
Gereja dalam
Keadaan Bertentangan
dan Pengharapan

Dalam Pasal 8 kita mempelajari surat-surat I dan II Timotius, Titus, I
Petrus. dan Ibrani. Surat-surat ini menunjukkan kepada kita bagaimana gere-
ja berkembang dalam strukturnya, belajar bagaimana menanggapi
penganiayaan, dan memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang ht bungan-
nya dengan agama Yahudi. Dalam pasal ini kita akan mempelajari su 'at-surat
yang ditulis pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun-tahun setelah l ematian
Paulus. Dalam banyak hal tahun-tahun ini sulit bagi gereja yang masih muda.
Guru-guru palsu bangkit untuk menantang kebenaran-kebenaran dase r agama
Kristen. Penganiayaan menjadi lebih hebat. Ada orang beriman yang menyerah
kepada godaan yang makin besar untuk berkompromi dengan duni l.

Tetapi sekali lagi Roh Allah memberi kebijaksanaan dan pengarahan,
Melalui surat-surat yang ditulis oleh Petrus, Yudas, dan Yohanes, orang-orang
beriman diperingatkan akan ajaran palsu. Melalui kitab Wahyu mereka diberi
semangat untuk tetap setia kepada Kristus sekalipun ada penganiayaan yang
hebat dan mereka diberikan suatu penglihatan yang indah sekali tentang
kedatangan-Nya kembali yang mulia dan kemenangan-Nya yang sempurna.
Pada waktu saudara mempelajari pasal ini saudara akan belajar banyak fakta
yang akan membantu saudara untuk mengerti kitab-kitab ini. Saudara akan
menerr ukan bahwa kitab-kitab itu mempunyai berita yang penuh kuas a untuk
kita dewasa ini. Kita menghadapi jenis-jenis ajaran palsu dan pencobaan yang
serupa dan kita lebih dekat pada penggenapan nubuat-nubuat kitab Wahyu
daripada orang-orang beriman yang pertama-tama membacanya.
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"Wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari
yang terik ... " (Wahyu 1:16)

ikhtisar pasal

Gereja Menentang Kesalahan:
Surat-surat II Petrus, Yudas, I, II, III Yohanes

Gereja Mengharapkan Kedatangan Kristus Kembali:
Kitab Wahyu

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Meringkaskan isi surat-surat II Petrus, Yudas, I, II, dan III Yohanes .

• Menjelaskan ajaran-ajaran palsu yang ditanggapi Petrus, Yudas, dan
Yohanes dalam surat-surat mereka.
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• Menyebut fakta-fakta tentang latar belakang sejarah kitab Wahyu .

• Mengenali empat cara utama menafsirkan kitab Wahyu dan membicarakan
mak nanya untuk dewasa ini.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah semua bagian pasal ini seperti biasa.

2. Bacalah kitab-kitab II Petrus, Yudas, I Yohanes, II Yohanes, III") ohanes,
dan Wahyu sebagaimana ditugaskan.

3. Car ilah pada peta yang diberikan pada halaman l26-i27, ketujuh gereja yang
disebut dalam Wahyu pasal 2 dan 3.

4. Bacalah pasal ini kembali dan kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri.
Jar gan lupa untuk membetulkan soal-soal yang salah jawabannj a.

uraian pasal

Pertama-tama kita akan mempelajari kitab-kitab yang menentan g musuh
intern gereja yang mula-mula: ajaran palsu. Kemudian kita akan mempertim-
bangkan segi-segi unik kitab Wahyu dan beritanya yang penuh pengharapan
dan kemenangan.

GEREJA MENENTANG KESALAHAN: SURAT-SURAT II PETRUS,
YUDAS, DAN I, II, III YOHANES

Tujuan 1. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menjelaskan latar belakang
dan isi II Petrus, Yudas, I, II, III Yohanes dan ajaran-ajaran palsu
yang ditentang dalam surat-surat itu.

I' aulus telah memperingatkan para penatua di Efesus, Timotius, .lan Titus
bahwa orang-orang jahat akan muncul dan mengajarkan hal-hal yang tidak
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benar (Kisah 20:29,30; II Timotius 4:3, 4; Titus 1:10, 11). Dalam Surat-surat
II Petrus, Yudas, dan I, II, III Yohanes kita melihat bagaimana pemimpin-
pemimpin lain dalam gereja menanggapi jenis-jenis kesalahan khusus yang
muncul.

Surat II Petrus

Surat II Petrus mungkin telah ditulis antara 65-67 T.M. Isinya menunjuk-
kan bahwa Petrus menulis surat itu kepada orang-orang beriman yang sama,
yang dikirimi I Petrus (II Petrus 1:1; 3:1). Akan tetapi, rupanya situasi mereka
telah berubah. Sekarang mereka lebih banyak terancam bahaya dari guru-guru
palsu di dalam gereja daripada dari penganiayaan di luar gereja.

Dalam suratnya Petrus menggambarkan perbedaan antara pengetahuan
yang benar tentang Kristus dan pengajaran-pengajaran sesat dari guru-guru
palsu. Ia menerangkan kepada pembaca-pembacanya kesempurnaan
pengetahuan ini dan asalnya (II Petrus 1:1-21). Ia memperingatkan mereka akan
sifat jahat dan pengajaran-pengajaran yang membinasakan dari guru-guru palsu
itu (2:1-22). Ia bernubuat bahwa beberapa orang akan mempunyai sikap tidak
percaya menjelang kedatangan hari Tuhan (3: 1-7). Ia mengakhiri suratnya
dengan menasihatkan para pembacanya agar mempersiapkan diri mereka un-
tuk hari itu dengan kehidupan yang saleh (3:8-18). Orang-orang beriman yang
menerima berita yang disampaikan Petrus akan diperlengkapi untuk mengenali
guru-guru palsu yang ada di tengah-tengah mereka dan menghindarkan diri dari
tipu daya mereka.

Bacalah seluruh surat itu, dengan menggunakan ikhtisar berikut sebagai
pedoman.

II PETRUS: PENGETAHUAN KRISTEN YANG BENAR

I.Penletahuan akan Kristus dan Dasarnya. Baca/ah 1:1-21.

II. Guru-Iuru Palsu dan Hukuman Mereka. Baca/ah 2:1-22.

III. Hari Tuhan dan TInlkah Laku Kristen. Baca/ah 3:1-18.

1 Menurut II Petrus 2: 1, 2 guru-guru palsu itu
a) memperkenalkan pengajaran-pengajaran sesat mereka dengan terang-

terangan.
b) tidak akan mendapatkan pengikut.
c) akan menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka.
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2 Petrus mengatakan bahwa guru-guru palsu itu akan mengarang cerita-cerita
untuk mencari untung dari orang-orang beriman (II Petrus 2:3). Ia meigatakan
bahwa ia tidak mengikuti cerita-cerita isapan jempol, tetapi bahwa ia seorang

•• oo •• , oo oo oo •• oo oo, oo •••• oo oo oo ••••• oo oo, dari kebesaran Tuhan. Ia juga meigatakan

bahwa kita mempunyai oo oo oo oo oo oo oo oo, oo oo oo oo oo oo oo oo oo, oo, yang disampa kan oleh

para r.abi yang diberikan melalui orang-orang yang berbicara .
(Lihat II Petrus 1:16, 19, 21.)

