
Revelation 11, Study No. 33 in Indonesian Language 

Seri kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 33, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan membicarakan 

Pembahasan No. 33 dari Wahyu, pasal 11, dan kita akan 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 

kepada-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 

 

 Ini betul-betul adalah sebuah titik indah dalam sejarah. Ini adalah 

akhir zaman dan waktu dimana Allah telah menyelesaikan program 



keselamatan-Nya. Saya tahu kita tidak terbiasa untuk memikirkan Hari 

Penghakiman sebagai hal yang indah.  Tentu saja ini bukanlah sesuatu 

yang indah ketika orang berada di bawah murka Allah, tetapi fakta yang 

indah ialah bahwa Allah telah menyelamatkan semua orang yang 

ditetapkan-Nya sejak semula untuk diselamatkan. Ini adalah hal yang indah 

karena Allah telah menyelesaikan program keselamatan-Nya. 

 

 Kita biasa berpikir tentang waktu ini sebagai hari di mana pintu surga 

tertutup untuk selama-lamanya dan betapa menyedihkannya hal ini. Hal ini 

menyedihkan dan sangat memilukan bagi orang yang tidak diselamatkan di 

bumi ini. 

 

 Tapi ada satu sisi lain.  Ini bukanlah berarti bahwa “tidak ada 

keselamatan",  tetapi bahwa itu benar-benar adalah "keselamatan yang 

besar". Individu-individu tertentu sangat kritis terhadap ajaran Alkitab 

tentang hal ini. Mereka sangat marah pada ajaran yang mengatakan 

bahwa Allah telah menyelamatkan semua umat pilihan-Nya. Mereka tidak 

menyukai ide itu sama sekali sehingga mereka berbicara dengan sangat 

keras mengenai hal-hal ini. 

 



 Ketika kita memandang hal ini dengan benar dari perspektif Alkitab 

dan perspektif Allah, kita tahu bahwa Allah merencanakan untuk 

menyelamatkan sekelompok umat bagi diri-Nya. Kita tahu bahwa Allah 

merancang dan mendesain rencana ini sebelum dunia diciptakan. Efesus, 

pasal 1, ayat 4, mengatakan bahwa Allah sudah menetapkannya sejak 

sebelum dunia dijadikan. Kita tahu bahwa Allah memberikan keselamatan 

pada umat ini sebelum dunia diciptakan.  Pada saat itulah Yesus yang 

adalah Anak Domba yang sudah disembelih dan mati untuk orang pilihan-

Nya sejak dunia diciptakan. Ia bangkit dengan penuh kemenangan dari 

kematian sebelum dunia ini mulai berjalan. 

 

 Seluruh sejarah dunia pada dasarnya adalah waktu dimana Allah 

menerapkan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus untuk setiap orang 

pilihan-Nya - dari Habel, Nuh, Daud, dan seterusnya - dan Allah mengutus 

Firman-Nya, menemukan setiap jiwa yang dipilih dan menyelamatkan 

semua orang ini, sepanjang kurunnya waktu, sampai berabad-abad dan 

milenium berlalu. Kita akhirnya sampai di akhir bangsa Israel dan 

kemudian masa kerja gereja dimulai dan kemudian kita mencapai akhir dari 

gereja. Kemudian kita memasuki akhir musim, "sedikit waktu lagi" (lihat 

Wahyu 6:11)  dari Masa Kesusahan Besar.  Sepanjang paruh kedua dari 



Masa Kesusahan Besar ini Allah mencurahkan hujan pada Akhir Musim 

untuk menyelamatkan sejumlah besar laki-laki, perempuan dan anak-anak 

di seluruh muka bumi. Dan dengan kenyataan itu, Allah menyelesaikan 

program keselamatan-Nya; Ia menyelamatkan semua orang yang 

namanya tercatat dalam Kitab Kehidupan Anak Domba dan ini adalah hal 

yang mulia! Ini adalah hal yang menarik. Hal ini benar-benar indah dan 

Allah harus dipuji dan kita sebagai anak-anaknya sangat bersyukur karena 

Dia sudah menyelesaikan program keselamatan-Nya sehingga semua 

domba yang hilang dari umat Israel sudah ditemukan. 

