Bagian ini juga terkait dengan bagianbagian sebelumnya (khususnya dua
“interludes” di 7:1-17 & 10:1-11:13)
karena menunjukkan realita
peperangan rohani antara umat Allah
dan musuh Allah.
 Bagian ini mengajak pembaca untuk
mundur ke belakang, mengingat
permusuhan antara perempuan dan
ular di Kej 3:15.
üNaga = Setan.
üPerempuan = umat Allah (Israel)
yang darinya Mesias (Anak) akan
lahir.



7 sangkakala tidak langsung berlanjut
ke 7 cawan.
 Ada gap, yakni Wahyu 12-14, yang
berbicara tentang Cosmic Spiritual War.
 Bagian ini menunjukkan the heart of the
conflict, yakni sang naga melawan sang
domba.
 Bagian ini perlu diceritakan karena
terkait dengan pengenalan beberapa
tokoh/karakter (mis: naga, binatang
dari laut, binatang dari bumi, Babel)
yang akan muncul & disebutkan lagi di
bagian tujuh cawan (16:2, 10, 13, 19)
dan bagian-bagian selanjutnya.



Si Setan berusaha menggagalkan misi
sang Anak, tapi ia kalah.
 Penyaliban Kristus merupakan
kekalahan Setan/Iblis à digambarkan
dengan kekalahan Naga oleh Mikhael
dan malaikat-malaikat.





Sang Naga yang marah terus
memerangi keturunan-keturunan yang
lain dari perempuan itu à memerangi
umat Allah keseluruhan sampai
kedatangan kedua.
 Lalu muncullah kedua agen si naga
(Wahyu 13): binatang yang keluar dari
laut (kekuasaan/ penguasa yang
menganiaya [bnd. Daniel 7]) dan
binatang yang keluar dari bumi (nabinabi palsu [16:13]).
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Naga yang kalah tetap berusaha
memburu si Perempuan.
 Perlindungan Allah dinyatakan kepada
umat-Nya:
üPerempuan diberikan kedua sayap dari
burung nasar.
üNaga menyemburkan air, tapi air
ditelan bumi.

Perhatikan bahwa salah satu cara yang
dipakai oleh Setan adalah
“penipuan” (deception) melalui hal-hal
yang spektakuler (13:2-4, 14; 19:20).
 Setan selalu berusaha untuk “meniru &
memalsukan” Allah.
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INTERLUDE: VISIONS OF
SALVATION AND JUDGMENT
WAHYU 14:1-20

Penglihatan mengenai 144,000
pengikut Anak Domba yang setia
(14:1-5).
 Panggilan pertobatan dan peringatan
mengenai penghakiman (14:6-11).
 Dua macam “harvest” pada akhir
zaman: the righteous & the wicked
(14:14-20).


Tujuh cawan merupakan “development”
dari sangkakala ketujuh, karena ketujuh
malaikat dengan ketujuh malapetaka
itu keluar dari bait suci (15:5-6) yang
sudah dilihat pada sangkakala ketujuh
(11:19).
 Cawan = murka Allah (15:7).
 Parallel antara 7 Sangkakala & 7
Cawan: (1) earth, (2) sea, (3) rivers &
springs, (4) sun, (5) darkness, (6)
judgment comes from beyond the
Euphrates, (7) thunder, lightning,
earthquake, hail.
 Tampaknya intensitas makin menghebat
pada 7 cawan.


SEVEN BOWLS OF JUDGMENT
WAHYU 15:1—16:21

Cawan pertama à bisul yang jahat dan
berbahaya.
 Cawan kedua à matinya kehidupan di
laut.
 Cawan ketiga (sungai dan mata air) à
air menjadi darah.
 Cawan keempat à penghangusan oleh
panas api (matahari) yang dahsyat.
 Cawan kelima à hukuman hebat
(kegelapan) dialami binatang dan
kerajaannya.
 Cawan keenam à spiritual deception
pada makin banyak orang.
 Cawan ketujuh à final judgment.
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THE FALL OF BABYLON & THE
HEAVENLY CELEBRATION
WAHYU 17:1—19:10
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Babel (Pelacur besar) dan Penghakiman
atasnya.
 Babel adalah simbol untuk kota Roma.
 “Pelacur” = seduction à pleasure of
sensuality & prosperity (17:4; 18:3).
 Pelacur ini kerjasama dengan binatang
(17:3).




