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LANGKAH UNTUK MENJADI PENUAI/PEMENANG: 

“MENDENGARKAN APA YANG DIKATAKAN ROH” 

Dalam Wahyu 2 dan 3 ada pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat atau 7 gereja-

Nya pada waktu itu. Pesan Tuhan Yesus pada waktu itu kepada 7 gereja-Nya itu bukan 

hanya 7 gereja pada waktu itu saja, sebab 7 gereja itu berbicara tentang gereja sepanjang 

masa termasuk gereja masa kini.  

 

Karena itu kalau kita melihat Kitab Wahyu itu dibagi menjadi 3, yaitu: 

a. Pasal 1 berbicara tentang hal-hal yang dilihat oleh Yohanes 

b. Pasal 2 dan 3 berbicara tentang pesan Tuhan Yesus kepada gereja-Nya tentang hal-hal yang sedang terjadi sekarang ini. 

c. Pasal 4 - 22 berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi setelah ini, yaitu peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah kedatangan Tuhan 

Yesus ke dalam dunia ini. 

 

Pesan Tuhan itu selalu diakhiri dengan kata-kata, “Barangsiapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh 

kepada jemaat-jemaat” (Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat-jemaat). Baru setelah itu dikatakan, barangsiapa menang 

Tuhan memberi hadiahnya. 

 

Kita akan keluar sebagai pemenang kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita mendengar dan 

melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada gereja-Nya sekarang ini. Akhir-akhir ini Tuhan berpesan kepada kita untuk banyak 

membaca Kitab Wahyu. Kalau perlu setiap hari Saudara baca! Ada pesan-pesan Tuhan yang khusus terutama dalam Wahyu 2 dan 3 

tentang apa yang menjadi isi hati-Nya Tuhan. 

 

“Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis 

di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.” (Wahyu 1:3) 

 

Kalau kita membaca, mendengar dan menuruti apa yang terdapat dalam Kitab Wahyu, kita akan berbahagia. Mari kita melakukannya! 

 

“Sesungguhnya Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini!” Ini Tuhan Yesus 

sendiri yang berkata, “Aku segera datang, berbahagialah kamu yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini!”. (Wahyu 22:7) 

 

PESAN TUHAN KEPADA TUJUH SIDANG JEMAAT 

 

Dalam pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat atau gereja-Nya pada waktu itu dan kita hari-hari ini, disitu Tuhan Yesus 

menunjukkan apa yang dikehendaki-Nya.  

Di situ Tuhan Yesus menunjukkan apa yang dikehendaki-Nya, yaitu apa yang Dia sukai sehingga mereka yang melakukan akan 

mendapat pujian. Dia juga menunjukkan apa yang Dia benci, sehingga mereka yang melakukan akan mendapat hukuman. Dia 

menunjukkan konsekuensi kepada yang tidak taat, dan pahala bagi mereka yang berjaga-jaga, waspada dan setiap kepada-Nya. 
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Jadi kalau kita melihat ini ternyata: 

• Tidak benar kalau dikatakan bahwa setiap orang percaya pasti masuk sorga apa pun yang Dia lakukan. 

• Tidak benar kalau dikatakan Tuhan Yesus secara otomatis mengampuni dosa orang percaya, yaitu dosa yang lama, 

dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang. 

 

Tuhan Yesus menunjukkan bahwa yang masuk sorga itu hanya yang menang. “Barangsiapa yang menang!”  

1. Hanya yang menang yang akan makan dari pohon kehidupan (Wahyu 2:7) 

2. Hanya yang menang yang tidak akan menderita kematian yang kedua, artinya tidak masuk neraka (Wahyu 2:11) 

3. Hanya yang menang yang akan menerima manna yang tersembunyi dan akan diberikan nama baru di dalam sorga (Wahyu 2:17) 

4. Hanya yang menang yang akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, yaitu memerintah bersama dengan Tuhan Yesus (Wahyu 

2:26) 

5. Hanya yang menang, yang namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan (Wahyu 3:5) 

Ada berapa banyak yang mengerti bahwa nama kita ditulis dalam kitab kehidupan? Kalau kita menang, namanya tidak dihapus, 

tetapi kalau kalah dihapus! Hati-hati! Saya berdoa jangan sampai ada yang namanya dihapus, karena kita harus keluar sebagai 

pemenang. 

6. Hanya yang menang akan tinggal bersama Allah dalam Bait-Nya dan akan mengenakan Nama Allah Kristus dan Yerusalem baru 

(Wahyu 3:12) 

7. Hanya yang menang yang akan duduk bersama-sama dengan Kristus di atas takhta-Nya (Wahyu 3:21) 

8. Hanya yang menang yang akan menjadi anak-anak Allah selama-lamanya. Amin! 

 

Pesan Tuhan kepada kita semua adalah “Baca Kitab Wahyu!” Mengapa kita harus membaca Kitab Wahyu? Ternyata  dalam kitab 

Wahyu ada 4x Tuhan Yesus berkata, “Aku datang segera!” Di situlah Gembala Pembina mulai mengerti mengapa kita harus banyak 

membaca Kitab Wahyu, sebab “Aku datang segera!” 

Sebanyak 4x Tuhan katakan “Aku datang segera!” dan 3x dikatakan, “Waktunya sudah dekat!”. Yang pertama yang berkata adalah 

Yohanes dan yang kedua adalah malaikat Tuhan. Jadi 7x dalam Kitab Wahyu yang memperingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat! 

“Aku datang segera!”,  

 

Kedepan ini goncangan itu semakin lama akan semakin keras. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Saudara harus camkan 

baik-baik. Tetapi bagi para pemenang Tuhan memberikan perlindungan yang khusus. Dan janji Tuhan yang lebih lagi adalah kita akan 

masuk sorga bersama-sama dengan Dia. Amin 
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