
 

Revelation 11, Study No. 18 in Indonesian Language 

Seri kitab Wahyu, Pembahasan No. 18, oleh Chris McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaan Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No. 18 dari kitab Wahyu, pasal 11, 

dan kita akan membahas Wahyu 11:10 dan11: 

 

Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita 

atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena 

kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang 

diam di atas bumi. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh 

kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit 

dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut 

 

 Dalam beberapa pembahasan kita yang terakhir kita telah 

mempelajari "nubuat" dan umat Allah yang adalah juga nabi 



dalam Perjanjian Lama. Kita telah melihat bagaimana nabi yang 

benar berbicara hal-hal yang sangat sulit - hal-hal yang tidak 

menyenangkan, tidak populer dan tidak diterima secara luas. 

Sesungguhnya seorang nabi yang benar sering dipandang 

sebagai seorang nabi palsu oleh sebagian besar orang. Dalam 

kasus Israel purba, seorang nabi seperti Yeremia dilihat dalam 

banyak kasus sebagai seorang nabi palsu atau, setidaknya, ia 

dipanggil dengan sebutan seperti itu. Di pihak lain, nabi-nabi 

palsu yang bukan dari Allah dan tidak diutus Allah, mereka 

diterima oleh umat dan tidak ada bukti bahwa orang-orang 

menganggap mereka sebagai nabi palsu. Dengan kata lain, 

sejarah Alkitab, seperti yang kita lihat dalam kasus Mikha dan 

Yeremia dan contoh lainnya, menunjukkan bahwa para nabi yang 

benar sering dianggap sebagai nabi palsu dan, karena itu, 

mereka dianiaya, sedangkan nabi-nabi palsu sering dianggap 

benar dan dengan senang hati diterima. 

 

 Kita tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu pada hal 



ini, tetapi dalam Yeremia, pasal 28, kita memiliki dua nabi yang 

akan bernubuat: yang satu bernama Hananya dan yang lainnya 

adalah Yeremia. Hananya akan bernubuat hal-hal positif; ia akan 

bernubuat bahwa Yehuda akan kembali menang atas Babel dan 

Raja Nebukadnezar, tetapi Yeremia akan terus bernubuat bahwa 

ini tidak akan terjadi sama sekali. Jadi Hananya berbicara dalam 

Yeremia 28: 2 -4: 

 

"Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Aku telah 

mematahkan kuk raja Babel itu. Dalam dua tahun ini Aku akan 

mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah TUHAN 

yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, raja Babel, 

dan yang diangkutnya ke Babel.	   Juga Yekhonya bin Yoyakim, 

raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang 

dibawa ke Babel akan Kukembalikan ke tempat ini, demikianlah 

firman TUHAN! Sungguh, Aku akan mematahkan kuk raja Babel 

itu! 

 



 Berita ini akan sangat disambut oleh orang-orang Yehuda. 

Mereka sangat menderita dan raja mereka Yekhonya telah 

ditawan, dan banyak orang dan perabotan rumah Allah telah 

dibawa ke Babel. Ini adalah kekalahan yang luar biasa karena 

perabotan bait Allah dibawa ke Babel. Tetapi sekarang datang 

Hananya, seorang nabi, anak Azur, dan ia bernubuat bahwa kuk 

raja Babel akan dipatahkan dan gelombang pertempuran akan 

berubah dan Allah sekali lagi akan menolong umat-Nya 

(demikianlah yang dikatakan  Nabi Hananya). Anda dapat melihat 

betapa patriotik ini kedengarannya pada orang-orang Yehuda dan 

itu sungguh suatu kabar baik bagi rakyat yang sudah ditaklukkan 

di bawah tumit Babel, bahwa akhirnya, Allah akan datang untuk 

membantu mereka (atau begitulah kata Nabi Hananya). Tentu 

saja ia akan menerima beberapa "tepukan di pundaknya " dan 

ucapan kata "amin" yang patriotik.  Orang-orang akan senang 

mendengar apa yang dikatakan Hananya. Tetapi kemudian 

datanglah nabi Yeremia -  sang "pembunuh sukacita",  pembawa 

berita buruk dan seseorang yang tidak bisa membiarkan mereka 



menikmati kabar baik dari Hananya. Kita membaca dalam 

Yeremia 28:5-9: 

