
Revelation 11, Study No. 19 in Indonesian Language  

Seri Kitab Wahyu Pasal 11, Pembahasan No. 19, oleh  

Chris McCann,  

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No. 19 dari kitab Wahyu, pasal 11, 

dan kita akan membaca 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 

 

 Sekali lagi, ini mengacu pada "dua saksi", yang juga disebut 

nabi yang benar, dalam ayat 10, dan mereka telah tergeletak mati 



di jalan kota yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir di 

mana Tuhan kita disalibkan. Secara rohani, ini mengacu pada 

gereja-gereja dan jemaat. "Dua saksi" merupakan saksi atau 

kesaksian Firman Allah dalam gereja, tetapi masa kerja gereja 

telah berakhir. Kedua saksi itu tergeletak mati di jalan untuk "tiga 

setengah hari", suatu kiasan yang diberikan Allah untuk 

melambangkan paruh pertama dari periode Masa Kesusahan 

Besar, yang sebenarnya berlangsung selama 2.300 petang dan 

pagi sejak tanggal 21 Mei 1988 sampai dengan tanggal 7 

September, 1994. Ini adalah waktu ketika "dua saksi" itu 

tergeletak mati di jalan dan itu adalah waktu ketika hampir tidak 

ada seorang pun yang diselamatkan di dunia. Secara mutlak tidak 

ada seorangpun yang diselamatkan di gereja-gereja dimanapun, 

karena Roh Allah telah pergi dari tengah-tengah mereka pada 

awal Masa Kesusahan Besar, ketika Allah mulai mendatangkan 

hukuman atas gereja-gereja. 

 

 Kemudian “Tiga setengah hari kemudian masuklah roh 



kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka 

bangkit,”   Ini menunjuk pada permulaan paruh kedua dari periode 

Masa Kesusahan Besar, yaitu setelah 2.300 hari, yang terjadi 

pada tanggal 7 September 1994. Ini adalah waktu ketika Allah 

akan mulai menginjili dunia dengan pencurahan Roh Kudus yang 

kedua kalinya. Curahan pertama terjadi selama masa kerja gereja 

dan kemudian berhenti pada akhir masa kerja gereja. Kemudian  

setelah 2.300 hari, yang merupakan jangka waktu sekitar enam 

tahun dan empat bulan, Allah akan menebus sisa umat-Nya 

dengan mencurahkan Roh-Nya ke dunia selama periode waktu 

yang agung yang disebut "Hujan pada akhir musim" didalam 

Alkitab. 

 

 Alkitab juga mengidentifikasi waktu ini sebagai periode 

Yobel, yaitu pencurahan Yobel yang kedua. Tuhan Yesus Kristus 

lahir pada tahun 7 SM, sebuah Tahun Yobel, dan kemudian  

menjalankan pelayanan-Nya, pergi ke salib, mati dan 

dibangkitkan, dan kemudian tibalah hari Pentakosta. Ketika tiba 



hari Pentakosta pada tahun 33, (istilah "tiba" mengacu pada 

pemenuhan tentang apa yang dilambangkan oleh Hari Raya 

Pentakosta, yang juga disebut Hari Raya Buah Sulung), Allah 

menyelamatkan 3.000 orang. Ini adalah sinyal bahwa masa kerja 

gereja sudah dimulai. Masa kerja gereja ini juga disebut Yobel 

pertama karena Kristus adalah esensi dari Yobel dan Ia datang 

untuk membebaskan para tawanan. Seluruh masa kerja gereja 

akan diidentifikasikan dengan periode Yobel yang panjang 

dimana Allah menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia 

melalui gereja dan jemaat yang telah didirikan-Nya. 