3 Kedua Petrus 3:1-13 memberi beberapa fakta penting tentang hari Tuhan.
Menurut ayat-ayat tersebut
a) hai I Tuhan belum tiba karena Allah ingin memberi waktu kepada manusia

unt uk bertobat.
b) mereka yang mencemoohkan janji hari Tuhan melakukannya karena

ketidaktahuan.
c) semua orang akan menantikan kedatangan Tuhan kembali.

Surat II Petrus menjadi suatu peringatan yang serius terhadap siapa saja
yang berusaha merusakkan gereja dari dalam. Ia mengatakan ba lwa hari
penghakiman bagi guru-guru palsu pasti akan tiba (II Petrus 3:12, 13, '7). Surat
itu juga menjadi peringatan penting bagi kita supaya bersiap-dap bagi
kedatangan Tuhan dan "berusaha, supaya kedapatan tak bercacat da 1 tak ber-
noda di hadapan-Nya" (3: 14).

Surat Yudas

Penulis surat Yudas adalah saudara Yakobus dan saudara Ye sus (lihat
Matius 13:55; Markus 6:3; Yudas 1, tetapi perhatikanlah bahwa ia mkanlah
orang yang sama dengan Yudas anak Yakobus yang disebut dalam Ki-ah 1:13).
Setalah Kebangkitan ia percaya kepada Kristus dan ada di antara mel eka yang
menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta (Yohanes 7:5; Kisah 1:1«]1.Kemu-
dian la mengadakan perjalanan pekabaran Injil sama seperti saudara-saudara
Tuhan lainnya (I Korintus 9:5).

Surat Yudas mirip sekali dengan bagian-bagian II Petrus (bandingkan II
Petrus 3:3 dengan Yudas 18-19). Mungkin Yudas melihat Surat Pc trus dan
merasa perlu untuk mengirim surat yang serupa kepada sekelompok orang-orang
beriman yang diketahuinya sedang menghadapi kesukaran-kesukaran yang
sama Rupanya ia telah mengetahui bahwa guru-guru palsu dengan diam-diam
telah memasuki jemaat mereka. Dengan tergesa-gesa ia menulis untuk memberi
perin .atan kepada mereka dengan menyela suatu surat lain untul berbuat
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demikian (Yudas 3-4). Surat ini tidak menyebut tempat kediaman orang-orang
beriman ini; sarjana-sarjana Alkitab telah menyarankan Yerusalem dan An-
tiokhia sebagai kemungkinan. Mungkin Yudas menulis surat ini beberapa waktu
setelah II Petrus beredar dan sebelum kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 T.M.
Dalam suratnya ia menggambarkan tingkah laku yang sekarang dan
penghukuman yang akan datang atas guru-guru palsu itu (ayat 1-16) dan
memberitahukan orang-orang beriman bagaimana mereka harus menanggapi
situasi itu (ayat 17-25).

Bacalah surat itu dengan menggunakan ikhtisar berikut ini sebagai
pedoman.

YUDAS:MENGHADAPIKEMURTADAN

I.Kehadiran Guru-guru Palsu yang Membahayakan. Baca/ah ayat 1-4.

II. Gambaran tentang Guru-guru Palsu. Baca/ah ayat 5-16.

III. Tanggapan Terhadap Ajaran Palsu. Baca/ah ayat 17-25.

4 Dalam buku catatan saudara, terangkanlah dengan singkat ciri-ciri para guru
palsu. Ayat-ayatnya diberikan untuk menolong saudara.
a (4) Bagaimana orang-orang ini masuk gereja?
b (4) Mereka menukarkan anugerah Allah dengan apa?
c (4) Mereka menyangkal siapakah?
d (8) Mereka menolak apa?
e (16) Mereka membanggakan apakah?
f (19) Mereka kekurangan apakah?

5 Yudas menyuruh orang-orang beriman agar melakukan beberapa hal untuk
menanggapi situasi mereka. Selesaikanlah tiap petunjuk dengan memilih akhir
kalimat yang betul di sebelah kanan dan menulis nomornya di depan permulaan
kalimat di sebelah kiri.

.... a Berjuang untuk mempertahankan ...

.... b Ingatlah akan . . .

.... c Berdoalah dalam . . .

.... d Peliharalah dirimu dalam ...

.... e Tunjukkanlah belas kasihan dan sela-
matkanlah ...

1) Roh Kudus
2) Mereka yang ragu-ragu
3) Iman yang disampaikan

kepada orang-orang kudus
4) Kasih Allah
5) Apa yang dikatakan oleh

rasul-rasul
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Seperti II Petrus, surat Yudas juga merupakan suatu peringatan yang serius
terhadap mereka yang memutarbalikkan Injil dan berusaha menyesatkan orang-
orang beriman. Surat tersebut mengingatkan kita bahwa kita hendaknj a jangan
heran apabila dewasa ini orang-orang seperti itu muncul. Seperti petut juk yang
diberikan Yudas, kita harus menghadapi situasi itu dengan berpega tg teguh
kepada kebenaran-kebenaran Injil dan dengan belas kasihan mel uangkau
mereka yang telah tertipu. Allah juga dapat memelihara kita dari kejatuhan
dan memberikan kita jalan masuk yang penuh kemenangan ke kehadi 'an-Nya.

Surat I, II dan III Yohanes

Kita telah melihat bahwa Petrus dan Yudea memperingatkan pembaca-
pembaca mereka terhadap para pengejek yang mengatakan hari Tuh 3D tidak
akan datang dan terhadap orang-orang sombong yang hidup dalam per cabulan.
Ketika waktu berlangsung terus, penipu-penipu lain muncul di antar l orang-
orang beriman. Mereka mengatakan bahwa Kristus sebenarnya tidal datang
dalam keadaan manusia (II Yohanes 7). Ketiga surat Yohanes ini ditulis untuk
mengajar orang-orang beriman yang sedang dipengaruhi ajaran-ajaran palsu
dari orang-orang jahat ini dan mengajarkan kepada mereka kebenaran-
kebenaran tentang keselamatan dan juga tentang penghidupan Kristen,

Yohanes, si Saksi Mata

Penulis I, II, dan III Yohanes adalah rasul Yohanes, orang sana yang
menulis Injil Yohanes dan kitab Wahyu. Beberapa tulisan sejarah menu ijukkan
bahwa la pergi ke Efesus setelah penghancuran Yerusalem pada tahun 70 T.M. Ia
melayani di kota itu dan daerah sekitarnya sampai ia dibuang ke pulau Patmos
sementara bagian akhir pemerintahan Domitianus, kaisar Roma (81-9t T.M.).
Rupanya ia dibebaskan setelah kematian Domitianus dan kembali ke daerah
Efesus dan terus melayani di sana. Ketiga Surat Kiriman ini barangkal i ditulis
antara tahun 85-90 T.M. dan pertama-tama dikirim kepada jemaat Jemaat
dan orang-orang beriman di Asia, yang pernah dilayani oleh Yohanes. Sebagai
seorang saksi mata kehidupan Kristus dan sahabat akrab-Nya, Yohanes berkata
dengan wibawa besar menentang orang-orang yang menyangkal [lia dan
kedatangan-Nya dalam keadaan manusia.
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Guru-guru Palsu

Yohanes telah memberi peringatan kepada orang-orang beriman terhadap
guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini tidak mengakui kebenaran bahwa Kristus
benar-benar telah menjadi manusia. Dalam pandangan mereka, zat (jasmani)
adalah jahat dan roh adalah baik. Mereka mengajar bahwa tidak mungkin bagi
Allah, yang baik, untuk menjadi manusia sungguh-sungguh dan dengan demi-
kian mempersatukan diri-Nya dengan zat jasmani. Beberapa di antara mereka
mengatakan bahwa Kristus hanya kelihatannya nyata, bahwa murid-murid meli-
hat hantu atau pandangan khayalan. Yang lain mengatakan bahwa suatu "roh
Kristus" turun ke atas manusia Yesus pada saat Ia dibaptis dan meninggalkan
Dia sebelum Ia disalibkan. Kedua pikiran ini mengingkari kebenaran bahwa
Yesus Kristus adalah Allah yang dinyatakan dalam keadaan manusia.