 

Lalu berkatalah nabi Yeremia kepada nabi Hananya di depan 

mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri 

di rumah TUHAN itu, kata nabi Yeremia: "Amin! Moga-moga 

TUHAN berbuat demikian! Moga-moga TUHAN menepati 

perkataan-perkataan yang kaunubuatkan itu dengan 

dikembalikannya perkakas-perkakas rumah TUHAN dan semua 

orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya, dengarkanlah 

hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke 

telinga seluruh rakyat ini: Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan 

sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak 

negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang 

perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai 

seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika 

nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu 

benar-benar diutus oleh TUHAN. 



 

 Ini adalah ayat yang sangat penting ketika kita mencoba 

untuk mengetahui apakah seorang nabi itu benar atau palsu. Di 

sini, Allah memberikan kita informasi yang akan membantu dalam 

mengetahui perbedaan itu. Perhatikan bahwa Yeremia mengacu 

pada "Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari 

dahulu kala.” Apa yang dinubuatkan mereka? Mereka "telah 

bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan 

yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit 

sampar”. Ini sesuai dengan sempurna dengan apa yang 

dinubuatkan Yeremia; ia bernubuat melawan Yehuda; ia 

bernubuat terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya; ia bernubuat 

tentang hal-hal yang menyangkut perang dan kejahatan dan 

wabah penyakit. 

 

 Ketika Yeremia bernubuat sebelumnya, para nabi palsu 

berkata, "Oh, tidak, bangsa Babel tidak akan datang melawan 

kita. Oh, tidak, bangsa Babel tidak akan menang atas kita karena 



kita adalah umat Allah."  Tentu saja, semua itu telah terbukti tidak 

benar karena Babel memang datang menyerang mereka dan 

Babel bahkan menawan raja mereka.  Banyak orang yang 

menjadi tawanan dan bahkan perabotan dari bait Allah diambil 

dan dibawa ke Babel. Jadi, jelas, para nabi palsu ini tidak bisa 

menyatakan bahwa raja Babel tidak akan datang. Sekarang 

mereka mengubah nubuat mereka. Mereka mengatakan bahwa 

hal itu akan segera berakhir. Allah akan segera menolong mereka 

dan Allah akan mengembalikan tawanan dan mengembalikan 

bejana-bejana dan Ia akan mematahkan kuk raja Babel. 

 

 Omong-omong, sangatlah penting bahwa ia berbicara 

tentang "kuk raja Babel" karena, dalam pasal sebelumnya, yaitu 

Yeremia 27, Allah memerintahkan Yeremia untuk membuat ‘kuk’ 

(atau gandar). Kita membaca dalam Yeremia 27: 2-4: 

 

Beginilah firman TUHAN kepadaku: "Buatlah tali pengikat dan 

gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu! Kemudian kirimlah 



pesan kepada raja Edom, kepada raja Moab, kepada raja bani 

Amon, kepada raja Tirus dan kepada raja Sidon, dengan 

perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem 

menghadap Zedekia, raja Yehuda. Perintahkanlah mereka 

mengatakan kepada tuan-tuan mereka: Beginilah firman TUHAN 

semesta alam, Allah Israel: Beginilah harus kamu katakan kepada 

tuan-tuanmu 

 

 Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa semua orang akan 

berada di bawah kekuasaan raja Babel. Itulah yang digambarkan 

dengan "kuk". Ini berarti bahwa mereka harus melayani raja 

Babel. Jadi Yeremia benar-benar mengenakan kuk di lehernya. 

Setelah Yeremia mengatakan pada mereka bahwa seorang nabi 

yang benar bernubuat kepada banyak negeri tentang perang dan 

malapetaka dan penyakit sampar; mereka tidak bernubuat 

tentang perdamaian dan mereka tidak bernubuat dengan cara 

Hananya: "Oh, Allah akan bertindak bijaksana dan Ia akan 

menolong kita." Yeremia menunjukkan bahwa nubuatnya sesuai 



dengan bagaimana para nabi yang benar telah berbuat karena 

mereka digerakkan oleh Allah di masa lalu, tetapi nubuat 

Hananya bertentangan dengan pola yang telah ditetapkan Allah. 