 

 Periode Yobel spiritual ini berakhir bersamaan dengan masa 

kerja gereja pada tanggal 21 Mei 1988.  Dalam 2.300 hari 

selanjutnya, yaitu periode waktu yang dilambangkan dengan "tiga 

setengah hari", dua saksi itu tergeletak mati di jalan-jalan. Akhir 

dari periode 2.300 hari itu, yaitu tanggal 7 September 1994, 

adalah hari pertama dari bulan ketujuh Ibrani di Tahun Yobel. Hari 

pertama dari bulan ketujuh dalam Tahun Yobel adalah hari 



sangkakala. Sangkakala ditiup untuk mengumumkan kedatangan 

Tahun Yobel. Hari ini adalah hari pertama dimana Allah memulai 

periode Yobel kedua, yang seperti saya katakan sebelumnya, 

dapat disebut sebagai pencurahan kedua dari Roh Kudus yang 

juga dikenal sebagai “Hujan pada Akhir Musim”. Ini adalah apa 

yang terlihat ketika dua nabi berdiri setelah "tiga setengah hari". 

Marilah kita baca sekali lagi dalam Wahyu 11:11  

 

Tiga setengah hari kemudian... 

 

 Peristiwa ini terjadi pada akhir paruh pertama dari Masa 

Kesusahan Besar. Periode waktu ini diidentifikasikan dalam 

Daniel sebagai "2.300 petang dan pagi" dan juga diidentifikasikan 

dalam Wahyu 8:1 sebagai “sunyi senyaplah di sorga, kira-kira 

setengah jam lamanya.” (Kata "kira-kira" digunakan karena tidak 

tepat "setengah jam", tetapi itu merupakan bagian dari "jam" 

penghakiman.) Ayat-ayat ini semua mengacu pada periode waktu 

yang sama. Kemudian  selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 



11:11: 

 

Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah 

ke dalam mereka. . . ,  

 

 Rujukan "roh kehidupan" mengingatkan kita tentang apa 

yang dikatakan dalam Yohanes pasal 6.  Tuhan Yesus berkata 

dalam Yohanes 6:63: 

 

Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. 

Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan 

hidup. 

 

 Sekali lagi, "dua saksi" yang dilambangkan oleh Musa dan 

Elia, dua nabi itu, adalah "hukum Taurat dan para nabi" yaitu 

Firman Allah. Setelah "tiga setengah hari", "masuklah roh 

kehidupan Allah ke dalam mereka", dan kita membaca dalam 



Yohanes 6:63, di mana dikatakan, "Perkataan-perkataan yang 

Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.” Hal ini pada 

dasarnya menyatakan bahwa Firman Allah sekali lagi 

diberdayakan dan bergerak dengan cara yang dahsyat untuk 

mencapai tujuan Allah dalam mendatangkan keselamatan. 

 Ngomong-ngomong, perlu diingat mengapa "dua saksi" 

diidentifikasikan dengan Firman Allah, Alkitab, dan bukan dengan 

orang-orang percaya sejati. Orang percaya sejati memang 

mengidentifikasi dengan "dua saksi" karena kita berkaitan sangat 

erat dengan Firman Allah dan kita adalah utusan dari Firman 

Allah. Tetapi, pertimbangkanlah hal ini, setelah "tiga setengah 

hari" membawa kita kembali pada September 1994 dan di 

manakah sebagian besar orang percaya sejati berada pada 

waktu itu? Kita masih ada di gereja-gereja di mana Roh Allah 

sudah tidak hadir lagi dan di mana Allah tidak menyelamatkan 

seorang pun disana. Jadi dalam gereja-gereja tidak ada seorang 

pun yang diselamatkan meskipun orang percaya sejati hadir di 

situ. Allah belum membuka Kitab Suci pada saat ini, jadi umatNya 



belum menyadari bahwa masa kerja gereja sudah berakhir. 

Beberapa tahun kemudian Allah menyingkapkan akhir masa kerja 

gereja dan memerintahkan umat-Nya untuk keluar dari gereja-

gereja. 

 Jadi, ketika "dua saksi" itu bangkit setelah "tiga setengah 

hari" (yaitu setelah paruh pertama dari Masa Kesusahan Besar), 

tidak dapat mengacu pada orang-orang percaya sejati karena 

mereka masih berada di gereja-gereja. Kita membaca di sini, 

"Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah 

ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit,” ini adalah sebuah 

ungkapan bahasa yang menunjukkan bahwa Injil akan menyebar. 

