
Revelation 11, Study No. 25 in Indonesian Langguage 

Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 25 oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan mempelajari 

Pambahasan No. 25 dari kitab Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca 

Wahyu 11:13: 

 

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. 

 

 Dalam pemahaman Alkitab kita yang terakhir, kita melihat pada 

bahasa "gempa bumi yang dahsyat", sebagaimana ditemukan di beberapa 

tempat lainnya. Dalam Wahyu, pasal 6, kita melihat bahwa Tuhan 

berbicara tentang sebuah "gempa bumi yang dahsyat" dalam konteks 

matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah 

bagaikan darah dan bintang-bintang berjatuhan ke bumi (Wahyu 6:12). Kita 

melihat bagaimana hal ini berhubungan dengan bahasa dalam Matius 



24:29: 

 

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. 

 

 Kita juga membahas Wahyu, pasal 16, dan sekali lagi, dalam konteks 

Hari Penghakiman Allah berbicara tentang "gempa bumi yang dahsyat" 

atau "megas seismos", sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah 

dunia - "gempa bumi yang dahsyat” yang tak tertandingi.  Kita menyadari 

bahwa Allah mengidentifikasi "gempa bumi yang dahsyat" dengan Hari 

Penghakiman. Namun, seperti yang telah kita pelajari, Hari Penghakiman 

dimulai dengan cara spiritual pada tanggal 21 Mei 2011, dan tidak ada 

yang bisa melihat perbedaan yang mencolok dari hari itu dan hari 

sebelumnya. Kelihatannya seperti hari-hari lain, namun demikian ada 

perbedaan drastis karena pada hari itu Allah mengakhiri program 

keselamatan-Nya bagi dunia ini.  Sampai pada hari itu Allah telah 

menyelamatkan semua orang yang namanya tertulis di dalam Kitab 

Kehidupan Anak Domba. Semua orang yang telah ditetapkan untuk 



diselamatkan sejak penciptaan, telah  diselamatkan dan ini memungkinkan 

Ia untuk menutup pintu ke surga. Ini adalah tindakan spiritual di pihak 

Allah. Ia adalah Sosok yang membuka pintu surga di masa lalu dan Ia juga 

adalah Sosok yang menutup pintu surga pada tanggal tersebut. Tidak ada 

yang pernah bisa melihat ketika pintu terbuka dan tidak ada yang bisa 

melihat ketika pintu ditutup. Ini adalah tindakan yang Allah bandingkan 

dengan sebuah gempa bumi (spiritual) yang dahsyat. 

 

 Kita juga membahas Kisah Para Rasul pasal 16.  Saya ingin kembali 

ke situ karena dua kata yang sama ("megas" dan "seismos") yang 

ditemukan di situ. Kedua kata ini tidak ditemukan terlalu sering dalam 

Alkitab. Mereka ditemukan hanya beberapa kali dalam Perjanjian Baru dan 

mungkin dua kali dalam Perjanjian Lama. Kata-kata ini menunjuk pada Hari 

Penghakiman, namun kita juga melihat, dalam Yeremia 10:22, di mana ia 

mengatakan ada suatu “kegemparan besar” terjadi dari negara utara. Kata 

"kegemparan" adalah kata yang sama yang diterjemahkan sebagai "gempa 

bumi" di tempat lain dalam Perjanjian Lama.  Izinkan saya 

membacakannya lagi. Dikatakan dalam Yeremia 10:22: 

 

Terdengarlah suatu berita, bunyinya: Kegemparan besar akan datang dari 



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

menjadi tempat persembunyian serigala-serigala        

 

