
Revelation 11, Study No. 32 in Indonesian Language 

Seri kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 32, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan mempelajari 

Pembahasan No. 32 dari kitab Wahyu, pasal 11, dan kita terus 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 Tuhan kita dan Dia 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 Tuhan, 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. Terakhir kali kita membaca 

dalam ayat 15: “Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan 



Dia yang diurapi-Nya."  Kita melihat bahwa Tuhan telah memberi kita 

sebuah perumpamaan sejarah dengan menggunakan periode tujuh puluh 

tahun dari tahun 609 SM untuk tahun 539 SM ketika Yehuda berada di 

bawah kekuasaan Babel. Kemudian pada tahun 539 SM kerajaan Media 

dan Persia, di bawah Raja Darius, menaklukkan Babel. Darius juga dikenal 

sebagai Khoresh dan Allah mengidentifikasi Khoresh sebagai "dia yang 

diurapi", Sang Mesias, dan dia melambangkan Kristus yang akan datang 

pada akhir Masa Kesusahan Besar - tepat dan segera pada akhir Masa 

Kesusahan Besar, sama seperti kerajaan Media dan Persia datang 

menyerang Babel tepat setelah masa tujuh puluh tahun untuk mengambil 

alih kerajaan itu. Semua yang dulu milik raja Babel sekarang menjadi milik 

Khoresh, raja Media dan Persia. 

 

 Kita menbaca tentang Koresh di 2 Tawarikh 36:23: 

 

"Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah 

dikaruniakan padaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan 

aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di 

Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, TUHAN, Allahnya, 

menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang! 



 

 Memang benar, secara rohani, pada akhir Masa Kesusahan Besar, 

segala kerajaan di bumi yang ada di bawah kekuasaan Iblis diberikan pada 

Tuhan Yesus Kristus. Di sini, kita dapat memahami bahwa Khoresh sedang 

berbicara tentang semua kerajaan yang dikenal di bumi. Media dan Persia 

adalah sebuah kerajaan yang besar dan Babel juga adalah kerajaan yang 

besar.  Ketika raja Koresh mengalahkan Babel, semua milik Babel 

kemudian berada di bawah pemerintahan kerajaan Media dan Persia. 

Tentu saja, itu akan menjadi sebuah kerajaan yang luar biasa yang mereka 

kuasai sehingga Khoresh mengatakan, " Segala kerajaan di bumi telah 

dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit.“  Ini adalah 

gambaran tentang apa yang dilakukan Allah di dunia pada tanggal 21 Mei 

2011,  dimana Masa Kesusahan Besar dan periode dominasi Iblis sudah 

berakhir. Allah mengizinkan Iblis untuk memerintah sebagai binatang 

secara kiasan selama "empat puluh dua bulan" dan tidak lebih satu hari 

pun. Setelah 8.400 hari datanglah penghakiman atas Babel dan atas Iblis. 

Penghakiman Allah atas Iblis adalah untuk melucuti dirinya dari semua 

kekuasaan resmi dan untuk menyerahkan kekuasaan itu pada Tuhan 

Yesus Kristus. 

 



 Kita juga melihat dalam pembahasan kita yang terakhir bagaimana 

Haman yang adalah sebuah lambang dan sosok Iblis dan kepadanya 

diberikan banyak wewenang dan kekuasaan di bawah pemerintahan Raja 

Ahasyweros. Kemudian datang hari ketujuh belas dalam bulan kedua 

dimana Haman kehilangan semuanya. Ini adalah tanggal yang sama ketika 

air bah terjadi dan juga sama dengan Hari Penghakiman pada tanggal 21 

Mei 2011. Apa yang terjadi terhadap Haman? Pertama, ia direndahkan 

karena ia harus menuntun seekor kuda yang ditunggangi Mordekhai 

melewati jalan-jalan, sambil berteriak berkata, "Beginilah dilakukan kepada 

orang yang raja berkenan menghormatinya."  Itu  adalah pengalaman yang 

memalukan bagi Haman dan kita bisa melihat serangan terhadap 

kebanggaan Iblis pada tanggal 21 Mei 2011. Iblis pikir ia begitu agung dan 

ia adalah sosok penguasa di gereja sebagai manusia durhaka. Kemudian 

Allah mengubah seluruh keberadaaannya dalam satu hari dan Tuhan 

Yesus Kristus diangkat dan ditinggikan dan Iblis direndahkan. Kemudian 

Haman digantung pada tanggal yang sama yaitu hari ketujuh belas dalam 

bulan yang kedua, ketika nasib buruk menimpanya pada pesta anggur 

yang diadakan oleh ratu Ester. Kita membaca dalam Ester 7:10: 

