
  Revelation 11, Study No. 38 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No.38, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan membicarakan 

Pembahasan No. 38 dari kitab Wahyu, pasal 11, dan kita akan terus 

membaca dari Wahyu 11:18: 

 

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." 

 

 Dalam pembahasan kita yang  terakhir,  kita melihat pernyataan 

bahwa amarah Allah telah datang dan "saat bagi orang-orang mati untuk 

dihakimi". Kita telah melihat banyak ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa 

ketika Allah menggunakan kata "mati", yang dimaksudkan-Nya ialah orang-

orang yang mati secara rohani . Penghakiman dimulai pada tanggal 21 Mei 

2011, dan itu adalah awal "saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi".  Ini 



adalah hukuman atas semua orang yang tidak diselamatkan di bumi yaitu 

yang mati dalam roh. 

 

 Sesungguhnya jika kita memikirkan hal ini, alasannya mengapa ini 

merupakan suatu penghakiman yang menyedihkan dan mengerikan 

(penghakiman Allah dimana Ia telah menutup pintu ke surga dan 

mengakhiri program keselamatan-Nya) ialah karena mereka mati dalam 

roh. Jika mereka tidak mati dalam roh, itu tidak akan menjadi penghakiman 

yang mengerikan bagi mereka. Tapi karena mereka secara rohani sudah 

mati, penghakiman ini sangat mengerikan karena kondisi rohani mereka 

telah dijamin dan terkunci sehingga tidak dapat diubah. Seperti Wahyu, 

pasal 22 mengatakan pada kita, ini adalah waktu di mana orang benar 

akan tetap benar; orang-orang yang telah diselamatkan Allah melalui karya 

penebusan Yesus Kristus akan dianggap benar. Yang cemar akan tetap 

hidup cemar. Jurang yang dalam sudah ditetapkan dan tidak satu orang 

pun yang bisa menyeberang dari tempat mereka berada ke tempat orang-

orang percaya berada dalam Kerajaan Sorga; tidak ada makhluk yang bisa 

berpindah dari kegelapan menuju terang lagi. 

 

 Ini adalah “saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi." Kata Yunani 



yang diterjemahkan sebagai "dihakimi" adalah "krino" dan itu adalah Strong 

# 2919. Kata ini diterjemahkan menjadi beberapa kata bahasa Indonesia 

yang berbeda dan kata-kata bahasa Indonesia yang berbeda itu membantu 

kita untuk membentuk suatu pemahaman yang lebih baik daripada makna 

kata Yunani "krino" itu.  Kita bisa menggunakan konkordansi untuk 

menemukan setiap ayat dimana kata Yunani “krino” ditemukan. Itulah 

sebabnya mengapa konkordansi yang telah disediakan Allah adalah satu 

berkat,  untuk membantu kita menyelidiki Kitab Suci, untuk 

membandingkan ayat Kitab Suci dengan ayat lainnya. 

 

 Sekarang apa yang dimaksudkan Allah dengan "saat bagi orang-

orang mati untuk dihakimi"? Apakah makna kata "krino" itu? Kita mendapati 

dalam Lukas 7:41-43: 

 

"Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang 

seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. 

Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang 

kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi 

dia?" Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan 



hutangnya." Kata Yesus kepadanya: "Betul pendapatmu itu. 

  

 Kata "pendapatmu" adalah kata kita "krino" dan hal ini menarik 

karena Simon pada dasarnya "mencamkan" dan memilih jawaban yang 

benar, dan Yesus menegaskan bahwa jawabannya benar mengenai hal ini: 

ada dua orang yang dihapuskan utang mereka; satu berutang lebih dan 

satu berutang kurang, jadi siapa yang terlebih mengasihi pelepas uang itu? 

Simon menjawab bahwa dia yang menerima penghapusan utang yang 

lebih besar itu dan Yesus menjawab, "Dia yang paling banyak dihapusi 

utangnya."  Di sini, kita melihat bahwa "penghakiman" dalam kasus ini, 

adalah memilih antara dua pilihan, yang satu itu benar dan yang lain tidak 

benar; oleh karena itu, salah satu pilihan itu "baik" dan yang lain adalah 

"buruk".  Arti penghakiman disini ialah memberikan respons secara 

memadai pada pertanyaan yang diajukan; jadi dalam ayat ini 

“penghakiman” berkaitan dengan mencamkan kebenaran atau jawaban 

yang tepat. 