Beberapa guru palsu ini juga percaya bahwa orang harus berusaha untuk
meloloskan diri dari alam materi dan masuk alam rohani dengan jalan
memperoleh sejenis pengetahuan yang khusus. Ajaran palsu ini akhirnya
disamakan Gnostisisme. Bertentangan dengan gagasan-gagasan palsu ini,
Yohanes menggambarkan pengetahuan yang benar, yang memberi keyakinan
akan hidup kekal (lihat I Yohanes 2:3; 3:10, 14; dan 5:20, sebagai contoh). Ia
menandaskan bahwa keilahian dan kemanusiaan Kristus itu sempurna adanya
(I Yohanes 1:1, 2; 2:22, 23).

Surat I Yohanes

Yohanes adalah seorang penulis yang tegas. Dalam kisah Injilnya ia
menyatakan bahwa ia menulis kitabnya supaya orang-orang akan percaya pada
Kristus dan menerima hidup (Yohanes 20:31). Dalam Surat 1 Yohanes ia
mengatakan bahwa ia menulis demikian supaya orang-orang akan tahu bahwa
mereka memiliki hidup yang kekal (I Yohanes 5:13). Kedua maksud ini
berhubungan erat; Yohanes ingin membantu orang-orang percaya untuk
mengerti hubungan baru mereka dengan Allah dan memperoleh keyakinan akan
keselamatan. Kebenaran-kebenaran yang disampaikannya tentang Kristus
memberi jawaban kepada keragu-raguan yang ditimbulkan oleh para guru palsu.
6 Dalam buku catatan saudara buatlah suatu tabel seperti berikut. Bacalah
tiap ayat yang tercatat. Di samping tiap ayat, sebutlah dengan singkat kebenaran
yang disampaikan dalam bagian Alkitab itu. Dalam lajur yang terakhir, tulislsah
angka 1 jika kebenaran yang disampaikan itu menentang ajaran palsu bahwa
Kristus tidak datang dalam keadaan manusia. Tulislah angka 2 apabila kebe-
naran yang disampaikan menentang ajaran palsu bahwa Yesus itu bukan Anak
Allah (Kristus). Yang pertama telah dikerjakan sebagai contoh untuk saudara.
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KEBENARAN TENT ANG KRISTUS DALAM I YOHANES

1 Aya.vayat Kebenaran yang Disampaikan Ajarai

yang 1

~~ 7o/rM~S mettd~r, m~I11Btt dfHll11U,;"t Kn',;flq,

2:22

3:23-
4:H
4:15

I Palsu
litentang
.J ,---

Bersama dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran tentang KI istus, Yo-
hane. menekankan ketentuan dan kepastian yang dapat dimiliki orang percaya.
Ia menyebutkan dasar pengetahuannya sendiri (I Yohanes 1:1-4). Ia menerang-
kan pentingnya berjalan dalam terang (1:5-2:14) dan memperingatkan orang-
orang beriman terhadap hal mengasihi dunia dan diperdayakan oleh para anti-
krist .is (2: 15-27). Ia juga memberitahukan kepada mereka bagaimana mereka
dapat mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan (2:28-3: 11)) dan me-
nerangkan bagaimana mereka dapat tahu bahwa mereka ada dalam kebenaran
dan mengenal orang-orang yang tidak dalam kebenaran (3:11-4:6). Ia memerin-
tahkan mereka untuk saling mengasihi (4:7-21) dan memberikan kepastian kepa-
da mereka mengenai hubungan mereka dengan Allah (5: 1-21). Bacala 1 surat itu
dengan memakai ikhtisar berikut sebagai pedoman umum tentang isinya.

I YOHANES: KEYAKINAN UNTUK ORANG PERCAYJ\

I. Keyakinan dengan Jalan Mengetahui Kebenaran. Bacalah 1:1-4.

II. Keyakinan dengan Jalan Berjalan Dalam Terang. Bacalah 7:5-2:14.

III. Keyakinan dengan Jalan Memilik Urapan Allah. Bacala 12,'15-29.

IV. Keyakinan dengan Jalan Melakukan yang Benar. Bacal th 3:1-10.

V. Keyakinan dengan Jalan Menunjukkan Kasih Sejati. Bacak.n 3:11-20.

VI. Keyakinan dengan Jalan Mempunyai Roh. Bacalah 3:? 1--4:6.

VII. Keyakinan dengan Jalan Mengakui Kristus. Bacalah 4' 7-21.

VIII. Keyakinan dengan Jalan Melaksanakan Perintah Allah. Bacalah
5:1-12.

IX. Keyakinan dengan Jalan Tinggal dalam Kristus. Bacgla15:13-21.
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7 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR.
a Yohanes menulis Injil dan surat-suratnya dari segi pandangan seorang yang

mengenal Yesus dari kesaksian orang lain.
b Yohanes memberi peringatan mengenai guru-guru palsu yang tidak percaya

bahwa Kristus telah datang dalam keadaan manusia.
c Surat-surat Yohanes menunjukkan bahwa persoalan-persoalan utama di an-

tara orang-orang beriman yang disuratinya itu ialah: apakah orang bukan
Yahudi harus disunat atau tidak.

Surat II dan III Yohanes

Kedua dan ketiga Yohanes adalah surat-surat pribadi yang singkat. Yohanes
bermaksud untuk melanjutkannya dengan kunjungan tatap muka (II Yohanes
12; III Yohanes 13, 14). Kedua Yohanes ditujukan kepada seorang "Ibu yang
terpilih dan anak-anaknya" (II Yohanes 1). Ungkapan ini mungkin menunjuk
kepada seorang wanita dan anak-anaknya. Juga dapat berarti sebuah jemaat
dengan anggota-anggotanya (lihatlah misalnya ketika Paulus menggunakan kata
"ibu" dalam Galatia 4:26). Karena surat ini berakhir dengan menyebut seorang
"saudara (perempuan) yang terpilih", kemungkinan yang kedua kelihatannya
lebih mungkin. Bagaimanapun juga, keprihatinan Yohanes sudah jelas: ia ingin
agar orang-orang percaya berjalan dalam kebenaran dan kasih (ayat 1-6) dan
sama sekali menolak para antikristus yang menyangkal fakta bahwa Yesus
Kristus telah datang dalam keadaan sebagai manusia (ayat 7-13). Bacalah surat
itu dan kerjakanlah latihan yang berikut.

II YOHANES: BERJALAN DALAM KEBENARAN DAN KASIH

I.Menaati Perintab Allab untuk Mengasibi. Bacalah ayat 1-6.

II. Menolak Guru-guru Palsu yang Menyangkal Kristus. Bacalah ayat
7-13.

8 Menurut II Yohanes 9-10, apakah orang-orang percaya dituntut memberi
tumpangan kepada semua orang? Terangkan jawaban saudara.

