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WAHYU 1:1; 22:20-21. PENDAHULUAN WAHYU
I. MENGAPA PERLU BELAJAR WAHYU?
1. Kita perlu belajar seluruh Alkitab.
Ini adalah kehendak Tuhan sebab kita
harus tahu seluruh kehendakNya. Kis
20:20,27.
2. Kita hanya bisa belajar satu per satu
daribuku2 dalam Alkitab, sekarang kita
belajar Wahyu.
3. Wahyu itu khusus limpah dengan
nubuatan akhir zaman. Seluruh Alkitab
juga ada nasehat dan nubuatan tentang akhir zaman, tetapi tidak sebanyak
dan khusus seperti Wahyu.Misalnya
dalam Wasiat Lama Kejadian itu cerita
tentang zaman Nuh dan Lot, itu juga
tentang akhir zaman Luk 17:21 dst.
Dalam 1Kor 5:5 ini prinsip tentang
keselamatan dalam zaman Antikris
untuk orang2 yang tertinggal.
4. Wahyu itu lengkap berisi rahasia2
akhir zaman dari sekarang sampai kiamat sampai Surga Bumi Baru dan
kekal. Ini kelebihan dari Wahyu, (dalam
Daniel, buku nabi2 besar dan kecil juga
ada banyak rahasia akhir zaman yang
akan terjadi dalam zaman kita).
5. Ini nubuat dari Tuhan, sebab itu pasti terjadi, jangan selidik dan cari ramalan2 dari iblis dengan macam2 bentuk dan caranya, dengan nujum, Asterologi, dll, itu semua bohong Zak 10:2.
6. Waktu untuk penggenapan sudah
dekat Wah 1:1-3.
7. Semua rahasia2 itu biasanya termeterai, tetapi kalau sudah sampai waktunya, pasti rahasia itu (meterainya)
akan dibukakan lewat hamba2Nya
Amos 3:7. Sebab itu kita harus mempelajarinya terus menerus, supaya tahu
pembukaan2 baru sehinggakita bisa
bersedia, tidak bingung, ling lung
bahkan ada yang mati ketakutan, kena
serangan jantung. Luk 21:26.
Kalau kita mengerti rahasia2 peristiwa akhir zaman, takut akan lenyap,
sebab selain tahu kita bisa memilih di
dalam Kristus, hal2 yang aman dan
menguntungkan Mat 10:26. Tuhan tidak ingin kita takut apalagi mati sia2
2Pet 3:9. Belajarlah baik2 dalam kesucian dan pengurapan Roh Kudus terus
menerus. Cari pembukaan2 baru dari
Roh Kudus. (Ingat semua pembukaan
Firman Tuhan, harus diteguhkan oleh
Roh Kudus, sebab itu kita harus penuh
dan dipimpin Roh Rom 8:16; 9:1, 1Yoh
2:20,27).
8. Kalau tahu, mengerti dengan betul
dari Roh Kudus (1Kor 2:10, Yoh 16:13)
maka kita bisa :
a. Menghindari jerat2 iblis dan semua
yang jahat Amos 22:3, 2Kor 2:11,
termasuk juga lepas dari tsunami2 dosa
akhir zaman.
b. Pilih yang terbaik dengan pimpinan
Firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga
kita bisa ikut dalam rencana penamatan Allah yang heran dan mulia.
c. Bisa memberitakan dari sotoh rumah pada semua umat Tuhan, saudara2 seiman lainnya. Jangan dipegang
sendiri, kasihi saudara2 seiman lainnya.

9. Kita harus siap dan bersedia mulai
sekarang Mat 24:42. Sebab orang yang
main2 akan terikat dosa, mabuk,
terjerat Luk 5:39, tidak lagi peduli akan
nasehat2 Firman Tuhan dan sesat
dalam arus dosa dan celaka.