Sekali lagi, Injil akan menyelamatkan, tetapi orang-orang percaya 

sejati dalam gereja tidak dalam posisi untuk membawa pesan Injil 

pada waktu itu karena mereka masih berkaitan dengan gereja-

gereja. Setiap usaha untuk menginjili atau untuk menjadi pekabar 

Injil ketika mereka masih berada dalam gereja berarti bahwa 

mereka berada di bawah "payung" gereja dan oleh karena itu 

tidak akan ada berkat dari Allah. 



 

 Tetapi di luar gereja, Allah bekerja dengan firman-Nya, 

dengan cara-cara tertentu, misalnya melalu media elektronik di 

mana ada pelayanan yang tidak berkaitan dengan gereja. Allah 

memberkati Firman-Nya yang menyebar terlepas dari aturan 

gereja atau jemaat. Mungkin ada beberapa umat Allah di luar 

gereja, tetapi fokusnya ada pada Firman Allah yang "menjadi 

hidup". Umat Allah memang mengidentifikasikan dirinya dengan 

Firman, tetapi fokusnya saat ini adalah pada program Allah yaitu  

"zaman dan masa" dimana Firman Allah menjadi cerah dan 

memberikan kuasa untuk mendatangkan kehidupan ke 

pendengar-pendengarnya di luar gereja. 

 

 Marilah kita beralih ke Yehezkiel, pasal 2, di mana kita 

memiliki bahasa yang mirip dengan apa yang baru saja kita baca 

dalam Wahyu pasal 11. Dikatakan dalam Yehezkiel 2: 1-2: 

 



Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, bangunlah dan 

berdiri, karena Aku hendak berbicara dengan engkau." 

Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam 

aku . . . 

 

 Sejauh ini, kita dapat melihat bahwa perintah untuk 

"bangunlah dan berdiri" diberikan dan roh masuk ke dalam 

dirinya, sama seperti kita melihat bahwa roh kehidupan memasuki 

ke dalam diri dua saksi itu. Kemudian  selanjutnya dikatakan 

dalam Yehezkiel 2: 2-4: 

 

. . . dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia 

yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku: "Hai anak 

manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada 

bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Aku. 

Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap 

Aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah, yang keras 



kepala dan tegar hati, Aku mengutus engkau dan harus 

kaukatakan kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH 

 

 Dalam ayat ini Yehezkiel diutus ke Israel, rumah kaum 

pemberontak, untuk menyatakan pada mereka bahwa mereka 

adalah kaum pemberontak yang berada di bawah murka Allah. 

Kita dapat melihat bagaimana ini cocok dengan informasi yang 

Allah telah buka dari Kitab Suci mengenai periode waktu Hujan 

pada akhir musim, yaitu tujuh belas tahun terakhir Masa 

Kesusahan Besar dari tahun 1994 sampai 2011. Ia 

menyingkapkan bahwa gereja adalah rumah kaum pemberontak 

dan penghakiman telah dimulai pada rumah Allah. Allah 

memerintahkan umat-Nya untuk mewartakan hal-hal ini. Kita 

dapat melihat hubungan antara apa yang terjadi di Masa 

Kesusahan Besar dan apa yang dikatakan Allah pada Yehezkiel. 

???? 

 Apa yang penting untuk kita pahami adalah bahwa ketika 

Allah berkata pada Yehezkiel, "Bangunlah dan berdiri," bahasa ini 



berhubungan dengan ungkapan “diutus”. Sekali lagi, dikatakan 

dalam Yehezkiel 2:1, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri.  

. .dan  kemudian  dikatakan dalam Yehezkiel 2:2 dan 3, 

"Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam 

aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia 

yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku: "Hai anak 

manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada 

bangsa pemberontak.”  Di sini kita melihat bahwa perintah untuk 

"bangunlah dan berdiri”, adalah perintah untuk mengambil posisi 

di mana Anda akan diutus untuk membawa sebuah pesan dari 

Firman Allah. Kata-kata "bangunlah dan berdiri" berkaitan dengan 

bahasa Alkitab: "Betapa indahnya kedatangan mereka yang 

membawa kabar baik!" seperti yang kita baca dalam kitab Roma. 

Jadi Allah memberikan posisi kepada “dua saksi" itu untuk diutus 

ke dalam dunia dengan membawa Injil. 

