
    Revelation 11, Study No. 11 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu Pasal 11, Pembahasan No. 11, oleh Chris 

McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No. 11 dari Wahyu, pasal 11, dan 

kita akan membaca Wahyu 11: 9: 

 

Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan 

kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan 

orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan 

 

 Hal ini mengacu pada mayat dari "dua saksi". Kita telah 

melihat bahwa mereka diidentifikasikan dengan Musa dan Elia, 

"hukum Taurat dan kitab para nabi," dan, pada turutannya, ini 

akan mengidentifikasi dengan Firman Allah, Alkitab. Orang 

percaya sejati juga identifikasi-kan dengan "dua saksi" karena 



mereka adalah utusan-utusan dari kebenaran Firman Allah. Jadi 

Allah berbicara tentang "dua saksi" yang tergeletak mati di jalan 

raya kota besar di mana Tuhan kita disalibkan, dan kota itu tidak 

lain lagi adalah Yerusalem, yang menunjuk pada gereja dan 

jemaat Perjanjian Baru pada akhir zaman. Mayat mereka di jalan 

menunjukkan bahwa Firman Allah dalam gereja-gereja telah 

"mati" dan tidak efektif. Firman Allah tidak ada kekuasaan dan 

tidak ada berkat Allah atasnya; Roh Allah tidak beroperasi di 

dalam gereja sehingga kesaksian dari orang percaya sejati dalam 

jemaat juga akan dipengaruhi oleh hal itu. 

 

 Gereja korporat, yang diidentifikasikan didalam Firman Allah 

adalah gambaran eksternal dari kerajaan Allah, juga "tergeletak 

mati di jalan-jalan" didalam pandangan masyarakat dunia. Itulah 

sebabnya dikatakan, "Dan orang-orang dari segala bangsa dan 

suku dan bahasa dan kaum,” karena ini menunjuk pada lingkup 

penghakiman universal pada gereja-gereja, yang juga telah 

menyebar ke seluruh bangsa di dunia. Mereka  semua menjadi 



saksi dari tragedi mengerikan ini tentang kematian saksi Injil yang 

telah berlangsung selama hampir dua ribu tahun; selama 1955 

tahun Allah berada di tengah-tengah gereja-gereja dan orang-

orang yang diberkati di seluruh bumi melalui kesaksian dari "dua 

saksi" tentang Firman-Nya. 

 

 Sekarang semua telah berubah; semua sudah berlalu dan 

kesaksian mereka sudah selesai. Mereka sudah meninggal 

selama “tiga setengah hari”, yang menunjuk ke paruh pertama 

dari Masa Kesusahan Besar. Perhatikan dikatakan bahwa, 

bangsa, suku, bahasa, dan kaum "tidak memperbolehkan mayat 

mereka dikuburkan”.  Masyarakat dunia adalah negara-negara 

atau "bangsa-bangsa lain". Ingat hal itu dikatakan dalam Wahyu 

11: 2: 

 

Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, 

janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada 

bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci 



empat puluh dua bulan lamanya. 

 

 Bangsa-bangsa lain adalah negara-negara. Ini adalah 

terjemahan dari kata Yunani yang sama. Baik dalam Perjanjian 

Baru dan Perjanjian Lama, Allah menggunakan satu kata yang 

dapat diterjemahkan sebagai "bangsa-bangsa lain" atau "negara-

negara". Jadi bangsa, suku, bahasa, dan kaum adalah mereka 

yang melihat "mayat" dan yang "tidak memperbolehkan mayat 

mereka dikuburkan”.  Mereka memberikan fakta-fakta bahwa 

mereka semua telah mati secara spiritual. Mereka terlihat seperti 

bangkai yang biasa disantap burung-burung di udara; namun 

demikian, orang-orang dunia tidak mengizinkan mayat yang 

memalukan ini, yang melambangkan gereja, untuk dimakamkan. 

