
 

Revelation 11, Study No. 22 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 22,oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan mempelajari 

Pembahasan No. 22 dari kitab Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca 

Wahyu 11:12: 

 

Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga 

berkata pada mereka: "Naiklah ke mari!" Lalu naiklah mereka ke langit, 

diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. 

 

 Suara yang terdengar oleh orang-orang yang menyaksikan "dua 

nabi" itu sementara mereka bangkit adalah suara Allah seperti yang 

didengar melalui Firman-Nya, Alkitab. Ketika Allah mengirimkan suara 

sangkakala peringatan akan Firman-Nya ke seluruh bumi, menyatakan 

bahwa tanggal 21 Mei 2011 adalah hari kiamat, mereka yang sudah 

ditentukan sejak dari penciptaan untuk menerima keselamatan mendengar 

dan mereka "melihat" dan rasa takut yang besar menimpa mereka. Mereka 



mendengar "suara nyaring dari langit" dan ini kata-kata penting karena 

Alkitab mengatakan, "Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran 

oleh firman Allah." Suara yang nyaring ini disebutkan sebelumnya dalam 

Wahyu 1, ayat 10 dan 11, sebagai "suatu suara yang nyaring, seperti bunyi 

sangkakala”, dan itu adalah suara Yesus, Firman yang telah menjadi 

daging.  Rasa takut yang besar menimpa banyak orang, yang adalah 

“sautu kumpulan besar orang banyak” yang diselamatkan Allah dalam 

Masa Kesusahan Besar. Ada banyak penggunaan kata "besar" karena itu 

adalah hal yang luar biasa dan megah bahwa Allah telah menyelesaikan 

program keselamatan-Nya. Hal itu dilakukan dengan cara yang agung, 

dengan mendatangkan segala sesuatu pada klimaks yang besar dan 

tujuan akhir, karena Ia menyelamatkan lebih banyak orang pada akhir 

zaman dibandingkan dalam sepanjang periode sejarah bumi. 

 

Di sini, dalam Wahyu 11:12, kita membaca: 

 

Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga 

berkata kepada mereka: 

 

 Beberapa orang menganggap bahwa pernyataan ini, "Naiklah ke 



mari," mengacu pada Pengangkatan, namun bukan itu yang dimaksudkan 

di sini. Kata-kata yang sama ditemukan sebelumnya dalam Wahyu 4: 1: 

 

Kemudian dari pada itu aku melihat: Sesungguhnya, sebuah pintu terbuka 

di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar, berkata kepadaku 

seperti bunyi sangkakala, katanya: Naiklah ke mari . . . . 

 

 Yang menarik adalah bahwa suara yang didengar Rasul Yohanes 

adalah "seperti bunyi sangkakala," dan ini mengingatkan kita pada Wahyu 

1: 10 dan 11, di mana Yohanes mendengar “suatu suara yang nyaring, 

seperti bunyi sangkakala”. Ini adalah suara Yesus Kristus yang juga 

didengar oleh orang-orang yang ditimpa ketakutan ketika mereka 

mendengar suara yang turun dari langit. Sekali lagi, itu adalah Firman 

Allah, Alkitab. Hal ini bukanlah sesuatu yang supernatural, dalam arti 

bahwa ada suara harafiah dimana terdengar gemuruh dari langit. Tetapi ini 

adalah suara secara spiritual, yaitu suara Allah. Dalam kasus Rasul 

Yohanes, ia sedang menerima wahyu ilahi, dan “suara yang dahulu yang 

telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya: 

Naiklah ke mari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus 

terjadi sesudah ini.” Sekarang apa yang penting untuk kita pahami tentang 



frase, "Naiklah ke mari," adalah bahwa Yohanes tidak benar-benar pergi ke 

surga, sejauh yang kita ketahui. Ia berada di Pulau Patmos dan ia tetap di 

sana untuk menerima semua wahyu Allah yang diberikan padanya. 

Namun, secara rohani, Allah memberinya sebuah visi dan Allah 

menyebabkan ia mampu melihat hal-hal yang ada di surga, namun lokasi 

fisik Yohanes tidak pernah berubah. Ia tetap berada di bumi, di pulau 

Patmos, namun, secara spiritual, ia diperintahkan untuk "Naiklah ke mari." 

