
Revelation 11, Study No. 24, in Indonesian Langguage 

Seri kitab Wahyu  pasal11, Pembahasan No. 24, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan mempelajari 

Pembahasan No. 24 dari kitab Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca 

Wahyu 11: 12 dan 13: 

 

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. Pada saat itu 

terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu 

rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain 

sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. 

 

 Saya akan berhenti membaca di situ. Kita telah melihat ayat 12 dan 

bahasa "naik" ke surga dan kita melihat bagaimana istilah itu cocok dengan 

program keselamatan Allah. Setiap kali Ia menyelamatkan seseorang pada 

setiap titik dalam sejarah, itu seolah-olah mereka naik pada Anak Manusia 

lalu turun sebagai seorang utusan. Mereka naik dalam awan (yang 



berhubungan dengan penghakiman Allah), namun pada titik yang sama 

dari penghakiman, ada juga keselamatan besar karena ada ketakutan 

besar yang menimpa orang-orang yang melihat "dua saksi".  Allah 

memberikan kita bahasa untuk memberitahu kita tahu bahwa Ia memang 

melakukan karya keselamatan yang ajaib dan mulia dan ada sejumlah 

besar orang banyak yang diselamatkan dari Masa Kesusahan Besar; 

mereka naik ke surga untuk duduk bersama dengan Yesus Kristus, namun 

mereka tidak "turun" lagi karena mereka tidak ditugaskan - tidak ada lagi 

pengiriman utusan-utusan dengan berita keselamatan. Tuhan, dengan 

menghapus kata "turun",  benar-benar menekankan kebenaran bahwa ini 

adalah "tiket satu jurusan perjalanan ke surga",  yang berlaku; yaitu, ada 

keselamatan sejumlah besar orang banyak, namun kemudian program 

keselamatan Allah dihentikan dan tidak ada lagi kebutuhan untuk mengirim 

utusan ke dunia.  Bahasa "disaksikan oleh musuh-musuh mereka", 

menunjukkan bahwa dunia adalah saksi akan hal ini, ketika deklarasi Hari 

Penghakiman tanggal 21 Mei 2011 disebarluaskan ke seluruh dunia. 

 

Kemudian kita baca dalam Wahyu 11:13: 

 

Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat . . . 



 

 Kata ‘saat’ dalam ayat tersebut adalah kata ‘jam’ dalam bahasa asli 

Alkitab. Hal ini mengacu pada "jam" penghakiman, jam terakhir atau "satu 

jam" yang melambangkan Masa Kesusahan Besar. Allah memang 

melambangkan periode Masa Kesusahan Besar selama "satu jam" dan itu 

adalah jam yang terakhir dari hari kerja dalam perumpamaan kebun 

anggur. Ini adalah satu jam di antara jam kesebelas dan jam kedua belas. 

Kemudian datang "malam" ketika tidak ada lagi orang yang dapat bekerja. 

"Jam" yang sama mengacu pada penghakiman. Ini adalah "jam" yang 

sama dimana mereka naik ke surga dalam awan; ini adalah waktu 

penghakiman. Ingatlah, kembali pada Wahyu, pasal 9, Allah berbicara 

tentang Hari Penghakiman seperti ini, dalam Wahyu 9:15: 

 

Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan 

hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia 

 

 Jadi penghakiman datang selama satu "jam" dan kita benar-benar 

dapat mengatakan bahwa “jam” spiritual berlangsung pada jam  6:00 sore, 

karena hari kerja adalah 12 jam. Yesus mengatakan pada kita dalam Injil 

Yohanes: "Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari?” Allah 



menjabarkan hari kerja spiritual, hari keselamatan, dalam perumpamaan 

kebun anggur dalam Matius pasal 20, di mana para pekerja dipekerjakan 

untuk bekerja di kebun anggur. Mereka dipekerjakan pada jam ketiga, jam 

keenam dan jam kesembilan. Kemudian pola setiap tiga jam itu dirubah 

karena beberapa orang masih berdiri menganggur sepanjang hari dan 

mereka dipekerjakan di "jam kesebelas" untuk bekerja selama jam terakhir. 