 

 Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa masyarakat 

dunia tidak memiliki kuasa atau kemampuan seperti itu untuk 

mencegah pemakaman gereja dan jemaatnya, kecuali Allah 

memberikan kuasa seperti itu pada mereka. Dengan kuasa Allah, 



Iblis dilepaskan. Dengan kuasa Allah, Roh Kudus-Nya diambil 

dari gereja-gereja. Dengan kuasa Allah, Iblis mampu 

menaklukkan gereja-gereja dan membunuh mereka dan dengan 

kuasa Allah pula "mayat tanpa kepala" akan terbaring di sana 

supaya semua orang dapat melihat dan dengan kuasa Allah juga 

mereka tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. 

Ketika dikatakan bahwa “orang-orang itu tidak memperbolehkan 

mayat mereka dikuburkan”, kata "memperbolehkan" berarti 

"mengizinkan"; jadi mereka tidak mengizinkan mayat mereka 

dimasukkan ke dalam kuburan. Kata "tidak memperbolehkan" ini 

ditemukan juga dalam Matius 23 and disini kata ini diterjemahkan 

sebagai ‘merintangi’.  Di ayat ini Allah mengutuk para ahli Taurat 

dan orang-orang Farisi. Ia mengatakan dalam Matius 23:13: 

 

Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai 

kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu 

Kerajaan Surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk 

dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk 



 

 Seolah-olah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang 

entah bagaimana mencegah orang-orang yang akan masuk ke 

dalam Kerajaan Surga. Tentu saja, jika seseorang adalah salah 

satu umat pilihan Allah, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk 

ditarik dan diselamatkan atau masuk ke dalam kerajaan Surga. 

Allah mengizinkan banyak agama palsu beredar; Allah 

mengizinkan banyak injil palsu berkembang; Allah mengizinkan 

operasi Iblis untuk mengembangkan kebohongan dan penipuan 

dan bahkan mencoba untuk mengajarkan Injil sedekat mungkin 

dengan yang aslinya. Allah memungkinkan individu-individu untuk 

terjerat dan terjebak dalam pengajaran Injil palsu semacam itu. 

Jadi, di satu sisi, Injil dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi 

itu tidak memperbolehkan orang untuk masuk ke kerajaan Allah 

karena mereka tidak memiliki Injil yang sejati; mereka tidak 

memiliki "pintu" (yaitu Kristus) yang dapat membawa orang ke 

surga. 

 



 Tetapi, pada akhirnya, adalah Allah yang ada di balik segala 

sesuatu. Kehendak Allah itu sempurna dan Ia mampu mengatur 

semua peristiwa sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal 

diluar surga (atau ketinggalan diluar surga) karena upaya licik dan 

kebohongan injil palsu yang ada di dunia. Itu adalah harapan Iblis 

dan itulah alasan ia berperang melawan Allah selama berabad-

abad, dimana ia mencoba untuk meniru Kristus dan Injil yang 

benar untuk merintangi bahkan satu umat pilihan Allah untuk 

masuk ke dalam Kerajaan Surga. Kalau saja ia bisa melakukan 

hal itu, ia akan membuat Injil tidak efektif, tetapi ia tidak pernah 

bisa melakukan itu. Ia tidak pernah bisa mencegah bahkan satu 

individu dari keselamatan, jika Allah telah mewajibkan diri-Nya 

sendiri untuk menyelamatkan orang itu. 

 

 Marilah kita melihat gagasan yang diketengahkan oleh 

Wahyu 11: 9, yaitu gagasan tentang “tubuh mati” dari gereja-

gereja, yang telah mewakili Allah di bumi ini. Dan itu adalah tubuh 

mati yang tidak diperbolehkan untuk dikubur. Kita memiliki 



ungkapan bahasa yang lain dalam Alkitab yang membahas topik 

yang sama. Dikatakan dalam Mazmur Asaf. Saya akan 

membacakan Mazmur 79:1: 

 

Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke 

dalam tanah milik-Mu, . . .  

 

 Kata Ibrani untuk "bangsa-bangsa lain" dapat diterjemahkan 

sebagai "bangsa bukanYahudi” atau "negara-negara", jadi ini 

cocok dengan Wahyu pasal 11, di mana pasal itu berbicara 

tentang bangsa-bangsa lain yang datang menyerang kota kudus. 