 Ini, tentu saja, adalah bahasa yang sudah kita kenal. Kita tahu ini 

mengacu pada gereja-gereja di akhir zaman dan gereja-gereja menjadi 

sunyi sepi, secara rohani, setelah Roh Allah meninggalkan mereka.  Hal ini 

membuat gereja menjadi "padang gurun yang sunyi sepi" dan itu adalah 

apa yang mengidentifikasi secara rohani dengan "gempa bumi yang 

dahsyat",  sejauh itu berkaitan dengan penghakiman Allah atas gereja-

gereja.  Nah, penghakiman yang terjadi di gereja-geraja adalah 

penghakiman yang sama yang terjadi pada penduduk dunia karena 

mereka diberi minum dari "cawan murka" yang sama.  Pada tanggal 21 Mei 

2011, hari transisi dari penghakiman di gereja-gereja pada penghakiman 

atas dunia, Allah mendatangkan sebuah gempa bumi secara spiritual di 

seluruh dunia yang berdampak pada setiap orang yang hidup dan terutama 

pada setiap orang yang tidak diselamatkan karena Roh Allah 

meninggalkan dunia ini, sejauh itu berkaitan dengan keselamatan. Ia 

meninggalkan dunia sehingga menjadi "sepi" dengan tidak ada 

kemungkinan terjadinya keselamatan dan ini adalah "gempa bumi yang 

dahsyat” itu. 



 

 Dalam Kisah Para Rasul pasal 16, kita membaca tentang sebuah 

"gempa bumi yang dahsyat" dan izinkan saya membacakannya sekali lagi, 

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                              

 

 Kita melihat ada sebuah "gempa bumi yang dahsyat" yang terjadi dan 

kita tidak membaca adanya kerusakan yang luas kecuali pintu penjara 

terbuka dan belenggu semua tahanan terlepas, membebaskan mereka. Ini 

adalah satu-satunya "kerusakan" yang tercatat yang diakibatkan gempa itu 

dan itu benar-benar hal yang sangat positif yang terjadi pada para tahanan. 

Mereka terlepas dari penjara dan dibebaskan dari belenggu yang mengikat 

mereka. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita lihat sebagai akibat 

"megas seismos" ini. 

 



 Bahasa "gempa bumi yang dahsyat" membuat kita berpikir bahwa 

apa yang sedang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 memang 

berhubungan dengan Hari Penghakiman, dan juga dengan penggunaan 

kata "tengah malam" pada ayat 25. "Gempa bumi yang dahsyat" ini terjadi 

pada tengah malam: "Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa."  

Istilah "tengah malam"  biasanya menunjukkan pada "penghakiman" dalam 

Alkitab dan konteks-nya akan menentukan penghakiman apa yang terjadi. 

Misalnya, ia mengatakan dalam Keluaran 12:29: 

 

Maka pada tengah malam TUHAN membunuh tiap-tiap anak sulung di 

tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai 

kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta 

segala anak sulung hewan 

 

 Tengah malam mendatangkan penghakiman yang menyedihkan atas 

orang-orang Mesir. Semua anak sulung di Mesir dibunuh. 

 

 Kita juga membaca kata "tengah malam" ini dalam Lukas pasal 11, di 

mana Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Pertama, Ia memberikan 

Doa Tuhan dan kemudian Ia memberikan instruksi tambahan untuk doa 



dalam ayat-ayat berikutnya. Yang menarik adalah bahwa dalam 

perumpamaan ini, di mana Tuhan mengajar kita untuk berdoa, kita dapat 

melihat bahwa Ia sedang mengajar kita bagaimana berdoa di Hari 

Penghakiman. Doa Tuhan adalah doa yang memberi instruksi tentang 

bagaimana untuk berdoa selama "hari keselamatan", namun setelah  

transisi terjadi dari penghakiman pada gereja-gereja pada penghakiman 

pada dunia, kita akan berada di samudra yang tidak ada dipeta karena 

umat Allah akan mengalami hal-hal yang belum pernah dialami oleh umat 

Allah dalam sejarah dunia. Seperti yang telah kita pelajari, itu adalah 

rencana Allah untuk meninggalkan umat-Nya di bumi selama Hari 

Penghakiman; kita sedang hidup dalam waktu dimana tidak ada lagi 

keselamatan. Oleh karena itu, Doa Tuhan tidak cocok untuk waktu 

sekarang dan tidak membantu kita seperti apa yang terjadi untuk orang-

orang yang  hidup dalam waktu di mana Allah masih menyelamatkan. 

