan
menyembah Allah dalam Roh dan
kebenaran terus menerus, non stop.
6. dan siapa saja yang cinta DUSTA
serta melakukannya. Ini jelas, tetapi
orang yang tidak ber-jaga2 seringkali
limpah dengan segala macam dusta,
bahkan terikat. Hati2, ini tanda khas
iblis dan sangat licin sehingga tanpa
jalan dalam Roh biasanya kena terus
bahkan bisa jadi pintu masuk bagi iblis
dan kebinasaannya sehingga batal
masuk Surga.
7. Dan lain2. Semua dosa tidak boleh
masuk Surga Wah 21:8.
WAH 22:16. TUHAN YESUS BINTANG
FAJAR YANG GILANG GEMILANG.
Kita harus mengenal Tuhan Yesus yang
heran, supaya jangan bingung dan disesatkan iblis si penipu dan penyesat.
Sebab itu kita harus terus belajar tentang Kristus sehingga tumbuh dalam
pengenalan akan Tuhan dan FirmanNya
2Pet 3:18, lebih2 di akhir zaman untuk
pertumbuhan dan kemenangan melawan begitu banyak ajaran2 sesat di dalam dan luar Gereja. Juga perlu penuh
dan dipimpin Roh, sebab Roh Kuduslah
yang bisa memberi pengertian yang
benar Yoh 16:13, Dia Guru pribadi kita
yang meyakinkan kita 1Yoh 2:20,27.
Dan ini perlu diteruskan pada semuanya.
Aku Akar dan keturunan Daud.
Yusuf adalah Putra Daud Mat 1:20.
Juga Putra manusia Yesus disebut Putra
Daud Mat 9:27; 12:23; 15:22; 20:30;
21:15; 22:42,43,45, Mrk 10:47-48 dll.
Dan Putra Daud ini akan memerintah di
atas tahta Daud Luk 1:32. Nubuatan
Allah akan digenapi dan Putra manusia
Yesus, sebab turunan Daud Kis 13:22,
istimewa yang berkenan pada Allah di
Surga Mat 3:16, Yoh 19:30, sebab itu
sebagai Putra Daud ia menjadi contoh
dan jalan yang sempurna untuk orang
tebusan Yoh 14:6. Anak Daud ini lebih
tinggi dari Daud dan Daud memanggilnya Tuhan Mat 22:43-44. Inilah contoh yang betul, berkenan pada Tuhan
lebih dari apapun, bahkan sampai mati
tersalib Pil 2:8. Sebab itu Allah sangat
meninggikan Dia Pil 2:9-11.
dan Bintang Fajar yang gilang
gemilang.
Dia mati sebagai Putra Daud, tetapi
kembali sebagai Bintang Fajar sehingga
gelap berubah menjadi terang Yes 58:8.
Semua yg lama dalam dunia yang gelap
dan penuh sengsara,sekarang jadi baru
dalam Surga Bumi Baru yangpenuh
sukacita dan kemuliaan kekal. Orang
suci yang menang seperti bintang fajar
Wah 2:26,28, yaitu Tuhan Yesus Kris-

tus, tidak lagi ada malam se-lama2nya,
terus pagi yang indah untuk kekal.
WAH 22:17. ROH DAN MEMPELAI
PEREMPUAN.
Ini pelayanan Roh Kudus untuk menumbuhkan dan menyempurnakan
mempelai Kristus yaitu mempelai perempuan. Seperti Kristus, mempelai
laki2 Yoh 7:37, begitu juga mempelai
perempuan dalam pimpinan Roh Kudus
memberi tawaran untuk yang haus minum air hidup. Dahulu dilakukan Kristus di dunia, sekarang umat Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus menawarkan
sama seperti Kristus, maka orang yang
percaya, dari dalam hatinya akan mengalir sungai air hidup Yoh 7:38. Bawa
orang pada Kristus, supaya mereka
yang mau percaya, punya sungai air
hidup Yoh 4:14. Ini diceritakan lagi, sebab di dunia ini tawaran cuma2, sebab
itu sering tidak dihargai. Andaikata ada
tawaran, siapa yang mau dapat 1
rumah cuma2, maka antriannya bisa
100 km. Tetapi sekarang ternyata yang
dapat air hidup, punya rumah dalam
Surga Bumi Baru, sangat sangat mulia,
1.000 kali lebih mulia daripada dapat 1
rumah besar mewah di dunia. O begitu
indah, mulia, untung, bahagia orang
yang mau percaya pada Tuhan dan
setia sampai akhir. Sayang dan rugi
kalau diremehkan.
WAH 22:18-19. DILARANG
MENAMBAH MENGURANGI ALKITAB.
Sama seperti panggilan untuk air hidup
diremehkan, seringkali juga orang meremehkan Alkitab dan mengajar Firman Tuhan ditambahi dengan segala
macam tambahan dari diri sendiri atau
falsafah2 lain atau dikurangi seenaknya, padahal :
1. Firman Tuhan itu kekal Luk 21:33. Tidak ada yang kekal seperti ini dan
2. Firman Tuhan dibandingkan segala
pikiran dan pengetahuan manusia itu
jauh berbeda seperti bumi dan langit
Yes 55:9. Sangat jauh berbeda. Orang
yang tidak mengerti atau tidak peduli
dengan larangan ini, dengan seenaknya
saja menambahi dengan macam2 falsafah ilmu2, kata2 pintar, kata2 mutiara dan macam2 pikiran manusia, juga ramalan2 manusia dll, padahal perbedaan tingkatnya itu seperti bumi dan
langit! Ancaman Tuhan ini sangat dahsyat! Yang berani menambahi sebab
meng-anggapnya setara atau beda sedikit dgn Firman Tuhan, maka kepada
orang itu akan ditambahi bala2 dalam
buku ini, dahsyat!
Satu bala saja sudah celaka kekal,
apalagi semua bala. Yang mengurangi,
dianggap hanya pesan teman atau gurunya, lalu dikurangi, maka bagiannya
dalam buku Hayat dll akan dikurangi,
dahsyat, ia binasa kekal dalam Tasik
api. Jangan main2, seenaknya saja dalam pelayanan Firman Tuhan, sebab
hukuman seorang yang mengajar Firman Tuhan itu lebih berat. Yak 3:1,
bahkan dibinasakan Allah. Allah begitu
keras (tetapi beralasan, sebab Firman
Allah itu kekal dan benar dan lebih dari
1 milyard kali lebih tinggi dari pikiran
siapapun, bahkan tidak terhingga seperti langit dan bumi). Beberapa kesalahan fatal adalah:
1. Sikap salah, dianggap Firman Tuhan
itu tidak terlalu banyak bedanya dgn
pikiran, ilmu pengetahuan, pendapat2
lain, itu penghinaan atas Allah dan FirmanNya Yes 55:9. Sikap lain yg salah,

