
Revelation 11, Study No. 20 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu, Pembahasan No. 20, oleh Chris McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No. 20 dari kitab Wahyu, pasal 11, 

dan kita akan membaca Wahyu 11: 11 dan 12: 

 

Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah 

ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang 

yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu 

mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata pada 

mereka: "Naiklah ke mari!" Lalu naiklah mereka ke langit, 

diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka 

 

 Kita terus melanjutkan membahas pasal ini. Kita telah 

mempelajari Kitab Wahyu selama beberapa bulan, membahasnya 

dengan hati-hati, ayat demi ayat, dan pasal 11 adalah pasal yang 



sangat penting yang telah diberikan Allah pada kita untuk 

mengajar kita tentang rencana-Nya bagi gereja-gereja (bahwa 

masa kerja gereja akan berakhir) dan rencana-Nya untuk periode 

Masa Kesusahan Besar. 

 

 Jadi kita membaca bahwa "dua saksi" ini ditaklukkan dan 

dibunuh dan mayat mereka yang tergeletak di jalan selama "tiga 

setengah hari".  "Tiga setengah hari" melambangkan paruh 

pertama dari Masa Masa Kesusahan Besar, yang berkaitan 

dengan 2.300 petang dan pagi dalam Kitab Daniel dan periode 

"sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya”, yang 

dibicarakan dalam Wahyu pasal 8. Ini adalah waktu di mana 

hampir tidak ada orang yang diselamatkan, namun demikian 

cerita tidak berakhir di sana, karena Allah melanjutkan untuk 

memberitahu kita: "Tiga setengah hari kemudian masuklah roh 

kehidupan dari Allah ke dalam mereka.”  Ini adalah Roh Allah 

yang sekali lagi memberdayakan Firman Allah setelah 2.300 hari, 

yang berakhir pada tanggal 7 September 1994, dan Ia mulai 



menginjili dunia untuk kedua kalinya; Ia mencurahkan Roh-Nya 

pada hari Pentakosta pada tahun 33 untuk menginjili dunia 

melalui gereja-gereja selama 1955 tahun. Kemudian kematian 

"dua saksi" itu menandai akhir dari program penginjilan dan 

kemudian Allah membangkitkan kembali "dua saksi" atau "dua 

nabi" itu di awal paruh kedua dari Masa Kesusahan Besar pada 

bulan September 1994. 7 September 1994 adalah hari pertama 

dari bulan ketujuh dalam Tahun Yobel dan Alkitab mengatakan 

bahwa "hari pertama dari bulan ketujuh" sangat penting karena 

sangkakala akan ditiup untuk mengumumkan Yobel.  Bukankah 

itu sesuatu yang indah bagaimana Allah dengan sempurna 

membawa peristiwa-peristiwa ini terjadi menurut rencanaNya? Itu 

bukan hanya berupa curahan kedua dari Roh Kudus, tetapi juga 

menunjuk pada periode Yobel kedua, yang hanya akan 

berlangsung selama sisa dari Masa Kesusahan Besar, jangka 

waktu sekitar tujuh belas tahun, dari September 1994 hingga Mei 

2011. 

 



Marilah kita lihat lebih dekat Wahyu 11:11: 

 

Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah 

ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang 

yang melihat mereka menjadi sangat takut 

 

 Kita melihat frase, "bangunlah dan berdiri" dalam Yehezkiel 

pasal 2 dan Kisah Para Rasul pasal 26, dan kita melihat dari 

Alkitab bahwa ungkapan "bangunlah dan berdiri" menunjuk pada 

seseorang yang diutus untuk membawa Firman Allah. Dalam 

kasus Yehezkiel ia diutus ke Israel. Dalam kasus Rasul Paulus, 

dalam Kisah Para Rasul pasal 26, ia diutus ke bangsa-bangsa 

bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa di dunia. Jadi "bangunlah 

dan berdiri" sama sekali tidak ada hubungannya dengan 

Pengangkatan naik ke surga. Tetapi segala sesuatunya berkaitan 

dengan umat Allah (yang berkaitan erat dengan "dua saksi"), 

sementara Allah memberdayakan Firman-Nya sekali lagi, untuk 

menyelamatkan umat yang berada di luar gereja selama paruh 



kedua dari periode Masa Kesusahan Besar. Orang-orang percaya 

sejatilah yang membawa Firman itu. Firman itu disebarkan 

terutama melalui media elektronik, penemuan yang 

mengherankan yang dibuka oleh Allah pada waktu yang tepat. 

