
Revelation 11, Study No. 30 in Indonesian Language 

Seri kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 30, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan mempelajari 

Pembahasan No. 30 dari kitab Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca 

Wahyu 11: 15-17: 

 

Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: "Pemerintahan atas dunia 

dipegang oleh Allah kita dan Ia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah 

sebagai raja sampai selama-lamanya." Dan kedua puluh empat tua-tua, 

yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka, tersungkur dan 

menyembah Allah, sambil berkata: "Kami mengucap syukur pada-Mu, ya 

Allah, Allah, Yang Mahakuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena 

Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai 

memerintah sebagai raja 

 

 Saya akan berhenti membaca di situ. Kita sedang membahas ayat 15 

dalam penelitian terakhir kita di mana malaikat ketujuh meniup 



sangkakalanya; malaikat ketujuh adalah malaikat terakhir yang meniup 

sangkakala dan itu adalah celaka ketiga dari tiga celaka untuk dunia ini. 

Ketiga celaka itu menggambarkan Hari Penghakiman, yang mencurahkan 

murka Allah pada akhir zaman, yang menimpa seluruh penduduk yang 

tidak diselamatkan di bumi. 

 

 Kita saat ini hidup di bumi pada saat hal ini terjadi pada penduduk 

dunia. Ini adalah penghakiman spiritual yang tidak dapat di lihat dan, oleh 

karena itu, dunia melanjutkan aktivitasnya seolah-olah ini adalah kegiatan 

"bisnis seperti biasa" dan tidak ada yang berbeda dari waktu lainnya. 

Namun kenyataannya adalah bahwa ini adalah waktu yang sangat 

berbeda. Ini adalah waktu yang sangat berbeda daripada di masa lalu 

ketika Allah masih aktif menyelamatkan orang. Murka Allah sedang 

menimpa penduduk bumi; cawan murka Allah sedang dicurahkan dan 

sedang diberikan pada setiap orang yang tidak diselamatkan. Mereka tidak 

harus menyadari akan hal itu. Itu tidak diperlukan. 

 

 Sama seperti Allah menghakimi gereja dan jemaatnya selama dua 

puluh tiga tahun penuh (tepatnya 8.400 hari) dan, sebagian besar orang-

orang yang berada di gereja-gereja dan jemaat tidak mengetahui 



penghakiman yang sedang menimpa mereka; mereka menyangkalnya; 

mereka menolak memberikan pertimbangan; mereka mengabaikannya. 

Jika Anda bertanya pada mereka apakah hari ini Allah sedang menghakimi 

mereka, mereka akan berkata, "Tentu saja Allah tidak sedang menghakimi 

kita. Allah mengasihi kita. Ia berada dalam jemaat dan Ia memberkati kita. 

Kita memperoleh anggota-anggota baru dan kita sedang membangun 

sebuah gedung gereja baru." Mereka akan memberikan apa yang menurut 

mereka adalah bukti tentang berkat Allah. Allah memulai penghakiman di 

rumah Allah; Ia mulai memberikan cawan murka-Nya untuk mereka yang 

dipanggil dengan nama-Nya (tubuh korporat yang berjumlah sekitar dua 

miliar orang). Allah menghakimi mereka dengan dahsyatnya; Ia 

menghancurkan mereka secara rohani; Ia melepaskan Iblis sebagai alat 

pemusnah untuk mendatangkan bencana di jemaat-jemaat di dunia. 

Meskipun Allah melakukan semua hal ini dan membuat mereka sangat 

menderita, mereka tidak menyadari akan hal itu dan sampai sekarangpun 

mereka masih tidak menyadarinya. Jadi, tentu saja, dunia, yang bahkan 

semakin tidak memahami Allah dalam Alkitab, mereka tidak akan 

mengakui tentang penghakiman spiritual ini yang menimpa mereka. 

Bagaimana mereka akan memiliki persepsi spiritual yang lebih baik 

daripada orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen di dunia? Ingat 



apa yang dikatakan Allah dalam 1 Petrus 4:17: 

 

Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah 

Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu 

dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang 

tidak percaya pada Injil Allah? 