 

 Dan itu adalah idenya ketika kita membaca perintah ini dalam Wahyu 

11:12, ketika ia mengatakan, ‘"Naiklah ke mari!" Lalu naiklah mereka ke 

langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka.’  Kita 

harus berpikir secara rohani.  Alkitab adalah sebuah kitab spiritual. Allah 

menyembunyikan kebenaran melalui penggunaan bahasa parabola dan, 

terutama, dalam Kitab Wahyu kita telah melihat berulang kali bahwa hal 

yang diberitahukan Allah pada kita itu bersifat spiritual. Hal-hal ini tidak 

harafiah. Hal-hal ini tidak terlihat secara jasmaniah. Jadi, ketika Ia 

mengatakan pada kita bahwa " “suatu suara yang nyaring dari sorga"  

terdengar, mengatakan, "Naiklah ke mari," dan kemudian “naiklah mereka 

ke langit, diselubungi awan”, kita harus melihatnya secara rohani. Kita 

mendapatkan beberapa jawaban dalam Amsal 25: 6 dan 7: 



 

Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. 

Karena lebih baik orang berkata kepadamu: "Naiklah ke mari," dari pada 

engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat 

 

 Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang keselamatan. Ini 

mengungkapkan pada kita bahwa lebih baik menunggu Allah untuk 

mengangkat Anda dan meninggikan Anda, secara rohani, dalam 

keselamatan daripada mengangkat diri Anda sendiri dan kemudian 

direndahkan di hadapan orang mulia. Kita tahu ini adalah makna spiritual 

dari ayat ini dalam Amsal 25: 6 dan 7, karena ayat-ayat ini mengingatkan 

kita pada perumpamaan yang diberikan Yesus Kristus dalam Lukas 14: 7-

11: 

 

Karena Yesus melihat, bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-

tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 

"Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah 

duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang 

seorang yang lebih terhormat dari padamu, supaya orang itu, yang 

mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu: 



Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi 

duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi, apabila engkau diundang, 

pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan 

datang dan berkata kepadamu: Sahabat, silakan duduk di depan. Dan 

dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua 

tamu yang lain. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan 

dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 

 

 Tentu saja, hal ini sesuai persis dengan Amsal pasal  25 dan ayat-

ayat yang baru kita baca. Ini menjelaskan program keselamatan Allah. Hal 

ini memberikan kita pengajaran Alkitab tentang apa artinya bila kita 

diundang untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan.  Panggilan Injil yang 

menyebar ke seluruh dunia selama berabad-abad selama hari 

keselamatan ketika Allah mendorong orang untuk mencari Dia dan untuk 

"itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih 

karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia 

untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya."   Itu adalah waktu yang 

sudah ditetapkan. Itu waktu yang sudah ditetapkan dari "hari keselamatan" 

dan waktu yang telah dialokasikan untuk manusia di mana ia bisa datang 

pada Allah untuk berseru meminta belas kasihan.  Waktu itu kini telah 



berakhir dan sudah menjadi masa lalu. Allah tidak mendorong orang lagi 

untuk datang pada-Nya untuk mencari keselamatan.  Satu-satunya hal 

yang diizinkan Alkitab untuk dilakukan saat ini adalah untuk datang pada 

Allah, sambil berkata, "Berbelas kasihanlah, berbelas kasihanlah. Apakah 

mungkin Engkau sudah menyelamatkan saya sebelum Engkau mengakhiri 

program keselamatan-Mu dan menutup pintu surga?" 

 

 Saya tahu bahwa banyak orang yang kecewa dengan bahasa ini, 

namun apa yang mereka tidak mengerti adalah bahwa ini adalah Hari 

Penghakiman. Ini adalah hari murka Allah dan, tentu saja Allah tidak 

memberikan keselamatan pada Hari Penghakiman. Allah tidak 

menganugerahkan belas kasihan pada orang-orang berdosa ketika Ia 

mencurahkan murka-Nya. Allah sudah mengatakan bahwa Ia akan 

memberikan "penghakiman tanpa belas kasihan". Jelas, Allah tidak 

mengerjakan karya keselamatan dalam waktu yang sudah ditetapkan-Nya 

untuk penghukuman. Ini adalah fakta yang tidak dipahami orang-orang – 

ayat-ayat Kitab Suci yang menjelaskan tentang keselamatan 

menerapkannya  pada “saat dan waktu” sebelumnya.  Ayat-ayat tentang 

keselamatan ini tidak berlaku pada Hari Penghakiman. Mereka akan 

menyadari hal ini jika Allah mendatangkan semacam penghakiman fisik, 



namun karena sifat penghakiman adalah spiritual, tidak berarti bahwa 

waktu penghakiman ini berkurang.  Ini adalah akhir dari kesabaran dan 

panjang sabar Allah; ini adalah waktu kemarahan-Nya; amarah-Nya dan 

murka-Nya. Banyak ayat yang ada dalam Alkitab tidak lagi memiliki aplikasi 

untuk Hari Penghakiman yang sedang kita jalani sekarang. 