 



Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk 

Mordekhai. Maka surutlah panas hati raja 

 

Lalu dikatakan dalam Ester 8:1 dan 2: 

 

Pada hari itu juga raja Ahasyweros mengaruniakan harta milik Haman, 

seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekhai masuk 

menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian 

Mordekhai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil 

dari pada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekhai; dan Mordekhai 

diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. 

 

 Mordecai sekarang memerintah atas segala sesuatu yang 

sebelumnya dikuasai Haman, seperti Khoresh memerintah atas segala 

sesuatu yang dikuasai raja Babel, dan sama seperti Tuhan Allah Yesus 

Kristus mengambil alih segala sesuatu yang sebelumnya dikuasai Iblis – 

seluruh kerajaan di dunia. Pemerintahan Kristus dimulai pada titik akhir 

Masa Kesusahan Besar dan berlangsung terus sepanjang periode waktu 

pada "hari-hari setelah siksaan itu". 

 



 Sekarang saya dapat melihat seseorang menggelengkan kepalanya 

dan berkata, "Ayolah sekarang! Apakah Anda mengatakan Iblis dikalahkan 

dan ditundukkan dan bahwa Kristus sedang memerintah?"  Ya, namun kita 

harus ingat bagaimana peristiwa berlaku dalam Kitab Ester.  Allah 

mengizinkan sepuluh anak laki-laki Haman untuk tidak dibunuh pada 

tanggal tujuh belas dari bulan kedua (yaitu hari yang sama dengan tanggal 

21 Mei 2011). Kesepuluh anak laki-laki Haman itu terus hidup selama 

beberapa bulan lagi, meskipun mereka telah kehilangan semua kekuasaan 

mereka.  Sepuluh anak ini juga melambangkan Iblis, sama seperti kita 

membaca dalam Wahyu 13:1 bahwa binatang itu "bertanduk sepuluh dan 

berkepala tujuh”.  Sepuluh tanduk ini adalah seperti sepuluh anak laki-laki 

Haman.  Dengan kematian Haman dan mengizinkan anak-anaknya untuk 

hidup selama berbulan-bulan lagi, Allah memberitahu bahwa: "Pada 

tanggal 21 Mei 2011, Aku akan menghancurkan kuasa Iblis dan mengambil 

alih kekuasaannya, namun ia sendiri akan terus hidup sampai pada hari 

terakhir dari Hari Penghakiman. Ia akan dimusnahkan pada akhir periode 

Hari penghakiman yang diperpanjang." 

 

 Sesungguhnya  Allah memberitahu kita dalam Daniel, pasal 7, di 

mana kita membaca tentang Allah sementara Ia dengan jelas duduk di 



kursi pengadilan, dan dikatakan dalam Daniel 7:10: 

 

suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-

ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. 

Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab 

 

 Hal ini sesuai dengan bahasa yang kita temukan dalam Wahyu 20. 

Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Daniel 7:11: 

 

Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk 

itu; aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya 

dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar 

 

 Sudah selesai, bukan? Tindakan itu menyingkirkan Iblis, binatang itu, 

bukan?  Sekarang semuanya sudah berlalu. Binatang itu dibunuh dan 

tubuhnya hancur.  Ya, namun tidak secepat itu. Kita membaca dalam 

Daniel 7:12: 

 

Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup 

mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya 



 Apakah Anda melihat betapa sempurnanya ini sesuai dengan apa 

yang terjadi dalam Kitab Ester? Haman (binatang itu) dibunuh, namun 

kesepuluh anak Haman terus hidup untuk sementara waktu. Jadi, di sini, 

kita membaca binatang itu dibunuh, tubuhnya hancur dan diberikan pada 

api yang terbakar, namun kemudian ia dikatakan, "Juga kekuasaan 

binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan 

sampai pada waktu dan saatnya.”  Sekali lagi, kesepuluh anak Haman juga 

merupakan sebuah lambang dari Iblis dan, tentu saja, mereka kehilangan 

kekuasaan mereka – kekuasaan yang mereka dapatkan dari kekuasaan 

ayah mereka. Ketika ayah mereka kehilangan semua kekuasaan dan 

pemerintahannya, begitu pula dengan sepuluh anaknya. Namun, hidup 

mereka diperpanjang; mereka tidak dibunuh bersama dengan ayah 

mereka. Hal yang sama terjadi, secara rohani, ketika Iblis ditumbangkan 

dan ditundukkan dan kehilangan semua kekuasaan resminya atas gereja-

gereja, dunia dan segala kerajaan di bumi. Seluruh kerajaan dan 

kekuasaan dan pemerintahan diserahkan pada Tuhan Yesus Kristus, 

namun masih ada "sisa dari binatang-binatang itu", yaitu Iblis masih ada, 

dilambangkan oleh binatang-binatang ini. Kekuasaan mereka sudah 

diambil alih, namun kehidupan mereka diperpanjang untuk sedikit waktu 

dan saatnya, yaitu yang sangat mungkin selama 1.600 hari. Kemudian 



pada hari ke- 1600, Iblis dan pasukannya semua akan dihancurkan. 

 

Kemudian kita baca dalam Daniel 7:13 dan 14: 

 

Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan 

awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada 

Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya. Lalu diberikan 

kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka 

orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi 

kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan 

lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah 

 

 Kita bisa melihat bagaimana sempurnanya bahasa ini 

mengidentifikasi dengan apa yang kita baca dalam Wahyu 11:15.  Kepada 

“Anak  Manusia” diberikan “kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan 

sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan 

bahasa mengabdi kepadanya,” dan itu adalah abadi, kekuasaan yang 

kekal karena Iblis tidak akan pernah lagi merebut kekuasaan seperti yang 

dilakukannya di Taman Eden. Iblis tidak akan bisa menipu Kristus seperti ia 

menipu Adam dan Hawa. Riwayat Iblis sudah selesai dan Tuhan Yesus 



Kristus tidak akan pernah lagi melepaskan kekuasaan dan otoritasnya 

pada siapapun. Jadi itu adalah kekuasaan yang kekal, meskipun beberapa 

waktu kemudian Ia akan menghancurkan dunia ini dan seluruh ciptaan. 

Namun, kekuasaan dan otoritas-Nya tetap bersama-Nya bahkan setelah 

dunia ini dihancurkan. 

 

Mari kita kembali ke Wahyu 11:15: 

 

"Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-

Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." 

 

 Yesus Kristus saat ini memerintah dan ini adalah pemerintahan yang 

kekal. Ia akan memerintah untuk selama-lamanya, tetapi sekarang Dia 

berkuasa dan memerintah atas segala sesuatu yang telah dikuasai Iblis 

sebelumnya - Dia memerintah atas gereja-gereja dan Ia memerintah atas 

dunia. Seseorang mungkin berkata, “Kalau begitu sesungguhnya mengapa 

dunia ini begitu jahat dan bahkan lebih jahat daripada sebelumnya? 

Mengapa gereja-gereja masih tersesat? Mengapa kekuasaan Kristus saat 

ini tidak secara drastis mengubah hal-hal di dunia ini?" Jawabannya adalah 

karena Yesus berkuasa, tetapi tidak sebagai "penguasa yang baik hati" 



dan bukan sebagai raja yang senang melimpahkan hal-hal yang indah dan 

baik pada rakyatnya.  Kekuasaan yang dimiliki Kristus adalah kekuasaan 

yang berlangsung selama Hari Penghakiman. Dalam Wahyu, pasal 19, 

sebuah pasal yang memperlihatkan adegan Hari Penghakiman, kita baca 

dalam Wahyu 19: 11-15: 

 

Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan 

Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil. Dan mata-Nya bagaikan nyala api 

dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada 

tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali Ia sendiri. 

Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya 

ialah: "Firman Allah." Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; 

mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih 

bersih. Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 

memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan 

gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu 

kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa 

 

Di sini, kita bisa melihat bahwa Allah sedang menggabungkan beberapa 



gagasan: 

1) pedang yang tajam yang keluar dari mulut Kristus di Hari Penghakiman 

adalah Firman Allah dan dengan itu Ia memukul bangsa-bangsa. 

 

 Ini, tentu saja berkaitan dengan informasi yang kita, sebagai umat 

Allah, telah belajar dari Alkitab selama periode waktu ini setelah masa 

siksaan itu. Allah telah membuka pemahaman baru dari Firman-Nya. Ia 

telah menyembunyikan hal-hal tertentu yang tidak bisa diketahui sebelum 

kita masuk ke Hari Penghakiman. Dan sekarang setelah kita berada pada 

Hari Penghakiman, hal-hal ini menjadi terang benderang. Seperti dikatakan 

dalam Roma 2: 5 -- “hukuman Allah yang adil akan dinyatakan” .  Alkitab 

telah membuka informasi yang mengungkapkan bahwa murka Allah 

sedang menimpa penduduk dunia; Allah sedang menghukum setiap orang 

yang tidak diselamatkan dan Ia melakukannya, secara spiritual, dengan 

menutup pintu surga. Allah menyatakan hal-hal ini melalui Firman-Nya dan 

ini adalah bagaimana Firman Allah memukul bangsa-bangsa. 

 

2) Ia akan memerintah mereka (bangsa-bangsa) dengan gada besi. 

 

 Perhatikan konteksnya di sini. Bacalah Wahyu pasal 19 dan Anda 



akan melihat bahwa "pengantin perempuan telah siap sedia”.  Semua umat 

pilihan telah ditemukan dan mereka telah datang  bersama-sama sebagai 

"mempelai perempuan Kristus".  Ini adalah “perjamuan kawin Anak 

Domba” di Hari Penghakiman. Ini adalah waktu yang dikatakan Allah 

bahwa Yesus sedang memerintah orang fasik di dunia dengan "gada besi". 

Hal ini sesuai persis dengan pemahaman kita tentang apa yang terjadi 

pada tanggal 21 Mei 2011. Ini adalah hari ketika kekuasaan Iblis berakhir. 

Ia tidak lagi menguasai dunia.  Pada titik ini, Kristus memerintah dan 

karena Ia memerintah dengan "gada besi", tujuan-Nya adalah untuk 

memukul bangsa-bangsa dan semua orang yang tidak bertekuk lutut pada-

Nya. Ini adalah para pemberontak. Mereka bukanlah anak-anak-Nya. 

Mereka tidak pernah diselamatkan dan dosa-dosa mereka terungkap di 

hadapan mata-Nya dan, oleh karena itu, Ia turun dengan murka-Nya atas 

mereka selama periode ini. Ia adalah penguasa yang menghancurkan 

orang-orang yang tidak diselamatkan yang ada di bawah pemerintahan-

Nya dan itulah sebabnya mengapa dunia belum membaik.  Allah tidak 

memiliki tujuan atau rencana yang indah untuk dunia ini; ini adalah 

kehendak Allah untuk membiarkan gereja, misalnya, untuk melangkah 

semakin jauh dan semakin jauh dari kebenaran dan membiarkan dunia 

untuk melenceng dari semua kesusilaan dan moralitas. Mereka buta, 



secara rohani, jadi mereka tidak dapat membedakan apa yang benar dan 

apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, dan apa yang jujur dan 

apa yang dusta. Dunia ini sedang tersandung-sandung di dalam kegelapan 

dan seluruh bumi ada dalam kegelapan karena Allah telah mengambil 

terang Injil. Allah menyebabkan manusia untuk menjadi semakin buta, jika 

kita boleh mengatakannya demikian. Sepanjang sejarah, orang-orang yang 

tidak diselamatkan memang "buta" secara rohani, tetapi Allah telah 

mengekang hal-hal tertentu dalam hidup mereka, namun sekarang tangan 

Allah yang mengekang telah diangkat dan mengakibatkan kebutaan yang 

meraja lela. 