 

 Allah menghakimi gereja-gereja dan mereka tidak menyadarinya; 

mereka tidak mengerti akan penghakiman Allah. Hal ini persis seperti yang 

dialami nenek moyang spiritual mereka, bangsa Israel, yang mengalami 

murka Allah atas mereka dan mereka tidak menyadarinya. Ingatlah apa 

yang dikatakan Allah dalam Yeremia 8:7: 

 

Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, 

burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu 

kembalinya, tetapi umat-Ku tidak mengetahui hukum TUHAN. 

 

 Israel tidak tahu meskipun mereka diberitahu. Nabi Yeremia 

menasihati mereka dan mengatakan pada mereka bahwa Allah tidak 

berkenan dengan perbuatan mereka dan bahwa Allah akan 



membangkitkan sebuah bangsa dari utara, bangsa Babel, untuk datang 

melawan mereka. Namun, mereka masih tidak tahu. Ini adalah sifat 

manusia. Ia tidak memahami hal-hal rohani dan Ia tidak memahami 

hukuman Allah. Itulah yang dikatakan Tuhan dalam Amsal 28:5: 

 

Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari 

TUHAN mengerti segala sesuatu 

 

 Kalau kita melihat pada dunia untuk menyadari bahwa mereka ada 

dibawah penghakiman Allah, dan menggunakan fakta ini untuk mendorong 

kita sebagai bukti bahwa hal-hal ini benar demikian, kita mencari bukti di 

tempat yang sama sekali salah! Gereja-gereja tidak mengetahui tentang 

penghakiman Allah dan “Orang yang jahat tidak mengerti keadilan.”  Itulah 

sebabnya mengapa Allah mengatakan dalam Pengkhotbah 8:5: 

 

Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang 

mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan 

 

 Hati seorang yang bodoh (orang yang tidak diselamatkan) tidak dapat 

mengetahui waktu pengadilan. Hanya hati orang berhikmat akan bisa 



memahami dan definisi Alkitab untuk orang yang berhikmat adalah orang 

yang memiliki Hikmat - bukan hikmat untuk “berargumentasi”, namun 

Hikmat Kristus. Kristus adalah perwujudan dan esensi dari hikmat. Jika 

seseorang memiliki Kristus, mereka berhikmat dalam pandangan Allah, 

tidak peduli apakah orang itu seorang bayi kecil atau seorang anak kecil 

atau seorang yang sudah dewasa. Tidak peduli seberapa pintar atau 

intelektual mereka, namun mereka berhikmat dan "hati orang berhikmat 

mengetahui waktu pengadilan.”  Hikmat bukanlah untuk orang-orang jahat 

dan bodoh; mereka tidak dapat membedakan hal-hal ini. Ini adalah apa 

yang dikatakan Allah pada kita dalam Daniel 12:4: 

 

Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan 

meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir zaman; banyak orang akan 

menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. 

 

 Lalu Ia mengulanginya di Daniel 12: 9 dan10: 

 

Tetapi ia menjawab: "Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal 

tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan 

disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku 



fasik; tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi 

orang-orang bijaksana akan memahaminya 

 

 Tidak ada satu pun dari orang fasik yang akan memahaminya. Suatu 

hal yang menarik adalah bahwa Allah telah membuka Kitab Suci dan 

pengetahuan meningkat, termasuk informasi tentang akhir masa kerja 

gereja dan Hari Penghakiman; Alkitab mengungkapkan hari itu adalah 

tanggal 21 Mei 2011. Banyak orang mengambil tanggal itu, namun ingat 

Allah berkata, "Hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan,” 