 

 Ada waktu, waktu yang indah dan mulia, ketika Allah mendorong 

orang untuk mencari-Nya dan itu berlangsung cukup lama. Umat-Nya 

senang menyampaikan pesan itu. Kami di EBible Fellowship senang 

menyampaikan pesan itu dan kami memperingatkan orang-orang untuk 

datang pada Allah ketika Ia masih dapat ditemukan. Namun kita tidak 

dapat lagi menyampaikan pesan itu lebih lama lagi karena Allah tidak akan 

mengizinkannya. Ketika kita menyampaikan panggilan Injil, itu sama 

dengan undangan pada para pendengar pada sebuah “pesta pernikahan”.  

Itu adalah sebuah pernikahan antara  mempelai laki-laki, yaitu Tuhan 

Yesus Kristus, dan mempelai perempuan-Nya, umat pilihan-Nya: "Banyak 

yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih.“  Kata “sedikit” merujuk pada 

umat pilihan dan apa yang sering membedakan seseorang yang 

"dipanggil" dari yang "dipilih" adalah bagaimana mereka datang pada Allah. 

Seperti yang dikatakan di sini dalam perumpamaan dalam Lukas pasal 14; 



panggilan disampaikan dan Allah berkata, “Kalau seorang mengundang 

engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan.”  

Tuhan bekerja dalam kehidupan umat pilihan dan sementara Ia menarik 

mereka pada diri-Nya, Ia merendahkan hati mereka. Ia menyebabkan 

mereka untuk memahami bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan 

untuk mengangkat diri mereka sendiri dalam keselamatan. Keselamatan 

adalah tindakan Allah, karya Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh 

iman-Nya dan bukan oleh upaya  kita sendiri dan, karena itu, mereka 

"menunggu" Tuhan; mereka menunggu di "tempat yang paling rendah". Itu 

bukan sebuah tempat yang menyenangkan. Itu adalah tempat di mana ada 

perjuangan, tempat di mana pikiran Anda bisa terganggu, tempat di mana 

tidak ada jaminan keselamatan - Anda tidak yakin apakah Anda 

diselamatkan atau tidak diselamatkan dan Anda tidak yakin apakah Anda 

akan dihancurkan oleh Allah atau apakah Ia akan memberikan Anda belas 

kasihan-Nya.  Anda tidak yakin apakah Anda adalah salah satu dari umat 

pilihan-Nya atau tidak. Anda harus menunggu Allah untuk menyaksikan 

pada hati dan jiwa dan untuk "berbicara pada Anda" dalam manusia 

batiniah Anda dan memastikan bahwa Anda adalah salah satu dari anak-

anak-Nya. Ia akan melakukan hal ini melalui Firman-Nya, Alkitab. Namun 

sebelum Allah mengangkat Anda dalam keselamatan dan menempatkan 



Roh Kudus-Nya dalam diri Anda dan mulai memberikan jaminan 

keselamatan, Anda masih berada di "tempat yang paling rendah ". 

 

 Di sisi lain, "banyak" orang yang dipanggil adalah individu yang 

langsung mengambil "tempat kehormatan", melalui keyakinan mereka 

sendiri, atau melalui keanggotaan gereja mereka, atau melalui pemahaman 

mereka bahwa melalui jumlah uang yang telah mereka berikan pada gereja 

mereka telah membeli satu tempat di surga, atau melalui tindakan mereka 

"berjalan menyusuri lorong" dan "menerima Kristus" dan mendatangkan 

keselamatan pada mereka (menurut pikiran mereka) dan, dengan 

demikian, mereka semua mengambil "tempat terhormat", tempat yang 

sudah diwanti-wanti Allah supaya jangan diduduki. Itu karena mereka 

berpikir mereka telah "melakukan suatu upaya". Mereka telah mengangkat 

diri mereka ke suatu tempat yang "tinggi dan mulia", karena mereka 

percaya mereka telah memiliki keselamatan, tetapi kenyataannya mereka 

tidak memilikinya. Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengajarkan bahwa 

orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan orang yang 

merendahkan dirinya akan ditinggikan. Itu adalah bagaimana Allah bekerja 

di program keselamatan-Nya. 