10. Semua orang beriman harus menghadapi tantangan dosa dan iblis yang
terus meningkat dengan cepat, menghadapi polarisasi dan harus lulus menghadapi semua ini. Ini menjadi ujian
yang besar dan berat sebab godaan
dan tekanan dosa dunia dan iblis
menjadi sangat berat, menguji setiap
orang di dunia Wah 3:10. Api itu akan
menyala di seluruh dunia baru Dia
datang Luk 12:49.
a. Tuhan suruh bersedia Mat 24:42,
sebab kalau tidak bersedia tidak akan
kuat dan jatuh.
b. Rencana penamatan Allah itu justru
di tengah2 dosa yang sampai pada
puncak2nya. Cepat naiklah, harus ada
ekstra usaha untuk bersedia dan Tuhan
juga akan memberi fasilitas ekstra
yang cukup bahkan limpah. Asal mau
taat dan mengerti, kita pasti lulus dan
terus meningkat dalam rencanaNya.
c. Tuhan kirim hujan Akhir dll, bukan
untuk pertumbuhan benih baru, tetapi
untuk menyempurnakan mayang gandum Ul 11:14. Harus tumbuh, harus
sudah dewasa rohani dan siap ditingkatkan sampai sempurna.
II.KRONOLOGI DALAM KITAB WAHYU.
URUT-URUTAN KRONOLOGIS
SEPOTONG-POTONG.
Wahyu ditulis dengan urut-urutan kronologis tetapi tidak seluruhnya, melainkan sepotong-sepotong. Mengapa? Tuhan bermaksud menjelaskan satu orang/ golongan atau peristiwa secara
utuh, lengkap, dari permulaan sampai
akhir.
Bagi kita sangat menguntungkan,
sebab lebih jelas dan tidak ruwet, tetapi orang yang tidak menangkap maksud Tuhan ini bisa kacau, istimewa soal
waktunya. Sebab itulah Yohanes mendapat vision yang penuh/ lengkap tentang satu golongan atau 1 seri peristiwa yang berlangsung dari permulaan
sampai akhir. Misalnya 7 Meterai.
Sesudah itu, barulah ia mendapat lagi
vision berikutnya tentang orang atau
golongan atau seri peristiwa-peristiwa
tertentu yang juga berlangsung dari
permulaan lagi sampai akhir, sehingga
waktunya dari seri2 vision itu tumpang
tindih dengan vision sebelumnya.
Beberapa bukti-bukti "khronologis
sepotong2, bisa dilihat dengan jelas dalam seri hukuman.
- 7 Meterai (Wah 6-7).
- 7 Sangkakala (Wah 8-9).
- 7 Bokor (Wah 16).
- Antikris dalam Wah 13, itu sama
seperti Antikris dalam Wah 17, tetapi
dijelaskan dari sudut pandang yang
berbeda!

Juga Antikris dalam Dan 7 dan 8 itu
sama tetapi dijelaskan dari sudut
pandang yang berbeda!
III. PEMBAGIAN WAHYU
PASAL DEMI PASAL.
BAGIAN I. WAH 1-5.
GEREJA DISEMPURNAKAN.
Wah 1. Pengantin laki2 Surgawi.
Sebagai Allah, Ia sempurna dari kekal.
Sebagai Putra manusia Ia tumbuh dari
0 sampai akhirnya sempurna sebagai
contoh untuk kita. Tuhan Yesus adalah
ukuran kita, suci dan taat melakukan
kehendak Bapa sampai sempurna seperti Kristus. Pil 2:8.
Wah 2-3. Pengantin perempuan
disempurnakan.
Sesudah polarisasi orang2 dan Gereja
terpisah dalam Gereja jalan sempit dan
Gereja jalan lebar. Miliki pengertian
dan pendirian teguh, jangan meniru
Gereja jalan lebar atau jalan sempit,
tetapi meniru Kristus itulah Gereja
jalan sempit yang betul, yaitu dalam
kesucian, terus dipimpin Roh taat
melakukan kehendak Tuhan. Gal 1:20.
Wah 4. Tahta Allah.
Ini gambaran dari kesempurnaan keindahan dan sukacita Surga yang kekal,
sebab yang sesungguhnya tidak bisa
diceritakan dengan 1 juta buku! Kalau
kita tumbuh, kita akan masuk dalam
Surga sesuai dengan tingkat terakhir
dalam dunia. Terus Meningkat Sampai
Puncak!
