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Wahyu 15: 
Mendeskripsikan penghakiman terakhir yang dilakukan Tuhan di bumi.
Merupakan sebuah penghakiman yang mengerikan dan juga hukuman yang
akan di berikan ke bumi ini  sebelum Dia benar-benar menghancurkannya.
Ini  adalah tujuh malapetaka terakhir dari  Allah di bumi.  Hal ini  berbicara
tentang kemarahan Allah yang kudus.  Selama beribu-ribu tahun manusia
berdosa melawan Tuhan namun Tuhan tetap sabar.  Namun pada akhirnya
kemarahan Tuhan menghancurkan dunia.  Dia membuat langit dan bumi
baru.  
Adegan pertama - malaikat Allah sudah siap menumpahkan cawan murka
Allah ke bumi.

"SEGALA YANG BERNAFAS
MEMUJI TUHAN"

Wahyu 15:1-4
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Wahyu 15: 1, “Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib:
tujuh malaikat  dengan tujuh malapetaka terakhir, karena dengan itu

berakhirlah murka Allah.”

Ayat 2, “Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api,…” 
 “LAUTAN KACA” 

 Biasanya kondisi  laut agak sedikit  berombak, ada angin dan ombak. Tapi
laut yang sangat tenang tidak ada angin,  ombak dan hampir kelihatan
seperti  lautan kaca.  Sangat tenang. 
 Ini  adalah gambaran yang mendiskripsikan kata TENANG  tapi di  diskripsi
yang sama dikatakan, “lautan kaca bercampur api.”  

Api  -  selalu di diskripsikan sebagai lambang dari  penghakiman Tuhan. 
Neraka-  api yang tidak akan pernah padam. 

Keadaan damai sangat tenang seperti  lautan kaca.  
Kemudian ada penghakiman. Jadi ini  adalah deskripsi  yang cukup aneh
karena api adalah lambang penghakiman dan lautan kaca lambang
kedamaian.

2 Gambaran:  

IIA. Bagian ke-2 dari ayat 2: 



IIA. Bagian ke-2 dari ayat 2: 

“...dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan
binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi

Allah.” 
Orang-orang dengan kecapi-  berdiri  di  tepi lautan kaca.  
Kecapi-  menggambarkan tentang permainan lagu, sukacita dan pujian.
Siapa orang-orang ini? Mereka adalah umat Tuhan dimana dikatakan,
“Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan
bilangan namanya.”  Dasarnya orang–orang itu  telah menaklukkan godaan
setan,  semua masalah dan dosa dunia kemudian mereka bersiap untuk
menyanyikan lagu pujian mereka kepada Tuhan dengan kecapi.  
Di tengah-tengah adegan yang mengerikan ini  dimana malaikat Tuhan
bersiap untuk menumpahkan cawan murka Allah,  seluruh dunia gemetar
karena hukuman. Tetapi ada sekelompok orang yang bersiap memuji  Tuhan
dengan kecapi.  

Ayat 3: 

“Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian
Anak Domba, bunyinya: "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan,

Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala
bangsa!” 

 

 

 

 
Sekarang: Nyanyian Musa- Bukan dinyanyikan oleh bangsa Israel yang telah

dibebaskan dari  perbudakan di tanah Mesir .  Lagu ini  dinyanyikan oleh orang-
orang Kristen yang telah di bebaskan dari  hukuman dosa di dunia ini  oleh

salib Yesus Kristus.  

Dengan kecapi mereka menyanyikan nyanyian Musa.  Tentang apakah nyanyian
Musa ini? 

Keluaran 15 :  Adalah nyanyian Musa tentang pembebasan, sukacita,  kebebasan
dari  semua kesedihan dan kesakitan hidup. 