 

 Kita tahu masih ada satu unsur dari keselamatan yang masih harus 

diselesaikan, yaitu umat Allah masih akan menerima tubuh kebangkitan 

mereka yang baru, tapi tugas utama untuk menyebarkan Firman Allah 

untuk mencari semua orang pilihan itu sudah selesai. Hal itu ditentukan 

oleh hikmat Allah untuk terlebih dahulu menyelamatkan jiwa-jiwa, atau 

alam spiritual manusia, dan mereka harus "dilahirkan kembali".  Nah, tugas 

itu sudah berakhir. Sudah selesai dan Allah telah menyelesaikan aspek 

yang luar biasa dari program keselamatan-Nya. 

 

 Itulah yang kita temukan di sini dalam ayat-ayat kita dalam Wahyu 



pasal 11 ketika "malaikat ketujuh meniup sangkakalanya".  Malaikat 

ketujuh meniup sangkakalnya di awal Hari Penghakiman, pada tanggal 21 

Mei 2011, hari terakhir dari periode Masa Kesusahan Besar, dan oleh 

karena itu , itu merupakan hari terakhir tercurahnya Hujan pada Akhir 

Musim dan hari terakhir dari Yobel kedua. Itu adalah sebuah Yobel mulia di 

mana Allah telah membebaskan para tawanan dan kemudian datang hari 

terakhir keselamatan ketika Allah menutup pintu surga. 

 

 Beberapa orang bereaksi dengan sangat negatif terhadap fakta 

bahwa Allah telah menutup pintu surga pada awal Hari Penghakiman dan 

mereka entah bagaimana merasa ini mengerikan karena mereka 

(kelihatannya) berpikir Ia menutup pintu pada beberapa orang pilihan-Nya. 

Sebenarnya, saya tidak berpikir mereka mempertimbangkan hal itu seperti 

itu karena, tentu saja, Allah tidak menutup pintu pada setiap individu yang 

sudah dipilih dimana Firman Allah belum diterapkan pada jiwa mereka. Itu 

tidak terjadi.  Allah tidak akan menutup pintu surga, kecuali Ia terlebih 

dahulu menyelamatkan setiap orang yang sudah dipilih. Ingat, kita 

membaca pernyataan yang sangat signifikan dalam konteks Hari 

Penghakiman, di 2 Petrus 3:12 dan 13: 

 



yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. 

Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan 

hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita menantikan 

langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran 

 

 Orang percaya sejati yang terus mempelajari hal-hal ini menaati apa 

yang dikatakan Allah di sini, "Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita 

menantikan langit yang baru dan bumi yang baru.”  Jadi seorang anak 

Allah seharusnya tidak mendengarkan siapa pun yang berupaya untuk 

menghalanginya untuk mencari informasi tentang akhir zaman, seolah-olah 

ada sesuatu kesalahan dalam hal itu. Ini adalah sifat dari seseorang yang 

telah diselamatkan Allah sehingga ia merindukan agar Allah mewujudkan 

penyelesaian atas segala sesuatu, menurut janji-Nya. Jadi kita melihat 

dengan cara yang sangat intens untuk datangnya langit yang baru dan 

bumi yang baru dan itulah sebabnya kita tertarik dalam jadwal waktu dan 

durasi Masa Kesusahan Besar dan penyelesaian Hari Penghakiman, dan 

seterusnya. Ini benar-benar sejalan dengan apa yang dikatakan Alkitab. 

 

`Kemudian dikatakan dalam 2 Petrus 3:15: 

 



Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk 

beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah 

menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya 

 

 Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat signifikan. Kita menyadari 

bahwa “kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh 

selamat," berarti Allah tidak mendatangkan penghakiman-Nya atas orang-

orang yang tidak diselamatkan di dunia (sampai sekarang) karena satu 

alasan tertentu – yaitu untuk keselamatan. Itulah alasan Allah tidak 

menghukum dunia dan mencurahkan murka-Nya sampai keselamatan 

lengkap terjadi. Beberapa orang melihat ini dan mereka berkata, "Nah, 

Anda lihat, itu berarti Allah masih menyelamatkan hari ini. Kita masih ada di 

sini dan itu berarti keselamatan masih berlangsung."  Mereka tidak 

mengerti apa yang dimaksudkan dengan murka Allah. Kita membaca 

dalam Yakobus 5:7: 

 

Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan 

Tuhan! Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari 

tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan 

musim semi 



 

 Di sini, Allah menyebut diri-Nya sebagai "petani” itu.  Ini adalah sosok 

yang sedang digunakan-Nya. Ia adalah seorang petani yang menanam 

tanaman-Nya dan menunggu hasil panen yang berharga dari kebunnya. 