Wah 5. Kegerakan buku Allah.
Sesudah sampai waktunya akan ada
kegerakan rohani yang besar dari pembukaan Firman Tuhan (Meterai terbuka) dan penyembahan dalam Roh dan
hidup benar (Yoh 4:23-24). Kegerakan
Roh Kudus sudah jelas, tetapi kegerakan Firman Tuhan sedang menyusul! Gereja Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus yang limpah dan pembukaan
Firman Tuhan sehingga Firman menjadi
daging dan akantumbuh cepat dalam
rencana kesempurnaan Allah di tengah2 dosa dan kejahatan yang meningkat, bersamaan dengan 7 Meterai
hukuman Allah atas orang2 berdosa.
BAGIAN II. WAH 6-18.
PENGHUKUMAN ALLAH.
Wah 6. Enam meterai terbuka.
4 Meterai adalah satu seri dengan kuda, semua ini hukuman. Yaitu Meterai:
I. Kuda putih = Ajaran sesat (kuda
putih dengan Tuhan Yesus ada dalam
Wah 19).
II. Kuda merah = Perang, benci dan
bunuh2an.
III. Kuda hitam = Krisis keuangan, semua diukur dengan uang.
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IV. Kuda kelabu = Dengan uang ukuran
kebenaran sendiri, kejahatan meningkat.
Meterai V: Orang yang tertinggal dan
mati dalam zaman Antikris menunggu
jumlahnya genap (penuaian sisa2).
Meterai VI: Segala terang hilang, gelap
bertambah terussampai puncak2nya
sesudah Polarisasi (orang2 yang menghalang2i berbuat dosa sudah terpisah)
dan sesudah pengangkatan, Allah hilang sementara, iblis, Antikris dkknya
merajalela.
Meterai VII: Dalam Wah 8:1, puncak
pernikahan Anak domba di Surga (3,5
tahun II) dan di dunia dalam zaman
Antikris puncak pesta Antikris.
Wah 7. Sisa2 Israel dan Gereja yang
selamat.
Israel menolak Mesiasnya dan mereka
celaka. Mat 27:25.Mereka disucikan
kembali lewat suatu pengorbanan yang
besar dalam zaman Antikris Zef 1:7 dan
sisanya 144.000 orang Israel lolos dan
masuk serta menjadi penduduk kerajaan 1000 tahun (ber-sama2 dengan
sejumlah orang2 yang belum percaya
Tuhan Yesus, tetapi yang tidak kena
meterai Antikris) dan disini Tuhan
Yesus menjadi rajanya di atas tahta
Daud Luk 1:32. Disini orang beriman
yang tertinggal juga disucikan, menjadi
korban (sendiri) di Mezbah (Meterai V).
Jangan sampai ikut kesempatan
terakhir, itu dahsyat, rugi se-gala2nya.
Wah 8. Sangkakala I-IV.
Sangkakala I hujan api, batu, darah,
1/3 pohon, rumput hangus, makanan
rohani orang beriman dan dunia rusak.
1/3 = jumlah besar. Dosa meningkat
sampai puncak.
Sangkakala II Gunung api yaitu iblis
dilempar dari Surga, sehingga 1/3 laut
menjadi darah, 1/3 kapal dan ikan
binasa. Dunia betul2 rusak dalam segala segi.
Sangkakala III. Bintang Afsantin jatuh
pada sumber air, sehingga 1/3 sungai
rusak.
Sangkakala IV. 1/3 bulan, matahari,
bintang menjadi gelap.
Sangkakala V-VII ada dalam Wah 9 dan
11. Orang berdosa dihukum dahsyat
kalau tidak mau bertobat. (Bandingkan
dengan Niniwe dan Sodom dan zaman
Nuh).
Wah 9. Hujan roh najis I dan II.
