
    Revelation 11, Study No. 41 in Indonesian Language 

Seri kitab Wahyu, Pembahasan No. 41, oleh Chris McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No. 41 dari kitab Wahyu, pasal 11, 

dan kita akan membaca Wahyu 11:19: 

 

Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah 

tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat [dan 

suara] dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. 

 

Kata “dan suara” ada dalam Terjemahan Lama dan juga dalam 

King James Bible, yaitu Alkitab dalam bahasa Inggris. Kita 

melihat dalam pembahasan kita yang terakhir bahwa Wahyu 

11:19 cocok dengan konteks Hari Penghakiman seperti 

pembahasan-pembahasan sebelumnya yang pernah kita 

diskusikan. Hari kiamat dan hari penghakiman bagi yang tidak 



diselamatkan.  Ayat terakhir ini cocok karena Allah telah 

menyelesaikan bait suci rohani yang terdiri dari semua orang 

yang telah diselamatkan-Nya dan kemudian Ia mendiami mereka. 

Secara historis bait suci yang dibangun pada masa Salomo 

didirikan dan diselesaikan dan kemudian Tabut Perjanjian itu 

dibawa masuk ke bait suci Salomo. Tabut Perjanjian itu 

melambangkan kehadiran Allah. Dan pada tanggal 21 Mei 2011 

Allah telah selesai menyelamatkan setiap orang yang harus 

diselamatkan yang namanya tercatat dalam Buku Kehidupan 

Anak Domba. Dengan demikian Ia merampungkan pembangunan 

Bait Suci, tubuh orang percaya, yang akan menjadi tempat 

tinggal-Nya untuk selama-lamanya. Dan Ia masuk ke dalamnya. 

Sekarang karena semua umat pilihan sudah diselamatkan dan 

setiap orang percaya memiliki Roh Kudus, ini sepertinya Allah 

telah memasuki pada keseluruhan Bait Suci. Ia mendiami semua 

orang yang Alkitab menyebutnya sebagai rumah Allah. Dan 

karena itu Allah sekarang sudah berada di kediaman-Nya yang 

kudus. Ini berhubungan dengan Hari Penghakiman karena sejak 



Allah telah menyelamatkan semua orang pilihan-Nya, Ia telah 

menemukan semua domba yang hilang dari umat Israel, Ia 

kemudian dapat menutup pintu surga dan mengakhiri program 

keselamatan-Nya dan itu adalah hukuman yang menyedihkan 

bagi orang-orang di dunia yang tidak diselamatkan. Allah telah 

menjamin kematian mereka; kondisi rohani mereka telah 

ditetapkan dan dibentuk dan tidak dapat diubah lagi. Dan ini telah 

mendatangkan kematian pada dunia. 

 

 Nah, bait suci Allah terbuka di Surga dan di dalamnya ada 

Tabut Perjanjian. Allah menyelamatkan semua orang yang harus 

diselamatkan dan Ia sekarang mendiami umat-Nya. "Tuhan Allah 

berdiam di Sion" seperti yang kita baca di beberapa tempat di 

dalam Alkitab. 

 

 Dan selanjutnya dikatakan, "terjadilah kilat [dan suara] dan 

deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.”  Dan kemudian 

pasal ini berakhir. Mengapa Allah menyebutkan hal-hal ini? Nah, 



salah satu alasan yang dapat kita lihat ialah bahwa Ia memberi 

kita 5 hal yang akan terjadi pada saat itu yaitu pada Hari 

Penghakiman. Angka 5 dalam Alkitab memiliki konotasi spiritual 

tentang penebusan. Ketika Tuhan Yesus Kristus telah melakukan 

karya penebusan-Nya sejak dunia dijadikan, Ia mengalami 

penghakiman Allah. Kristus melakukan karya penebusan bagi 

umat-Nya dan Ia tidak melakukan itu untuk keseluruhan umat 

manusia. Ini berarti bahwa keseluruhan umat manusia, setiap 

individu yang tidak diselamatkan, harus juga membayar hukuman 

yang dituntut dosa, yaitu kematian. Maka Allah mulai menghukum 

orang jahat sebagai pembayaran atas dosa, yaitu kematian. Ia 

pertama-tama melemparkan mereka kedalam kondisi kematian 

spiritual atau neraka untuk jangka waktu tertentu dan kemudian Ia 

akan menghancurkan orang-orang jahat dan memusnahkan 

mereka sehingga mereka tidak pernah ada lagi. Dan ini adalah 

pembayaran untuk dosa. Ini adalah manusia yang menebus 

dosanya sendiri. Jadi angka 5 dalam ayat ini menunjuk pada 

manusia yang membuat penebusan bagi dosa-dosa mereka 



sendiri. Namun tentu saja, mereka tidak akan dapat mati dan 

kemudian bangkit dari antara orang mati seperti yang dilakukan 

Kristus. Kristus mampu melakukan itu karena Ia adalah Allah 

yang kekal. Dan Ia memiliki semua kuasa dan semua 

kemampuan dan semua kekuatan dan karena itu Ia mampu 

menaklukkan kematian. Namun manusia adalah sosok yang fana, 

yang terbatas dan kecil, yang memiliki kekuasaan dan kekuatan 

yang terbatas, dan kemampuan yang terbatas dan ketika 

kematian datang menjemput manusia dan menghancurkan 

manusia, ia hancur. Mereka tidak bisa dipulihkan kembali karena 

mereka membuat pembayaran untuk diri mereka sendiri. 

