
Revelation 11, Study No. 34 in Indonesian Language 

Seri  kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 34, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan membicarakan 

Pembahasan No. 34 dari kitab Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca 

Wahyu 11: 16-19: 

 

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 dan semua bangsa telah 

marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati 

untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-

nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama-

Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk 

membinasakan barangsiapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah 

Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di 



dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan 

hujan es lebat 

 

 Saya akan berhenti membaca di situ. Kita telah menyelidiki, ayat 
demi ayat, sepanjang Kitab Wahyu dan kita bergerak terus pada Wahyu, 
pasal 11, dan kita telah mencapai pada titik di mana malaikat ketujuh 
meniupkan sangkakala terakhir. Ini adalah Hari Penghakiman dan, 
sebenarnya, sangkakala kelima, keenam dan ketujuh adalah "tiga celaka" 
dan masing-masing sangkakala itu mengidentifikasi dengan Hari 
Penghakiman.  Tiga sangkakala yang terakhir ini membicarakan hal yang 
sama dari perspektif yang berbeda.  
 
 Kita telah melihat bahwa dikatakan, "Pemerintahan atas dunia 
dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan 
memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Ini adalah kebenaran 
yang mulia, sementara Tuhan Yesus Kristus sekarang memerintah sebagai 
penguasa  tertinggi sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala tuhan. 
 
Lalu ia berkata dalam Wahyu 11:16: 
Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk di hadapan Allah di atas 
takhta mereka, …. 
 
 Dua puluh empat tua-tua disebutkan beberapa kali dalam Kitab 
Wahyu. Jumlah "24" berasal dari 12 suku Israel dan 12 rasul Anak Domba. 
12 suku Israel melambangkan orang-orang kudus di Perjanjian Lama dan 
12 rasul melambangkan orang-orang kudus di Perjanjian Baru. Angka "12" 
merujuk pada "kepenuhan", secara rohani;  jadi ini merupakan kepenuhan 
bahwa mereka telah diselamatkan Allah. 
 
 Perhatikan bahwa mereka duduk di hadapan Allah di takhta mereka 
seperti apa yang kita baca dalam Efesus 2:6: 
 



dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan 
memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga 
 
 Dalam ayat sebelumnya dikatakan, "Oleh kasih karunia kamu 
diselamatkan.” Ini adalah apa yang terlihat dengan dua puluh empat tua-
tua yang duduk di hadapan takhta Allah. Ini hanya bisa terjadi "di dalam 
Kristus"; itu adalah satu-satunya jalan kita untuk bisa masuk ke dalam 
Kerajaan Allah, apalagi untuk duduk di hadapan hadirat dan takhta Allah. 
Ini bukanlah seolah-olah dua puluh empat tua-tua (yang melambangkan 
kepenuhan umat pilihan Allah) hanya "keluyuran" dan mereka tidak 
memiliki fungsi dan peran yang jelas. Tetapi mereka memerintah bersama 
dengan Kristus. Mereka adalah "raja-raja" yang memerintah bersama-Nya. 
Ketika Allah menyelamatkan kita dan menaikkan kita di titik keselamatan 
untuk didudukkan di sorga bersama dengan Kristus Yesus di sebelah 
kanan Allah, bahasa ini benar-benar menunjukkan bahwa kita telah 
menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Pada saat itu kita telah 
menjadi seorang "nabi" dan seorang "imam" secara rohani, tetapi juga  
seorang "raja" yang berkuasa dan memerintah bersama dengan Kristus. 
Itulah sebabnya mengapa dikatakan dalam Wahyu 11:16, bahwa mereka 
"yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka ". "Duduk" berarti 
memerintah. Itulah sebabnya kita membaca di 2 Tesalonika, pasal 2, 
bahwa manusia durhaka duduk di dalam bait Allah yang menunjukkan 
bahwa ia memerintah di gereja-gereja dan itulah apa yang dilakukan Iblis 
selama dua puluh tiga tahun periode Masa Kesusahan Besar - ia 
memerintah atas jemaat. 
 
Ini adalah ide yang sama di sini, di mana dikatakan dalam Wahyu 11:16: 
Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk di hadapan Allah di atas 
takhta mereka, tersungkur …. 
 
