
Revelation 11, Study No. 27 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 27, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan mempelajari 

Pembahasan No. 27 dari kitab Wahyu, pasal 11, dan kita terus melihat 

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. 

 

 Kita telah membahas ayat ini dalam beberapa pembahasan terakhir 

dan kita melihat bahwa ayat ini berbicara tentang "jam" penghakiman,titik 

di mana Masa Kesusahan Besar berakhir dan titik di mana Allah mulai 

menghakimi orang-orang yang tidak diselamatkan dari dunia. Ia 

membandingkan Hari Penghakiman dengan waktu dari "gempa bumi yang 

dahsyat" dan gempa bumi itu merupakan tanda dari berakhirnya program 

keselamatan Allah - itu adalah gempa bumi spiritual. 



 

 Kemudian "sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh.” Kita telah 

membahas frase ini pada pembahasan terakhir. Kita melihat bahwa 

"sepersepuluh" biasanya mengidentifikasi dengan umat pilihan. Sekarang 

kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita akan melihat bahwa 

pernyataan berikutnya juga biasanya mengidentifikasi dengan umat pilihan. 

Dikatakan dalam Wahyu 11:13: 

 

…tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu… 

 

 Hal ini mengatakan bahwa dalam penghakiman (pada titik awal 

penghakiman) "tujuh ribu" tewas sebagai akibat dari "gempa bumi yang 

dahsyat".  Kita akan membahas bahasa ini dan melakukan apa yang kita 

lakukan ketika kita membahas “sepersepuluh bagian". Kita akan melihat 

bagaimana Allah menggunakan istilah ini di tempat lain dan kita akan 

menemukan hal yang sama: "tujuh ribu" merujuk pada umat pilihan. 

Dikatakan dalam 1 Raja-raja 19: 9 dan10: 

 

Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka 

firman TUHAN datang kepadanya, demikian: "Apakah kerjamu di sini, hai 



Elia?" Jawabnya: "Aku bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta 

alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan 

mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya 

aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut 

nyawaku. 

 

 Elia yakin bahwa ia adalah "satu-satunya" nabi Allah yang tertinggal 

dan tidak ada orang lain. Kelihatannya ia tidak menemukan nabi Allah yang 

lain. Namun Allah memberi respons beberapa ayat kemudian dalam pasal 

ini dalam 1 Raja-raja 19:18: 

 

Tetapi Aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, yakni semua 

orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak 

mencium dia. 

 

 Hal ini menunjukkan bahwa "tujuh ribu" itu adalah "manusia sejati". 

Mereka adalah orang-orang percaya sejati dan mereka tidak akan 

melayani allah lain. Mereka tidak akan terlibat dalam jenis Injil yang lain, 

seperti yang akan kita pahami hari ini. Hal ini dikutip dalam Perjanjian Baru 

di Roma 11:1-5: 



Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? 

Sekali-kali tidak! Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan 

Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-

Nya. Ataukah kamu tidak tahu, apa yang dikatakan Kitab Suci tentang Elia, 

waktu ia mengadukan Israel kepada Allah: "Tuhan, nabi-nabi-Mu telah 

mereka bunuh, mezbah-mezbah-Mu telah mereka runtuhkan; hanya aku 

seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." 

Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? "Aku masih meninggalkan 

tujuh ribu orang bagi-Ku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal." 

Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih 

karunia. 

 

 Dan mereka masih ada. Allah mengidentifikasi "tujuh ribu" yang tidak 

pernah sujud menyembah Baal dengan "suatu sisa, menurut pilihan kasih 

karunia," sehingga "tujuh ribu" mewakili orang-orang yang dipilih dalam 

catatan 1 Raja-raja, pasal 19 dan di Roma, pasal 11. 

 

 Namun itu adalah sebuah kisah yang berbeda ketika kita datang ke 

Wahyu pasal 11, di mana "tujuh ribu" tidak melambangkan umat pilihan-

Nya, seperti "sepersepuluh bagian dari kota" yang rubuh tidak 



melambangkan umat pilihan-Nya. Sebaliknya, mereka melambangkan 

gereja-gereja yang telah mengidentifikasi dirinya secara kuat dengan umat 

pilihan-Nya, sehingga mereka disebut "sepersepuluh" dan "tujuh ribu" . 