 

 Itulah yang dirujuk oleh ungkapan "bangunlah dan berdiri". 

Ini tidak ada hubungannya dengan dibawa naik ke surga dalam 



Pengangkatan. Beberapa orang secara keliru berupaya untuk 

memahami ungkapan "tiga setengah hari" sebagai periode waktu 

yang sedang kita jalani saat ini. Mereka secara keliru percaya 

bahwa dua saksi ini adalah orang-orang percaya yang sejati yang 

telah dibunuh dan pada akhir dari "tiga setengah hari", mereka 

akan bangun dan berdiri dan ketakutan besar akan menimpa 

mereka yang melihat adegan ini. Kemudian mereka berpikir 

bahwa ayat berikutnya berkaitan dengan Pengangkatan. Mereka 

benar-benar salah. Mereka tidak peduli untuk memeriksa dalam 

Alkitab apa arti ungkapan “bangunlah dan berdiri”.  Saya belum 

pernah melihat siapa pun yang mempercayai gagasan ini 

melakukan satu pembahasan sederhana dan mengikuti bahasa 

yang diberikan Allah pada kita untuk melihat apa yang 

diidentifikasikan dengan ungkapan tersebut: tunjukkan dari 

Alkitab bahwa ungkapan “bangunlah dan berdirilah” berhubungan 

dengan Pengangkatan. Mereka tidak dapat melakukan hal itu. 

Sebagaimana telah kita lihat dalam kitab Yehezkiel, pasal, 2, 

ungkapan “bangunlah dan berdirilah” itu ada hubungannya 



dengan diutus untuk membawa Firman Allah. 

 

 Misalnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 26, kita membaca 

tentang Rasul Paulus saat ia menceritakan apa yang terjadi 

padanya dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap laki-

laki dan perempuan pengikut "jalan” itu dan melemparkan mereka 

ke penjara. Namun, sesuatu yang dramatis terjadi di jalan ke 

Damsyik yang mengubah Saulus dari Tarsus ini menjadi “seorang 

laki-laki lain" dan ia menjadi Rasul Paulus. Ngomong-ngomong, 

kata "rasul" berarti "diutus" dan Paulus menegaskan bahwa ia 

adalah seorang rasul yang terakhir yang melihat Juruselamat 

yang sudah bangkit dan Rasul Paulus "diutus" oleh-Nya. Ia 

adalah rasul "ketiga belas", sama seperti Israel memiliki "tiga 

belas" suku, tetapi sebenarnya dua belas. Dikatakan dalam Kisah 

Para Rasul 26:13-16: 

 

tiba-tiba, ya raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di 

tengah jalan itu cahaya yang lebih terang dari pada cahaya 



matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman 

seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar 

suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani: 

Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku? Sukar 

bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab: 

Siapa Engkau, Tuhan? Kata Tuhan: Akulah Yesus, yang kau 

aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. . . . 

 

 Sekarang marilah kita perhatikan ungkapan bahasa 

"Bangkitlah dan berdirilah”. Ini adalah ungkapan yang sama yang 

kita lihat didalam Wahyu 11:11 dan Yehezkiel pasal 2. Kemudian  

berlanjut dalam Kisah Para Rasul 2:16 dan17: 

 

. .  .. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan 

engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang 

telah kaulihat dari pada-Ku dan tentang apa yang akan 

Kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau 



dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan Aku akan 

mengutus engkau kepada mereka, 

 

 Ini adalah ungkapan yang sama. Kita melihat pada 

Yehezkiel pasal 2, Yehezkiel berdiri dan Roh Allah masuk ke 

dalam dirinya dan kemudian Allah berkata padanya, "Aku 

mengutus engkau kepada orang Israel.” Di sini, dalam Kisah Para 

Rasul, ketika Allah memberi tugas pada Paulus namanya masih 

Saulus. Tetapi ketika ia menceritakan kembali kisah ini, ia adalah 

Rasul Paulus, dia yang "diutus". Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata 

pada Paulus, dalam Kisah Para Rasul 26:17, “ Aku akan 

mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa 

lain.” Mengapa Ia mengutus Paulus pada negara-negara lain 

yang bukan bangsa Yahudi? Hal selanjutnya dikatakan dalam 

Kisah Para Rasul 26:18: 

 

untuk membuka mata mereka, supaya *mereka* berbalik dari 

kegelapan kepada terang dan *dari* kuasa Iblis kepada Allah, 



supaya mereka oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh 

pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang 

ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. 