 

 Sebaliknya, orang-orang yang diselamatkan, umat pilihan 

Allah, mereka tidak melakukan pembayaran untuk diri mereka 

sendiri, tetapi Kristus melakukan pembayaran untuk mereka. 

Allah membuat pembayaran untuk mereka yang memungkinkan 

mereka untuk hidup dan membuat mereka benar di hadapan 

Allah. Namun hal ini tidak akan berhasil dengan orang berdosa 



mana pun yang menanggung dosanya sendiri seperti Kristus 

menanggung dosa banyak orang. Sekarang orang berdosa 

menanggung dosanya sendiri. Banyak sekali dosa. Allah 

mencurahkan murka-Nya dan ke-5 insiden ini merupakan 

lambang dari murka Allah. Allah mencurahkan kilat dan suara dan 

deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat terhadap orang-

orang kecil ini. Makhluk yang diciptakan menurut gambar-Nya, 

yang berani memberontak terhadap Dia. Dan manusia akan 

benar-benar hancur lebur. Ia tidak dapat bertahan hidup, ia tidak 

dapat pulih, ia tentu tidak akan dapat bangkit dari antara orang 

mati. Setelah ia meninggal, kematiannya kekal dan ia akan 

dienyahkan dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Sangat 

menyedihkan bahwa hal ini sedang berlangsung; hal ini sedang 

terjadi sekarang. 

 

 Yang pertama dari 5 hal yang disebutkan adalah kilat. Kita 

tahu bahwa Allah menghubungkan kilat dengan kedatangan 



Kristus. Dalam Mat 24:27, kita membaca: 

 

Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan 

melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak 

kedatangan Anak Manusia 

 

 Kilat terkait dengan kedatangan Kristus. Hari Penghakiman 

adalah kedatangan Kristus. Ia telah datang secara rohani pada 

saat ini, tidak secara fisik, walaupun demikian Ia telah datang. Ia 

sedang menghakimi dunia. 

 

 Kita akan membicarakan suara pada kesempatan  terakhir 

karena yang satu ini merupakan hal tersulit untuk dijelaskan.dari 

ke-5 insiden ini. Dan kemudian disebutkan guruh, gempa bumi 

dan hujan es lebat. Kembali dalam kitab Keluaran, dalam 

Keluaran pasal 9 ketika Allah menghukum Mesir dan 

mendatangkan tulah ke atas mereka karena mereka tidak mau 



melepaskan umat-Nya. Firaun sedang berbicara pada Musa, 

seperti yang kita baca di Keluaran 9:28: 

 

Berdoalah kepada TUHAN; guruh yang sangat dahsyat dan hujan 

es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, 

tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. 

 

 Jadi guruh yang dahsyat dan hujan es yang lebat adalah 

bagian dari tulah-tulah yang dibawa turun pada Mesir. Kedua 

mala petaka ini merupakan bagian dari penghakiman Allah yang 

mengerikan atas Firaun dan kaumnya. 

 

 Referensi untuk gempa telah kita lihat beberapa kali di 

dalam Alkitab. Wahyu pasal 6 menyebutkan gempa dalam 

hubungan dengan Hari Penghakiman, di ayat 12: 

 

Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang 



keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 

matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan 

menjadi merah seluruhnya bagaikan darah 

 

 Jadi ada sebuah gempa bumi langsung setelah Masa 

Kesusahan Besar, pada Hari Penghakiman.  Sebelumnya di 

Wahyu 11:13 kita juga membaca tentang sebuah gempa bumi: 

 

 Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 

sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati 

oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu 

memuliakan Allah yang di sorga 

 

 Jadi tidak ada pertanyaan bahwa kilat, guruh, gempa bumi 

dan hujan es lebat berhubungan dengan penghakiman, murka 

Allah. 

 

 Sekarang suara. Sebenarnya ketika kita menyelidik kata 



“suara” ini dalam Alkitab, kata ini sering diidentifikasikan dengan 

suara Kristus, suara Allah, dan karena itu adalah Firman Allah. 

Kata “suara” adalah kata Yunani "phone" (Strong # 5456). Kata ini 

sering ditemukan bersama-sama dengan penghakiman Allah, 

dengan murka Allah. Dalam Wahyu 8:13, dikatakan: 

 

Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang di 

tengah langit dan berkata dengan suara nyaring: "Celaka, celaka, 

celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi 

sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup 

sangkakalanya. 

 

 Kita akan membahas ayat ini dan kita melihat tiga 

sangkakala  terakhir, yaitu sangkakala ke-5, 6, dan 7 yang 

mengidentifikasi dengan 3 celaka. Ketiga celaka-celaka ini jatuh 

pada Hari Penghakiman yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2011. 