 

 Ngomong-ngomong, coba pikirkan tentang era modern kita 

sekarang dan bagaimana guru atau pendeta atau imam di gereja-

gereja dan jemaat Perjanjian Baru menyatakan, "Allah mengasihi 

Anda dan memiliki rencana yang indah untuk hidup Anda," atau 

mereka berkata, "Anda berada dalam permusuhan dengan Allah, 

tetapi ini adalah cara bagaimana Anda bisa diampuni dengan Dia 

sekarang. Inilah damai sejahtera itu."  Kemudian mereka berjanji 

akan memberikan kemerdekaan dan keselamatan pada mereka 

dan mereka berjanji banyak hal lain yang kedengarannya sangat 

baik. Tentu saja, orang ingin memiliki hubungan yang benar 

dengan Allah dan mereka memberitahu bagaimana cara 

melakukannya: Kristus telah mati bagi semua orang dan Allah 

mengasihi Anda semua. Apa yang mereka katakan ini mengikuti 

pola pikiran nabi-nabi palsu. Mereka bernubuat tentang damai 



sejahtera. Mereka menubuatkan hal-hal baik. Mereka 

menubuatkan hal-hal yang mulus dan hal-hal yang "mudah untuk 

didengar". Di pihak lain, anak Allah telah diberi tugas menjadi 

utusan sebagai pemberita Injil yang sejati. Ia diberi tugas untuk 

melakukan kewajiban untuk tetap setia pada apa yang benar-

benar dikatakan Alkitab dan ia berkata, "Pertama-tama, kita 

semua di bawah murka Allah. Kita akan mengalami kebinasaan 

kekal. Kita tidak bisa melakukan suatu hal pun untuk dapat 

diselamatkan. (Tentu saja, kita memprokamasikan hal ini waktu 

hari keselamatan masih berjalan yaitu ketika Allah masih 

menyelamatkan orang-orang berdosa dan pintu surga masih 

terbuka.) Satu-satunya harapan adalah untuk berseru pada Allah 

untuk memohon belas kasihan-Nya dan dengan berani pergi ke 

takhta kasih karunia-Nya, jika mungkin Anda bisa menemukan 

belas kasihan Tuhan dan Ia akan menyelamatkan Anda. 

Keselamatan itu adalah karunia dari Tuhan dan itu sepenuhnya 

ada di tangan-Nya. Ia akan mengampuni siapa pun yang Ia akan 

ampuni. 



 

 Ini adalah pesan yang sama sekali berbeda, dan orang-

orang dunia secara alamiah akan memilih pesan yang 

sebelumnya - pesan yang mengatakan bahwa Allah mengasihi 

saya dan pesan yang mengatakan bahwa Allah memiliki suatu 

rencana yang indah bagi hidup saya atau pesan yang 

memecahkan masalah saya dengan mengatakan supaya saya 

mengerjakan beberapa hal yang bisa saya lakukan (seperti 

"menerima Tuhan") dan saya bisa cepat mendapatkan jalan 

keluarnya dan saya kemudian dapat memiliki damai sejahtera 

secara instan. Pesan-pesan ini mengikuti metodologi dan pola 

sejarah nabi-nabi palsu. Ayat di Yeremia pasal 28 sangat 

membantu kita, di mana Yeremia memperingatkan orang-orang 

yang menubuatkan tentang damai sejahtera.  Dikatakan di 

Yeremia 28: 9: 

 

 



Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai 

sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan, 

bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh TUHAN. 