Itu "jam" terakhir yang melambangkan Masa Kesusahan Besar dan itu 

adalah ketika Allah juga menyelesaikan rencana keselamatan-Nya; Ia 

menyimpan program terbaik untuk periode keselamatan terakhir dimana Ia 

mencurahkan Hujan pada Akhir Musim dan menyelamatkan sejumlah 

besar orang banyak yang keluar dari Masa Kesusahan Besar – keluar 

pada jam itu. Kemudian jam kedua belas tiba atau jam terakhir sudah 

berakhir pada tanggal 21 Mei 2011. "Jam kedua belas" akan datang pada 

jam 6:00 sore, secara rohani. Sekarang adalah "malam" dan tidak ada 

seorang pun yang dapat bekerja.  Yohanes 9: 4 mengatakan: 

    akan datang malam, di mana tidak ada seorangpun yang dapat bekerja 
 

Tuhan Yesus Kristus adalah "orang" yang diacu dalam ayat ini. Yesus 

sekarang tidak lagi melakukan pekerjaan dimana Ia diutus untuk 

melakukannya: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah 

kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah (Yohanes 6:29),”. Orang-



orang diselamatkan melalui karya Kristus. Jadi kita dapat melihat bahwa 

Hari Penghakiman adalah akhir dari satu "jam" ini dan, secara rohani, "jam" 

itu adalah akhir hari kerja selama dua belas jam, atau jam 6:00 sore, dan 

itu adalah titik di mana semua orang pilihan Allah "naik" ke surga untuk 

duduk bersama dengan Yesus Kristus. 

 

Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat . . .  

 

 Dalam bahasa Yunani "gempa bumi yang dahsyat" ini adalah kata 

"megas seismos".  Kita menemukan bahasa "gempa bumi yang dahsyat" 

hanya beberapa kali dalam Alkitab. Satu kali digunakan dalam hubungan 

dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dalam Matius 28: 2: 

 

Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan 

turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk 

di atasnya 

 

 Kita sangat akrab dengan kisah itu. Tuhan Yesus Kristus tidak lagi 

berada dalam kubur; Ia telah bangkit dari antara orang mati. Namun, 

"gempa bumi yang hebat" itu tidak biasa. Jika kita menganalisa apa akibat 



dari "gempa bumi yang hebat" ini, kita berpikir ini menyebabkan batu 

terguling dan membuka penutup kuburan itu. Sebuah kubur adalah sebuah 

makam di mana orang mati dikuburkan, namun Yesus tidak berada di 

sana. Ia telah bangkit. 

 

 Ide yang sama, dengan cara yang sedikit berbeda, terlihat beberapa 

saat kemudian ketika kita membahas "gempa bumi yang hebat" ini. 

Namun, pertama-tama, marilah kita lihat beberapa tempat di mana "gempa 

bumi yang dahsyat" disebutkan. Hal ini disebutkan dalam Wahyu, pasal 6, 

dan kita telah membahas bagian ini sebelumnya dalam penelitian kita 

dalam Kitab Wahyu. Dikatakan dalam Wahyu 6:12: 

 

Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keenam, 

sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi 

hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya 

bagaikan darah 

 

 Sementara kita membaca ayat ini, kita dapat dengan cepat melihat 

hubungan antara apa yang kita baca di sini dalam Wahyu 6 dan ayat 

seperti Matius 24:29:  "Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari 



akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan 

berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.”  Kita memiliki 

bahasa yang sama dalam Wahyu 6:12,  tetapi di ayat ini Allah 

menambahkan frase "gempa bumi yang dahsyat "dan itu merujuk pada 

waktu penghakiman. Kita menyadari bahwa "gempa bumi yang dahsyat" itu 

harus berhubungan dengan penghakiman, namun ayat ini menunjukkan 

kapan itu waktunya terjadi. Jadi kita tahu kapan "gempa bumi yang 

dahsyat" itu terjadi. Masa Kesusahan Besar dimulai pada tanggal 21 Mei 

1988 dan berakhir pada tanggal 21 Mei 2011, jadi masa ini berlangsung 

selama 23 tahun. Matius 24:29 mengatakan, "Segera sesudah siksaan 

pada masa itu, matahari akan menjadi gelap",  jadi Hari Penghakiman 

pada dunia dimulai setelah Masa Kesusahan Besar berakhir. Inilah saat 

"gempa bumi yang dahsyat" terjadi. 