 

 Usia dunia sekarang sudah lebih dari 13.000 tahun, dan 

selama ribuan tahun manusia hidup di bumi dan mereka terbatas 

dalam kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan seluruh 

umat manusia. Perlahan-lahan, segala sesuatu ditingkatkan 

sejauh perjalanan dan kecepatan perjalanan, sehingga 

komunikasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang lebih jauh; 

kemudian ditemukan telegram dan mereka dapat mentelegram 

seseorang yang jauh. Kemudian Allah membuka media elektronik 

dan kemampuan untuk berkomunikasi melalui telepon, radio, dan 

segala macam sarana mulai berkembang dalam aspek-aspek 

teknis. Kita tahu apa yang sedang dilakukan Allah karena kita 

memiliki sudut pandang tertinggi yang mampu memandang hal-

hal melalui Alkitab. Kita tahu bahwa Allah memiliki rencana akhir 



zaman untuk menyelamatkan sejumlah besar orang yang 

tersebar di antara bangsa-bangsa di dunia dan Allah mengatur 

hal-hal sehingga populasi bangsa-bangsa terus berrkembang 

sampai pada jumlah yang besar dan mencapai miliaran orang 

untuk pertama kali. 

 

 Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa dijangkau? Umat 

pilihan Allah - puluhan, sampai puluhan juta - yang tersebar di 

antara bangsa-bangsa. Bagaimana mungkin gereja menjangkau 

semua orang? Dan bahkan jika mereka mampu, sebagian besar 

gereja tidak setia. Kalau mereka bisa mengumpulkan sumber 

daya mereka dan mengutus para misionaris, mungkin semua 

orang dapat terjangkau, tetapi mereka tidak melakukan hal ini dan 

ini bukan rencana Allah. Allah mula-mula menghakimi tubuh 

korporat, gereja-gereja dan jemaat Perjanjian Baru, yang 

berjumlah sekitar dua miliar orang pada waktu penghakiman 

menimpa mereka. Allah telah selesai menggunakan gereja-gereja 

dan mereka tidak akan ikut ambil bagian dalam penyebaran 



Firman-Nya pada sejumlah besar orang banyak yang 

direncanakan-Nya untuk diselamatkan. Dalam pemahaman ini, 

seolah-olah Allah berkata, "Aku tidak membutuhkan kalian. Kalian 

tidak setia.  Kalian telah berlaku tidak adil. Kalian telah 

memberontak terhadap perintah-perintah-Ku dan kalian belum 

menyelesaikan rencana yang Kuberikan padamu. Meskipun Aku 

memiliki rencana untuk menyelamatkan banyak sekali orang dan 

meskipun waktunya sangat singkat bagi-Ku untuk mencapai hal 

ini, Aku tidak memiliki niat untuk menggunakan kalian." Allah 

pada dasarnya mengesampingkan gereja-gereja dan mereka 

tidak memainkan peran sama sekali dalam pekerjaan besar yang 

dicadangkan Allah untuk terakhir kali dalam upaya 

menyelamatkan banyak orang. 

 

 Sebaliknya, dalam hikmat Tuhan yang tak ada batasnya, Ia 

mempersiapkan sekitar 150 tahun sebelumnya untuk membuka 

bidang elektronik untuk memberikan hikmat pada manusia di 

wilayah itu. Hal-hal seperti ini selalu ada di dunia dan dapat saja 



ditemukan lebih awal, tetapi Allah menahannya.  Hal itu tidak 

terjadi pada awal milenium dunia.  Allah menyimpan penemuan-

penemuan ini sampai saatnya Ia membutuhkan manusia untuk 

memiliki kemampuan berkomunikasi di seluruh dunia yaitu untuk 

menyebarkan Injil pada semua bangsa dan masyarakat dunia. 