Penghakiman atas Babel mendatangkan
sukacita (19:1-10).

Banyak orang melihat Roma sebagai
sumber & jaminan kelimpahan materi.
 Pelacur itu duduk di atas
“air” (=bangsa-bangsa dan rakyat
banyak dan kaum dan bahasa).
 Pada waktu Babel jatuh, yang menangis
adalah para raja & pedagang yang
berzinah dengannya (18:9, 11-17a).
 Ingat: krisis yang dihadapi oleh
sebagian jemaat waktu itu terkait
dengan masalah ekonomi.
 Ada peringatan bagi umat Allah untuk
keluar dari Babel (18:4).


7 SCENES OF THE END CULMINATING
IN THE FINAL VISION: NEW HEAVEN,
NEW EARTH, NEW JERUSALEM
WAHYU 19:11—22:5

Peperangan Terakhir
(19:11-21)

Unlocking Revelation (Sesi 3)

Dilemparkan ke dalam lautan api
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Sebelum menggambarkan penghakiman terakhir
dengan lebih mendetail (20:11-13), penulis
menceritakan di Wahyu 20:1-10 mengenai…

Iblis diikat
selama 1000 tahun

Malaikat dengan rantai besar

Iblis dilepas dan mengumpulkan pengikut

Akan ada Pengadilan Takhta Putih (20:11-13), yang
membawa pada dua destinasi yang berbeda, yakni
lautan api (20:14-15) atau langit-bumi baru (21:1-8)

Unlocking Revelation (Sesi 3)

Iblis kalah & dilemparkan ke lautan api

Melihat Yerusalem Baru
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Dua	
  kota	
  diperbandingkan:	
  Babel	
  VS	
  
Yerusalem	
  Baru.	
  
 Dua	
  wanita	
  diperbandingkan:	
  Pelacur	
  
VS	
  Mempelai	
  wanita.	
  
 Parallel	
  ini	
  bertujuan	
  untuk	
  
menunjukkan	
  “kontras.”	
  
 Dua	
  “visions”	
  ini	
  adalah	
  “dua	
  konklusi”	
  
dari	
  berbagai	
  gambaran	
  di	
  pasal	
  6-‐16.	
  


EPILOGUE
WAHYU 22:6-21

Unlocking Revelation (Sesi 3)

Bagian Epilog ini menegaskan bahwa isi
kitab Wahyu ini adalah “tepat &
benar” (ayat 6).
 Dalam bagian Epilog ini disebutkan
ungkapan “Behold, I am coming soon”
sebanyak tiga kali (ayat 7, 12, 20).
 Ada panggilan untuk menaati isi kitab
ini (ayat 7).
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Excursus: Recapitulation View

Excursus: Recapitulation View

• Apakah	
  peristiwa	
  yang	
  digambarkan	
  di	
  
Wahyu	
  4:1-‐22:5,	
  khususnya	
  pasal	
  6-‐16,	
  
dimaksudkan	
  untuk	
  menghunjuk	
  pada	
  
peristiwa-‐peristiwa	
  yang	
  bersifat	
  
kronologis	
  yang	
  berpuncak	
  pada	
  
kedatangan	
  Kristus	
  yang	
  kedua?	
  

• Apakah	
  peristiwa	
  yang	
  digambarkan	
  di	
  
Wahyu	
  4:1-‐22:5,	
  khususnya	
  pasal	
  6-‐16,	
  
dimaksudkan	
  untuk	
  menghunjuk	
  pada	
  
peristiwa-‐peristiwa	
  yang	
  bersifat	
  
kronologis	
  yang	
  berpuncak	
  pada	
  
kedatangan	
  Kristus	
  yang	
  kedua?	
  
• Bedakan	
  antara	
  kronologis	
  sebagai	
  
visions	
  dan	
  kronologis	
  secara	
  
penggenapan	
  dalam	
  peristiwanya.	
  

Excursus: Recapitulation View

Excursus: Recapitulation View

• Tujuh	
  sangkakala	
  memang	
  datangnya	
  
setelah	
  tujuh	
  meterai	
  dalam	
  urutan	
  
penglihatan	
  Yohanes,	
  tapi	
  tampaknya	
  
bukan	
  kronologis	
  dalam	
  peristiwa	
  
nyatanya.	
  