 

 Tentu saja, beberapa orang mungkin mengatakan, "Saya tidak ingat 

bahwa pernah ada suatu gempa bumi yang dahsyat".  Memang kita 

mengharapkan terjadi sebuah gempa bumi yang dahsyat. Kita pikir akan 

ada sebuah gempa bumi yang dahsyat di seluruh dunia yang akan 

membuat tanah merekah dan tubuh orang mati akan keluar dari tanah dan 

akan berserakan di bumi. Pemahaman kita salah tentang hal itu. Di sini, 



kita melihat ungkapan "gempa bumi yang dahsyat",  seperti yang kita lihat 

dalam Wahyu 11, namun masalahnya adalah bahwa kita memahaminya 

secara harfiah dan itu adalah hal yang berbahaya untuk dilakukan dalam 

pembahasan Alkitab. Tentu saja, ada alasan-alasan yang menyebabkan 

kita mendapatkan bahwa akan terjadi sebuah gempa bumi yang dahsyat 

secara harafiah, namun kita salah. Kita benar bahwa tanggal 21 Mei 2011 

adalah Hari Penghakiman dan kita benar bahwa sebuah "gempa bumi 

yang dahsyat" memang terjadi pada hari itu, tetapi kita salah tentang sifat 

dari gempa bumi tersebut – ternyata itu adalah gempa bumi spiritual. Allah 

mengirimkan sebuah gempa bumi spiritual, maka itu berarti bahwa tidak 

ada yang bisa melihat atau merasakannya; bumi tidak bergoyang; tubuh 

orang mati tidak terhambur keluar dari kuburan.  Banyak orang mengambil 

kesimpulan bahwa semua ajaran tentang akhir jaman itu salah dan segala 

sesuatu tentang Hari Penghakiman itu salah. Kita telah mengatakan pada 

orang-orang, "Lihatlah pada gempa bumi yang dahsyat pada hari itu dan 

itu akan menjadi bukti dari penghakiman Allah."  Memang ini adalah 

rencana Allah untuk mendatangkan gempa bumi yang dahsyat, namun hal 

ini akan terjadi secara spiritual. Hal ini membuat orang-orang untuk 

percaya bahwa tidak ada yang terjadi sama sekali. 

 



 Sekarang saya yakin ada seseorang yang menggelengkan 

kepalanya dan berkata, "Ya, benar, gempa bumi spiritual. Anda penuh 

imajinasi. Anda hanya berusaha keras untuk membuktikan sesuatu yang 

tidak terjadi pada tanggal 21 Mei 2011." 

 

 Marilah kita mulai dengan pertanyaan, "Apakah ada hal seperti 

gempa bumi spiritual dalam Alkitab?" Dan jawabannya adalah, "Ya." 

Sebenarnya, jika kita membuka Perjanjian Lama, kita baca dalam Yeremia 

10 : 22: 

 

Terdengarlah suatu berita, bunyinya:   Kegemparan besar akan datang dari 

tanah sebelah utara . . . 

 

 Kata Ibrani yang diterjemahkan di sini sebagai "kegemparan" juga 

diterjemahkan sebagai "gempa bumi" di tempat lain dalam Perjanjian 

Lama. Ini seharusnya diterjemahkan sebagai "gempa bumi yang dahsyat" 

dan kemudian dikatakan: 

 

. . . Kegemparan besar (gempa bumi yang dahsyat) akan datang dari tanah 

sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, 



menjadi tempat persembunyian serigala-serigala                                                                                     

 

 Kita kenal dengan frase terakhir di ayat itu, karena bahasanya sangat 

khas ketika Allah berbicara tentang penghakiman-Nya pada Yehuda purba. 

Kejadian ini melambangkan penghakiman yang melanda gereja-gereja 

Perjanjian Baru pada akhir zaman ketika penghakiman dimulai di rumah 

Allah. Penghakiman atau gempa bumi “datang dari tanah sebelah utara” 

karena Babel, secara historis, datang menyerang Yehuda dari utara; raja 

Babel melambangkan Iblis dan bangsa Babel melambangkan utusan Iblis 

yang menyerang gereja-gereja Perjanjian Baru dan mengalahkan mereka. 

Kemudian Iblis dirancang sebagai "manusia durhaka" dan ia adalah 

"Pembinasa keji" yang berdiri di tempat kudus. Karena Allah telah 

meninggalkan gereja-gereja dan menyerahkan mereka pada Iblis, ini 

adalah salah satu cara yang dipakai Allah untuk mendatangkan 

penghakiman terhadap gereja-gereja dan mereka menjadi "tempat 

persembunyian serigala-serigala". Salah satu nama dari Iblis adalah 

"serigala" dan setan-setan yang masuk ke dalam gereja bersamanya 

adalah serigala-serigala dan gereja-gereja akan menjadi "tempat 

persembunyian serigala-serigala”, atau sarang roh jahat, kekejaman dan 

kejahatan, setelah Roh Allah meninggalkan gereja. 



 

 Namun, ini semua terjadi secara rohani. Cawan yang diberikan Allah 

pada gereja-gereja adalah sebuah cawan spiritual. Seperti dikatakan dalam 

Yeremia 10:22, gempa bumi yang dahsyat yang muncul dari negara utara 

adalah gempa bumi spiritual; tidak ada gempa yang sebenarnya terjadi. 