Allah menunjukkan melalui hal ini bahwa gereja korporat (bahkan yang 

paling setia didalam gereja yang memberikan tampilan yang paling dekat 

dengan orang-orang percaya sejati) telah berada di bawah penghakiman 

Allah. Sebenarnya, mereka mati dalam gempa bumi dan ini mengingatkan 

kita pada Wahyu, pasal 9, ketika "sepertiga bagian dari umat manusia" 

mati. Ini berlangsung, secara rohani, pada tanggal 21 Mei 2011, ketika 

masa transisi terjadi dari penghakiman Allah atas gereja-gereja kepada 

penghakiman Allah atas dunia. "Sepertiga bagian" berjumlah sekitar dua 

miliar jiwa dalam gereja-gereja dan jemaat-jemaat yang tetap ada di sana 

selama periode Hujan pada Akhir Musim ketika Allah menyelamatkan 

orang di luar gereja. Ketika masa transisi pada penghakiman pada dunia 

dimulai, Hujan pada Akhir Musim berhenti, periode tahun Yobel kedua 

berakhir dan Allah menutup pintu surga dan ini membunuh "sepertiga 

bagian dari umat manusia" karena sekarang mereka tidak punya harapan; 

mereka tidak bisa diselamatkan, saat Allah sedang mengerjakan karya 

keselamatan-Nya yang mulia pada sejumlah besar orang banyak di luar di 

dunia, karena mereka berada dalam gereja-gereja. Kemudian ketika Allah 



mengakhiri program keselamatan-Nya dan tidak lagi menyelamatkan siapa 

pun, ini berarti terjadi kematian spiritual dari "sepertiga bagian". 

 

 Ini adalah ajaran yang sama dalam ayat kita dalam Wahyu 11:13, 

ketika kita membaca dari "sepersepuluh bagian" dari kota rubuh dan " tujuh 

ribu orang mati oleh gempa bumi itu.” Ini bisa dengan mudah dibaca, "dan 

dalam gempa bumi itu terbunuh sepertiga bagian". Hal ini mengajarkan 

kebenaran yang sama: Hari Penghakiman membunuh "sepertiga bagian” . 

Lalang dilemparkan ke dalam api.. 

 

 Masih ada harapan keselamatan dari perspektif manusia bagi 

mereka yang tetap berada di luar gereja. Mungkin Allah menyelamatkan 

beberapa sebelum Ia menutup pintu surga. Ini adalah satu-satunya 

harapan yang tersisa bagi umat manusia. 

 

 Marilah kita lihat satu hal lain mengenai "tujuh ribu". Kita bisa melihat 

dengan jelas bahwa "tujuh ribu" biasanya melambangkan umat pilihan, 

namun bukan dalam kasus ini. Ada sesuatu yang luar biasa dalam teks 

Yunani yang membantu kita memahami bahwa "tujuh ribu" bukanlah orang 

percaya sejati atau umat pilihan. Ada sesuatu yang tidak diterjemahkan ke 



dalam bahasa Indonesia. Apa pun alasannya, para penerjemah Alkitab 

tidak menerjemahkan kata ini. Ini adalah kata Yunani yang berarti "nama" 

dan, secara harafiah, teks Yunani berbunyi seperti ini: "Terbunuh dalam 

gempa nama-nama orang sejumlah tujuh ribu."  Sekali lagi, saya akan 

membaca apa yang kita miliki di Alkitab Terjamahan Baru: “tujuh ribu orang 

mati oleh gempa bumi itu.”  Mereka mengabaikan kata "nama-nama" 

namun, itu jelas ada dalam teks bahasa aslinya. Jika Anda memiliki Alkitab 

Interlinear Jay Green, Anda akan melihat teks itu dalam terjemahan 

harafiah.  Dikatakan, "Terbunuh oleh gempa nama-nama orang sebanyak 

tujuh ribu orang." Apa signifikansi dari ayat itu? Kita tahu pasti ada 

alasannya mengapa Allah menggunakan kata itu. Mengapa Ia 

memasukkan "nama-nama orang"? Yah, itu mengingatkan kita pada 

sesuatu yang kita baca kembali dalam Kitab Kejadian. Dalam Kejadian, 

pasal 6, ada sebuah ayat yang tidak biasa dan aneh yang telah digumuli 

beberapa teolog dan mereka telah datang dengan skenario yang rumit 

untuk mencoba menjelaskannya. Namun, setelah kita memahami 

bagaimana Allah menulis Alkitab dan kita mencari petunjuk-petunjuk yang 

diberikan Allah pada kita, kita mampu menguraikan ayat seperti ini. Tentu 

saja, jika Anda tidak tahu bagaimana Allah menulis Alkitab, maka Anda 

bisa muncul dengan segala macam teori dan ide-ide yang melenceng dari 



jalur untuk menemukan kebenaran. Dikatakan dalam Kejadian 6: 4: Pada 

waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu 

sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan 

manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka; 

inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang 

yang kenamaan 

 

 Sekarang beberapa teolog berteori: "Anak-anak Allah adalah 

malaikat dan mereka memiliki anak dengan anak perempuan manusia." 