• Pandangan	
  ini	
  disebut	
  pandangan	
  
“recapitulation.”	
  
• Recapitulation	
  =	
  the	
  repetition	
  of	
  the	
  
same	
  basic	
  pattern	
  in	
  a	
  variety	
  of	
  speciﬁc	
  
formulations.	
  

Excursus: Recapitulation View
Contoh:	
  Final	
  Judgment/Second	
  Coming	
  
• 6:12-‐17	
  
• 11:15-‐18	
  
• 14:14-‐20	
  
• 16:17-‐21	
  
• 19:11-‐21	
  
• 20:7-‐15	
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• Recapitulation	
  lebih	
  menyoroti	
  pada	
  
“what	
  the	
  vision	
  about”	
  dan	
  bukan	
  
urutan	
  penglihatan	
  yang	
  dilihat	
  
Yohanes.	
  
• Recapitulation	
  à	
  presenting	
  the	
  viewer	
  
with	
  a	
  diﬀerent	
  perspective	
  on	
  the	
  same	
  
objects.	
  
• Hal	
  ini	
  terbukti	
  melalui	
  pengulangan	
  
beberapa	
  “adegan”	
  dalam	
  penglihatan	
  
Yohanes.	
  

Excursus: Recapitulation View
• Jikalau	
  meterai	
  keenam	
  &	
  ketujuh	
  sudah	
  
membawa	
  kita	
  pada	
  akhir	
  zaman,	
  maka	
  
berarti	
  apa	
  yang	
  terjadi	
  sesudahnya	
  (pasal	
  
8:1-‐16:21)	
  lebih	
  merupakan	
  “pengulangan”	
  
karena	
  menyoroti	
  periode	
  yang	
  sama.	
  
• Penglihatan	
  tujuh	
  sangkakala	
  membawa	
  
kita	
  untuk	
  melihat	
  apa	
  yang	
  terjadi	
  pada	
  
masa	
  antar	
  dua	
  kedatangan	
  (khususnya	
  
“judgments”)	
  dari	
  sudut	
  pandang	
  yang	
  lain	
  
dan	
  dengan	
  penekanan	
  yang	
  lain.	
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Bukan Demikian !!!

Excursus: Recapitulation View
• Penglihatan	
  7	
  meterai,	
  7	
  sangkakala,	
  &	
  7	
  
cawan	
  sama-‐sama	
  menunjukkan	
  hal-‐hal	
  
yang	
  akan	
  terjadi	
  di	
  dunia	
  dalam	
  masa	
  
antar	
  dua	
  kedatangan,	
  tapi	
  dari	
  sudut	
  
pandang	
  yang	
  berbeda.	
  

Peperangan
Rohani
(Pasal 12-14)
Penggenapan
7 Sangkakala

V

Dilihat dari perspektif
Peperangan rohani (Wahyu 12-14)
Dilihat dari visi
7 Sangkakala

Penggenapan
7 Cawan

Penggenapan
7 Meterai

+

Dilihat dari visi 7
Cawan

Dilihat dari visi 7
Meterai

V
APLIKASI KITAB WAHYU UNTUK ORANG
KRISTEN DI SEPANJANG ZAMAN

+

APLIKASI

n Aplikasi

à what should this book do to us?

n Keyakinan

aplikasi à “Segala tulisan yang
diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk
mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik
orang dalam kebenaran. Dengan demikian
tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan
baik” (2 Tim 3:16-17).
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+

APLIKASI

nKitab Wahyu

ditulis untuk “a church under

attack.”
nGereja-gereja

sepanjang zaman juga
mengalami berbagai “attacks” (baik yang
kejam/keras atau yang halus).
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+

APLIKASI
nDennis

Johnson
memberikan
beberapa
pelajaran aplikatif
dari kitab Wahyu,
yakni…

+

+

APLIKASI

Dennis Johnson:
1)

See your situation in its true perspective.

2)

See your enemies in their true colors
(Beast, False prophet, Harlot).

3)

See your Champion in His true glory.

4)

See yourselves in your true beauty.

APLIKASI

Dennis Johnson:
5)

Endure as you suffer.

6)

Stay pure as compromise invites.

7)

Bear witness as God waits.

Unlocking Revelation (Sesi 3)
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