sehingga pada hari-hari menjelang 21 Mei, kelihatannya ada banyak orang 

yang memahami waktu pengadilan, namun mereka sebenarnya hanya 

memahami "waktu"-nya saja.   Mereka memahami, setidaknya secara 

intelektual, karena berbagai alasan dan saya tidak yakin apa alasan 

mereka. Mereka mungkin telah menemukan hal menarik atau 

mendebarkan, atau apa pun itu. Seperti Pak Camping biasa mengatakan, 

beberapa orang berpikir ia memiliki "bola kristal" dan semua orang suka 

mendengar masa depan diramalkan. Jadi, apa pun alasannya, banyak 

orang "bergabung" dan mengambil ide itu. Mungkin mereka hanya ingin 

memperoleh rasa aman karena berada di sisi yang benar, untuk berjaga-

jaga kalau hal itu benar-benar terjadi. Mungkin mereka hanya ingin 



memastikan bahwa mereka "benar dengan Allah." Karena mereka 

mendengarnya, mereka mempercayainya. Namun seperti yang dikatakan 

Allah di dalam Daniel 10, “Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan 

memahaminya.” Allah mendatangkan Hari Penghakiman dengan cara 

spiritual, dan karena hal ini terjadi secara rohani, kejadian ini hanya dapat 

'dilihat' dengan mata iman. Hal ini hanya dapat dilihat oleh orang yang 

telah diberikan mata rohani untuk melihat. Jadi Allah tidak mendatangkan 

kerusakan fisik apa pun – tidak ada gempa besar, tidak ada tanah yang 

bergeser, dan tidak ada pengalaman mengerikan yang terjadi di dunia – 

dunia berjalan sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun begitu, secara 

spiritual, ada perubahan drastis dan Allah memang telah melakukan apa 

yang dikatakan-Nya: Ia menutup pintu surga; Ia mulai mencurahkan murka-

Nya untuk menghukum umat manusia. Ingat, tidak ada orang fasik yang 

akan paham. Orang jahat tidak memahami penghakiman. Allah berkata 

tentang Yehuda purba dan gereja-gereja masa kini, "Tetapi umat-Ku tidak 

mengetahui hukum TUHAN.”  Hal ini karena Allah bekerja dalam tatanan 

spiritual dan mereka tidak bisa melihat hal-hal yang rohani; mereka 

memiliki pikiran alami dan, oleh karena itu, banyak orang dengan cepat 

berpaling ke jalan yang lain. 

 



 Beberapa dari mereka berpaling dengan cepat dan beberapa orang 

lain, untuk alasan apa pun, bergantung sedikit lebih lama dan beberapa 

bergantung sedikit lebih lama lagi. Tetapi Allah telah merancang Hari 

Penghakiman sedemikian rupa dan membuat manusia duniawi tidak tahan 

untuk berpegang pada tanggal ini. Tanggal itu menjadi hal yang tercampak 

dalam pikiran mereka. Mengapa orang-orang ini tidak mau melepaskan 

tanggal tersebut.  Mereka mulai berpikir jahat tentang umat Allah yang 

menolak untuk melupakan tanggal tersebut dan mereka bosan mendengar 

tentang itu: "Itu tidak terjadi. Mengapa mereka tidak melupakannya saja? 

Oh, orang-orang yang berpegang teguh pada tanggal ini sangat bangga 

dan sombong dan mereka menolak untuk merendahkan diri seperti saya.  

Saya merendahkan diri saya dan saya mengakui bahwa tidak ada yang 

terjadi dan sekarang hal ini telah membuka mata saya, jadi saya sekarang 

mulai meragukan banyak hal yang telah saya terima. Saya meragukan 

tentang kalender Alkitab. Saya meragukan kebenaran kalender itu. Dan 

saya ragu masa kerja gereja bahkan sudah berakhir. Dan betapa gilanya 

doktrin yang mengatakan bahwa Kristus telah disembelih sejak dunia 

diciptakan? Bagaimana dengan pemusnahan? Bagaimana saya bisa 

mengikuti semua itu?" 