Tentu saja, itu tidak mungkin. Malaikat adalah makhluk roh dan mereka 

adalah makhluk yang berbeda dari umat manusia. Anda tidak dapat 

menjalankan pernikahan campur antara makhluk malaikat dan manusia. 

Pemikiran ini sesat dan tidak mungkin terjadi. Apa yang dibicarakan Allah 

adalah orang-orang yang ber-asosiasi dengan nama Allah (keturunan dari 

orang yang dipelihara Allah pada waktu itu) dan "anak-anak Allah" ini 

bergabung dengan anak-anak perempuan manusia; ini berarti mereka 

menghampiri perempuan yang bukan dari umat Allah. Hal ini sama seperti 

pada zaman Israel; ada orang-orang Yahudi umat Allah dan ada bangsa-

bangsa bukan Yahudi yang bukan umat Allah. 

 Hal ini juga sama seperti pada masa kerja gereja Perjanjian Baru. 



Ada orang-orang yang mengaku Kristen yang adalah umat Allah dan ada 

orang lain lagi yang bukan umat Allah. Jadi Kejadian 6: 4 memaparkan 

pernikahan campur antara mereka yang mengaku sebagai umat Allah dan 

mereka yang berasal dari sebuah garis keluarga yang bukan umat Allah. 

 

 Namun dalam sejarah ini, "anak-anak Allah" mengambil anak-anak 

perempuan manusia sebagai istri; jadi mereka melakukan pernikahan 

campur - "pernikahan campur" tidak ada hubungannya dengan ras atau 

sesuatu seperti itu.  Gagasan Alkitab tentang "pernikahan campur" adalah 

merupakan pasangan yang tidak seimbang - orang yang tidak beriman 

menikah dengan seorang percaya.  Ini adalah pernikahan yang tidak 

seimbang yang sudah diperingatkan Allah pada kita dalam 2 Korintus 6:14 

karena tidak dapat dihindari bahwa pola hidup keluarga itu akan cenderung 

mengikuti pola hidup orang yang tidak percaya itu. Mereka tidak akan 

mengikuti ke arah yang sebaliknya, biasanya; mereka akan mengikuti jalan 

dunia. Ketika pola pikir "dunia" sudah masuk ke dalam pernikahan, itulah 

apa yang akan terjadi. Jadi orang yang mengaku sebagai anak Allah telah 

menunjukkan adanya masalah dalam dirinya karena ia menikahi seseorang 

yang seharusnya tidak boleh dinikahinya. Jadi menurut Anda apa yang 

akan terjadi dengan anak-anak mereka? Anak-anaknya cuma akan 



memiliki kesaksian yang lemah dari ayahnya dan tidak ada kesaksian dari 

pihak ibu, sehingga mereka akan mengikuti jejak ibu mereka karena semua 

orang dilahirkan dalam dosa dan itulah kecenderungan alami mereka. 

 

 Namun apa hubungan ayat ini dengan ayat kita dalam Wahyu? 

Marilah kita membacanya sekali lagi dalam Kejadian 6: 4: 

 

…dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri 

anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu 

melahirkan anak bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa di 

zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan 

 

 Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai "kenamaan" adalah Strong # 

8034 dan itu adalah kata yang diucapkan sebagai "sem". Ini adalah kata 

yang sering diterjemahkan sebagai kata "nama". Misalnya, dalam pasal 

sebelumnya, dikatakan dalam Kejadian 5:29: 

 

 

dan memberi nama Nuh kepadanya, …. 