 Mereka memerintah di hadapan Allah. Ini tidak berarti bahwa mereka 
memerintah di atas Allah; Allah adalah Penguasa yang mahakuasa dan 
umat-Nya berada di sekeliling takhta, kita membaca di tempat lain di 
Wahyu, dan mereka melaksanakan rencana dan kehendak-Nya. Mereka 
memerintah bersama dengan Dia, dalam keselarasan yang sempurna 



dengan kehendak Allah. 
 
 Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai "kursi" adalah "thronos" 
dan Anda dapat mendengar kata Inggris "throne" yang pelafalannya nyaris 
sama.   Kata "thronos" ini diterjemahkan di beberapa tempat lainnya di 
dalam Alkitab sebagai "takhta". Jadi dua puluh empat tua-tua yang duduk 
di atas takhta mereka - mereka adalah raja-raja yang memerintah bersama 
dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, ini adalah apa yang dikatakan Allah 
dalam Matius pasal 25, dalam perumpamaan tentang talenta. Dikatakan 
dalam Matius 25:14-18: 
 
"Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke 
luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan 
hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang 
seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut 
kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang 
menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima 
talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga 
dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu 
pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang 
tuannya 
 
 Untuk bisa memahami perumpamaan ini, tuan yang memberi mereka 
talenta datang dan mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan para 
hambanya dengan talenta yang diberikan: "Apa yang sudah kalian lakukan 
dengan talenta yang sudah kuberikan padamu?"  Hamba yang menerima 
lima talenta, ia mengatakan dalam Matius 25:20 dan 21: 
 
Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima 
talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku 
telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik 
sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah 
setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung 
jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam 
kebahagiaan tuanmu 



 
 Setelah itu, hamba dengan dua talenta datang dan ia membawakan 
cerita yang sama; ia juga membuat keuntungan dua talenta dan tuan itu 
mengangkatnya menjadi penguasa atas banyak hal dan masuk ke dalam 
sukacita tuannya. Ini adalah bahasa yang menunjuk pada keselamatan. 
Namun disini Allah ingin kita tahu bahwa ketika Ia menyelamatkan 
seseorang dan menebus seorang berdosa dengan memberinya sebuah 
hati dan roh yang baru di dalam diri mereka, dan ketika anak Allah itu telah 
menyelesaikan tugas yang telah diberikan Allah di bumi dan masuk ke 
surga, Allah akan menjadikan hamba itu menjadi penguasa atas banyak 
hal. Di sini, Allah tidak mengatakan apakah "banyak hal" itu, namun Ia 
hanya mengatakan, "Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab 
dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan 
tuanmu.” 
 
 Sekarang kita bisa berspekulasi sedikit, tetapi kita tidak bisa 
mengatakan ini dengan pasti karena Allah tidak menuliskan tentang hal ini, 
tetapi kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Ia selalu berada dari 
masa lalu yang kekal. Ia adalah Allah yang tidak memiliki awal. Jika Anda 
dan saya ingin melakukan latihan pikiran, kita bisa membayangkan apa 
yang terjadi sebelum dunia ini diciptakan dan masuk ke dalam kekekalan 
masa lalu; begitu Anda berada dalam kekekalan, biarkan pikiran Anda 
melakukan perjalanan mundur dalam kekekalan masa lalu dan biarkan 
terus bergerak, dan terus, dan terus. Setiap kali Anda merasa ingin 
berhenti, ingatkan diri Anda sendiri bahwa ini adalah Allah yang kekal dan 
Ia tidak memiliki awal, jadi Anda akan terus bergerak mundur selama-
lamanya. Hal ini sama seperti jika kita mengalihkan perhatian kita ke masa 
depan. Ketika dunia ini selesai dan anak-anak Allah masuk ke dalam masa 
kekekalan di masa depan dan kita mulai mengadakan perjalanan bersama 
dengan Allah dalam kekekalan yang mulia ini, berapa lama masa depan 
yang kekal akan berlangsung? Jawabannya adalah bahwa hal itu akan 
berlangsung terus - Anda tidak pernah dapat mencapai akhir dari masa 
kekekalan. Itulah sebabnya mengapa ide "hidup kekal" adalah begitu super 
indah dan super mulia dan super megah, karena kepada kita telah 
diberikan kehidupan untuk selama-lamanya.  Ini bukanlah "sepuluh ribu 