 

 Jadi umat Allah bernubuat tentang akhir masa kerja gereja, 

misalnya, ketika Allah membuka informasi dari Firman-Nya. Ingat, 

seluruh Alkitab adalah nubuat. Orang percaya sejati berbagi 

informasi itu dan mereka bernubuat bahwa masa kerja gereja 

sudah berakhir dan Allah akan menghukum gereja-gereja. Ini 

adalah nubuat terhadap sebuah kerajaan atau terhadap sebuah 

bangsa. Ini adalah nubuat "peperangan", ketika Allah berperang 

melawan gereja korporat. Ini adalah sebuah nubuat "malapetaka", 

karena malapetaka  telah menimpa semua gereja di dunia. Ini 

adalah nubuat “penyakit sampar" karena Allah memberikan tulah 

pada jemaat, secara rohani. Nubuat ini mengikuti pola Alkitab, 

tetapi Anda mendapatkan orang-orang di gereja-gereja yang 

berkata, "Oh, itu tidak begitu. Allah masih hadir di sini. Roh Kudus 

masih hadir di sini. Lihat saja gedung kita dan lihat semua orang 



yang duduk di bangku gereja. Lihat saja para pendeta kami. Ia 

sangat populer. Semua orang suka mendengarkan khorbahnya 

dan semua orang membicarakan hal yang baik tentang dia.” 

Tentu saja, mereka tidak mengerti dan sebagian besar orang 

masih berada di gereja-gereja dan mereka mendukung gereja 

mereka and terus melangsungkan aktivitas secara normal seperti 

seolah-olah tidak ada hal yang salah. 

 

 Tetapi nubuat yang benar disampaikan oleh nabi yang 

benar, anak-anak Allah yang sejati, yang menyatakan akhir dari 

masa kerja gereja. Sekarang, seperti kita sudah mengambil 

kesimpulan tentang penghakiman terhadap gereja-gereja, kita 

akan beralih perhatian pada pengadilan terhadap seluruh dunia, 

apakah yang diberitakan orang percaya sejati dari Alkitab? 

Mereka menyatakan bahwa Allah telah menutup pintu surga dan 

ini adalah nubuat terhadap bangsa-bangsa di dunia; ini adalah 

nubuat terhadap kerajaan Iblis. Ini adalah nubuat yang 

menyatakan bahwa Kerajaan Allah telah memenangkan 



pertempuran pada Hari Penghakiman.  Ini adalah sebuah nubuat 

tentang perang dari pertempuran terakhir Armageddon dan ini 

adalah sebuah nubuat "malapetaka" - Alkitab menyebut Hari 

Penghakiman sebagai satu “hari yang jahat”.  Ini merupakan 

nubuat "penyakit sampar", ketika Allah mencurahkan tulah pada 

penduduk bumi. Oleh karena itu, orang-orang percaya sejati 

menyatakan apa yang dikatakan Alkitab dan mereka bernubuat 

dengan cara yang sepenuhnya sesuai dengan apa yang 

dilakukan nabi-nabi tua dan dengan cara Allah menggerakkan 

mereka untuk bernubuat. 

 

 Kita berbagi informasi bahwa Hari Penghakiman lagi 

berlangsung sekarang dan sekali lagi ada orang-orang 

membantahnya dan mengatakan, "Itu tidak benar. Hal ini tidak 

mungkin. Allah masih menyelamatkan. Keselamatan masih 

berlangsung."  Mereka mengatakan masih ada damai sejahtera. 

Mereka mengatakan masih ada belas kasihan dan kasih karunia. 

Pada dasarnya mereka mengatakan apa yang dikatakan jemaat 



di gereja, "Allah masih bersama kita. Allah masih hadir di sini dan 

menyelamatkan di gereja-gereja kita."  Orang-orang yang 

bernubuat bahwa pintu surga belum ditutup bernubuat bahwa 

pintu masih terbuka dan mereka bernubuat seperti nabi-nabi 

palsu dahulu ketika Allah menghukum Yehuda atau Israel. Orang-

orang seperti Hananya yang bangkit dan berkata, "Allah tidak 

akan melakukan hal itu pada kita."  Mereka bernubuat tentang 

adanya damai sejahtera dan mereka menubuatkan hal-hal yang 

baik. 