Surat III Yohanes ditujukan kepada Gayus, kawan Yohanes. Surat itu juga
membicarakan pokok kesediaan menerima tamu. Akan tetapi, dalam hal ini
kesediaan menerima tamu yang dimaksud Yohanes adalah yang akan ditun-
jukkan kepada saudara-saudara Kristen. Rupanya ada orang-orang tertentu yang
mengadakan perjalanan karena nama Kristus (III Yohanes 7). Diotrefes, yaitu
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pemimpin jemaat di mana Gayus menjadi anggota, menolak untuk niembantu
orang-orang ini (ayat 9-10). Demetrius boleh jadi salah seorang dari saudara-
saudara yang bepergian itu, yang membawa surat Yohanes kepada Gayus.

Dalam suratnya Yohanes memuji Gayus karena memberi tt.mpangan
kepada saudara-saudara yang bepergian itu (III Yohanes 1-8). Ia mengatakan
akan menyingkapkan kegiatan-kegiatan Diotrefes yang menghalang itu (ayat
9-10) Ia memberi dorongan kepada Gayus dalam kehidupan Kristennya dan
memuji kebaikan Demetrius (ayat 11-14). Bacalah surat itu dan ke 'jakanlah
latihan yang berikut.

III YOHANES: MELAKSANAKAN KERAMAHTAMAHAN KJUSTEN

I.Pujian bagi Seorang Tuan Rumah yang Setia. Bacalah ayat 1-8.

II. Peringatan kepada Seorang Musuh yang Angkuh. Bacalah ayat 9-10.

III. Penghargaan Terhadap Seorang Pekerja yang Baik. Bae 'Ilah ayat
11-14.

9 Menurut III Yohanes 8, orang-orang yang menunjukkan keramat tamahan
kepada orang-orang percaya yang mengadakan perjalanan karena nan la Kristus

Surat I, II, III Yohanes memberikan sekilas pandangan ke dalam hati murid
"yang dikasihi Yesus" (Yohanes 21:20). Bagi dia, kebenaran dan kasih itu tak
terpisahkan. Orang-orang yang mengetahui kebenaran adalah orang-or ang yang
mengasihi, dan mereka yang mengasihi adalah orang-orang yang mengetahui
kebenaran. Ia mempunyai patokan-patokan yang tertinggi untuk keduanya.
Masing-masing menemukan pengungkapan yang sempurna dalan I pribadi
Kristus Sendiri (I Yohanes 4:16; 5:20).

Bersama-sama, maka kitab-kitab II Petrus, Yudas, dan ketiga Surat
Kiriman Yohanes merupakan suatu pertahanan yang kuat terhada» ajaran-
ajaran palsu dan perbuatan-perbuatan salah. Semuanya itu meno.ong kita
mengerti beberapa persoalan yang timbul dalam gereja selama abad pertama
dan bagaimana para pemimpin menanggapinya. Tambahan pula, surat-surat
ini menunjukkan bahwa pentinglah bagi orang-orang beriman untuk ticak hanya
mengetahui kebenaran, tetapi juga menguji mereka yang menyatakan dirinya
itu guru, supaya mengetahui apakah mereka itu benar-benar pengikui Kristus.
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GEREJA MENGHARAPKAN KEDATANGAN KRISTUS KEMBALI:
KITAB WAHYU

Tujuan 2. Mengenali segi-segi latar belakang sejarah, ciri-ciri kesasteraan, dan
berita keseluruhan kitab Wahyu.

Kitab Wahyu merupakan klimaks yang tepat untuk Perjanjian Baru (dan
untuk seluruh Alkitab). Kitab ini menyatakan bahwa Yesus Kristus, Juruselamat
yang lahir dalam keadaan tidak dikenal dan ditolak oleh manusia, pada suatu
hari akan kembali ke bumi dengan kuasa dan kemuliaan yang besar sebagai
rajanya yang sah. Ia juga menandaskan bahwa semua maksud Allah akan
digenapi. Kita akan mempelajari latar belakang, ciri-ciri khas, isi, dan
tafsirannya.

Latar Belakang

Orang-orang Yahudi di Palestina terus-menerus memberontak melawan
orang Roma yang memerintah negeri mereka. Ketika pemberontakan ini men-
ingkat dan meluas menjelang akhir tahun OO-an,tentara Roma masuk untuk
menghancurkannya. Galilea ditaklukkan. Kemudian kota Yerusalem dikelilingi
dan dikepung. Di dalam tembok-tembok kota beribu-ribu orang Yahudi mati
karena kelaparan dan penyakit. Beribu-ribu lagi dibunuh oleh orang-orang
Roma. Akhirnya, setelah menentang orang Roma selama beberapa tahun,
Yerusalem jatuh pada tahun 70 T .M. Bait suci yang indah megah dibinasakan,
tanpa meninggalkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain seperti yang
dinubuatkan oleh Yesus (Matius 24:2). Bertahun-tahun sebelumnya Ia telah
memperingatkan para pengikut-Nya untuk lari dari kota itu bila peristiwa-
peristiwa tertentu terjadi (Matius 24:15-25). Rasul Yohanes mungkin berada
di antara orang-orang yang meninggalkan kota itu sebelum terlambat. Seperti
yang telah kita sebutkan, kelihatannya ia pergi ke Efesus pada tahun 69 atau
70 T.M. dan bekerja di situ dan di daerah-daerah sekitarnya.

Selama tahun-tahun setelah kejatuhan Yerusalem, sikap Roma terhadap
orang-orang Kristen berubah dari kecurigaan kepada kebencian. Kebencian ini
mula-mula dinyatakan oleh Nero, yang menuduh orang-orang Kristen mem-
bakar kota Roma pada tahun 64 T.M. dan membunuh banyak dari mereka.
Kemudian kebencian itu dinyatakan dengan cara-cara lain. Orang-orang Kristen,
yang sebelumnya telah diajar untuk tunduk kepada kekuasaan yang memerin-
tah (Roma 13:1), sekarang mendapatinya tak mungkin untuk menaati penguasa-
penguasa itu.

Kaisar Domitianus (tahun 81-96 T.M.) menuntut agar ia disembah sebagai
dewa, dan orang-orang yang menolak untuk berbuat demikian dianiaya.
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Mungkin sekali Yohanes adalah seorang dari mereka. Mungkin inila i alasan-
nya ia dibuang ke pulau Patmos selama bagian akhir pemerintahan D<mitianus
(Wah \u I:9). Sementara ia di sana Allah memberikan kepadanya ~Ul'.LUpesan
untuk orang-orang beriman di Asia yang sedang ditindas oleh nega ra Roma
yang lalim. Namun demikian, pesan Allah itu bukan untuk mereka saj 1, karena
di dalamnya terkandung suatu penglihatan tentang Kristus dan kemenangan-
nya yang akhir yang perlu dilihat oleh tiap-tiap orang Kristen.

10 Selesaikanlah yang berikut dengan mengisi kata atau kata-kata yt.ng tepat.

Kelih uannya bahwa setelah pembinasaan kota.......................... . .........

Yohanes melayani di daerah :ampai ia

..................... ke pulau selama pem erintahan

Dormuanus, Pada waktu Yohanes menulis kitab Wahyu, sikap Roma terhadap

agam ii Kristen adalah sikap Orang-orang Kristen

tidak dapat mematuhi kaisar Domitianus karena ia memerintahka, mereka

untuk ..