Sebelum Hari Penghakiman tiba,  Anda bisa berdoa Doa Tuhan (seperti 

apa yang Yesus ajarkan) dan Anda bisa berdoa, "Ampuni dosa-dosa kami, 

seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan 

membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang 

jahat."  Ini adalah sebuah permohonan petisi untuk keselamatan. Tetapi, 

sekarang Allah tidak ingin membingungkan umat-Nya pada saat Ia telah 



mengakhiri kemungkinan keselamatan, sehingga Ia merancang sebuah 

doa lain dan ini adalah apa yang diberikan Allah dalam Lukas 11: 5-7: 

 

Lalu kata-Nya kepada mereka: "Jika seorang di antara kamu pada tengah 

malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: 

Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang 

sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak 

mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya; masakan ia yang di 

dalam rumah itu akan menjawab: Jangan mengganggu aku, pintu sudah 

tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku tidak dapat bangun 

dan memberikannya kepada saudara 

 

 Kita tidak akan membahas perumpamaan ini pada saat ini, tetapi 

perhatikanlah bahasa tentang pintu yang ditutup. Kita bisa pergi ke ayat-

ayat lain untuk menunjukkan bagaimana hal itu berhubungan dengan Hari 

Penghakiman bersamaan dengan kata “tengah malam”. Hal ini sama 

seperti apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16:  “Tetapi kira-

kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa,”  dan kemudian ada sebuah 

"gempa bumi yang dahsyat “. Ada dua elemen di sini yang menunjuk pada 

Hari Penghakiman dan juga ada dua elemen dalam Lukas pasal 11 yang 



mengarah pada Hari Penghakiman: tengah malam dan pintu ditutup. 

 

 Ada satu contoh lain dan saya akan membacakannya, supaya kita 

dapat melihat bahwa konteks ayat itu sangat penting ketika kita membaca 

kata "tengah malam".  Penggunaan kata "tengah malam" tidak selalu 

menunjuk ke penghakiman akhir, tetapi mungkin menunjuk ke 

penghakiman secara umum.  Konteks ayat di mana Allah menyebut Hari 

Penghakiman menunjuk ke penghakiman akhir, namun dalam konteks ayat 

yang lain, ayat itu dapat menunjuk ke pengadilan atas gereja-gereja. 

Misalnya dalam Matius 25: 5 dan 6: 

 

Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah 

mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang 

berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia 

 

 Kita tahu bahwa dalam perumpamaan lima gadis yang bijaksana dan 

lima gadis bodoh ini kata "tengah malam" tidak mengacu pada 

penghakiman terakhir. Teriakan yang terdengar di "tengah malam" 

sementara kesepuluh gadis itu tertidur itu mengacu pada masa kerja gereja 

dan teriakan di "tengah malam" membangunkan mereka. Ayat ini 



menjelaskan bagaimana Allah membuka Kitab Suci didalam Masa 

Kesusahan Besar, yaitu ketika waktu penghakiman telah dimulai di gereja-

gereja. Pada saat itu teriakan itu terdengar, "Mempelai datang.”  Ini adalah 

deklarasi bahwa waktu sudah sangat dekat dan hari yang ditentukan itu 

adalah tanggal 21 Mei 2011. Kemudian sedikit lebih jauh dalam ayat 10 

kita membaca bahwa mempelai laki-laki datang. Hal itu terjadi pada Hari 

Penghakiman dan ini adalah periode waktu yang telah kita masuki 

sekarang. Jadi Matius 25 tidak menunjuk pada penghakiman terakhir, 

tetapi pada awal penghakiman atas rumah Allah. 