Selanjutnya dikatakan dalam Mazmur 79:1-3: 

 

. . . Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah 

milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem 

menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-

hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, 

daging orang-orang yang Kaukasihi kepada binatang-binatang liar 



di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air 

sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. 

 

 Anda lihat, gambaran ini menceritakan suatu kekuatan 

musuh yang kafir (bangsa-bangsa) datang melawan umat Allah. 

Tentu saja, secara historis, mereka adalah orang Babel - mereka 

adalah orang kafir yang datang melawan Yehuda dan membantai 

umat Allah, secara harfiah, dengan pedang dan tubuh-tubuh 

mereka bergelimpangan di tanah selama beberapa waktu. Ini 

adalah sebuah gambaran yang diberikan Allah untuk melukiskan 

realitas spiritual dari apa yang terjadi ketika masa kerja gereja 

berakhir dan ketika Iblis dilepaskan dan menyerang perkemahan 

kemah orang-orang kudus dan membunuh dua saksi:  “Mereka 

memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada 

burung-burung di udara" dan "tidak ada yang menguburkan” 

mereka.  Ini benar-benar sebuah pernyataan dari Allah yang 

sangat signifikan. (Tentu saja, segala sesuatu dalam Alkitab 

adalah signifikan.)  Bukan saja mayat mereka tergeletak di sana, 



tetapi juga bahwa mayat itu tergeletak di sana karena "tidak ada 

yang menguburkan mereka". Jika ada seseorang yang 

menguburkan mereka, mayat itu tidak akan tergeletak dan 

menjadi santapan burung-burung di udara. 

 

 Marilah kita mengingat akan hal ini saat kita membaca lebih 

lanjut, dalam Yeremia 14:13-16: 

 

Lalu aku berkata: "Aduh, Tuhan ALLAH! Bukankah para nabi 

telah berkata kepada mereka: Kamu tidak akan mengalami 

perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi Aku 

akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di 

tempat ini!" Jawab TUHAN kepadaku: "Para nabi itu bernubuat 

palsu demi nama-Ku! Aku tidak mengutus mereka, tidak 

memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. 

Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan 

kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman 

TUHAN mengenai para nabi yang bernubuat demi nama-Ku, 



padahal Aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata: Perang 

dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini --: Para nabi itu 

sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan! Dan bangsa 

yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-

jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan 

tidak ada orang yang akan menguburkan mereka: mereka sendiri, 

isteri-isteri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang 

perempuan. Demikianlah akan Kutumpahkan kejahatan mereka 

ke atas mereka." 

 

 Sekali lagi, kita melihat bahasa yang cukup kita kenal dalam 

Kitab Yeremia, karena Yeremia adalah sebuah kitab di mana 

Allah menekankan penghakiman yang menimpa orang-orang 

yang memberontak. Ini adalah sebuah Kitab yang mengajarkan 

kita tentang penghakiman yang dimulai di rumah Allah pada hari 

Kiamat dan mulai terjadi pada bulan Mei 1988. Allah berbicara 

tentang "perang dan kelaparan",  membunuh orang-orang 



dan “tidak ada orang yang akan menguburkan mereka”.  Pedang 

(yang diterjemahkan sebagai ‘perang’ dalam ayat 13) 

melambangkan Firman Allah dan kelaparan merujuk fakta bahwa 

Roh Kudus tidak lagi berada di gereja-gereja. Sebuah khotbah 

disampaikan (dan mereka bahkan mungkin mengajar dengan 

setia) tentang apa yang diajarkan Alkitab, tetapi tidak ada Roh 

Kudus untuk memberkati Firman ke telinga pendengar. Oleh 

karena itu, ada "kelaparan" di gereja-gereja, bukan kelaparan 

akan makanan atau air, tetapi kelaparan untuk mendengarkan 

firman Tuhan, karena "iman timbul dari pendengaran, dan 

pendengaran oleh firman Kristus." Allah harus berada di sana 

untuk membuka telinga orang-orang yang mendengar, tetapi 

Allah tidak melakukan hal itu dan kelaparan ini telah membunuh 

orang-orang yang tetap tinggal di gereja-gereja. Itu semua sudah 

berlalu. Allah tidak hanya melakukan hal itu terhadap Yehuda 

purba, tetapi Ia juga telah melakukan hal ini pada gereja-gereja. 