Ciri-dri Khas

Yohanes mengungkapkan pesan yang diterimanya itu dalar n bentuk
karangan yang disebut apokaliptis (beberapa bagian kitab Daniel dalam Per-
janjian Lama mempunyai bentuk ini). Dalam jenis karangan ini, sering kali
benda-benda dipakai untuk menggambarkan hal-hal lain. Misalnya Yohanes
melihat Kristus di tengah-tengah kaki dian dari emas (Wahyu 1:12, 13). Beberapa
ayat Kemudian, kita membaca bahwa ketujuh kaki dian emas itu melai nbangkan
ketujuh jemaat yang harus disurati oleh Yohanes (1: 10, 11,20). Dalam karangan
apokaliptis beberapa angka juga mungkin mempunyai arti lain. Misalnya, angka
tujuh sering berbicara tentang kesempurnaan. Kenyataan bahwa T ihan ber-
firman kepada tujuah jemaat (1: 11) berarti bahwa pesan itu bukan ~aja untuk
mere ka tetapi juga untuk seluruh gereja. Kenyataan bahwa ada tuju I} meterai,
sangkakala, dan malapetaka (cawan) berarti bahwa segala hukuman dan maksud
Allah untuk bumi ini akan diselesaikan (lihat 6:1; 8:2; 15:1; 16:1)

Di samping mempunyai beberapa ciri apokaliptis, kitab Wahyu n empunyai
hubu ngan erat dengan tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Sudah past I Yohanes
benar-benar mengetahui tentang tulisan-tulisan itu. Dalam kitabny 1 terdapat
lebib dari 275 penunjukan kepada berbagai ayat Perjanjian Lama. Akan tetapi,
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Yohanes tidak hanya mengutip dari Perjanjian Lama. Ia menggabungkan
lambang-lambang dan gambaran-gambaran yang dipakai Perjanjian Lama
dalam cara-cara baru yang dengan kuat menyampaikan kebenaran-kebenaran
nubuat yang dinyatakan Roh Allah kepadanya.

11 Bandingkanlah gambaran pohon kehidupan dalam Kejadian 2:9; 3:22-24;
dan Wahyu 22: I, 2, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam buku
catatan saudara.
a Kejadian 3:22-24 memberitahukan bahwa Adam dan Hawa diizinkan makan

dari pohon kehidupan setelah mereka berbuat dosa. Apa yang dikatakan
Yohanes tentang pohon kehidupan dalam Wahyu 22:2?

b Pada hemat saudara, apakah alasan bagi perbedaan ini;

12 Berikut ini diberikan empat ayat dari kitab Wahyu. Lingkarilah huruf di
depan tiap ayat yang merupakan contoh khusus dari tulisan apokaliptis.
a Berbahagialah ia yang membacakan ... kata-kata nubuat ini (l:3).
b Tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta itu: Itulah ketujuh Roh Allah

(4:5).
c Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh

dan berkepala tujuh (13: 1).
d Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku (22: 12).

Isi dan Ikhtisar

Isi kitab Wahyu dapat dibagi dalam empat bagian yang berisi empat
penglihatan utama yang dilihat Yohanes. Tiap penglihatan ini mulai dengan
kata-kata "dikuasai oleh Roh" atau "dalam roh" (Wahyu 1:10; 4:2; 17:1-3;
21:9-10).

Dalam penglihatan pertama (Wahyu 1:10-3:22) Yohanes melihat Kristus
di tengah-tengah jemaat-jemaat. Yohanes kenal jemaat-jemaat ini, karena ter-
dapat di daerah Efesus di Asia Kecil, tempat pelayanannya setelah ia mening-
galkan Yerusalem. Kristus memberikan kepada Yohanes pesan-pesan yang cocok
sekali untuk jemaat-jemaat ini, yang mengungkapkan kepada masing-masing
suatu segi tertentu dari sifat-Nya. Misalnya, kepada jemaat di Smirna, Ia ber-
firman sebagai "Yang Awal dan Yang Akhir" (2:8). Kepada jemaat di Laodikia
Ia berfirman sebagai "Saksi yang setia dan benar" (3:14).
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Dalam penglihatan kedua (Wahyu 4:1-16:21), Yohanes melihat takhta
Allah .ii surga dan Kristus sebagai Anak Domba yang layak membuka gulungan
kitab 'rang ada dalam tangan Allah. Yohanes menggambarkan isi tiap meterai
gulungan kitab itu. Meterai yang ketujuh meliputi tujuh sangkakala. Ketujuh
sangkakala ini disusul oleh tujuh malapetaka atau tujuh cawan murka.
Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ketujuh meterai, sangkakala, dan
malapetaka itu menggambarkan segi-segi hukuman Allah atas b imi dan
kehendak-Nya bagi orang-orang tebusan. Kristus diperlihatkar dalam
penglihatan ini sebagai yang berwewenang untuk melaksanakan maksuc -maksud
Allah

Dalam penglihatan ketiga (Wahyu 17:1-21:8) Yohanes meliha . Kristus
sebagai penakluk raja-raja jahat di bumi dan tentara mereka. Ia mendengar
ratapan atas Babel dan melihat pembinasaannya. Ia juga melihat kebinasaan
Iblis yang terakhir, penghukuman orang-orang mati, dan bangkit b,ITUserta
bumi haru. Penglihatan ketiga ini menunjukkan Kristus sebagai yang menang,
oknum yang membawa sejarah dunia kepada penyelesaiannya yang akhir.

Iralam penglihatan keempat Yohanes melihat mempelai perempuan Kristus
- Yerusalem baru (Wahyu 21:9-22:5). Dalam penglihatan ini Krist rs diper-
tunjuk kan sebagai bait suci dan terang kota itu, tempat kediaman sekalian orang
yang 'lamanya tertulis dalam kitab kehidupan-Nya.

Bacalah kitab Wahyu dengan memakai ikhtisar berikut sebagai pedoman,

WAHYU: KRISTUS YANG MENANG

I. Pendahuluan: Salam dan Pujian. Bacalah 1:1-8.

II. Penglihatan Pertama: Kristus Berfirman kepada Jemaal-jemaat.
Bacalah 1:9-3:22.

III. Penglihatan Kedua: Kristus Mengendalikan Peristiwa-l>eristiwa
Dunia. Bacalah 4:1-16:21.

IV. Penglihatan Ketiga: Kristus Menaklukkan Kuasa-kuasa Kt'jahatan.
Bacalah 17:1-21:8.

V. Penglihatan Keempat: Kristus Memerintah Atas Tak lita-Nya.
Bacalah 21:9-22:5.

VI. Penutup: Tantangan dan Undangan. Bacalah 22:6-21.
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13 Dalam buku catatan saudara, tulislah jawaban singkat untuk tiap per-
tanyaan berikut ini mengenai empat penglihatan dalam kitab Wahyu. Pasal-
pasalnya diberikan untuk membantu saudara.
a Penglihatan pertama: Dalam pesan-Nya kepada ketujuh jemaat itu, setiap

kali Kristus memberikan janji-janji-Nya kepada siapakah (pasal 2-3)?
b Penglihatan kedua: Mengapa Kristus berlayak untuk membuka gulungan

kitab itu (pasal 5)?
c Penglihatan ketiga: Berapa malaikat yang diperlukan untuk membelenggu

Iblis dan mencampakkannya ke dalam jurang maut (pasal 20)?
d Penglihatan keempat: Siapakah yang akan dapat memasuki Kota Kudus itu

(pasal 21)?