Jadi Allah mengatur dan mengendalikan keadaan untuk membuat 

hal ini terjadi. Tentu saja, orang mulai berpikir terlalu tinggi 

tentang diri mereka sendiri dan menjadi semakin sombong karena 

mereka berhasil menemukan segala macam hal yang belum 

pernah diketahui oleh generasi sebelumnya. Mereka menjadi 

"sombong" dalam kebanggaan bagaimana mereka telah 

"berevolusi". Sebenarnya mereka tidak mengambil langkah-

langkah raksasa ke depan dalam evolusi manusia.  Situasi ini 

juga berfungsi untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah dalam 

mempersiapkan dunia untuk menghadapi periode penghakiman 

terakhir, untuk membiarkan dunia menjadi sangat sombong, 

ketika Allah membuka media elektronik.  Manusia menggunakan 

teknologi untuk tujuan-tujuan yang "jahat" dalam banyak kasus, 



tetapi Allah selalu  bertujuan demi kebaikan. Ia merancang untuk 

menjalankan suatu pelayanan yang setia seperti Radio Keluarga 

dan membimbingnya, di mana hanya beberapa orang dapat 

bersekutu bersama-sama, pertama-tama, untuk memastikan 

bahwa mereka bersikap sangat setia pada apa yang dikatakan 

Alkitab. Tentu saja, Allah-lah yang melakukan hal itu, sementara 

Ia bergerak dalam diri umat-Nya untuk berkehendak dan 

melakukan kesenangan-Nya. Kemudian umat-Nya 

mengumpulkan dana untuk membiayai penyebaran Injil melalui 

media elektronik. 

 

 Gereja-gereja tidak memainkan peran atau bagian dalam hal 

ini. Gereja-gereja tidak mendukung pelayanan semacam itu, 

malah kenyataannya, mereka menjadi lebih lebih menentang 

pelayanan itu seiring dengan berjalannya waktu. Allah melakukan 

hal yang indah dalam hal ini dan Ia bahkan memajukan teknologi 

sampai ke titik di mana seorang individu dapat menggunakan 

media elektronik. Anda tidak perlu memiliki sebuah organisasi 



pelayanan lagi atau untuk membeli beberapa menara radio yang 

besar - yang sangat mahal. Tetapi Allah bahkan membuat suatu 

kondisi sehingga individu yang setia dapat mencapai sejumlah 

besar orang di seluruh dunia melalui internet dan media sosial. 

Katakanlah ada seorang percaya yang tinggal di pantai timur 

Amerika Serikat dan mereka dapat pergi bekerja, seperti orang 

pada umumnya, dan kemudian mereka dapat pulang ke rumah 

dari tempat kerja dan menyalakan komputer mereka di rumah 

mereka sendiri - tidak ada perjalanan yang harus ditempuh dan 

tidak ada pengeluaran dana yang besar. Mereka bisa masuk an 

bergabung di Facebook, Twitter, Yahoo Groups, atau aplikasi 

lainnya. Mereka dapat menempatkan pada laman mereka sendiri 

sebuah pernyataan dari Injil; teman-teman mereka, keluarga dan 

orang-orang lain dapat membacanya sehingga mereka bisa saja 

berbagi Injil dengan orang-orang ini. Ini benar-benar luar biasa 

tentang apa yang sudah dilakukan Allah di hari-hari akhir, sejauh 

berbagi Firman Allah yang tidak pernah tersedia sebelumnya. 

 



 Anda tahu, sebelum waktu ini ketika Allah bekerja melalui 

gereja-gereja, jika Anda ingin didengar, Anda harus menjadi 

pendeta atau Anda harus menjadi seseorang yang telah diberi 

izin untuk berkhotbah dari atas mimbar. Kadang-kadang, mungkin 

ada seseorang yang berkhotbah di lapangan, tetapi pada 

umumnya gereja-gereja adalah tempat di mana Injil berada. 

Tetapi sekarang ketika masa kerja gereja sudah berakhir, tidak 

ada lokasi lokal lagi, semuanya terjadi di media elektronik. 

 

 Ketika "dua saksi" itu bangkit dan Allah mengutus mereka, 

mereka diutus dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi 

sangat berbeda bagaimana pesan Alkitab disampaikan. Meskipun 

umat Tuhan banyak melibatkan diri dalam mendistribusikan 

traktat, tetapi untuk sebagian besar, pesan itu disampaikan 

secara elektronik. Akhirnya, pesan itu akan diterima oleh media 

berita dunia dan dibawa lebih jauh ketika Masa Kesusahan Besar 

hampir berakhir. 

 



 Sekali lagi, kita baca di sini dalam Wahyu 11:11: 

 

Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah 

ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang 

yang melihat mereka menjadi sangat takut. 

 

 "Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut.” 