 

 Kita dapat melihat bahwa bahasa yang sangat jelas ini 

menggambarkan tentang kemajuan Firman Allah, dimana Allah 

akan memberkati Firman itu dan mendatangkan keselamatan 

bagi orang-orang kepada siapa Paulus diutus. Ini adalah 

gambaran yang tepat tentang "dua saksi" yang setelah "tiga 

setengah hari" bangkit lagi. “Dua saksi” ini hanya dapat 

berhubungan dengan paruh pertama dari Masa Kesusahan 

Besar. Kemudian setelah "tiga setengah hari", ini adalah bahasa 

yang mengacu pada paruh kedua dari Masa Kesusahan Besar, 

yaitu setelah 2.300 petang dan pagi selesai dan “Hujan pada 

akhir musim” dimulai. Sekarang "dua saksi" itu diutus, sekali lagi, 

untuk menyaksikan dan bernubuat. Mereka "bangun dan berdiri"; 

ini menandakan bahwa mereka diutus Allah untuk membawa Injil. 

 



 Mereka diutus untuk tujuan dua ganda. Mereka diutus 

dengan pesan Yehezkiel ke umat Israel untuk mengatakan pada 

mereka bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Mereka juga 

diutus dengan pesan Rasul Paulus pada bangsa-bangsa bukan 

Yahudi untuk membebaskan mereka dari kegelapan, untuk 

membuka mata mereka, dan untuk mendatangkan Injil yang 

memberikan pengampunan dosa. Allah melaksanakan kedua 

tujuan itu selama tujuh belas tahun terakhir dari Masa Kesusahan 

Besar. Sementara Ia mengutuk gereja-gereja (melalui 

pembukaan Firman-Nya) dan kutukan itu menjadi semakin lebih 

besar sementara Masa Kesusahan Besar berlanjut sampai 

akhirnya, mereka benar-benar dihancurkan oleh Firman Allah 

pada tanggal 21 Mei 2011. Selain itu, Allah mencapai tujuan-Nya 

untuk menyelamatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi - suatu 

kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ini 

semua adalah hasil dari "dua saksi" yang "bangun dan berdiri". 

Pada saat itu Firman Allah bergerak keluar dengan kekuatan 

besar dan Allah memberkatinya dengan dahsyatnya di seluruh 



bumi di luar gereja dan jemaatnya. 

 