 

 Marilah kita pergi ke tempat-tempat lain. Saya pikir semakin banyak 

tempat yang kita lihat, semakin jelas pemahaman kita tentang kata "krino", 

yang akan membantu kita memahami apa yang dibicarakan Allah dalam 



ayat kita. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3:13: 

 

Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah 

memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di 

depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, bahwa Ia harus dilepaskan 

 

 Kata "berpendapat" adalah kata kita "krino".  Kita dapat melihat 

bagaimana hal ini dapat terjadi. Bagaimana jika dikatakan, "Ketika ia 

dihakimi, ia divonis bebas"? Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk 

dihakimi. Pilatus mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Tuhan 

sementara Pilatus duduk di kursi pengadilan. Apa yang dicoba dilakukan 

Pilatus? Ia mencoba untuk menentukan apakah Ia bersalah atau tidak 

bersalah. Inilah apa yang dilakukan oleh seorang hakim. Dalam Alkitab, 

kita begitu terbiasa dan terlatih untuk berpikir bahwa "penghakiman" harus 

dilakukan berkaitan dengan murka Allah dan Allah mencurahkan hukuman; 

kita segera menghubungkan kata "penghakiman" atau "hakim" dengan 

hukuman. Namun, itu tidak selalu terjadi seperti itu. Penghakiman adalah 

untuk membuat suatu keputusan. Dalam hal ini, Pilatus bertekad untuk 

melepaskan-Nya karena ia tidak menemukan kesalahan dalam diri-Nya. Ia 

bahkan mengatakan ini: "Dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan 



kepada-Nya tidak ada yang kudapati pada-Nya.”  Jadi penghakiman Pilatus 

tentang Yesus adalah bahwa Ia tidak bersalah dan itu adalah keputusan 

yang tepat.  Seorang hakim dapat menyatakan seseorang bersalah atau 

tidak bersalah. 

 

Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 15:19: 

 

Sebab itu aku berpendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan 

bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah 

 

 Ini adalah yang dikatakan Yakobus dan ia memberikan sebuah 

keputusan. Dewan gereja telah bersidang untuk mempertimbangkan 

masalah bangsa-bangsa bukan Yahudi, apakah mereka harus disambut 

sebagai orang Yahudi. Jadi itu adalah "penghakiman" atau "pendapat" 

yang dinyatakan dewan gereja yang mula-mula dalam Kisah Para Rasul 

15:19-20:  Sebab itu aku berpendapat, bahwa kita tidak boleh 

menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik 

kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya 

mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-

berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari 



darah.”  Mereka memeriksa soal Hukum Allah dan apa yang harus mereka 

lakukan, dan mereka menentukan dan mengumumkan “pendapat” mereka.  

 

Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16:14-15: 

 

Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lidia turut 

mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, yang 

beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia 

memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis 

bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya: "Jika 

kamu berpendapat, bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, 

marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami 

menerimanya. 

 

 Di sini, “krino” diterjemahkan sebagai “berpendapat.” Tetapi 

perhatikan bagaimana kata itu digunakan. Lidia mengatakan pada sesama 

orang percaya, " Jika kamu berpendapat, bahwa aku sungguh-sungguh 

percaya kepada Tuhan.”  Ia meminta mereka untuk melihat sesuatu 

perubahan dalam dirinya, cara gaya hidupnya, pemahamannya tentang 

kebenaran, atau hal-hal yang dilakukannya dalam pelayanan kepada Allah. 



Jika mereka telah melihat dengan jelas bahwa ia adalah anak Allah yang 

sejati dan jika mereka telah "menghakimi"-nya sebagai orang yang setia 

pada Allah, maka mereka harus datang ke rumahnya. Di sini, kita melihat 

kata "dihakimi" dalam suatu konotasi positif dan dengan cara yang positif. 

Mereka juga dapat "menghakimi" Lidia sebagai sosok yang tidak setia 

sementara mereka memeriksanya dengan cara-cara ini. Jadi seperti diayat 

ini kata “krino” atau “penghakiman” atau “pendapat”, tidak selalu berarti 

“hukuman”. Ketika Allah berbicara tentang penghakiman atau menghakimi 

seseorang, tujuanNya adalah untuk menentukan apakah orang itu benar 

atau berdosa. Ia ingin tahu apakah mereka telah berbuat baik atau buruk, 

atau benar atau salah. Itulah yang tersirat dalam kata ini; orang yang 

menghakimi harus membuat satu keputusan, apakah sesuatu itu positif 

atau negatif, benar atau salah, baik atau jahat, dan seterusnya. 

 

 Dalam Kisah Para Rasul pasal 25, kita mendapati Rasul Paulus 

berbicara kepada Festus dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 25:8-10: 

 

Sebaliknya Paulus membela diri, katanya: "Aku sedikit pun tidak bersalah, 

baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap Bait Allah 

atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang 



Yahudi, menjawab Paulus, katanya: "Apakah engkau bersedia pergi ke 

Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara 

ini?" Tetapi kata Paulus: "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan 

pengadilan Kaisar dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri 

tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang 

Yahudi 

 

 Dalam kedua kasus, dalam ayat 9 dan 10, ketika Festus mengajukan 

pertanyaan, " Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya 

engkau dihakimi,” ia tidak mengatakan, "Maukah engkau pergi ke 

Yerusalem untuk dihukum?"  Dalam kata lain, Festus menanyakan, 

"Apakah engkau bersedia untuk pergi ke Yerusalem untuk menyelesaikan 

masalah ini dihadapan seorang hakim atau di hadapan hukum?" Melalui 

respons Paulus, kita melihat bahwa Paulus memahami apa yang diminta. 