 



 Ungkapan "memberi nama" adalah frase Ibrani yang dilafalkan 

sebagai "kaw-raw-sem" dan biasanya merupakan sebuah frase yang 

menunjukkan hubungan ayah dan anak secara langsung. Sekali lagi, kata 

"sem" adalah kata Ibrani untuk nama, sehingga secara harafiah ayat kita 

menyatakan, "inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, 

orang-orang yang kenamaan.”  Mereka memiliki "nama" anak-anak Allah, 

namun, sekali lagi, itu adalah pada saat ada pengurangan pancaran air Injil 

dan Injil sedang disesatkan dan diubah - ada "pencampuran" berkaitan 

dengan kemurnian Firman Allah. Pencampuran umat Allah dengan orang-

orang yang bukan berasal dari Allah. Setiap kali itu terjadi, ada masalah 

besar dan ini terjadi pada saat Allah bertekad untuk mendatangkan 

penghukuman (berupa air bah) di bumi. Ini bisa menjadi pertanda dari 

penghakiman yang dimulai di rumah Allah, diikuti oleh penghakiman pada 

dunia. Tampaknya bahwa penghakiman pada dunia pada zaman Nuh, 

ketika Allah menghancurkan dunia dengan air bah, dimulai ketika "anak-

anak Allah" mulai kawin campur dengan anak perempuan manusia. Ini 

mendatangkan amarah yang besar pada Allah. Anak-anak yang lahir dari 

pasangan campuran ini adalah "orang-orang yang kenamaan".  Mereka 

memiliki "nama" yang berkaitan dengan kepercayaan ayah mereka yang 

adalah "anak-anak Allah".  Pada hari ini kita akan memanggil mereka 



sebagai “orang Kristen". Hari ini di dunia ini kita memiliki sekitar dua miliar 

orang yang mengaku sebagai orang Kristen – orang-orang yang 

kenamaan. 

 

 Ini adalah tepatnya hal yang dinyatakan Allah dalam Wahyu 11:13 

(dan saya akan mengatakan ini secara harafiah): "Dibunuh dalam gempa 

tujuh ribu orang kenamaan." "Tujuh ribu" (yang biasanya akan 

melambangkan umat pilihan Allah) adalah orang-orang di gereja-gereja 

yang tidak setia lagi, namun mereka memiliki tanda sisa-sisa; mereka 

masih memiliki sedikit yang tersisa yaitu “nama” kesetiaan atau "nama" 

orang Kristen - mereka yang dahulu kala menolak untuk menyembah Baal. 

Namun, sekali lagi, ini adalah gereja-gereja pada waktu penghakiman dan 

mereka tidak hanya "sujud menyembah Baal", namun mereka telah 

membuat sebuah patung binatang, jika tidak mereka tidak bisa tetap 

berada di gereja-gereja di dunia. Mereka tidak lagi sama seperti para 

pendahulu mereka. Secara rohani, kita semua bisa melacak warisan kita 

pada "tujuh ribu" orang yang tidak berlutut menyembah Baal. Dalam artian 

bahwa mereka adalah para bapa rohani kita. Tetapi orang-orang yang 

sekarang berada di gereja-gereja memiliki warisan yaitu sebagai "nama", 

namun mereka hanya "orang–orang kenamaan" dan mereka tidak lagi 



seperti "tujuh ribu" yang semula. 

 

` Sekali lagi, Allah menggunakan "sepersepuluh" dan sosok "tujuh 

ribu" untuk melambangkan mereka yang berada di gereja-gereja yang 

mengidentifikasi dengan orang-orang percaya sejati dan mereka telah 

tewas. Ini adalah berita buruk dan menyedihkan, namun itu adalah apa 

yang diajarkan Alkitab - lalang diikat untuk dibakar. Alkitab tidak lagi 

memberikan harapan keselamatan bagi mereka. Satu-satunya yang 

diizinkan Allah, sejauh orang-orang yang tetap berada di gereja-gereja saat 

Hari Penghakiman datang, adalah bahwa mereka dapat memohon pada 

Allah agar "cawan itu boleh lalu dari mereka". Hanya itulah yang bisa 

mereka lakukan. Allah akan mengizinkan siapa pun untuk berdoa pada-

Nya supaya cawan murka-Nya boleh berlalu dari mereka; mereka dapat 

memohon pada-Nya sepanjang perjalanan hidup mereka, namun hanya itu 

yang bisa dilakukan. 

 

 Marilah kita lanjutkan di sini dengan membaca Wahyu 11:13: 

 

…..dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain 

sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. 