 

Nah, marilah kita kembali ke Kisah Para Rasul 16:25: 

 

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

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

mereka 

 

Marilah kita bandingkan dengan ayat kita dalam Wahyu 11:12: 

 

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



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

diselubungi awan. . . . 

 

 Ingatlah, kita melihat bahwa awan melambangkan penghakiman. Jadi 

mereka "mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga.”  Dan di penjara 

di mana Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian 

pada Allah, "tawanan-tawanan lain mendengarkan mereka.” Paulus dan 

Silas adalah dua orang laki-laki, sama seperti yang kita baca tentang "dua 

saksi" dalam Wahyu pasal 11.  Paulus dan Silas berada dalam tempat 

yang gelap, penjara lembap. Kita bisa membayangkan kondisinya. Tidak 

ada yang mengawasi, sejauh yang kita tahu. Dalam masyarakat modern 

saat ini, kita menaruh perhatian besar dan memastikan bahwa para 

tahanan diperlakukan dengan baik. Namun itu bukan kondisi yang dialami 

oleh Paulus dan Silas.  Mungkin penjara itu kotor dan becek. Disana Anda 

bisa menjadi sakit sebelum semakin merosot menuju kematian. Dalam 

situasi yang mengerikan ini dua hamba Allah ini berdoa dan menyanyikan 

puji-pujian pada Allah. Anda dapat membayangkan bahwa para tahanan 

lain mendengar puji-pujian mereka, namun mereka tidak berminat untuk 

ikut bersuka-ria untuk memuji Allah. Lihatlah keadaan mereka. Lihatlah di 

mana mereka berada. Betapa aneh dan luar biasa kedua tahanan baru ini 



sehingga bisa memiliki semangat yang baik seperti itu; mereka memuji 

Allah. Apakah mereka sudah tidak waras? Apakah mereka gila? Apakah 

mereka tidak tahu di mana mereka sekarang berada?  Tidak bisakah 

mereka melihat ke sekeliling  mereka dan melihat kegelapan di sekitar 

mereka? Ya, kita bisa melihat bagaimana doa-doa dan puji-pujian akan 

terdengar begitu kerasnya di telinga para tahanan.  

 Semua orang di penjara akan menyadari kehadiran Paulus dan Silas. 

Mereka akan mendengar kesaksian mereka dan itulah tepatnya situasi 

yang bersangkutan dengan "dua saksi" itu,  ketika mereka bangkit. Orang-

orang dunia memiliki "rasa takut yang besar" ketika melihat mereka 

"mendengar suara nyaring dari surga”.  Mereka mendengar pesan Allah 

dan pesan itu mencuat di kegelapan dunia ini. Ada kesamaan besar antara 

kegelapan, penjara kotor dan dunia ini, secara rohani. Dunia ini berada 

dalam kegelapan dan berada di tempat yang kotor dan jelek. Oh, ya, ada 

banyak yang bernyanyi dan orang-orang memuji dewa-dewa mereka yang 

dibuat dari emas dan perak. Ada banyak jenis pujian sedang berlangsung, 

namun sejauh itu menyanyi untuk Allah dan berdoa pada Allah dan 

memuliakan Allah, cuma ada sedikit orang yang melakukannya. Namun, 

tibalah saatnya ketika Allah membuka Firman-Nya dan mengirim utusan-

utusan-Nya untuk membawa berita yang serius tentang Hari Penghakiman 



yang sudah semakin mendekat. Terang Firman Allah menerangi dunia dan 

mereka semua mendengarkannya. Umat pilihan Allah mendengar, sama 

seperti para tahanan ini mendengarkan Paulus dan Silas berdoa di penjara 

beberapa waktu yang lalu. 

 

 Kemudian setelah mereka mendengar, ada sebuah gempa bumi, 

seperti yang kita temukan di Wahyu 11: 12 dan 13: 

 

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

berkata kepada 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. 