 



 Jadi ketika kita membaca dalam Wahyu 11:12,  “Dan orang-orang itu 

mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka: 

"Naiklah ke mari!".  Ini ada hubungannya dengan keselamatan dan mereka 

diangkat oleh Allah dan bukan dengan upaya manusia sendiri. Allah 

meninggikan orang-orang yang diselamatkan-Nya. Ia mengangkat mereka 

ke tempat yang mulia "duduk di dalam Kristus Yesus".  Kita membacanya 

dalam Efesus 2: 4-6: 

 

Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, 

yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-

sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan 

kita -- oleh kasih karunia kamu diselamatkan -- dan di dalam Kristus Yesus 

Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama 

dengan Dia di sorga 

 

 Kapan hal itu terjadi? Ketika seorang berdosa mati karena 

pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya lalu dibangkitkan kembali 

bersama dengan Kristus dan ditinggikan, apakah hal itu terjadi pada 

Pengangkatan? Apakah itu terjadi pada hari kiamat dalam kebangkitan 

tubuh fisik? Tidak. Tentu saja, kebangkitan jasmaniah akan menyelesaikan 



apa yang telah dimulai Allah, namun ketika Allah menyelamatkan orang-

orang berdosa, pada saat keselamatan, kita dihidupkan kembali dan 

dibawa pada kehidupan rohani bersama dalam Kristus dan Allah 

membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia, dan seperti yang 

dikatakan dalam Efesus 2: 6, "memberikan tempat bersama-sama dengan 

Dia di sorga."  Ini adalah saat keselamatan. 

 

 Inilah sebenarnya yang terjadi.  Katakanlah ada seorang perempuan 

muda dan ia mendengar Injil dan Allah telah menentukan waktu untuk 

penebusannya. Ia adalah salah satu dari umat pilihan-Nya dan Ia telah 

memilih dia sejak dunia diciptakan. Allah dengan sabar menunggu 

perempuan muda ini dilahirkan dan Ia menunggu sampai ia mencapai usia 

tertentu. Tentu saja, itu semua harus terjadi sesuai dengan saat dan waktu 

ketika Allah masih melakukan karya keselamatan. Pada "waktu yang 

sudah ditetapkan",  Allah mengutus Firman-Nya ke telinganya dan hatinya 

dan Ia menggunakan Firman-Nya untuk menciptakan satu hati yang baru 

dalam dirinya.  Pada saat itu, secara rohani, ia diselamatkan dan 

"dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus." Seolah-olah ia telah 

langsung diangkat dalam jiwanya dan duduk (atau memerintah) bersama-

sama dengan Tuhan Yesus Kristus di sorga. Kita tahu Kristus duduk di 



sebelah kanan Allah, namun perempuan muda itu tidak pernah 

meninggalkan kota atau negaranya di dunia ini. Itu adalah suatu tindakan 

spiritual yang Allah telah jalankan dan Allah menyatakan bahwa ia 

sekarang ada di dalam Kristus Yesus, ditinggikan bersama Dia di dalam 

sorga. Ia berada di dalam Kristus meskipun ia tidak pernah pergi ke mana 

pun. Ia masih hidup di bumi saat ini, namun secara rohani ia telah 

diangkat. Itulah apa yang digambarkan dengan orang-orang yang 

mendengar suara yang nyaring dari langit, mengatakan pada mereka, 

"Naiklah ke mari.”  Ini berarti bahwa Allah mengangkat mereka ke tempat 

yang paling terhormat. Allah menyelamatkan  sejumlah besar orang dan 

mereka diangkat ke sorga di dalam Yesus Kristus.  Secara fisik mereka 

tidak pergi ke mana pun. Inilah apa yang dilakukan Allah ketika Ia 

menyelamatkan jutaan orang dari bangsa-bangsa di dunia selama paruh 

kedua dari periode Masa Kesusahan Besar. Ketika Ia mengakhiri Masa 

Kesusahan Besar, itu seolah-olah mereka semua naik ke sorga dalam 

Kristus, namun mereka tidak pergi ke mana-mana secara fisik; tidak ada 

Pengangkatan - tidak ada yang meninggalkan bumi. 