tahun", kalau waktu dapat dihitung; dan bahkan tidak satu juta tahun, terus 
dan terus kita akan hidup karena Allah hidup. Ia adalah "Allah yang 
mahabesar" (Nehemia 9:32), Dia yang selalu ada. Ia sudah ada dari 
dahulu dan selalu akan ada dan terus “ada”.  
 
 Ketika kita memahami sebanyak ini dengan pikiran kita yang terbatas 
dan kita hanya bisa menangkapnya sebagian dari kebenaran yang luar 
biasa ini  tentang Allah yang mendiami seluruh spektrum keberadaan yang 
disebut sebagai "keabadian".  Kemudian kita dapat berpikir tentang alam 
semesta kita yang mahaluas ini dan di hadapan Allah itu adalah salah satu 
ciptaan-Nya.  Ada banyak bintang dan galaksi,  namun itu hanyalah salah 
satu ciptaan-Nya. Allah hanya berbicara dan menciptakan segala sesuatu 
dalam dunia ini: bumi, matahari, bulan, bintang-bintang dan segala sesuatu 
yang terbesar yang hanya dapat dilihat melalui teleskop, namun ini cuma 
satu ciptaan Allah. Ia memberi manusia kuasa atas segala sesuatu di dunia 
ini ketika Ia pertama kali menciptakan kita menurut gambar dan rupa-Nya. 
Sejauh yang kita tahu, tidak ada makhluk lain yang diciptakan menurut 
gambar dan rupa Allah. Jelas, tidak ada dalam dunia ini, namun hal yang 
menarik adalah bahwa Allah berkehendak untuk memamerkan penciptaan 
ini pada  "pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa" (Kolose 2:15). 
Ketika kita mempertimbangkan Pribadi Allah dan sifat-Nya dan beberapa 
hal yang dikatakan Alkitab, kita tahu, pertama-tama , Ia adalah Sosok yang 
kekal yang selalu berada dan, kedua, Ia membenci kemalasan. Allah tidak 
malas dan Allah memerintahkan manusia untuk bekerja - Ia mengatakan 
pada kita untuk "bekerja dengan tangan kita" ( 1 Tesalonika 4:11) untuk 
mendapatkan roti kita sendiri, dan seterusnya, dan Ia telah menempatkan 
diri-Nya di bawah hukum-Nya sendiri. Ini berarti bahwa Allah tidak dapat 
memberitahu umat manusia untuk tidak malas (untuk berleha-leha dan 
membuang waktu) dan kemudian Ia tidak mamatuhi perintah itu sendiri. 
Dikatakan dalam Mazmur 138: 2: 
 
 Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh 
karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; karena lebih dari pada segala 
kepujian-Mu Engkau telah membesarkan firman-Mu. [Dari Terjemahan 
Lama] 



 

 

 Firman Allah, yang merupakan Hukum Allah, bukanlah sesuatu yang 

ditolak atau diabaikan atau dikatakan Allah, "Ini tidak berlaku bagi-Ku." 

Tetapi sebaliknya, Ia telah mengagungkan Hukum-Nya di atas semua 

nama-Nya, sehingga Allah telah menyerahkan diri-Nya sendiri pada 

hukum-Nya sendiri. Kita melihat sebuah contoh yang sempurna dari hal ini 

di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus datang untuk "menggenapi segala 

kebenaran" dan, berkali-kali, Ia mengatakan bahwa Kitab Suci harus 

digenapi. Ia datang dan merendahkan diri-Nya; ini berarti bahwa Ia 

memuliakan Firman, atau Hukum Allah lebih tinggi dari nama-Nya yang 

mulia. Ia tunduk dan Ia menyerahkan diri-Nya pada kehendak Allah. 

Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Itu semua tertulis dalam Alkitab dan 

Hukum Allah berbicara tentang "pekerjaan".  Dikatakan, "Enam hari 

lamanya engkau akan bekerja” (Keluaran 20:9). Ketika Allah menciptakan 

dunia, Ia bekerja selama enam hari dan kemudian Alkitab berkata Ia 

beristirahat pada hari ketujuh. Apa pekerjaan Allah itu? Pekerjaan Allah 

adalah menciptakan. Ia menciptakan bumi dan kemudian kita membaca 

bahwa Ia menciptakan makhluk-makhluk dan manusia dan matahari, bulan 

dan bintang; itu adalah "pekerjaan Allah". 



 

 Jadi untuk menyimpulkan semua prinsip Alkitab ini, kita melihat 

bahwa Allah adalah Allah yang kekal dan bahwa Ia tunduk di bawah 

Hukum-Nya sendiri dan bahwa hukum-Nya itu mengharuskan kita untuk 

bekerja. Allah pasti tidak menganggur sejak dari kekekalan di masa lalu 

sampai Ia menciptakan dunia ini. Ia tidak akan sampai tidak melakukan 

apa-apa. Ia tetap bekerja sebelum Ia menciptakan dunia ini. Apakah 

pekerjaan Allah itu? Menciptakan adalah pekerjaan Allah, sehingga, 

kemungkinan besar, Allah telah menciptakan dalam kekekalan masa yang 

lalu dan kita tidak bisa mulai memahami seberapa jauh dan lamanya 

kedalaman keabadian itu, namun Allah selalu memiliki kuasa dan 

kemampuan yang luar biasa untuk menciptakan. Oleh karena itu, Ia selalu 

sibuk menciptakan banyak kreasi yang berlainan dan berbeda dari 

penciptaan alam semesta kita ini. 

 

 Hal ini bukanlah berarti ada "makhluk asing" (aliens), sebagaimana 

yang dipikirkan orang bahwa ada kehidupan lain "di luar sana" di alam 

semesta ini atau di galaksi kita.  Mungkin makhluk asing itu bisa 

menjangkau kita atau kita dapat menjangkau mereka. Mereka seolah-olah 

memiliki "ide yang tepat", namun itu bukan bagian dari penciptaan ini. 



Tidak ada kehidupan di luar sana di dalam ruang angkasa di alam semesta 

kita ini.  Tetapi kemungkinan besar ada kehidupan di dalam ciptaan lain 

diluar alam semesta kita. Semua ciptaan Allah adalah baik and sempurna 

dan Allah memerintah atas-Nya. 

 

 Kita kagum dan kelihatannya begitu luar biasa ketika kita 

memandang pada penciptaan ini dan kita melihat berbagai makhluk; ada 

anjing dan kucing, nyamuk dan lalat, gajah, jerapah, makhluk laut dan 

burung-burung di udara; kemudian, tentu saja, ada manusia, yang 

diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang menguasai semua 

makhluk ini. Lalu ada makhluk yang begitu mikroskopis sehingga kita tidak 

dapat melihat mereka secara kasat mata. Ini adalah sebuah tampilan yang 

luar biasa, kuasa penciptaan yang mulia dari Allah Mahakuasa. Ia hanya 

bersabda dan semuanya jadi. Ia tidak perlu melakukan banyak pekerjaan, 

setidaknya dari perspektif kita - Ia mengatakan sebuah perkataan dan itu 

langsung ada. Jadi apa yang akan mencegah Allah dalam kekekalan 

(sesuai dengan hukum-Nya sendiri) untuk berbicara dan menciptakan 

dunia lain? Ia bisa melakukannya dalam enam hari atau enam menit; 

kemudian di sana akan ada sebuah ciptaan lain dan di sini adalah sebuah 

ciptaan lain lagi. Allah dimuliakan dalam setiap ciptaan-Nya dan Ia 



menaruh pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa atas kreasi ini. 