23 tahun periode Masa Kesusahan Besar sudah datang dan 

berlalu dan Allah telah membunuh semua yang berada di gereja, 



"sepertiga bagian", semua orang yang mengaku Kristen yang 

tersisa di tubuh jemaat korporat. Mereka tewas dan "tidak ada 

orang yang akan menguburkan mereka". 

 

Marilah kita tetap berada di Yeremia dan melanjutkan ke pasal 

16. Dikatakan dalam Yeremia 16:4-6: 

 

Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa 

maut; mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan; 

mereka akan menjadi pupuk di ladang; mereka akan habis oleh 

pedang dan kelaparan; mayat mereka akan menjadi makanan 

burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, 

beginilah firman TUHAN: Janganlah masuk ke rumah 

perkabungan, dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut 

berdukacita dengan mereka, sebab Aku telah menarik damai 

sejahtera pemberian-Ku dari pada bangsa ini, demikianlah firman 

TUHAN, juga kasih setia dan belas kasihan-Ku. Besar kecil akan 

mati di negeri ini; mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada 



orang yang akan meratapi mereka; tidak ada orang yang akan 

menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena 

mereka 

 

 Sekali lagi, mereka akan mati dan mereka tidak akan 

dikuburkan. Allah mengambil "damai sejahtera" dari orang-orang 

ini. Tentu saja, Yesus adalah "damai sejahtera" kita dan ini 

adalah apa yang dirujuk. Kristus telah diambil dari gereja dan itu 

mengakibatkan kematian rohani mereka dan Kristus telah 

meninggalkan bangkai mayat orang-orang kudus yang tergeletak 

di jalan-jalan, sementara mereka diidentifikasikan dengan Firman 

Allah yang sekarang "tak bernyawa" ada di gereja-gereja.  Hal itu 

tidak dikatakan dalam ayat ini, tetapi tersirat bahwa tak ada yang 

menguburkan jasad mereka. 

 

 Sekarang marilah kita merenungkan mengapa Allah akan 

berkata, "Tidak ada orang yang akan menguburkan mereka." Apa 

artinya kalau ada seseorang yang menguburkan mereka? Istilah 



“dikuburkan" dalam Alkitab, dapat menunjuk pada keselamatan. 

Saya tidak mengatakan bahwa kata itu selalu berarti 

keselamatan, tetapi bisa berarti keselamatan. Menurut 

bahasa Allah yang diberikan pada kita dalam Roma 6:3 dan 4: 

 

Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis 

dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan 

demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh 

baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah 

dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, 

demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 

 

 Di sini, Ia mengatakan, "kita semua yang telah dibaptis 

dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya." Ini adalah 

baptisan Roh Kudus, bukan baptisan air. Ini adalah baptisan yang 

diberikan Allah dengan Roh-Nya dan ini hanya bisa terjadi jika 

kita sudah ditentukan semula untuk menerimanya - jika Kristus 



telah mati bagi kita sejak dunia diciptakan. Jika itu adalah 

kasusnya, Ia akan menerapkan karya penebusan-Nya pada kita 

suatu saat dalam kehidupan kita, sebelum mengakhiri program 

keselamatan-Nya. Kita akan "dibaptis dalam kematian-Nya". Ia 

mengatakan hal yang sama di Kolose 2:11 dan 12: 

 

Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang 

dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri 

dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia 

kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut 

dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, 

yang telah membangkitkan Dia dari orang mati 

 

 Sekali lagi, kita "dikuburkan bersama dengan Dia". "Mayat" 