 

 Pada akhirnya kita harus selalu kembali pada Alkitab dan 

kita harus mendengar apa yang dikatakannya dan 

membandingkan ayat Kitab Suci dengan ayat lainnya untuk 

menentukan apa yang benar atau salah. Kita dapat menyatakan 

bahwa ketika orang percaya sejati hari ini mengatakan pintu 

surga sudah ditutup dan Allah sedang menghakimi dunia dan Ia 

memberikan cawan murka pada dunia seperti yang dilakukannya 

pada gereja-gereja, hal ini sesuai mutlak dengan hal-hal yang 



telah dicanangkan oleh nabi Allah yang sejati dalam Perjanjian 

Lama dan dalam Perjanjian Baru. Hal ini sesuai dengan nubuat 

yang datang dari Alkitab. Kita tahu ada perbedaan antara 

bagaimana orang percaya bernubuat hari ini dan bagaimana 

mereka melakukannya di waktu yang lalu, seperti yang saya 

sudah jelaskan sebelumnya; nubuat kita sekarang ini tidak 

berdasarkan pada wahyu ilahi apa pun yang kita terima. Kita 

bernubuat dan berbagi kebenaran dari Firman Allah. Dapat 

dikatakan tentang orang-orang yang menentang hal ini bahwa 

mereka berada dalam posisi yang mengikuti pola nabi-nabi palsu 

di zaman dahulu yang menentang orang-orang seperti Yeremia; 

mereka berada di posisi sama dengan mereka yang berada di 

gereja-gereja yang menentang deklarasi tentang akhir dari masa 

kerja gereja dan bahwa Allah tidak lagi bekerja atau 

menyelamatkan di jemaat. 

 

 Ini bukanlah posisi yang baik, terutama karena ketika kita 

kembali ke Alkitab dan ketika kita menyelidiki Kitab Suci, kita bisa 



melihat semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang periode 

waktu ini. Ia telah membuka Firman-Nya untuk meneguhkan 

bahwa Ia sedang menghakimi dunia dengan cara yang sama 

ketika Ia menghakimi gereja-gereja. Ini adalah posisi yang 

menakutkan untuk mengatakan, "Bukan begitu. Pintu masih 

terbuka dan Allah masih menyelamatkan. " 

 

 Orang-orang terus mengatakan pada EBible, "Itu adalah 

sikap yang berbahaya ketika Anda menyatakan bahwa Allah telah 

menutup pintu surga dan bahwa Ia tidak lagi menyelamatkan. Hal 

ini lancang." Nah, izinkan saya memberitahu Anda, adalah sama 

berbahaya – mungkin malah lebih berbahaya - untuk mengambil 

posisi bahwa Allah masih menyelamatkan ketika Ia tidak 

menyelamatkan lagi dan bahwa pintu surga terbuka, ketika 

sebenarnya sudah ditutup, atau mengatakan bahwa Allah 

mendorong orang untuk datang pada-Nya dan berseru memohon 

belas kasihan, ketika Ia telah mengakhiri program keselamatan-

Nya. Ini bukan masalah ringan untuk berdiri bertentangan dengan 



Firman Allah dan hal-hal yang dilakukan Allah. Hal ini sangat 

serius untuk mengatakan Allah masih menyelamatkan hari ini, 

ketika Ia tidak lagi menyelamatkan lagi. 

 

  Itulah sebabnya mengapa semua yang kita nyatakan layak 

didengar dan setiap pendengar memiliki kewajiban dan tanggung 

jawab untuk mencek dan memeriksa apakah itu memang 

demikian. Jangan gampang dicampak dan dengan cepat berkata, 

"Yah, saya hanya menyetujui hal-hal yang sudah berlangsung 

selama ribuan tahun.  Allah sudah selalu menyelamatkan orang 

dimasa lalu, jadi pasti saja Ia masih menyelamatkan di hari ini.”  

Ini adalah posisi gereja: "Kita telah ada selama 2.000 tahun. Allah 

tidak akan mengakhiri masa kerja gereja."  Ini adalah posisi Israel 

purba: "Kita telah menjadi umat Allah yang kudus selama ratusan 

dan ratusan tahun. Ia tidak akan menceraikan kita. Ia tidak akan 

meninggalkan kita." 

 

 Ini adalah posisi yang berbahaya untuk diambil. Kita masing-



masing bertanggung jawab di hadapan Allah untuk merendahkan 

diri. Jika ada sesuatu yang "baru" di telinga kita yang kita berpikir 

itu hal yang tidak munkin terjadi, kita masih harus kembali ke 

Alkitab dan memeriksanya dengan jujur untuk melihat apakah 

memang begitu. 

 

	  