Tentu saja, orang-orang pilihan adalah "buah yang berharga" dan Ia 

memiliki "kesabaran yang panjang untuk itu" . Ayat ini berkaitan dengan 

pernyataan di 2 Petrus 3:15, di mana dikatakan Tuhan memiliki 

"kesabaran" dan kesabaran-Nya setara dengan keselamatan. Demikian 

juga, petani memiliki "kesabaran yang panjang" untuk menunggu hasil 

tanamannya. Apa yang ditunggunya? Ia menunggu dua periode hujan: 

"Hujan Musim Gugur" dan “Hujan Musim Semi”. “Hujan Musim Gugur” 

adalah apa yang dikaitkan Alkitab dengan "buah sulung" selama masa 

kerja gereja. Seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 14:4, dimana 

"144.000" yang disamakan dengan "buah-buah sulung bagi Allah".  Ini 

adalah angka spiritual untuk melambangkan kepenuhan dari semua orang 

yang diselamatkan Allah selama 1.955 tahun dari masa kerja gereja. 

Kemudian datang Hujan pada Akhir Musim (atau hujan musim semi) yang 

berhubungan dengan satu periode dalam sejarah dan itu adalah "sedikit 

waktu lagi" dari Masa Kesusahan Besar – bukan keseluruhan dari Masa 

Kesusahan Besar, tetapi hanya paruh kedua dari masa itu yang datang 



setelah 2.300 pagi dan sore yang berakhir pada bulan September 1994. 

Pada tahun 1994 (dalam tahun Yobel) Allah mulai merentangkan tangan-

Nya untuk kedua kalinya untuk menebus sisa-sisa umat-Nya; Ia mengirim 

Hujan pada Akhir Musim yang jatuh pada paruh kedua dari Masa 

Kesusahan Besar sampai tanggal 21 Mei 2011 dan kemudian hujan itu 

berhenti. Buah yang berharga telah dikumpulkan dan semua yang akan 

diselamatkan sudah diselamatkan. Petani telah menunggu sampai saat itu 

- Allah tetap sabar sampai akhir dari Masa Kesusahan Besar dan akhir dari 

Hujan pada Akhir Musim. Itulah yang dikatakan Yakobus 5:7, ketika 

dikatakan, “Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada 

kedatangan Tuhan! Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga 

dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan 

hujan musim semi.” Implikasinya ialah setelah dua periode hujan ini terjadi, 

Ia tidak akan bersabar lagi. Ia kemudian akan mendatangkan hukuman, 

yang persis dengan apa yang sudah dilakukan Allah ketika Ia menutup 

pintu surga dan mengakhiri program keselamatan-Nya bagi dunia ini. 

Sekarang tidak ada yang dapat diselamatkan. 

 

 Orang-orang mencari manifestasi fisik dari murka Allah. Percayalah, 

ketika Allah menutup pintu surga dan mengakhiri prospek keselamatan 



(dari perspektif manusia) untuk setiap individu yang belum diselamatkan di 

muka bumi, itu merupakan suatu murka; itu adalah suatu hukuman; itu 

adalah suatu tindakan dari Allah yang sedang marah. Setiap hari sejak 

(tanggal 21 Mei 2011) semua individu yang tidak diselamatkan telah 

berada di bawah murka Allah. Jadi orang yang gagal memahami sifat 

spiritual dari penghakiman tidak dapat melihat hal ini. Mereka melihat dunia 

tetap melanjutkan aktivitasnya sebelumnya dan, karena itu, mereka keliru 

menganggap Allah masih bersabar. Allah sudah kehilangan kesabaran-

Nya ketika Ia menutup pintu surga. Pada hari itu, dan setiap hari sejak saat 

itu, Allah tidak lagi mentolerir dosa-dosa manusia.  Hari Penghakiman 

adalah ganjaran terhadap pemberontakan manusia kepada Allah. Kita tidak 

bisa menggunakan 2 Petrus 3:15 dan berkata, "Anda lihat, Allah masih 

bersabar."  Ia sudah kehilangan kesabaran-Nya pada tanggal 21 Mei 2011. 