 



 Mereka tidak bisa memegang satu kebenaran itu, sebagaimana Allah 

berkata, "Hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan.”  Mereka 

melihat waktunya, namun tidak melihat penghakimannya. Ini adalah 

sebuah penghakiman spiritual dan mereka menganggap ini adalah 

kebodohan karena mereka sama sekali tidak bisa melihatnya dan ini 

menyebabkan mereka mundur. Setelah mereka mengambil langkah awal 

ini dan mulai pergi ke arah yang salah, doktrin-doktrin lainnya mulai 

tercerai berai dan warna mereka yang sejati mulai terlihat; mereka 

memang selalu seperti ini dan mereka tidak pernah benar-benar 

memahami doktrin-doktrin ini dan Kristus juga tidak mengenal mereka. 

Karena mereka tidak mengenal Firman, Ia tidak mengenal mereka. Api 

spiritual dari Hari Penghakiman mewujudkan karya-karya mereka, seperti 

yang dikatakan dalam 1 Korintus 3:11-15: 

 

Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada 

dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang 

membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, 

rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang 

akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan 

nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan 



diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia 

akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita 

kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api 

 

 Allah telah menyalakan api spiritual dan Ia telah menempatkan 

orang-orang yang mengaku percaya, serta orang percaya sejati, di Hari 

Penghakiman dan api itu mulai "bekerja" pada setiap orang.  Api mulai 

bergerak tanpa hentinya - hari demi hari - menguji setiap individu. "Karena 

hari Tuhan akan menyatakannya,” dan itu "bagaimana pekerjaan masing-

masing orang akan diuji oleh api itu.” Jika seseorang adalah "emas", ia 

akan dimurnikan dan ia akan keluar dari api dalam kondisi yang lebih baik 

daripada ketika ia masuk kedalamnya. Namun jika seseorang adalah 

"kayu, rumput kering atau jerami", api akan membakarnya. Jika seseorang 

itu jerami, pada tanggal 22 Mei 2011, mereka akan langsung terbakar dan 

mereka musnah; jika seseorang itu kayu, mungkin dia bertahan lebih lama 

dan mungkin satu tahun kemudian atau dua tahun kemudian, namun 

akhirnya mereka tidak akan tahan melawan api. Hal ini dijamin oleh Allah. 

Periode penghakiman ini, yang sangat mungkin akan berlangsung selama 

1.600 hari, adalah periode pengujian berat. 1.600 hari dapat dipecah 

menjadi "40 x 40". Ada pembebasan besar pada umat pilihan Allah pada 



tanggal 21 Mei 2011, mereka tidak langsung masuk ke Tanah Perjanjian 

(seperti orang-orang Yahudi yang keluar dari Mesir tidak langsung masuk 

ke Tanah Kanaan), Allah membawa kita melalui padang gurun dan Ia 

menempatkan kita melalui periode pengujian. Hal ini sama seperti Ia 

membawa Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka ke padang gurun 

selama empat puluh tahun untuk membersihkan mereka - mereka yang 

bersungut-sungut terhadap Dia akan dihancurkan. Ini adalah rencana Allah 

supaya tidak ada satu orang pun yang mengeluh dan bersungut-sungut 

pada-Nya akan masuk ke Tanah Perjanjian. Ia dengan sengaja membawa 

mereka selama empat puluh tahun melalui padang gurun supaya seluruh 

generasi akan mati, kecuali beberapa "orang benar" atau orang percaya 

sejati. 

 