 

 Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai "sangat ketakutan" adalah 

"emphobos" dan itu adalah kata majemuk yang secara harfiah berarti 

"dalam ketakutan". Orang-orang lain itu "ketakutan", lalu memuliakan Allah 

yang ada di sorga. Kita akan menyelidiki kata "sangat ketakutan", namun 

kita mungkin tidak akan punya waktu untuk membahas "orang-orang lain" 

atau frase "lalu memuliakan Allah". 

 

 Kita tahu bahwa orang-orang percaya sejati "takut" akan Allah dan, di 

sini, kita membaca bahwa "orang-orang lain sangat ketakutan". Kata 

"orang-orang lain" (atau sisanya) juga dapat digunakan untuk diterapkan 

pada orang percaya sejati, namun ini adalah sebuah kata yang bisa 

memiliki makna yang lain. “Orang-orang lain” benar-benar berarti "mereka 

yang tertinggal" dan kita akan melihat bahwa ini merujuk pada orang-orang 

yang tidak diselamatkan dari dunia yang berada di luar gereja. 

 

 Kata "sangat ketakutan" dapat digunakan dalam Perjanjian Baru 

untuk menggambarkan umat Allah ketika mereka melihat Tuhan Yesus 

Kristus yang sudah bangkit, namun juga digunakan dalam Kisah Para 

Rasul pasal 22, ketika Saulus dari Tarsus sedang dalam perjalanan ke 



Damsyik dan Yesus muncul di hadapannya. Dikatakan dalam Kisah Para 

Rasul 22: 9: 

 

Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu (dan 

ketakutan), tetapi suara Dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. 

 

 Kata ‘dan ketakutan’ tidak ada dalam Alkitab Terjemahan Baru tetapi 

kata ini ada dalam naskah Alkitab yang asli.  Kata "ketakutan" adalah kata 

yang sama diterjemahkan sebagai "sangat ketakutan". Mereka ketakutan. 

Orang-orang ini mengadakan perjalanan bersama dengan Saul dan ada 

dalam misi yang sama – yaitu untuk menangkap laki-laki dan perempuan 

yang mengikuti "jalan itu" (atau ajaran Kristus) dan memasukkan mereka 

ke dalam penjara.  Mereka melakukan apa pun yang bisa mereka lakukan 

untuk memaksa mereka untuk menghujat Allah. Orang-orang ini jelas tidak 

diselamatkan dan mereka tidak memiliki pengalaman yang sama seperti 

yang dialami Saul, yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Allah tidak 

bekerja di dalam diri mereka atau menarik mereka, seperti yang dilakukan-

Nya terhadap Saul. Jadi kita dapat mengatakan bahwa orang-orang yang 

berada dalam ketakutan ini tidak diselamatkan. 



 Hal ini bahkan lebih jelas dalam Kisah Para Rasul 24:24-26: 

 

Dan setelah beberapa hari datanglah Feliks bersama-sama dengan 

isterinya Drusila, seorang Yahudi; ia menyuruh memanggil Paulus, lalu 

mendengar dari padanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. 

Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan 

penghakiman yang akan datang, Feliks menjadi takut dan berkata: 

"Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang; apabila ada kesempatan baik, 

aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap, 

bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering 

memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia 

 

 Kata "menjadi takut" adalah terjemahan dari kata Yunani yang sama 

yang diterjemahkan sebagai "sangat ketakutan". Di sini, kita mendapati 

bahwa Feliks mendengarkan khotbah Rasul Paulus yang memberitakan 

Injil Alkitab dan mengatakan padanya tentang “kebenaran, penguasaan diri 

dan penghakiman yang akan datang,” dan ini menyebabkan Feliks 

ketakutan.  Ini adalah ajaran tentang kebenaran Alkitab yang membuat 

Feliks ketakutan. Ia adalah seorang yang tidak diselamatkan. Ia tidak 

mendengarkan Paulus untuk alasan yang tepat; ia berharap untuk 



mendapatkan uang dari dia, jadi dari segala sesuatu yang kita baca, ia 

tidak pernah diselamatkan tetapi ia merasa ketakutan. Ia menjadi sangat 

ketakutan pada berita Firman Allah. Ini adalah apa yang terjadi dalam ayat 

kita dalam Wahyu 11:13: "Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu 

memuliakan Allah yang di sorga." Orang-orang lain yang sangat ketakutan 

itu adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. 

 

 Bila Tuhan berkehendak, ketika kita berkumpul kembali dalam 

pembahasan berikutnya,  kita akan mendiskusikan hal ini dan 

merenungkannya dengan lebih mendalam. 

 