orang-orang kudus melambangkan orang-orang yang tidak 

diselamatkan yang mengaku sebagai orang Kristen dalam 

jemaat, tetapi juga bisa melambangkan umat pilihan yang pada 

waktunya akan keluar dari gereja-gereja. Ingat, mayat yang 



tergeletak mati di jalan selama "tiga setengah hari", yang 

merupakan paruh pertama dari Masa Kesusahan Besar. "Tidak 

ada orang yang akan menguburkan mereka" menurut ayat yang 

sudah kita lihat dalam Perjanjian Lama. Kristus tidak ada lagi di 

tengah-tengah gereja yang bisa menyebabkan mereka 

"dikuburkan dengan Dia dalam baptisan" dan memungkinkan 

adanya keselamatan. Karena tidak ada orang yang akan 

mengubur mereka, mereka tetap dipermalukan di hadapan orang 

banyak dan mereka akan tetap terbaring di sana, secara rohani, 

supaya semua orang di dunia dapat melihat mereka. Saya rasa 

inilah yang dimaksudkan Allah ketika Ia mengatakan di beberapa 

bagian dalam Alkitab, “Tidak ada orang yang akan menguburkan 

mereka." 

 

Marilah kita melihat satu tempat terakhir dalam pembahasan ini. 

Dikatakan dalam Yeremia 25:30-33: 

 



Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. 

Katakanlah kepada mereka: TUHAN akan menengking dari 

tempat tinggi dan memperdengarkan suara-Nya dari tempat 

pernaungan-Nya yang kudus; Ia akan mengaum hebat terhadap 

tempat penggembalaan-Nya, suatu pekik, seperti yang dipekikkan 

pengirik-pengirik buah anggur, terhadap segenap penduduk bumi. 

Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab TUHAN 

mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa; Ia akan 

beperkara dengan segala makhluk: Orang-orang fasik akan 

diserahkan-Nya kepada pedang, demikianlah firman TUHAN. 

Beginilah firman TUHAN semesta alam: Sesungguhnya, 

malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai 

besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari 

itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh 

TUHAN dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak 

akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan; 

mereka akan menjadi pupuk di ladang 

 



 Bagian ini mengacu pada bangsa-bangsa di dunia. Kita 

melihat bahwa ayat 30 menyebutkan "penduduk bumi", ayat 31 

mengatakan bahwa Tuhan “mempunyai pengaduan terhadap 

bangsa-bangsa”,  ayat 32 mengatakan, "menjalar dari bangsa ke 

bangsa lain", ayat 33 mengatakan, "Maka pada hari itu akan 

bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh TUHAN 

dari ujung bumi sampai ke ujung bumi.”  ini jelas menunjukkan 

bahwa itu adalah penghakiman atas dunia. Ketika kita melihat 

pasal keseluruhan dalam Yeremia pasal 25, kita melihat bahwa 

"cawan murka" pertama kali diberikan pada Yerusalem dan 

kemudian diberikan kepada bangsa-bangsa, sehingga kita berada 

pada pemahaman yang kokoh bahwa ini adalah penghakiman 

atas dunia, namun demikian, kita mendapati ungkapan bahasa 

yang sama mengenai penghakiman Allah yang datang pada 

gereja-gereja, di mana ada pembunuhan "dua saksi" dan Mazmur 

pasal 79 berbicara tentang mayat orang-orang kudus dan "tidak 

ada orang yang akan mengubur" dan unggas akan menyantap 

jasad mereka. Sebabnya adalah karena itu adalah "cawan murka" 



yang sama. Penghakiman spiritual yang pertama-tama datang 

menimpa gereja-gereja sekarang sedang menimpa dunia dan 

Allah telah membunuh semua orang yang tidak diselamatkan di  

bumi. Mereka telah tewas, secara rohani, dan seolah-olah 

"bangkai" mereka tergeletak di seluruh dunia, meskipun mereka 

semua secara jasmaniah masih hidup dan berjalan-jalan. Hal ini 

terjadi karena setelah Allah menutup pintu surga, Ia menetapkan 

bahwa orang benar akan hidup benar dan orang jahat akan 

semakin jahat sehingga, untuk semua maksud dan tujuan, Allah 

membunuh mereka semua dengan pedang Firman-Nya. Ia 

membunuh mereka semua, namun "tidak ada orang yang akan 

menguburkan mereka" karena Tuhan Yesus Kristus telah 

meninggalkan dunia ini, sejauh itu menyangkut kemungkinan 

akan keselamatan. Tidak ada lagi keselamatan. Tidak ada 

kemungkinan bahwa ada orang lagi yang "dikuburkan bersama 

Dia dalam baptisan". 

 