 
 Ada saksi Allah dan cahaya terang yang menyinari kebenaran Alkitab 
ke dalam kegelapan dunia ini yang membawa kesalamat pada sejumlah 
besar orang banyak.  Allah juga secara simultan mendatangkan "gempa 
bumi yang dahsyat".  Itu adalah cara Allah memandangnya.  Dan, dalam 
Kisah Para Rasul pasal16, para tahanan tersebut adalah seperti orang 
pilihan Allah yang belum diselamatkan dan mereka masih menjadi tawanan 
di penjara dari perbudakan dosa dan si Iblis. Mereka adalah budak-budak 
laki-laki dan perempuan, menjadi budak dari hawa nafsu dan gairah 
mereka, sampai waktu Allah (di akhir zaman) menyelamatkan mereka. 



Tepat sebelum kematian rohani dari dunia ini akan berlangsung dan pintu 
surga akan ditutup untuk selama-lamanya, Allah menyelamatkan sejumlah 
besar orang banyak yang masih tersisa untuk diselamatkan. 
 
 Apakah yang terjadi ketika seseorang diselamatkan, secara rohani? 
Itu seperti pintu-pintu penjara yang telah dibuka dan ikatan rantai mereka 
telah dilucuti. Mereka bebas dan benar-benar bebas. Ini adalah bahasa 
yang indah dari Alkitab. Misalnya, dikatakan dalam Yesaya 61: 1 dan 2: 
 
Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; 
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk 
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada 
orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan 
tahun rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur 
semua orang berkabung, 
 
 Ini adalah tepatnya apa yang dilakukan Allah selama "hari 
keselamatan". Hari yang akan segera berakhir  - periode keselamatan 
yang panjang yang telah berlaku selama 1.955 tahun dalam masa kerja 
gereja. Kemudian ada periode singkat pada awal dari Masa Kesusahan 
Besar ketika Allah menyelamatkan (hampir) tidak ada seorang pun, namun 
kemudian datanglah September 1994 dan Allah mengedangkan tangan-
Nya yang kedua kalinya untuk menyelamatkan sisa umat-Nya. Itu adalah 
pencurahan Roh Kudus yang mulia dan periode Yobel mulia yang kedua. 
Tahun Yobel adalah waktu untuk melepaskan para tawanan. Pada saat itu 
periode tahun Yobel itu hampir berakhir; hari keselamatan itu akan 
berakhir; "tahun rahmat TUHAN" itu akan berakhir. Allah mengulurkan 
tangan-Nya dengan cara yang dahsyat menyentuh hati dan jiwa-jiwa di 
seluruh dunia pada akhirnya, Ia membebaskan mereka dalam 
keselamatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu pasal 11, mereka 
"naik" ke surga untuk didudukkan di sorga dan mereka sekarang aman di 
dalam Kristus dan mereka tidak pernah mengalami malapetaka. 
 
 Itulah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 16. Fondasi penjara 



terguncang dan, segera, semua pintu terbuka dan semua ikatan 
narapidana terlepas.  Allah menunjukkan bahwa salah satu efek dari 
"gempa bumi yang dahsyat" pada Hari Penghakiman adalah pembebasan 
besar dari para tawanan.  Perhatikan bahasa yang mengatakan bahwa 
semua pintu dibuka dan ikatan semua orang dilepaskan. Tidak ada yang 
masih terikat dalam penjara; tak ada satu pintu penjara pun yang masih 
tertutup dan terkunci; tak ada satu tahanan pun yang tangan dan kakinya 
masih terikat dengan rantai; ikatan mereka semua terlepas.  Ini semua 
merujuk pada penyelesaian program keselamatan Allah pada saat "gempa 
bumi yang dahsyat" itu terjadi dan saat Hari Penghakiman. 
 
Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16: 27 dan 28: 

 
Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu 
penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena 
ia menyangka, bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 
 
Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya: "Jangan celakakan 
dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini!" 