Arti
Karena bentuk dan pokok uraiannya itu. kitab Wahyu sukar untuk

dimengerti. Sudah bertahun-tahun para ahli yang saleh mempunyai pendapat
yang berbeda-beda (dan kadang-kadang yang bertentangan) mengenai artinya.
Kita akan memeriksa empat tafsiran yang terpenting mengenai isinya. Kemu-
dian kita akan membicarakan pesan kitab itu bagi para pembacanya yang mula-
mula dan pesannya bagi kita dewasa ini.

Empat Macam Tafsiran
Aliran pemikiran preteristis (preterit = masa lampau) menganggap bahwa

kitab Wahyu hanya berhubungan dengan waktu yang terdekat dengan saat
penulisannya. Menurut pandangan ini, kitab tersebut tidak mempunyai arti
nubuat bagi masa depan. Ia hanya memberi gambaran yang hidup tentang per-
juangan gereja dengan kuasa Roma yang tidak percaya Tuhan. Pandangan ini
baik karena mengemukakan arti kitab itu bagi pembaca-pembacanya yang mula-
mula. Akan tetapi, ia juga lemah karena tidak menerangkan banyak dari
peristiwa-peristiwa yang dilihat Yohanes, yang belum lagi terjadi, seperti
pemerintahan Kristus dengan orang-orang syahid (Wahyu 20:4-6).

Aliran pemikiran idealistis percaya bahwa kitab Wahyu adalah gambaran
simbolis tentang pertentangan yang berlangsung antara kebaikan dan kejahatan.
Orang-orang yang menganut pandangan ini mengatakan bahwa maksud
sebenarnya kitab itu adalah menyatakan sifat Allah dan kuasa Kristus sebagai
Juruselamat. Ini suatu maksud yang penting. Namun demikian, aliran idealis
ini salah karena tidak percaya bahwa lambang-lambang yang terdapat dalam
kitab ini dapat juga menunjuk ke muka kepada peristiwa-peristiwa khusus di
masa depan. Ia juga mengabaikan kenyataan bahwa banyak nubuat Alkitab
yang diberikan dalam bentuk simbolis telah digenapi, seperti beberapa nubuat
yang terdapat dalam kitab Yehezkiel dan Daniel.
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Aliran pemikiran historistis melihat lambang-lambang dalam kitah Wahyu
sebagai ramalan sejarah gereja dari Hari Pentakosta sampai Kristus datung kem-
bali. Dalam pandangan ini, lambang-lambang dalam kitab itu di hu »ungkan
dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang bertalian dengan gereja, beberapa di
antaranya kini sudah terjadi. (Misalnya, meterai-meterai, sepe ti yang
diterangkan dalam pasal 6, ditafsirkan seperti menandakan kejatuhan
Kekaisaran Roma, penganiaya orang Kristen pada abad pertama.) Ora ig-orang
yang menganut pandangan ini mempunyai banyak perselisihan pahai n antara
merek i) sendiri karena metode mereka membolehkan satu simbol melam bangkan
apa saja dari beberapa peristiwa atau orang. Karenanya tak mungkir mereka
mencapai suatu pengertian yang pasti tentang berita kitab itu.

Aliran pemikiran futuristis mempertahankan bahwa sebagian terbesar
penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada Yohanes itu berkenaan dengan
peristiwa-peristiwa masa depan. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam
pasal 4-19 akan terjadi dalam periode beberapa tahun menjelang kedatangan
Kristus kembali. Periode ini disebut "Kesengsaraan Besar". Dalam pandangan
ini, misalnya, binatang dalam pasal 13 melambangkan pemerintahar sedunia
dan pe lacur (Babel) dalam pasal 17 melambangkan agama palsu yang rkan ada
pada waktu Kristus kembali. Beberapa penganut aliran ini mengatakan bahwa
ketujuh jemaat dalam pasal2 dan 3 menggambarkan ketujuh masa sejarah gere-
ja maupun tujuh jemaat yang sesungguhnya yang disurati Yohanes

14 Cocokkanlah tafsiran di sebelah kanan dengan tiap keterangan atau con-
toh dj sebelah kiri.

.... a Peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu adalah sebagai
suatu penanggalan sejarah gereja dari Hari Pentakosta
sampai kedatangan Kristus kembali.

.... b Semua peristiwa yang digambarkan dalam kitab
Wahyu telah terjadi tidak lama setelah kitab tersebut
ditulis.

c Kejatuhan Babel dalam pasal 18 akan terjadi men-
jelang kedatangan Kristus kembali.

d Belalang-belalang di pasal9 melambangkan kejahatan
dalam pertarungan kekal antara kebaikan dan keja-
hatan.

e Dua orang saksi dalam pasal 11 akan bernubuat
selama masa Kesengsaraan Besar.

1) Pr eteristis
2) Id .alistis
3) Hi storistis
4) Ft turistis

Banyak orang Kristen yakin bahwa bagian terbesar kitab Wahyu hendaknya
ditafsirkan sesuai dengan pandangan futuristis, teristimewa pasal4-22. Tafsiran
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futuristis mungkin pendekatan yang terbaik, karena membolehkan nubuat-
nubuat di kitab Wahyu dipadukan dengan nubuat-nubuat lain di Alkitab.
Mereka yang menganut pandangan ini dapat menunjukkan bagaimana nubuat-
nubuat dalam Kitab Wahyu meluaskan nubuat-nubuat yang sebelumnya.

Misalnya, dalam Daniel7:13 dan Kisah 1:11 kita membaca bahwa Yesus
akan kembali ke bumi. Tafsiran pandangan!uturistis mengatakan bahwa ber-
bagai bagian dalam kitab Wahyu, seperti Wahyu 19:11-21, memberikan lebih
banyak seluk beluk tentang bagaimana Ia akan kembali dan apa yang akan ter-
jadi bila Ia kembali. Lagi pula, tafsiran pandangan!uturistis ini menunjukkan
bahwa penglihatan Yohanes tentang kedatangan Kristus, kebangkitan orang
mati, dan pemisahan terakhir antara orang-orang yang selamat dan yang
terhilang bukanlah gagasan-gagasan saja, melainkan menggambarkan peristiwa-
peristiwa yang sungguh, yang betul-betul akan terjadi.

Pesan untuk Waktu Lalu dan Sekarang

Bagi jemaat-jemaat di Asia Kecil, Kitab Wahyu berisi pesan yang memberi
dorongan dan peringatan. Ketujuh surat itu menyatakan bahwa ada orang-orang
beriman yang membiarkan ajaran palsu dan menjadi lalai dan acuh tak acuh
terhadap hal-hal rohani (Wahyu 2:4, 14-16, 20; 3:1-3, 15-18). Kristus
menasihatkan orang-orang beriman ini untuk menanggapi disiplin-Nya dan
membaharui pengabdian mereka kepada-Nya. Surat-surat itu juga menunjuk-
kan bahwa beberapa orang beriman sedang mengalami aniaya yang hebat (2:3,
9, 13). Nubuat-nubuat dalam kitab ini membesarkan hati mereka dengan menun-
jukkan bahwa pada suatu hari Allah akan menghukum orang fasik dan memberi
pahala kepada orang yang setia. Simbol-simbol tertentu dalam kitab Wahyu
mungkin dikenal oleh orang-orang beriman ini sebagai menunjuk kepada
peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang mereka tahu. Misalnya, dalam
binatang di pasalI3 mungkin sekali mereka melihat suatu gambar negara Roma
yang sedang menganiaya mereka. Mereka mendengar bahwa doa dan penderi-
taan mereka diketahui Allah (6:9-11; 8:4; 14:13). Mereka mendapati bahwa
orang-orang syahid akan memerintah bersama Kristus (20:4), dan bahwa Allah
sendiri akan menghapus segala air mata (21:3, 4). Melalui nubuat itu
diberitahukan bahwa mereka perlu sabar dan setia, karena Allah akan
menghukum binatang itu (Wahyu 13:10; 20:10).