Ketika Musa dan bangsa Israel telah di selamatkan oleh Tuhan dari
perbudakan setelah 400 tahun di Mesir ,  membelah laut merah dan mereka

pergi melewati  laut itu dan tiba dengan selamat sampai di  seberang. Mereka
bebas dari  perbudakan, bebas dari  kehidupan yang mengerikan dan

menyedihkan di Mesir .  Mereka kemudian menyanyikan nyanyian Musa.  

Hanya sekedar informasi :  Nyanyian Musa di keluaran 15,  banyak sejarawan
percaya nyanyian ini  merupakan nyanyian pertama yang direkam dalam

sejarah manusia.  Tentu saja sejak zaman Adam orang-orang telah bernyanyi .
Setiap kali  kita senang kita akan bernyanyi .  



Review Kotbah Minggu Lalu:  Kehebatan Salib Yesus

Yesus menderita dan berkorban sampai pada kematian dan kebangkitanNya
dan membebaskan kita dari  hukuman dosa.  
Yesus pergi ke kayu salib dan berkata,  “Sudah selesai.”  Semua dari  kita
dapat percaya kepada Yesus dengan menyanyikan nyanyian Musa bahwa
kita telah bebas dari  semua hal mengerikan seperti  COVID dan ketakutan.

Semua merupakan pekerjaan Tuhan

Sama seperti  keselamatan kita 

Bangsa Israel Keluar dari  Mesir :  bukan karena usaha dan kehebatan mereka.

Bukan apa yang kita lakukan tapi tentang apa yang Dia lakukan kepada kita.

Pemandangan yang indah di tengah lautan yang bercampur api:  
Tujuh malaikat bersiap untuk menumpahkan cawan murka Allah ke atas dunia.

Dan orang-orang ini  bernyanyi .  Mereka yang percaya kepada Yesus secara
pribadi sebagai Juruselamat mereka.  

Apa yang dikatakan di dalam nyanyian ini? 
Ayat 3,  "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah,  Yang

Mahakuasa!”  

Efesus 2:8-9:  “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman;
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil

pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.” 
Di surga:  Tidak ada orang yang berkata tentang kebaikan dan kesuciannya
tetapi pujian kepada Tuhan. Di surga tidak ada dari  perbuatan kita yang dapat
membuat kita pergi  ke surga dan menyombongkan diri  dan mengatakan,
“Karena usaha saya,  saya ada disini . ”

Ayat 4: 

“Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-
Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; karena semua bangsa akan datang

dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala
penghakiman-Mu."

Semua bangsa akan berada di surga menyanyikan nyanyian pujian.  Semua
memuji  Tuhan bersama-sama. 



Beberapa agama membatasi  agama mereka hanya berlaku untuk suku
mereka atau bangsa mereka.  Beberapa agama hanya menjadi milik negara-
negara tertentu yang agama itu ketahui.  Tapi Kekristenan melingkupi
seluruh dunia.  Kita semua dapat pergi ke surga,  semua warna kulit ,  semua
budaya dan semua dari  kita telah di selamatkan oleh salib.  

Siapa yang percaya Yesus sebagai Juruselamat akan memuji  Tuhan dan
menyanyikan nyanyian pembebasan, nyanyian Musa.  Meskipun kita melihat
masalah-masalah dunia datang. Dunia akan sampai pada akhirnya sehingga
akan ada banyak masalah,  baik itu pandemi,  tsunami,  krisis polit ik atau
krisis ekonomi,  apa saja.  Semua hal yang mengerikan. Namun anak-anak
Tuhan tetap berkata,  “Kami dapat memuji  Tuhan. Kami memiliki  masa
depan yang lebih menakjubkan yang akan bertahan selamanya bukan
sesuatu yang kami hasilkan,  yang layak untuk kami terima tapi sesuatu yang
Tuhan berikan kepada kami.”

Yohanes 3:16 : 
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia

memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus maka Anda dan saya akan menyanyikan
lagu pujian ini  sampai selama-selamanya.  Karena Tuhan layak menerima

pujian kita.  
 

Tuhan memberkati  saudara.