 

 Marilah kita kembali ke Wahyu pasal 11. Kita membaca: 

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

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

dikatakan dalam Wahyu 11:16.: 

 



Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk di hadapan Allah di atas 

takhta mereka, tersungkur dan menyembah Allah, 

 

 Kita melihat reaksi dari umat Allah. Kita telah membahas dua puluh 

empat tua-tua sebelumnya dalam Kitab Wahyu, tapi marilah kita kembali ke 

Wahyu pasal 7, ketika sejumlah besar orang banyak muncul dan 

pertanyaan diajukan, "Dari manakah mereka datang?" (Wahyu 7:13). 

Jawabannya adalah bahwa mereka  “keluar dari kesusahan yang besar.”  

Dalam konteks ini dimana Allah yang sedang menyelesaikan keselamatan-

Nya dan sejumlah besar orang banyak muncul di surga (dalam pribadi 

Kristus), mereka berdiri di hadapan Allah dan berkata dalam Wahyu 7: 10-

12: 

 

Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami 

yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!" Dan semua malaikat 

berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka 

tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata: 

"Amin! puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan 

kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin! 

 



 Di sini, kita melihat para tua-tua dan makhluk hidup tersungkur di 

hadapan takhta pada saat sejumlah besar orang banyak muncul di surga; 

mereka baru keluar dari Masa Kesusahan Besar, yang berakhir pada 

tanggal 21 Mei 2011, dan itu adalah akhir dari program keselamatan Allah. 

Itulah sebabnya ada pujian dan kehormatan yang dipersembahkan pada 

Allah, sementara mereka berteriak dengan suara keras, sambil berkata, 

"Keselamatan bagi Allah kami." Ia telah melakukan apa yang Ia katakan 

akan dilakukan-Nya. Ia telah memilih orang-orang ini dan Ia telah 

mengalahkan Iblis dan utusan-Nya dan kekuatan spiritual gelap.  Ini bukan 

sesuatu hal yang mudah dan sederhana untuk melepaskan umat Allah dari 

cengkeraman Iblis, di mana mereka ditahan dalam penjara spiritual yang 

gelap. Iblis berjuang mencoba menghalangi pancaran Firman Allah ke 

dalam dunia dalam setiap langkah dan jalan. 

 

 Renungkanlah semua catatan Alkitab dari peperangan rohani yang 

luar biasa sementara Iblis dan kerajaannya berkali-kali datang melawan 

umat Allah.  Coba pikirkan apa yang kita ketahui dari sejarah gereja 

selama beberapa abad terakhir. Allah berkehendak untuk menerjemahkan 

Alkitab dalam bahasa rakyat jelata dan gereja tidak suka dan membakar 

orang di tiang pancang karena mereka berani menerjemahkan Alkitab dan 



berbagi Alkitab dengan orang-orang biasa. Gereja membunuh dan 

menyiksa mereka dan banyak orang kehilangan nyawa mereka karena 

mereka membawa Firman Allah pada orang lain. Itu adalah pertempuran 

yang sinambung. Tidak ada sama sekali yang mudah sementara Allah 

mengutus Firman-Nya ke dunia yang dikuasai oleh Iblis sejak Taman 

Eden. Namun, Allah itu setia dan Ia menggunakan dan memobilisasi umat-

Nya untuk mendatangkan Firman-Nya pada semua bangsa di dunia, 

dengan klimaks yang besar ketika ada sebuah deklarasi di seluruh dunia 

tentang Hari Penghakiman menjelang tanggal 21 Mei 2011.  Tuhan 

menyimpan yang terbaik sampai pada saat terakhir, dan itu pasti akan 

diserang. Gereja, di bawah kekuasaan Iblis, melakukan segala sesuatu 

yang bisa mereka lakukan untuk mencegah dan menghentikan ajaran 

Firman Allah, namun begitu Allah sudah menyelesaikan program 

keselamatan-Nya. Ini layak menerima pujian! 