 

 Marilah kita lihat pada satu ayat lagi yang akan membantu kita 

memahami hal ini. Dalam Yohanes, pasal 1, kita menemukan kata Yunani 



yang sama. Dalam Wahyu pasal 11, kata Yunani untuk "naiklah" adalah 

kata Yunani yang sama dengan kata "naik". Ini adalah Strong # 305. Ketika 

ia mengatakan, "Naiklah ke mari. Lalu naiklah mereka ke langit," ini bisa 

dengan mudah dibaca,"dan mereka naik ke surga."  Ketika kita membaca 

kata "naik", kita berpikir tentang kata "kenaikan" dan mengarahkan pikiran 

kita dengan ide Pengangkatan, namun semua yang mereka lakukan 

adalah naik, seperti orang-orang yang dihidupkan kembali di dalam Yesus 

Kristus  diangkat ke sorga bersama dengan Dia, namun mereka tidak 

pernah pergi ke mana pun. Dalam Yohanes, pasal 1, kita membaca 

tentang Natanael dan pertemuannya dengan Tuhan Yesus Kristus, dan 

saya akan membaca Yohanes 1: 47-51: 

 

Kata Filipus kepadanya: "Mari dan lihatlah!" Yesus melihat Natanael 

datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: "Lihat, inilah seorang Israel 

sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!" Kata Natanael kepada-Nya: 

"Bagaimana Engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya: "Sebelum 

Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." 

Kata Natanael kepada-Nya: "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang 

Israel!" Yesus menjawab, kata-Nya: "Karena Aku berkata kepadamu: Aku 

melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan 



melihat hal-hal yang lebih besar dari pada itu." Lalu kata Yesus kepadanya: 

"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit 

terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. 

 

 Disini didapatkan kata "naik". Ayat ini terdengar sangat misterius 

tetapi itu cukup sederhana. Tuhan Yesus Kristus berbicara pada Natanael, 

mengatakan padanya bahwa ia akan melihat malaikat-malaikat Allah naik 

dan turun pada Anak Manusia. Apakah yang dimaksudkan-Nya? Apa yang 

terlihat? Setelah kita memahami bahwa "malaikat" bisa, dan seharusnya, 

diterjemahkan sebagai "utusan", maka kita bisa memahaminya. Kristus 

mengatakan bahwa pada saat Ia menyelamatkan seseorang, orang itu 

langsung "diangkat" ke dalam sorga untuk duduk bersama dengan Yesus 

Kristus dan ini adalah saat yang mulia dari  keselamatan. Pada saat yang 

sama, orang ini dikirim kembali ke bumi sebagai seorang utusan Allah 

untuk menyebarluaskan Firman Allah, Injil. Jadi ini semua adalah suatu 

kiasan untuk melambangkan Allah yang sedang menyelamatkan 

seseorang dan kemudian segera memerintahkan orang untuk menjadi 

utusan-Nya di dunia. Orang yang sedang dibicarakan sebagai "naik dan 

turun" pada Anak Manusia tidak berubah lokasi. Sejauh yang ia ketahui, ia 

mungkin bahkan tidak menyadari bahwa ia sudah diselamatkan dan ia 



tidak tahu bahwa ia telah ditugaskan sebagai seorang utusan Allah. Ia 

mungkin tidak mengetahui hal-hal tersebut, namun ini adalah cara Allah 

memandang orang ini dari sudut pandang-Nya. 

 

 Jadi ini berkaitan sangat banyak dengan Wahyu pasal 11: "Naiklah 

ke mari!" Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan.” Mereka "naik” 

seperti dikatakan Yesus pada Natanael ketika ia mengatakan bahwa 

utusan Allah akan "naik dan turun ke atas Anak Manusia”. Namun, Anda 

lihat, perbedaannya adalah dalam "waktu" karena sekarang adalah Hari 

Penghakiman. Sejumlah besar orang diselamatkan dan mereka semua 

naik ke sorga dalam Kristus. Ini adalah Hari Penghakiman dan tidak ada 

lagi penginjilan di dunia dan, oleh karena itu, perhatikan  bahwa mereka 

"naik", namun mereka tidak "turun" karena mereka tidak lagi diutus oleh 

Allah untuk menyampaikan pesan Injil keselamatan. 

 

 

 

 

 

 