Jadi kita melihat prinsip yang sama: Allah memberi cawan murka-Nya pada 

gereja-gereja, yang sifatnya spiritual; kemudian Ia mengambil cawan yang 

identik dan memberikan pada penduduk dunia untuk diminum. Allah 

mendatangkan gempa bumi yang dahsyat pada gereja-gereja ketika 

mereka menjadi padang gurun yang tandus dan kemudian Ia 

mendatangkan gempa bumi  yang dahsyat di dunia pada hari Ia 

mengatakan pada mereka Ia akan melakukannya. 

 

Mari kita juga melihat Wahyu 16: 17-19: 

 

Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari 

dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: 

"Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, 

dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak 

manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.  Lalu 



terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota 

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan 

Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh 

dengan anggur kegeraman murka-Nya                                                             

 

 Ini berkaitan dengan Hari Penghakiman di dunia. Seperti kita lihat 

pada gambaran yang dilukiskan di Yeremia 10:22, Babel berperan dalam 

mendatangkan penghakiman pada gereja-gereja, tetapi begitu 

penghakiman itu selesai dan Iblis telah mencapai tujuan yang telah 

diberikan Allah padanya untuk mendatangkan hukuman terhadap gereja-

gereja, maka Allah berbalik dan mendatangkan penghakiman pada raja 

Babel (yaitu Iblis) dan Babel (yaitu kerajaan Iblis). Ada "gempa bumi yang 

dahsyat" yang berlangsung dan itu "mengguncang" hal-hal secara rohani. 

Jelas, tidak ada yang terguncang secara fisik, namun secara rohani banyak 

hal yang terguncang pada tanggal 21 Mei 2011, sejauh itu berkaitan 

dengan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Misalnya, setelah kita 

membaca dalam Matius 24:29, bahwa "Segera sesudah siksaan pada 

masa itu, matahari akan menjadi gelap,”  maka kita baca pada akhir ayat di 

Matius 24:29: 

 



. . . .kuasa-kuasa langit akan goncang        

 

 Inilah "gempa bumi" atau gambaran cahaya dari Injil yang terguncang 

dan program keselamatan Allah yang secara paksa disingkirkan dari 

tempatnya dan tidak akan lagi berlangsung seperti sepanjang hari 

keselamatan. 

 

 Marilah kita juga melihat Kisah Para Rasul pasal 16, di mana kita 

membaca beberapa hal yang menarik dan sedikit luar biasa yang terjadi di 

dalam satu penjara sebagai akibat dari sebuah gempa bumi yang dahsyat. 

Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16: 25 dan 26: 

 

Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan 

puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan 

mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-

sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan 

terlepaslah belenggu mereka semua 

 

Di sini, kita mendapatkan "gempa bumi yang hebat" yang berlangsung dan 

kita melihat peristiwa yang luar biasa karena apa yang terjadi ketika gempa 



bumi yang hebat terjadi adalah bahwa tidak ada kematian dan tidak ada 

kerusakan dalam bentuk apa pun pada kota atau pada bangunan. Satu-

satunya yang dicatat Allah tentang "gempa bumi yang hebat" ini adalah 

bahwa “sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah 

semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua." Jadi itulah yang 

terjadi pada kenyataannya, sebuah "gempa bumi yang hebat”.  Itu bukan 

hanya sebuah getaran lemah dalam skala kecil; Alkitab mengatakan itu 

adalah "megas seismos". Kita sudah terbiasa dengan gempa bumi yang 

hebat yang menyebabkan kerusakan besar, namun dalam Kisah Para 

Rasul pasal 16, "gempa bumi yang hebat" menimbulkan bencana minimal 

atau tidak ada kerusakan. Tampaknya yang terjadi ialah hanya bahwa 

pintu penjara terbuka untuk semua tahanan di kota itu. 

 

 Kita mengakui bahwa "gempa bumi yang hebat" ini begitu ajaib 

karena tampaknya begitu tepat dalam fokusnya. Seolah-olah gempa ini 

memiliki satu tujuan saja, yaitu untuk membebaskan para tawanan yang 

ditahan di penjara. Itu tampaknya adalah satu-satunya hal yang terjadi 

sebagai akibat dari "gempa bumi yang hebat" ini dan ini sangat luar biasa. 

Kita membaca ini dan kita kagum bahwa Allah mencatat sebuah "gempa 

bumi yang hebat" yang hanya untuk melepaskan para tawanan. 



 