Empat sangkakala pertama menggambarkan penghakiman yang 



melanda gereja-gereja dan tiga sangkakala terakhir berbicara 

tentang penghakiman pada dunia. Oleh karena itu suara 

sangkakala yang ditiup oleh tiga malaikat berbicara tentang tiga 

celaka dan mengacu pada Hari Penghakiman. Dalam Wahyu 

10:3 dan 4 kita membaca: 

 

dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang 

mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu 

memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu 

selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar 

suatu suara dari sorga berkata: "Meteraikanlah apa yang 

dikatakan oleh ketujuh guruh itu dan janganlah engkau 

menuliskannya!” 

 

 Dan sekali lagi, tujuh guruh yang memperdengarkan suara 

mereka berhubungan dengan penghakiman Allah. Dalam ayat 7, 

kita membaca: 



 

Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, 

yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah 

keputusan rahasia Allah, seperti yang telah Ia beritakan kepada 

hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi. 

 

 Ini adalah suara malaikat ke-7, yang akan menjadi celaka 

yang ke-3 dan celaka yang terakhir, dan inilah yang sedang kita 

alami sekarang. Kita juga membaca di Wahyu 11:15: 

 

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. 

 

 Penghakiman Allah sekarang sedang berlangsung, itu 

sedang dijelaskan dalam ayat demi ayat dan sekarang Allah 



mengatakan ada kilat, suara, guruh, gempa bumi, dan hujan es 

yang lebat.  

 Semua lima hal itu mengidentifikasi dengan murka Allah, 

dengan penghakiman Allah, dan mereka menunjuk pada umat 

manusia yang sekarang harus melakukan pembayaran atas 

dosa-dosa mereka. Dosa harus ditebus. Dosa menuntut keadilan 

Allah, sesuai dengan tuntutan hukum-Nya, Alkitab, tidak dapat 

dibiarkan tanpa dihukum, tidak dapat dibebaskan tanpa 

kompensasi, harus ada penebusan dosa. Oleh kasih karunia 

Allah, karena belas kasihan-Nya yang tak terbatas, Ia menebus 

umat pilihan Nya. Ia membayar hukuman yang dituntut dosa 

untuk sejumlah individu yang sudah ditetapkan sejak semula 

untuk menerima keselamatan dalam hidup mereka. Mereka telah 

menerimanya. Dosa-dosa mereka telah dibayar atau ditebus oleh 

Kristus. Pada Hari Penghakiman sekarang, Hukum Allah 

menaruh perhatiannya pada orang yang tidak diselamatkan. 

Hukum ini menuntut pemuasan; itulah yang dideklarasikan 



Hukum Taurat. Manusia menikah dengan Hukum Allah, 

berdasarkan fakta bahwa mereka adalah makhluk yang 

diciptakan menurut gambar Allah, dan Allah menetapkan hukum 

Taurat di hadapan manusia untuk mengikat manusia pada hukum 

Taurat-Nya, seperti seorang suami dan istri.  Manusia telah 

tersesat dan melakukan perzinaan rohani terhadap suami 

mereka, hukum Allah. Dan Hukum Allah adalah seperti seorang 

suami yang cemburu pada hari pembalasan, hari murka Allah. 

Dan suami yang cemburu menuntut keadilan. 

 

 Kita membaca dalam Amsal 6:34 dan 35: 

 

Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal 

belas kasihan pada hari pembalasan dendam; ia tidak akan mau 

menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras, 

betapa banyak pun pemberianmu 

 

 Hal ini merujuk pada Allah di hari pembalasan (Hari 



Penghakiman). Sekarang Kristus tidak akan mempertimbangkan 

lagi kemungkinan penebusan dosa-dosa untuk orang yang tidak 

diselamatkan. Tidak.  Kitab itu telah dibuka, semua orang yang 

namanya tercatat dalam Kitab Kehidupan Anak Domba, mereka 

telah ditemukan. Nama orang-orang lain tidak akan ditemukan 

dalam Kitab Kehidupan Anak Domba. "Saya menuntut," Hukum 

Allah berkata, "kepuasan, di sini dan di sini dan di sini" dan 

daftarnya terus berurutan. Daftar pelanggaran-pelanggaran 

hukum Allah dan dosa-dosa yang sinambung dan banyak sekali. 

Anda telah memberontak, Anda telah melakukan perzinaan 

rohani dan Hukum Taurat menuntut para penzina untuk dirajam 

sampai mati. Itulah apa yang sedang dilakukan Allah; membunuh 

manusia karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka terhadap-

Nya dan Hukum-Nya, Ia menghukum mati mereka. Tragisnya 

ialah bahwa inilah yang sedang terjadi sekarang ini. Kita sudah 

sampai pada hari penghakiman ini. Ini adalah hari murka Allah, 

hari pembalasan dari suami pencemburu yang akan memastikan 

bahwa keadilan ditegakkan. 