Kitab Wahyu juga mempunyai pesan bagi kita, karena kitab itu
dimaksudkan untuk seluruh gereja. Kita seharusnya dengan sepenuh hati
menerima dan menanggapi kata-kata peringatan, nasihat, dan dorongan yang
diberikannya. Mungkin adakalanya, seperti jemaat di Efesus, kita perlu ber-
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tobat Jan membaharui pengabdian kita kepada Kristus (Wahyu 2:4-6). Mungkin
juga, adakalanya kita menderita kesukaran dan kemiskinan seperti orang-orang
beriman di Smirna (2:8-11). Pada saat-saat seperti itu janji-janji dalam kitab
Wahyu dapat sangat menghibur kita, karena memberikan penglihatan tentang
rumah kekal kita dan menjamin bahwa sekali kelak Allah akan m. .nghapus
segala air mata (21:3, 4; 22:3-5).

Nubuat-nubuat kitab Wahyu juga mempunyai arti penting t agi kita.
Benarlah bahwa beberapa di antaranya menubuatkan situasi yang ikan ada
segera setelah nubuat-nubuat itu ditulis. Akan tetapi, kelihatannj a bahwa
nubuat-nubuat yang sama ini juga menunjuk kepada peristiwa-perisl iwa yang
akan terjadi pada akhir zaman.

Nubuat-nubuat itu sama seperti nubuat lain di Alkitab yang mempunyai
penggenapan ganda. Misalnya, dalam Kejadian 46:4 dan 50:24 kita membaca
bahwa pada suatu hari keturunan Yakub akan keluar dari Mesir. Kerm dian hari
hal ini benar-benar terjadi ketika Musa membawa mereka ke luar (Kel iaran 12:
31-42 I, Lama kemudian, nubuat ini digenapi lagi ketika seorang ketur man lain
Yakub, yaitu Yesus Kristus, keluar dari Mesir juga (Hosea 11:1; Mat us 2:15).

Dalam cara serupa beberapa nubuat di kitab Wahyu mempunyai peng-
genapan ganda. Misalnya, banyak ahli Alkitab percaya bahwa nubua l tentang
binatang dalam pasal13 menunjuk kepada dua hal: 1) pemerintah Rorr.awi yang
ada pada waktu Yohanes menulis, dan 2) pemerintah dunia yang akan nemerin-
tah selama masa menjelang kedatangan Kristus kembali. Nubuat ini mengan-
dung peringatan bagi kita. Sama seperti orang-orang Kristen yang mi.la-mula,
kita harus berhati-hati agarjangan patuh dan setia kepada kuasa apa run yang
menuntut penyembahan yang harus diberikan kepada Allah saja (Wah) u 13:5-8;
15:2). Nubuat-nubuat lain dalam kitab Wahyu, seperti yang terdap st dalam
pasal 20-22, akan mempunyai satu penggenapan saja, karena mereka herkaitan
dengan kekekalan dan hari 'kiamat.

15 Nubuat yang mempunyai (atau mungkin mempunyai) penggenap ln ganda
adalah nubuat yang
a) benar-benar mempunyai satu arti utama saja, bagaimanapun juga be ntuknya.
b) mengutip paling sedikit dua kali dari Perjanjian Lama.
c) menunjuk kepada dua peristiwa serupa yang dipisahkan oleh suatu ma ia waktu.
d) mempunyai satu arti bagi orang-orang Kristen, dan arti lain bagi ora ng-orang

tidak beriman.

Kita tidak boleh heran bahwa nubuat-nubuat kitab Wahyu sering kali sulit
untuk dipahami. Akan tetapi, kita dapat mengharapkan bahwa arti! Iya akan
menjadi jelas apabila tiba waktunya untuk penggenapannya, seperti ya! tg terjadi
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dengan nubuat-nubuat lain dalam Alkitab. Akan tetapi, penyajian kitab ini ten-
tang Kristus yang menang, peringatan-peringatan terhadap kernurtadan, nasihat-
nasihat untuk mengabdikan diri, dan panggilan untuk bersekutu dapat
dimengerti oleh semua orang Kristen, pada waktu apa pun dan di mana pun
mereka hidup.

16 Pendekatan futuristis kepada kitab Wahyu adalah baik karena
a) menerangkan bagaimana segala peristiwa yang digambarkan ada hubungan

dengan ketujuh jemaat bersejarah di Asia.
b) memberikan gambaran yang terperinci tentang sejarah gereja dari Hari Pen-

takosta sampai sekarang.
c) membuktikan bahwa sebagian terbesar nubuat-nubuatnya adalah gambaran-

gambaran simbolis tentang perang antara kebaikan dan kejahatan.
d) membolehkan nubuat-nubuatnya dipersatukan dengan dan meluaskan

nubuat-nubuat sebelumnya dalam Alkitab.

17 Orang yang mempunyai pengertian yang baik tentang kitab Wahyu seperti
yang dijelaskan dalam pasal ini akan mengatakan:
a) "Banyak dari peringatan-peringatan dan perintah-perintah yang diberikan

dalam surat-surat kepada ketujuh jemaat itu dapat diterapkan pada
kehidupan orang-orang beriman dewasa ini."

b) "Karena nubuat-nubuat kitab Wahyu diberikan dalam bahasa simbolis, maka
mereka tidak menunjuk kepada orang-orang atau peristiwa-peristiwa yang
sungguh,"

c) "Sebagian terbesar isi kitab Wahyu kurang penting bagi orang-orang Kristen
yang tidak menderita aniaya atau kesusahan."

d) "Kitab Wahyu berisi kebenaran tentang Kristus dan kemenangan-Nya yang
sempurna yang perlu diketahui oleh semua orang Kristen."

Kitab Wahyu mengakhiri Perjanjian Baru - dan seluruh Alkitab - dengan
nada kemenangan dan peringatan. Kitab itu memberikan suatu gambaran yang
hidup tentang kemenangan Juruselamat kita dan mencatat kata-kata Tuhan yang
terakhir kepada kita yang didengar oleh Yohanes, "Ya, Aku datang segera"
(Wahyu 22:20). Marilah kita memperhatikan pesannya dan bersiap-siap untuk
peristiwa-peristiwa yang dinubuatkannya, serta melayani Kristus dengan segenap
kekuatan kita dan memberitakan Injil-Nya ke segala pelosok dunia ini.
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soal-soal untuk menguji diri

1 MENCOCOKKAN. Cocokkanlah surat kiriman atau kitab di sebelah kanan
dengan judul ikhtisar dan tiap fakta tentang latar belakang sejarah arau isinya
di sebelah kiri.