 

 Inilah apa  yang dikatakan ayat ini: "Pemerintahan atas dunia 

dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan 

memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Sekarang mengapa 

Allah menuliskannya begini, “Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya.”  Biasanya, Yesus adalah sosok 

yang disebut "Tuhan" dalam Perjanjian Baru, namun di ayat ini “Tuhan” 

adalah Allah Bapa dan oleh karena itu kata-kata berikutnya adalah: "Dia, 

yang diurapi-Nya" atau Mesias, Anak Allah. Sangat menarik bagaimana 

Allah menggunakan kata-kata ini untuk menunjukkan supremasi dan 



pemerintahan yang setara dalam Pribadi Allah. Ia mengungkapkan diri-Nya 

sebagai Allah Yang Esa, namun memiliki tiga Pribadi - Bapa, Anak dan 

Roh Kudus. Kemudian dikatakan, "Ia akan memerintah sebagai raja 

sampai selama-lamanya." Ini adalah pemerintahan yang kekal yang 

dilakukan Tuhan Yesus Kristus, sebagai Raja atas segala raja dan Allah 

segala allah. Ini adalah fakta yang begitu indah bahwa Raja kita tidak akan 

mati. Raja kita tidak akan pernah kehilangan kerajaan-Nya. Raja kita tidak 

akan ditumbangkan.  Anda membaca begitu banyak raja di dalam Alkitab, 

dimana musuh mereka (bahkan anak-anak mereka sendiri) merancang hal-

hal yang jahat untuk menumbangkan, memberontak dan membunuh raja 

mereka. Kemudian orang itu akan muncul menjadi raja yang bahkan lebih 

jahat dan kejam daripada raja sebelumnya, sehingga tidak pernah ada rasa 

aman bagi penduduk kerajaan di dunia. Bahkan ketika ada seorang raja 

yang baik, seperti Yosia atau Daud, tidak pernah ada rasa aman yang 

nyata karena, akhirnya, raja akan mati dan kekuasaan akan berubah dari 

raja yang baik pada raja berikutnya. Siapakah yang tahu seperti apa raja 

yang berikutnya, apakah ia bijaksana atau bodoh (inilah yang raja Salomo 

tuliskan). Namun, tidak demikian dengan pelayan dan warga negara 

Kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Raja yang kita layani, adalah Raja 

yang kekal yang memerintah selama-lamanya. Bukankah itu indah? 



 

 Kadang-kadang Anda mendapatkan perasaan yang baik ketika Anda 

membaca sebuah kisah tentang seorang raja yang baik dalam Alkitab dan 

Anda mendapati pelayan-pelayan raja atau nabi-nabi mengasihi raja itu 

dan mereka suka melayani raja itu. Mereka begitu senang memiliki raja 

yang baik dan terhormat untuk dilayani. Itulah yang terjadi dengan anak-

anak Allah.  Sungguh merupakan suatu kehormatan yang indah dan mulia 

bagi kita untuk berada dalam kerajaan seperti itu - bukan kerajaan Raja 

Arthur atau raja-raja dunia lainnya yang baik - namun Raja segala raja dan 

Raja yang Agung di atas segala raja. Ia sangat baik dan kudus dan murni 

dan benar. Setiap keputusan yang diambil dari takhta-Nya dan setiap dekrit 

yang dikehendaki Sang Raja adalah sesuatu yang kita percaya 100% baik 

dan sebuah keputusan yang bijaksana. Memandang hal itu dari perspektif 

sebuah kerajaan kekal yang diperintah oleh seorang Raja yang kekal, akan 

memberikan suatu pemikiran yang luar biasa tentang betapa mulia dan 

indah itu bagi umat pilihan Allah untuk hidup dalam kondisi dan keadaan 

yang indah untuk selama-lamanya. 

 

	  