Tentu saja, ia tidak ingin pergi ke Yerusalem karena pasti tidak akan terjadi 

suatu penghakiman yang jujur; jadi, Paulus ingin dihakimi di Roma dan 

berdiri di hadapan Kaisar. Ia berkata, "Aku sekarang berdiri di sini di 

hadapan pengadilan Kaisar dan di sinilah aku harus dihakimi.” (Kisah Para 

Rasul 25:10). Sekali lagi, ia tidak mengatakan hal  ini karena ia tentu akan 

dihukum oleh Kaisar atau dijebloskan ke dalam penjara, namun ia 



mengatakan bahwa ia ingin pergi dihadapan Kaisar untuk memperoleh 

suatu "keputusan" apakah ia bersalah atau tidak - apakah ia telah 

melakukan hal yang benar atau salah. Jadi kita lihat ini adalah suatu 

penggunaan yang sangat konsisten dari kata "dihakimi" ini. 

 

 Sekarang mari kita pergi ke 2 Timotius, sebuah ayat yang kita lihat 

dalam penelitian terakhir kita. Dikatakan dalam 2Timotius 4:1: 

 

Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang 

hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu 

demi penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya: 

 

 Tuhan Yesus Kristus akan menghakimi orang yang hidup dan yang 

mati. Kita melihat hal yang sama di 1 Petrus 4: 5: 

 

Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, yang 

telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati 

 

Juga, ia mengatakan dalam pada 1 Petrus 4: 6: 

 



Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, 

supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani; 

tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah 

 

 Ini adalah salah satu tempat yang akan kita pergi untuk membuktikan 

bahwa ketika Allah menggunakan kata "mati" Ia belum tentu berbicara 

tentang kematian secara fisik, tapi kematian secara rohani. Kemudian yang 

membuat kita bertanya-tanya tentang ayat yang mengatakan bahwa 

Kristus "siap untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati".  Kita 

tahu bahwa Hari Penghakiman adalah saat ketika Tuhan Yesus Kristus 

duduk, atau memerintah, dan ia duduk di kursi "penghakiman."  Disini kita 

mendapati Ia akan "menghakimi orang yang hidup dan yang mati". 

Dikatakan dalam Matius 22:32 ,  

 

Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah 

orang mati, melainkan Allah orang hidup. 

 

 Kita dapat membaca bahwa, "Ia bukanlah Allah orang mati, 

melainkan Allah orang hidup.”  Intinya adalah bahwa orang-orang ini 

(Abraham, Ishak dan Yakub) masih hidup. Mengapa mereka masih hidup? 



Itu karena mereka sudah diselamatkan dan mereka diberi hidup kekal dan 

jika Anda memiliki hidup yang kekal, bahkan jika Anda mengalami 

kematian fisik, Anda masih "hidup". 

 

 Kata "hidup" berkaitan dengan orang-orang yang memiliki hidup yang 

kekal. Dikatakan dalam Yohanes 11:25-26: 

 

Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya 

kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang 

hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. 

Percayakah engkau akan hal ini? 

 

 Tentu saja, kita tidak dapat berbicara kepada seseorang yang sudah 

mati secara fisik supaya ia percaya pada Allah sehingga ia akan hidup. Itu 

tidak mungkin. Hal ini berbicara tentang seseorang yang mati secara 

rohani dan Kristus memberi iman dan kasih karunia-Nya padanya sehingga 

dia percaya dan memperoleh ke kehidupan spiritual. Oleh karena itu, 

"walaupun ia sudah mati" (dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-

dosanya), "ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang 

hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. 



Percayakah engkau akan hal ini?”  Anda lihat, Allah mengatakan pada kita 

di sini bahwa jika Anda hidup sekarang dan Anda percaya (karena belas 

kasihan dan kasih karunia Allah yang melakukan semua karya dalam 

menyelamatkan Anda), maka Anda tidak akan pernah mati. Ini berarti Anda 

"hidup".  Anda adalah salah satu yang telah diselamatkan Allah dan Anda 

akan selalu hidup. 

 

 Ini benar-benar menyebabkan kita bertanya-tanya apa yang ada 

dalam pandangan Allah melalui frase "menghakimi orang yang hidup dan 

yang mati".  Ketika kita melihat pada yang  "hidup", arah itu merujuk pada 

umat pilihan. Ketika kita mencari arti orang yang "mati",  arah itu merujuk 

pada orang-orang yang secara rohani mati atau tidak diselamatkan. Jadi, 

ketika Allah membawa dua ide ini bersama-sama, Ia mengatakan bahwa 

pada Hari Penghakiman Ia bermaksud untuk menghakimi keduanya. 

