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Oleh: Moses Laksono Singgih 

 
Wahyu 21:9-27 Yerusalem yang baru  

a. Ayat 11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang 
paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. 

b. Ayat 18 Tembok itu terbuat dari permata yaspis; dan kota itu sendiri dari emas murni, 
bagaikan kaca yang jernih. 

c. Ayat 19 Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata.  
d. Ayat 22 Aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, 

adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. 
e. Ayat 23 Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab 

kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. 
f. Ayat 26-27 kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan 

masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, 
melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. 

 
Lagu: O Yerusalem kota mulia 
 

Kita selamat setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat 
tetapi ada halangan-halangan yang membuat kita bisa tidak masuk Surga. 

 
Mat 7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 
Kerajaan Surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mat 7:22 Pada 
hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi 
nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu 
juga? Mat 7:23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak 
pernah mengenal kamu! Enyahlah dari hadapan-Ku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan!" 
ORANG-ORANG YANG DIPAKAI TUHAN, BISA TIDAK SELAMAT. 
 

MASUK SORGA ATAU TIDAK, URUSAN MASING2 KITA dan 
Tuhan Yesus yang memberikan kita kemampuan untuk bertahan mengikuti Tuhan, 

tidak tergantung dari orang lain. 
 
 
1 Korintus 9:27 
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil 
kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. PERLU PERJUANGAN UNTUK 
MEMPERTAHANKAN KESELAMATAN. 
 
 
Hari ini kita membahas 2 sebab (dari banyak sebab kita meninggalkan Tuhan): 
1. Kesibukan sehari-hari, karier dst 

Mat 16:26 Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? 
Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 
Matius 6:31-34 Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? 
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa 



yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan 
semuanya itu.Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu.Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok 
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." 

 
2. Tidak bisa mengampuni 

Mar 11:24-26 Karena itu Aku berkata kepadamu: Apa saja yang kamu doakan dan minta, 
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika kamu 
berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu, supaya 
juga Bapamu yang di surga mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu." [Tetapi jika kamu 
tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu akan 
kesalahan-kesalahanmu.] TERNYATA ADA HUBUNGAN ANTARA MENERIMA 
BERKAT TUHAN DENGAN MENGAMPUNI DAN JIKA KITA TIDAK MENGAMPUNI 
MAKA TIDAK DIAMPUNI 
 
Matius 5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang 
menganiaya kamu. 

 
Lukas 23:34 Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang 
mereka perbuat."  

 
Roma 12:19-21 Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, 
tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. 
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia 
makan; jika ia haus, berilah dia minum! Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api 
di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan 
dengan kebaikan!  
 
Kol 3:13 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain 
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain; sama seperti Tuhan telah 
mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. 

 

Jangan keselamatan kita tergantung orang lain,  
marilah kita tetap bertahan sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai akhir. 

 

Matius 24:13 
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 
 
Lagu: Ku tahu Tuhan pasti buka jalan 
 
 

TUHAN YESUS MEMBERKATI 