 

 Anda tahu, keadaan kita sekarang sulit bagi anak Allah karena Tuhan 

sedang "menguji" kita dengan sangat berat dan kita berada di bawah 

pengujian ekstrim sepanjang Hari Penghakiman ini. Kadang-kadang kita 

merasa sulit untuk bersyukur, mungkin, juga untuk memuji Allah, tapi di sini 

ada sebuah alasan yang sangat baik bagi kita untuk melakukannya hari ini 



dan besok dan setiap hari dari "hari-hari setelah kesusahan itu".  Kita bisa 

bersyukur pada Allah. Kita bisa memuji Dia. Oh, betapa agungnya Allah 

kita, bahwa Ia telah menyelesaikan program keselamatan-Nya dan 

menemukan semua domba-Nya yang terhilang. Ia telah mencari mereka 

dan Ia telah menyelamatkan semua yang sudah direncanakan-Nya untuk 

diselamatkan. Ini adalah keselamatan yang besar dan tidak ada 

keselamatan yang lebih besar lagi. Kita tidak bisa meluaskan keselamatan 

ini karena keselamatan tidak dapat diberikan pada individu yang tidak 

dipilih. 

 

 Dan, Anda lihat, ini adalah kesulitan yang dihadapi orang. Ketika 

Allah telah selesai menemukan semua orang pilihan-Nya dan Ia menutup 

pintu ke surga, maka mereka menjadi marah. Apa yang mereka inginkan 

dari Dia? Apakah mereka ingin Ia menyelamatkan orang yang tidak dipilih? 

Atau, apakah mereka hanya ingin "menawarkan" keselamatan agar 

tersedia bagi orang-orang yang tidak dipilih sehingga mereka dapat 

memiliki kesejateraan psikologis? Injil Keselamatan itu bukan untuk orang 

yang tidak dipilih.  Allah tidak merancang Injil sebagai satu alat psikologis 

agar manusia bisa hidup lebih nyaman selama hidup mereka. Sekarang 

harapan mereka sudah diambil dan hidup mereka tidak senyaman dahulu; 



pikiran mereka terganggu. Namun, kenyataannya adalah bahwa mereka 

tidak dipilih dan mereka tidak diselamatkan karena Allah tidak memilih 

mereka untuk keselamatan. Allah tidak memiliki kewajiban terhadap 

mereka. Ia tidak memiliki tanggung jawab terhadap mereka dan begitu juga 

anak Allah tidak bertanggung jawab pada mereka. Kita diperintahkan dan 

diwajibkan dan itu tugas kita untuk pergi keluar dengan membawa Injil ke 

dunia sampai Allah menemukan orang terakhir yang dipilih. Ia telah selesai 

melakukan hal itu dan, oleh karena itu, tugas itu sudah selesai. Kita telah 

melakukan kehendak Allah di bidang itu dan itulah sebabnya sekarang ada 

kebutuhan akan kesabaran selama periode waktu ini. 

 

 Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa dan mulia dan bahasa ini 

dalam Wahyu 11:16 mengingatkan kita ketika disebutkan tentang dua 

puluh empat tua-tua; yaitu dua belas mewakili orang-orang kudus di 

Perjanjian Lama dan dua belas mewakili orang-orang kudus di Perjanjian 

Baru - kepenuhan orang kudus-Nya. Mereka duduk di hadapan Allah 

dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus 2: 6, “di 

dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan 

tempat bersama-sama dengan Dia di sorga”.  Mereka duduk di hadapan 

Allah di kursi mereka. Kata "kursi" adalah kata Yunani "thronos," dan juga 



bisa diterjemahkan sebagai "takhta". Kita memerintah bersama dengan Dia 

sebagai "raja-raja". Allah telah membuat kita yang telah diselamatkan-Nya 

sebagai  "nabi, imam, dan raja". Perhatikan bahwa kedua puluh empat tua-

tua itu bangkit dari takhta mereka, di mana mereka duduk bersama dengan 

Kristus, dan mereka “tersungkur dan menyembah Allah,sambil berkata: 

"Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa.” 

 

 Kata "Mahakuasa" adalah sebuah kata Yunani yang juga 

diterjemahkan sebagai "omnipotent” (dalam bahasa Inggris) dan berarti 

yang memiliki semua kuasa. 

 

 Kemudian dilanjutkan dengan mengatakan dalam Wahyu 11:17: 

 

…..sambil berkata: "Kami mengucap syukur kepada-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.” 

 

 Ia telah menunjukkan diri-Nya sebagai Raja di atas segala raja. Ia 

telah menaklukkan Iblis dan semua kerajaan di bumi ini sekarang berada di 



bawah kekuasaan satu Sosok yang benar, satu Penguasa sejati atas 

semuanya. 

 