•..• II Memuji Gayus karena menolong saudara-saudara
Kristen yang dalam perjalanan

b Judul: Kepastian untuk Orang Percaya

c Ditulis dalam gaya yang disebut apokaliptis

d Judul: Menghadapi Kemurtadan

e Judul: Melaksanakan Keramahtamahan Kristen

f Sebagian isinya serupa dengan isi Surat Yudas

li: Judul: Kristus yang Menang

h Ditulis untuk memberikan kepada orang-orang
beriman kepastian tentang hidup kekal dan
menentang guru-guru yang mengatakan bahwa
Kristus bukan orang yang sungguh.

Judul: Pengetahuan Kristen yang Benar

.... j Judul: Berjalan dalam Kebenaran dan Kasih

•• •. II. Memperingatkan seorang wanita yang terpilih un-
tuk tidak menyambut guru-guru palsu.

1) II Petrus
2) Yuda"
3) I yat anes
4) II Yo ranes
5) III y, ihanes
6) Wah)ll

1 Cocokkan surat kiriman atau kitab di sebelah kanan dengan uap kalimat
yang menerangkan keadaan orang-orang beriman yang diuraikan oleh surat
kiriman atau kitab itu di sebelah kiri.

•... II Orang-orang beriman ini termasuk anggota tujuh
jemaat yang berlainan di Asia. Di antara mereka
ada yang menjadi lalai secara rohani dan acuh tak
acuh, dan ada yang lain yang menderita aniaya
dan mati syahid.

•••• IIJ Orang-orang beriman ini telah dipengaruhi oleh
guru-guru palsu yang menyangkal kemanusiaan
sejati dan keilahian Kristus yang sempurna.

1) Yudas
2) III Yohanes
3) Wah TU
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.... c Orang-orang beriman ini perlu diperingatkan
terhadap guru-guru bejat yang dengan sembunyi-
sembunyi telah menyusup di antara mereka dan
menyangkal Kristus .

.... d Orang-orang beriman ini hidup selama masa
Domitianus, Kaisar Roma, yang menuntut agar
mereka menyembah dirinya.

PILIHAN GANDA. Pilihlah satu susunan kata yang paling tepat menyempur-
nakan setiap kalimat yang berikut.

3 Andaikata saudara perlu mengajarkan kebenaran-kebenaran pokok tentang
keselamatan kepada sekelompok orang yang belum lama percaya Tuhan. Kitab
yang paling cocok untuk dipakai dalam pelajaran saudara adalah
a) II Petrus c) III Yohanes
b) I Yohanes d) Wahyu

4 Pandangan kitab Wahyu yang paling mudah membolehkan nubuat-
nubuatnya dipadukan dengan nubuat-nubuat lain di Alkitab adalah
a) pandangan preteristis. c) pandangan idealistis.
b) pandangan historistis. d) pandangan futuristis.

5 Suatu gambaran yang hidup tentang guru-guru palsu dan hukuman yang
menantikan mereka terdapat dalam surat
a) II Yohanes. b) III Yohanes. c) Yudas.

6 Dalam Wahyu 1:12-13 Yohanes mengatakan bahwa ia melihat Kristus di
tengah-tengah tujuh kaki dian emas. Ayat-ayat ini adalah suatu contoh
a) perlambang apokaliptis.
b) nubuat dengan penggenapan rangkap.
c) tulisan sejarah.

7 Alasannya banyak nubuat dalam kitab Wahyu tidak jelas adalah karena
a) Allah tidak bermaksud agar kita mengerti nubuat-nubuat itu.
b) waktunya belum tiba bagi penggenapannya.
c) nubuat-nubuat itu ditulis beratus-ratus tahun lalu.
d) nubuat-nubuat itu ditujukan kepada orang-orang percaya di Asia Kecil.

8 KRONOLOGI. Susunlah peristiwa-peristiwa berikut ini dalam urutan sejarah
dengan menulis angka 1di depan peristiwa yang terjadi pertama-tama, 2 di
depan peristiwa yang terjadi berikutnya, dan demikian seterusnya.
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a Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu.

b Yerusalem jatuh dan bait suci dihancurkan.

c Rasul Yohanes dibuang ke Patmos.

.... d Nero membakar Roma dan mempersalahkan orang-orang Kl isten.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 bekerja bersama-sama dengan mereka untuk kebenaran. (Jawabar saudara
harus serupa.)

1 c) akan menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka.

10 Yerusalem, Efesus, dibuang, Patmos, membenci, menyembah dirinya
sebagai dewa.

2 saksi mata, firman, atas nama Allah. (Jawaban saudara hendaknya serupa.)

11 a Ia mengatakan bahwa daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan
bangsa-bangsa.

b Jawaban saudara. Menurut saya alasan bagi perbedaan ini ialah bahwa
Kristus telah menyingkirkan dosa dari bangsa-bangsa Itu dan
menyediakan pohon kehidupan itu bagi mereka.

3 a) hari Tuhan ... bertobat.

12 b Di hadapan takhta .' .. Allah (4:5).
c Lalu aku melihat seekor binatang ... berkepala tujuh (13: I .

4 a Mereka masuk dengan sembunyi-sembunyi.
b Mereka menukarkannya dengan ketidaksusilaan.
c Mereka menyangkal Yesus Kristus.
d Mereka menolak kekuasaan.
e Mereka membanggakan diri mereka sendiri.
f Mereka tidak memiliki Roh Kudus.

13 a Ia memberikan janji-janji itu kepada orang yang menang (2:7, 11, 17,
26; 3:5, 12, 21).

b Ia layak karena Ia telah disembelih dan telah membeli orang-or ang bagi
Allah dengan darah-Nya (5:9).

c Satu (20:1-3).
d Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Dom-

ba akan dapat memasuki Kota Kudus itu (21:27).
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5 a 3) iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus (ayat 3).
b 5) apa yang dikatakan oleh rasul-rasul (ayat 17).
c 1) Roh Kudus (ayat 20).
d 4) kasih Allah (ayat 21).
e 2) mereka yang ragu-ragu (ayat 22, 23).

14 a 3) Historistis.
b 1) Preteristis.
c 4) Futuristis.

6 Tabel saudara hendaknya serupa dengan yang berikut:

d 2) Idealistis.
e 4) Futuristis.

KEBENARAN TENTANG KRISTUS DALAM I YOHANES

Penunjukan Kebenaran yang Disampaikan Ajaran Palsu
Ayat yang Ditentang

1:1-3 Yohanes mendengar, menjamah dan melihat Kristus 1

2:22 Pendusta-pendusta menyangkal bahwa Yesus adalah 2
Kristus

3:23 Kita harus percaya akan nama Anak Allah, Yesus Kristus 2

4:1-3 Roh yang berasal dari Allah mengatakan bahwa Yesus 1
Kristus telah datang sebagai manusia.

4:15 Allah diam di dalam mereka yang mengaku bahwa Yesus 2
adalah Anak Allah.

15 c) Menunjuk kepada dua peristiwa serupa yang dipisahkan oleh suatu masa
waktu.

7 a Salah.
b Benar.
eSaiah.

16 d) membolehkan nubuat-nubuatnya ... nubuat-nubuat sebelumnya dalarn
Alkitab.

8 Tidak. Orang-orang beriman tidak boleh memberi tumpangan kepada guru-
guru palsu yang menyangkal Kristus. (Jawaban saudara hendaknya serupa.)

17 a "Banyak dari peringatan-peringatan ... dewasa ini."
d "Kitab Wahyu ... yang perlu diketahui oleh semua orang Kristen."