 Marilah kita lihat satu hal lagi sebelum kita beralih ke bagian 

kedua dari ayat kita dalam Wahyu 11:11. Dalam Kitab Kejadian, 

terutama di sekitar 10 pasal terakhir, Allah memberi kita catatan 

sejarah Yakub dan keluarganya dan Yusuf yang dijual ke Mesir 

sebagai budak. Kemudian Yusuf menafsirkan mimpi juru 

makanan dan juru minuman di penjara dan kemudian  

menafsirkan mimpi Firaun mengenai bulir gandum dan sapi 

gemuk dan kurus; Firaun begitu senang dengan penafsiran itu 

sehingga ia mengangkat Yusuf keluar dari penjara dan 

menjadikan dia sebagai penguasa kedua yang bertanggung 

jawab atas seluruh Mesir. Ini adalah langkah Firaun yang 

bijaksana. Mimpi yang dialami Firaun menyangkut tujuh tahun 

masa kelimpahan dan tujuh tahun masa kelaparan; tujuh tahun 

kelaparan melambangkan Masa Kesusahan Besar. Kita tahu ini 

karena Kisah Para Rasul 7:11 yang memaparkan sejarah Yusuf 

menggunakan kata-kata “megas thlipsis" dalam bahasa Yunani 



yang diterjemahkan “penderitaan yang besar” untuk 

menggambarkan kelangkaan yang datang melanda dunia pada 

masa kehidupan Yusuf. Ini adalah kata-kata yang sama yang 

dipakai didalam Matius 24:21 yang merujuk pada Masa 

Kesusahan Besar. Kemudian kita mendapati bahwa Yusuf 

menyembunyikan diri dari saudara-saudaranya, ketika saudara-

saudaranya berkunjung ke Mesir untuk mencari jagung untuk 

bertahan hidup menghadapi bencana kelaparan yang 

menyedihkan ini. Setelah beberapa saat, Yusuf akhirnya 

mengungkapkan jati dirinya pada saudara-saudaranya. Peristiwa 

ini adalah gambaran dari dua bagian Masa Kesusahan Besar: 

selama dua tahun Yakub dan keluarganya menderita kelaparan di 

Tanah Kanaan, tetapi kemudian mereka dibawa ke Mesir 

dipelihara dan dirawat oleh Yusuf, yang melambangkan Kristus, 

selama lima tahun terakhir dari bencana kelaparan ini. Dua tahun 

pertama adalah seperti periode "tiga setengah hari" ketika dua 

saksi terbaring mati di jalan-jalan; mereka seperti "2.300 petang 

dan pagi" di Daniel atau "setengah jam lamanya" di Wahyu.  Lima 



tahun terakhir disamakan dengan “Hujan pada akhir musim”, 

pencurahan Roh Kudus kedua atau Yobel kedua. 

 

 Apa yang luar biasa adalah apa yang kita baca dalam 

Kejadian pasal 45. Yakub berpikir bahwa Yusuf telah mati selama 

bertahun-tahun, tetapi ia akhirnya mendengar dari anak-anak 

yang lain, ketika mereka kembali dari Mesir, bahwa Yusuf masih 

hidup. Anda dapat membayangkan betapa takutnya anak-anak 

Yakub ketika mengatakan fakta ini padanya, setelah apa yang 

telah mereka lakukan pada Yusuf. Marilah kita membaca 

Kejadian 45:25-28: 

 

Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah 

Kanaan, kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan 

kepadanya: "Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi 

kuasa atas seluruh tanah Mesir." Tetapi hati Yakub tetap dingin, 

sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka 



menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan 

Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk 

menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah 

mereka itu. Kata Yakub: "Cukuplah itu; anakku Yusuf masih 

hidup; aku mau pergi melihatnya, sebelum aku mati. 

 

 Anda lihat, Yusuf membuat dirinya "dikenal" pada titik 

pemisah dari dua paruh dari Masa Kesusahan Besar; suatu 

perubahan dramatis yang terjadi dimana roh Yakub dihidupkan 

kembali. Hal ini sangat mirip dengan "dua saksi" itu. Sementara 

mereka masih berada di gereja-gereja dan menderita pada paruh 

pertama dari Masa Kesusahan Besar, mereka terbaring "mati" di 

jalan-jalan. Tetapi begitu saatnya tiba ketika Allah siap untuk 

bergerak dari paruh pertama ke paruh kedua dari rencana-Nya 

dan Ia siap untuk menyelamatkan suatu kumpulan besar orang 

banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, maka Firman 

datang dari Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dilambangkan oleh 

Yusuf, yang menghidupkan kembali roh Yakub. Dan, ya, Firman 



itu akan menghidupkan kembali roh orang-orang pilihan Allah, 

sementara mereka akan mengidentifikasikan lebih dan lebih lagi 

dengan "dua nabi" yang bangun dan berdiri selama “paruh” kedua 

dari Masa Kesusahan Besar. Mereka perlahan-lahan keluar dari 

gereja-gereja dan mulai, sekali lagi, mengidentifikasikan diri 

mereka dengan "hukum Taurat dan para nabi" atau dengan 

Alkitab, dan mereka hidup kembali bersama dengan Firman Allah. 

 

 Saya tidak suka menggunakan kata "kebangunan rohani", 

tetapi dalam kasus ini kata ini cocok untuk digunakan. Itu 

merupakan suatu kebangkitan dari program penginjilan Allah. 

Untuk terakhir kalinya, ini adalah masa keselamatan yang besar 

yang sangat mulia. 