 

 Tentu saja, semua kekekalan di masa lalu membawa kita pada titik 

waktu sebelum dunia ini diciptakan di mana Tuhan Yesus Kristus mati 

sebagai Anak Domba untuk makhluk istimewa (yaitu manusia) tidak seperti 

makhluk mana pun yang pernah diciptakan Allah, meskipun Ia telah 

menciptakan tak terhitung banyaknya makhluk - mungkin, triliunan, di atas 

triliun, di atas triliun - dalam semua ciptaan yang berbeda.  Allah, dalam 

hikmat-Nya yang tertinggi dan sesuai dengan waktu tujuan-Nya, 

memutuskan untuk membuat satu makhluk istimewa yang disebut 

"manusia" dan Allah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa dan 

akan semua akibat karena ketidaktaatan mereka.  Allah tahu semua hal ini 

sebelumnya dan Ia memutuskan dan bertekad untuk memperlihatkan pada 

semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa tentang sifat-sifat-

Nya yang indah: yaitu kasih-Nya, belas kasihan-Nya, kasih karunia-Nya, 

kemuliaan-Nya, kehormatan-Nya dan keadilan-Nya. Semua hal ini dan 

banyak hal lagi yang didemonstrasikan dengan mengizinkan manusia jatuh 

ke dalam dosa untuk mengerjakan suatu rencana keselamatan untuk 

menebus orang-orang berdosa dengan diri-Nya sendiri. 

 



 Pertama-tama, manusia (yang diciptakan menurut gambar dan rupa-

Nya) adalah suatu makhluk yang unik dan istimewa tidak seperti makhluk 

lain yang pernah diciptakan Allah. Allah telah menentukan sebelumnya 

untuk menebus sebagian dari umat manusia, setelah mereka jatuh ke 

dalam dosa, dan bagian ini sangat mungkin berjumlah dua ratus juta; Ia 

memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai umat-Nya dan membawa 

mereka menjadi anggota keluarga kerajaan-Nya dan untuk membuat 

mereka sebagai "raja-raja dan pangeran-pangeran" dan "putra dan putri" 

dan memberi mereka kekuasaan: "Kau menguasai lebih dari sepuluh kota. 

Kau menguasai lebih dari lima kota. Kau menguasai lebih dari dua kota." 

Masing-masing adalah Anak-Nya yang dipercayai. 

 

 Anda tahu, ketika kita membaca tentang raja-raja dalam Perjanjian 

Lama, ketika mereka menaklukkan negara-negara yang lain, mereka akan 

menjadikan negara-negara itu menjadi provinsi. Kebiasaannya adalah 

untuk raja itu mengangkat "bawahannya"  sebagai penguasa-penguasa di 

provinsi-provinsi itu. Siapa yang akan diangkat oleh raja ini? Jika ia 

memiliki banyak anak, ia akan mengangkat anak-anaknya untuk 

menguasai tanah itu - di Selatan atau di Timur - karena tidak ada yang 

lebih dipercayai untuk memerintah di sana selain daripada anak-anaknya 



sendiri. Mereka akan melakukannya dengan setia dan ia tidak perlu 

khawatir tentang pemberontakan. Itulah tepatnya apa yang telah dilakukan 

Allah; Allah telah menciptakan tak terhitung kreasi dan mereka memiliki 

"pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa". Ini hanyalah spekulasi, 

namun ada kemungkinan bahwa rencana Allah adalah untuk mengangkat 

anak-anak-Nya (anak-anaknya yang menjadi raja-raja) untuk menguasai 

kota-kota, atau menguasai kreasi-kreasi ini, dimana Allah telah begitu sibuk 

dalam penciptaan dalam kekekalan di masa lalu: "Anak-Ku, Kau 

memerintah atas ciptaan itu. Dan kau akan memerintah atas ciptaan 

lainnya ini." Apakah mungkin bahwa Allah memiliki lebih dari dua ratus juta 

kreasi? Saya tidak akan ragu. Allah adalah Dia yang sangat berkuasa. 

 

 Kita akan membicarakan hal ini sedikit lebih dalam lagi dalam 

pembahasan berikutnya mengenai dua puluh empat tua-tua yang duduk di 

atas takhtanya di hadapan Allah dan bagaimana mereka jatuh tersungkur 

dan menyembah Dia - tidak ada kebanggaan, tidak ada arogansi dan tidak 

ada pikiran bahwa mereka seseorang yang memiliki kedudukan. Ketika 

mereka duduk dalam kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus, mereka 

masih memiliki kerendahan hati di hadapan Allah mereka. 

 