Meterai I-IV, Sangkakala I-IV, ada dalam
3,5 tahun I, dan dengan ini dosa2 manusia makin bertambah. Lalu sesudah
pengangkatan, hujan roh najis I (sangkakala V) dan II (Sangkakala VI) membuat dosa meningkat sampai kesempurnaannya.
Wah 10. Malaikat, 7 guruh dan buku
kecil.
Malaikat ini adalah Tuhan Yesus dalam
penampilan yang lain lagi.
7 Guruh tidak boleh ditulis, dimeteraikan, masih ada sedikit rahasia, sebab
memang hanya untuk "orang2 dalam"
dan ini menjadi kunci2 sehingga rencana Allah genap.

Buku kecil dalam Wah 5 dan 10 ini
hampir sama dalam bahasa aslinya
(G974, G975).
Kalau mau makan buku ini, ada
manis dan pahitnya, baru bisa menjadi
daging (Yoh 1:14), jadi hidupnya, baru
orang inibisa mengerti dan memberitakannya, lebih2 tentang berita akhir
zaman dan kesempurnaan.
Wah 11. Halaman; Antikris, dua Saksi
dan Sangkakala VII.
Orang2 tingkat Halaman akan celaka
dan binasa kekal, di-injak2 Antikris, kalau toh masih hidup sesudah tertinggal,
kesempatannya sangat mengerikan
(panen sisa), tidak ada yang lolos.
2 Saksi dikirim untuk menguatkan dan
Sangkakala VII mengakhiri kerajaan
Antikris, yaitu dalam perang Harmagedon.
Wah 12. Perempuan yang ajaib, tubuh
Kristus global.
Persekutuan tubuh Kristus yang betul,
karena Kristus, di dalam Roh akan
membentuk tubuh Kristus global yang
akan menjadi sempurna, penuh ajaib
seperti Surga tetapi masih di bumi.
Anak laki2 bayangan dari orang2 sempurna yang langsung naik ke tahta Allah
dan tubuh Kristus global ikut dalam
pengangkatan. Juga iblis (sesudah
diusir dari Surga) membuat dunia (sesudah polarisasi) jadi cepat meningkat
sampai dosa2 yang sempurna.
Wah 13. Binatang Antikris dan
binatang nabi palsu.
Disini Antikris menjadi raja, semua
orang yang tertinggal dibinasakan sampai habis oleh Antikris dan nabi palsu.
Akan terjadi puncak2 kegelapan dunia,
belum pernah ada. Minggu ke-70 Daniel adalah puncak Surga di bumi (3,5
tahun I) dan Neraka di bumi (3,5 tahun
II). Semua pasti jadi lalu Surga Bumi
Baru dan Tasik api! Pilih mana?
Wah 14. Penuaian akhir zaman.
Ini seperti yang dinubuatkan dalam
Mat 13:30. 144.000 orang menjadi
sempurna dan yang lain dalamtingkat2
di bawahnya masih sangat mulia dan
jauh lebih banyak. Rencana Allah genap, betul2 jadi. Juga Babil dibinasakan
(diberitakan oleh 3 malaikat). Ini
penuaian terakhir, berbahagialah orang
yang percaya untuk kekal.
Wah 15. Nyanyian di tepi laut kaca.
Nyanyian Halaman dari orang2 yang
keluar dari aniaya Antikris, tetapi
sangat indah seperti nyanyian Musa
dengan orang Israel waktu baru keluar
dari Mesir, lega dan luar biasa.
7 Bokor murka Allah dipersiapkan oleh
7 malaikat untuk zaman Antikris.
Wah 16. 7 Bokor murka Allah.
Hukuman luar biasa, tetapi orang2 ini
tidak mau bertobat, sebab rata2 dosanya sudah sempurna atau hampir. 7
Hukuman yang dahsyat termasuk yang
terakhir perang Harmagedon. Betapa
celaka nasib orang yang tidak mau
percaya, jangan sia2kan kesempatan
untuk bertobat dan tumbuh Ibr 2:3.
Wah 17. Sundal Babil yang besar.