 

 Apakah ini tidak menarik?  Ini adalah suatu pelepasan besar. Hal 

ajaib terjadi ketika pintu penjara terbuka dan ikatan semua tahanan 

terlepas. Anda akan berpikir bahwa tahanan ini akan mulai melarikan diri 

dan berhasil keluar dari penjara itu. Beberapa dari mereka mungkin sudah 

berada di penjara situ selama waktu yang lama, namun demikian, tidak 

seorang pun dari antara mereka yang melarikan diri - tidak seorang 

tahanan pun meninggalkan penjara. Bagaimana kita bisa memahami hal ini 

dan melihat implikasi spiritualnya? 



 

  Beginilah bagaimana kita dapat memahaminya. Yaitu ketika kita 

menyadari bahwa Kisah Para Rasul pasal 16 membicarakan tentang 

"tengah malam" dan tentang "gempa bumi yang dahsyat" dimana kedua 

hal ini berhubungan dengan Hari Penghakiman akhir. Hal ini 

menggambarkan pelepasan besar para tahanan pada saat terjadi sebuah 

gempa bumi yang dahsyat. Kita tahu bahwa Allah menyelamatkan 

sejumlah besar orang banyak "keluar dari kesusahan yang besar." 

 

 Ketika gempa bumi yang dahsyat, dalam Kisah Para Rasul pasal 16, 

berhenti mengguncangkan dasar-dasar penjara dan ketika sipir datang dan 

melihat semua pintu terbuka, ia mengetahui bahwa tidak ada seorang  

tahanan pun yang telah melarikan diri dan meninggalkan penjara. Mereka 

semua masih ada di situ. Apa yang dapat kita pahami dari ayat ini adalah 

bahwa itulah rencana Allah untuk melepaskan umat pilihan-Nya (sejumlah 

besar orang banyak), namun bukan rencana-Nya untuk mengangkat 

mereka pada waktu itu dan membawa mereka keluar dari dunia ini dan 

masuk ke surga. Tidak ada satu tawanan pun yang sudah dibebaskan 

yang melarikan diri dari penjara dan, demikian juga, tak satu pun dari orang 

yang diselamatkan Allah selama Masa Kesusahan Besar yang telah 



diangkat atau dibawa ke dalam surga. Kita semua masih di sini. Kita 

semua hidup di bumi di Hari Penghakiman. 

 

 Saya pikir Kisah Para Rasul pasal 16, dengan gambar para tahanan 

yang dibebaskan, adalah seperti kondisi kita semua yang sudah bebas. 

Kita bukan lagi tawanan dosa dan Iblis. Kita adalah "orang-orang 

merdeka".  Kristus telah memerdekakan kita dan kita "bebas-benar bebas",  

namun kita tetap hidup dan tinggal di bumi sampai hari terakhir dari periode 

Hari Penghakiman yang panjang ini. Kemudian pada hari terakhir Allah 

akan membawa umat-Nya naik ke surga; pada hari terakhir Ia akan 

membangkitkan orang mati. Kisah Para Rasul pasal 16, melalui sebuah  

cara yang sangat menarik, memberikan kita dorongan.  Allah berkata, "Ya, 

Aku memang menyelamatkan semua yang Aku akan selamatkan. Dan, ya, 

Hari Penghakiman memang datang dan 'gempa bumi yang dahsyat' 

memang terjadi dan ada pembukaan mulia dari penjara sementara tahun 

Yobel datang mendekat. "Namun, itu semua bersifat spiritual, sehingga kita 

dapat melihat dengan harapan baru (dan sebuah harapan yang baik) untuk 

harapan yang diberikan Alkitab pada kita, seperti yang kita lihat bahwa 

Allah melakukan persis seperti yang telah kita pelajari. Ia "menguji" umat-

Nya sepanjang seluruh periode Hari Penghakiman ini pada orang yang 



tidak diselamatkan. Ini adalah periode pengujian berat bagi umat pilihan-

Nya. 

 

 