masa bodoh, tidak peduli dan umat Tuhan binasa karena kebodohan Mrk
12:24.
2. Beberapa malah menganggap pikiran
manusia atau ilmu2 manusia lebih tinggi seperti ilmu jiwa, tradisi / ilmiah, falsafah2 & pengalaman sendiri, itu salah.
3. Beberapa orang memegang penglihatan, mimpi, nubuatan, dari dirinya
atau dari orang lain lebih tinggi. Selalu
harus dicocokkan dengan Firman Tuhan, kalau tidak cocok jangan dipegang, tinggalkan saja daripada celaka
besar. Kadang2 seperti Yusuf kita belum yakin, doa terus minta peneguhan,
biar Roh Kudus yang meyakinkan kalau
itu betul dari Tuhan Rom 9:1; 8:15.
Bahkan kadang2 ada suara atau nubuatan dll dari iblis, atau dari tradisi,
atau dari kepercayaan tertentu, fakta
dan data, ajaran palsu, peraturan manusiawi dll, ditambahkan atau menggantikannya, bisa celaka kekal. Sebab
itu belajar Firman Tuhan baik2 dan
selalu ada ayat2 Firman Tuhan sebagai
pegangan dalam pimpinan peneguhan
Roh Kudus. Juga jangan dikurangi karena bertentangan dengan fakta, data
atau falsafah manusiawi lainnya. Takutlah akan Allah yang maha besar.
WAH 22:20. AKU DATANG DENGAN
SEGERA!
Tuhan ingin menyegerakan kedatanganNya Mat 24:22, 2Pet 3:12. Lebih2 kita yang sekarang sudah hidup di akhir
zaman, jangan main2. Minggu ke-70
Daniel bisa datang se-waktu2, dengan
segera. Kalau tanda dalam Wah 5 berbunyi, maka proses kedatangan Tuhan
secepat kilat (Mat 24:27) akan mulai
dan yang tidak bersedia khusus, ekstra,
akan celaka! Dalam 3,5 tahun I, ada
perang yang dahsyat, terbesar antara
gelap dan terang, Gereja dan Naga
dkknya (termasuk 3 Antikris yang sudah
muncul) ini suatu peperangan yang
dahsyat. Kalau kita masuk dalam 3,5
tahun I, kita seperti ada di tengah2 medan pertempuran yang dahsyat, kebanyakan jadi korban kecuali sudah bersedia dalam Kristus, kita justru akan
menang dan tumbuh dengan cepat
dalam rencana Allah, lalu Tuhan Yesus
datang.
Dalam 3,5 tahun II tidak ada peperangan sebab Gereja dan Allah sudah
diangkat dari jalannya 2Tes 2:7 (sebab
kalau masih ada Gereja dan Allah di
dalamnya) Antikris tidak mungkin menguasai dunia. Zaman ini dunia menjadi
ladang pembantaian Antikris bagi semua orang yang tertinggal, kemudian
orang2nya Antikris sendiri yang dibantai. Sebab itu kita harus ekstra
bersedia, betul2 perlu berdoa nonstop
dalam Roh dan kebenaran dan penuh
dengan 7 KPR.
WAH 22:21. MARANATHA,
DATANGLAH TUHAN.
Doa seperti ini tanpa bersedia bisa celaka sendiri, sebab hari kedatangan Tuhan itu sangat dahsyat, lebih2 bagi yg
tidak bersedia! Sebab kita akan masuk
dalam peperangan dahsyat antara gelap dan terang, dan Naga, Antikris dkk,
dahsyat. Apalagi sesudah naga itu diusir dari Surga, lebih dahsyat lagi.
Kesimpulannya adalah ber-jaga2 khusus, sungguh2, kalau tidak, minta Tuhan datang itu justru sangat dahsyat.
Tetapi ingat sekalipun tidak minta, Tuhan tetap datang dan dipercepat!

Nyanyian:
Berjagalah dan penuh Roh Kudus
Jangan masuk dalam c’laka dunia.