Hubungan Allah dan umatNya seperti
pernikahan, hubungan yang tertinggi
dalam dunia (1+1=1 Mat 19:4,5). Persundalan adalah hubungan nikah yang
rusak Ibr 13:4 akan disiksakan Allah.
Baik kesucian nikah jasmani dan rohani
Yak 4:4 harus dipelihara.Orang yang
suci dalam nikahnya dan dalam hubungan dengan Allah itu bahagia sejak

di dunia sampai kekal Yoh 4:14; 7:38
bahkan makin meningkat sampai sempurna Yez 47.
Wah 18. Kebinasaan Babil.
Dosa meningkat sampai sempurna
(tingkat 3) bukan lagi keji, tetapi sudah
jadi kemuliaannya. Tetapi kesukaan dosa hanya 1 jam. Semua kecewa untuk
kekal. Mereka yang sengsara dalam
jalan sempit itu sukacitanya memancar
tidak habis2nya (bukan 1 jam) tetapi
sampai kekal.
IV. WAH 19-22.
AKHIR RENCANA ALLAH.
Wah 19. Hari Tuhan, Pesta Kawin Anak
Domba dan Harmagedon.
Semua ada akhirnya. Pesta kawin Anak
domba ini bukan sex, tetapi jauh lebih
dari itu, persekutuan yang manis dan
sempurna seperti Trinitas. Sesudah 3,5
tahun pesta di atas (Ester: Ahasyweros
"hanya" pesta 180 hari). Lalu turun ke
bawah dalam perang Harmagedon.
Persiapan hebat (seluruh dunia kompak
di bawah Antikris), tetapi perangnya
tidak berarti. Iblis, Antikris, nabi palsu
dan semua pengikutnya ditangkap dan
dihukum.
Wah 20. Kerajaan 1000 tahun.
Lebih indah dan mulia dari Eden, bumi
dipulihkan Kis 3:21. Iblis dkknya tidak
ada. Dalam sikon yang ideal, mereka
yg tidak mau percaya, akan tetap berontak pada kesempatan yang ada (terakhir), sebab itu binasa untuk kekal.
Diakhiri dengan kiamat dan pengadilan
orang berdosa, yaitu Tahta Putih yang
Besar.
Wah 21. Yerusalem Baru.
Yerusalem Baru adalah tingkat tertinggi
yaitu orang2 tumbuh terus sampai
sempurna. Bukan saja selamat, tetapi
rencana Allah akan genap dengan lengkap sampai tingkat2 yang sempurna
(144.000 orang jadi sempurna, mungkin bisa perkaliannya). Jangan tertipu
iblis, sehingga yakin bahwa hidup suci
saja tidak mungkin. Padahal kita bisa
hidup suci, mati lepas dari dosa,
bahkan tidak akan pernah jatuh lagi
dalam dosa 2Pet 1:10, indah2 untuk
abadi. Percayalah, terus lekat dalam
Tuhan, dan Tuhan dalam kita, kita bisa
terus meningkat sampai puncak
rencana Allah, itu kehendak dan kerinduan Allah.
Wah 22. Surga Bumi Baru yang kekal.
Kesukaan dan kemuliaan yang tanpa
batas dan sampai kekal disediakan bagi
orang yang mau percaya (berarti mau
taat Yak 2:20). Surga Bumi yang pertama sudah terlalu amat indah tetapi
dibakar habis, ganti baru, lebih indah,
hanya kesukaan, untuk kekal dalam
proyek2 Allah yang maha besar.
Dosa dan segala kejahatan tidak
boleh masuk dan dosa dan akibatnya
tidak akan timbul lagi untuk kekal Wah
22:15 semua rencana Allah pasti digenapkan, juga Tuhan pasti akan datang
dan orang percaya akan bahagia selama2nya. Wah 22:20-21.
Jangan tukar kesukaan Surga dengan kesukaan dosa sesaat. Tetapi bersukacitalah dengan salib dan penderitaan karena Kristus, itu menumbuhkan kita dalam kesukaan dan kemuliaan di dunia sampai kekal. Rom 8:1718, 1Pet 4:1.