 Inilah yang sedang terjadi saat ini. Allah dengan sengaja telah 

memperpanjang dan memperluas Hari Penghakiman agar api selama 

periode ini akan "membakar sanga"  (Amsal 25:4) dan agar sebagaian 

orang-orang akan menjadi murtad dan tidak percaya hal-hal yang pernah 

mereka akui dan percayai. Ketika kita melihat hal ini terjadi, kita tidak boleh 

kehilangan semangat, karena ini benar-benar sesuai dengan rencana 

Allah. Saya telah melihat hal itu terjadi berkali-kali dengan orang yang saya 



pikir adalah orang-orang yang sehat rohani. Saya mungkin mempunyai 

pendapat tentang orang-orang ini menjelang tanggal 21 Mei 2011, atau 

untuk beberapa orang, bahkan setelah tanggal 21 Mei.  Saya berpikir, "Ini 

adalah individu yang sehat secara rohani dan seseorang yang mengenal 

Injil yang benar." Saya memiliki rasa persaudaraan dalam Tuhan.  Saya 

memiliki perasaan bahwa ini adalah seseorang yang adalah seorang anak 

Allah dan ia mengalami hal-hal yang seperti saya alami. Kemudian hal 

berikutnya yang Anda tahu, mereka mulai berbelok ke arah yang berbeda 

dan mereka mulai meragukan hal-hal tertentu; ketika Anda memberi 

mereka jawaban yang mendalam dari Alkitab, mereka tidak puas dengan 

jawaban-jawaban itu. Perlahan-lahan, atau kadang-kadang dengan lebih 

cepat, mereka pergi dan hal berikutnya yang Anda tahu mereka bergabung 

dengan orang-orang lain yang menuduh dan menghakimi Anda sebagai 

orang yang sesat dan mencaci maki Anda. Luar biasa, itu sama seperti 

yang terjadi di gereja-gereja yang mencaci maki umat Allah ketika mereka 

mendengar informasi bahwa masa kerja gereja sudah berakhir, meskipun 

informasi ini berdasarkan fakta Alkitab. Anda bertanya-tanya, "Apakah 

mereka tidak tahu di mana kita sekarang berada? Apakah mereka tidak 

tahu bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran dan kesetiaan Firman 

Allah? Namun mereka tidak sependapat. 



 

 Tentu saja, kita memahami hal-hal ini semua karena kasih karunia 

Allah dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Nya dan tidak ada 

satu laki-laki atau perempuan akan "bertahan" sebagai hasil dari 

ketabahan mereka sendiri atau dengan kekuasaan atau kekuatan mereka 

sendiri. Allah-lah yang membawa kita untuk melalui ujian ini dan Ia akan 

melakukan semua pekerjaan di dalam diri kita. Dia-lah yang 

menyelamatkan kita dan Dia-lah yang membuka telinga kita untuk 

mendengar hal-hal ini dan mendengar suara Kristus. Dia-lah yang 

membuat kita tetap berada di jalan yang benar dan tidak memungkinkan 

kita untuk berpaling dari jalan itu, baik ke kiri maupun ke kanan. Ia tidak 

akan membiarkan kita mundur ke belakang; kita harus terus  berjalan 

"sampai hari fajar dan Allah akan menyebabkan setiap umat-Nya untuk 

"bertahan sampai akhir". Apakah itu bukan hal yang luar biasa yang 

dikatakan Allah dalam Matius pasal 24? Saya belum akan membahasnya 

sementara ini, meskipun saya telah merujuknya, namun dikatakan dalam 

Matius 24:13: 

 

Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 

 



 Sungguh suatu pernyataan profetik yang luar biasa! Sekarang kita 

melihat situasi kita dan kita melihat kenyataan bahwa kita hidup di Hari 

Penghakiman - umat pilihan Allah hidup dan tetap berada di atas bumi. 

Ada kuasa atau kekuatan yang bekerja untuk menguji anak Allah; api 

spiritual telah dinyalakan. Orang percaya sejati akan melewati api ini tetapi, 

tentu saja, Anda tidak senang hati ketika Anda berada di dalam api. Namun 

sama seperti Sadrakh, Mesakh dan Abednego, api ini tidak memiliki 

kekuatan untuk menyakiti kita karena "seorang seperti Anak Manusia" ada 

bersama dengan umat-Nya dan Ia akan melindungi kita dan Ia akan 

menyebabkan setiap umat pilihan-Nya mampu untuk bertahan. Betapa 

panjangnya pun Hari Penghakiman itu, orang-orang ini akan bertahan 

sampai pada hari terakhir dan orang yang sama akan diselamatkan. Fakta 

bahwa mereka tetap bertahan sampai pada hari akhir tidak menyelamatkan 

mereka, namun karena Allah telah menyelamatkan mereka, maka mereka 

akan bertahan sampai pada hari akhir. 

 