 

 "Ya, tapi itu tidak mungkin, bukan? Umat pilihan tidak dapat dihakimi 

- kita dihakimi dalam Kristus sebelum dunia diciptakan. Itu adalah saat kita 

dihakimi dan kita tidak dapat dihakimi lagi."  Dan itu memang benar. Kita 

dihakimi "di dalam Kristus", sementara Yesus menanggung dosa-dosa kita 

dan mati untuk kita; kemudian Ia bangkit dari antara orang mati untuk 



membenarkan kita dan, benar-benar, kebangkitan-Nya adalah kebangkitan 

kita - itu adalah keselamatan kita. Tetapi Tuhan Yesus telah mati untuk 

menebus dosa-dosa sebelum penciptaan, namun Allah memasukkan Dia 

ke dalam umat manusia. Pada tahun 7 SM Ia dilahirkan. Pada tahun 33. Ia 

mati di kayu salib untuk mendemonstrasikan hal-hal yang telah dilakukan-

Nya sejak dunia diciptakan - ketika Ia adalah anak domba yang sudah 

dibantai. 

 

 Ada juga ayat didalam Alkitab yang juga menunjukkan bahwa Allah 

akan membawa orang-orang pilihan di hadapan kursi pengadilan Kristus. 

Kata yang sama digunakan Yesus bahwa Ia "menyatakan diri-Nya” (Ibrani 

9:26) tentang apa yang telah dilakukan-Nya sejak penciptaan, juga 

digunakan untuk orang percaya. Dikatakan dalam 2 Korintus 5: 9: 

 

Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun 

kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya 

 Ketika kita periksa bahwa kata ganti jamak "kami" dalam ayat-ayat 

sebelum ayat 9, kata ini selalu berbicara tentang orang-orang percaya 

yang benar, dan ini mengarah tepat ke 2 Korintus 5:10: 

 



Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, …. 

 

 Kata "menghadap" adalah kata Yunani, Strong # 5319, yang 

diterjemahkan sebagai "menyatakan" (Ibrani 9:26) dan telah mengajar kita 

tentang apa yang dilakukan Kristus di kayu salib untuk mendemonstrasikan 

realitas dari apa yang telah dialami-Nya sebelum dunia diciptakan. Allah 

menggunakan kata ini sehubungan dengan orang-orang percaya sejati 

yang datang di hadapan  pengadilan Kristus. Jika Anda berada di hadapan 

kursi pengadilan, Anda akan dihakimi; itulah sebabnya Anda dibawa ke 

hadapan pengadilan. Tapi, tentu saja, kita telah dihakimi dalam Pribadi 

Kristus ketika Ia menebus dosa-dosa kita. Jadi, sekarang sebagai orang-

orang pilihan Allah yang masih hidup di bumi di Hari Penghakiman, kita 

mendapati orang yang tidak diselamatkan dihakimi di sekitar kita dan 

mereka meminum cawan murka Allah. Orang percaya sejati masih berada 

di sini - kita belum dibawa keluar dari dunia. Kita berada di sini di mana 

Kristus, sebagai Hakim, saat ini sedang menghakimi dunia dan, oleh 

karena itu, kita sedang berada di hadapan pengadilan. Dan sementara kita 

menjalani periode penghakiman, apa yang akan dinampakkan atau 

dinyatakan ketika kita akhirnya datang pada hari terakhir di dunia? Apa 

yang akan dinampakkan (jika kita mampu bertahan sampai akhir) adalah 



bahwa kita, sebenarnya, ada dalam Kristus sejak dari penciptaan; Ia mati 

untuk menebus dosa-dosa kita dan itulah sebabnya kita akan berhasil 

untuk melewati waktu yang  menyedihkan dan sulit ini dan bertahan 

sampai hari terakhir. Kita akan benar-benar "menampakkan" keselamatan 

kita, menunjukkan apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita sejak dunia 

diciptakan. 

 

 Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menarik ketika kita membaca 

bahwa Tuhan Yesus waktu Ia datang kembali ke dunia akan menghakimi 

orang yang hidup dan yang mati. Ia menghakimi yang hidup dan Alkitab 

mengatakan bahwa orang-orang percaya sejati harus "muncul" atau 

"dinyatakan" di hadapan takhta pengadilan Kristus. Itu cocok semuanya, 

juga ayat ini dalam Pengkhotbah 3:16 dan 17: 

 

 Ada lagi yang kulihat di bawah matahari: di tempat pengadilan, di situ pun 

terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat 

ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati: "Allah akan mengadili baik orang 

yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala 

pekerjaan ada waktunya. 

	  