Ungkapan bahasa "takut" yang menimpa semua orang yang 

melihat "dua saksi" itu sebenarnya hal yang baik - itu adalah 

suatu bahasa yang positif. Kita diberi tahu bahwa ketika "dua 

saksi" bangkit, yaitu berarti Injil masuk ke dalam dunia, banyak 

orang didunia melihatnya. Tidak hanya mereka melihat "dua 

saksi" itu, tetapi ketakutan menimpa mereka karena hal itu. Kata 

"takut" dapat digunakan dengan berbagai cara. Biasanya, kata itu 

memiliki konotasi tentang sesuatu yang negatif, seperti ketika 

Anda takut terhadap sesuatu. Tetapi dalam Alkitab, takut akan 

Allah adalah suatu hal yang baik. Takut akan Tuhan adalah awal 



dari hikmat, ia memberitahu kita dalam Amsal. Kita membaca 

dalam Kisah Para Rasul 9:31: 

 

Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan 

Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan 

hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah 

besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus 

 

 Bagi seorang anak Allah, "hidup dalam takut akan Tuhan”, 

merupakan sesuatu hal yang baik. Ketika Allah menyelamatkan 

seseorang, mereka diberikan hati yang baru dan roh yang baru 

dalam manusia batiniah dan mereka diberikan rasa "takut" akan 

Allah. “Takut akan Allah” berarti ada suatu kerinduan yang kuat 

untuk melakukan kehendak Allah dan menaati perintah-perintah-

Nya. Ini adalah rasa takut melakukan kesalahan terhadap Allah 

dengan berbuat dosa terhadap Dia. Bukan karena kita berpikir 

kita akan kehilangan keselamatan kita, tetapi kita telah diberi rasa 

hormat dan rasa takut yang sangat sehat terhadap Allah. Di pihak 



lain, masyarakat dunia tidak memiliki jenis rasa takut seperti itu 

terhadap Allah. Kita membaca tentang orang fasik, dalam Roma 

3:18: 

 

rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. 

 

 Misalnya, coba pikirkan pesan Yunus ketika Allah 

mengutusnya ke kota Niniwe. Yunus masuk ke dalam kota itu 

sehari perjalanan jauhnya dan berseru, "Empat puluh hari lagi, 

maka Niniwe akan ditunggangbalikkan.”   Orang-orang Niniwe 

mendengar pesan itu dan mengambil tindakan, dari raja sampai 

rakyat biasa di bawah, dan mereka mulai duduk dengan 

mengenakan kain kabung dan debu, berseru dengan sangat 

keras pada Allah. Siapa tahu jika Allah, barangkali, akan 

berpaling dari rencana-Nya untuk menghancurkan mereka?  Allah 

memang mengubah tindakanNya. Teladan orang-orang Niniwe ini 

menunjukkan pada kita rasa "takut akan Allah". Mereka 

mendengarkan Firman-Nya. 



 

 Di pihak lain, renungkanlah tentang reaksi dunia, secara 

keseluruhan, di media atau orang-orang di lingkungan Anda 

sendiri, atau orang-orang di gereja-gereja, ketika mereka 

mendengar bahwa 21 Mei 2011 adalah Hari Penghakiman. Ada 

ejekan. Ada yang menghina. Ada yang mengabaikannya itu. Ada 

olok-olok tentang hal itu dan ada pertentangan tentang 

pernyataan tersebut, terutama dari gereja-gereja: "Tidak ada 

seorang pun yang tahu hari atau jamnya. Itu tidak mungkin.” 

Kemudian mereka mengabaikannya sejak saat itu dan 

mengesampingkannya karena gereja mereka berkata, "Tidak ada 

seorang pun yang tahu hari atau jamnya." Tidak ada rasa takut 

terhadap Allah dan itu adalah buktinya. Ada satu jenis rasa takut 

yang  lain, rasa takut di dalam hati, tetapi tidak ada rasa hormat 

atau mau mendengarkan Firman Allah. Tidak ada "ketakutan" 

dalam arti ketaatan pada apa yang dikatakan Allah dan datang 

pada-Nya untuk berseru memohon belas kasihan: "Ya, Allah, 

saya telah mendengar penghakiman yang akan datang dan pintu 



untuk masuk surga akan ditutup pada 21 Mei 2011. Ya, Tuhan, 

berbelas kasihanlah pada saya." 

 

 Pada saat itu seseorang dapat berseru memohon belas 

kasihan. EBible Fellowship mendorong orang untuk datang pada 

Allah selama Ia dapat ditemui dan memohon pada-Nya; dan jika 

ada yang memberitahu Anda untuk berhenti berseru memohon 

belas kasihan, berserulah lebih giat lagi. Ada orang-orang yang 

tidak menyukai gagasan untuk berseru memohon belas kasihan. 

Tidak peduli apa kebenaran Alkitab pada musim tertentu, ketika 

Anda menyatakannya, Anda akan memeroleh kritik dan Anda 

akan mendapati orang-orang yang berargumentasi dengan Allah; 

mereka tidak berdebat dengan kita, tetapi berdebat dengan Allah. 

Ada orang yang tidak suka bahwa kita menekankan supaya kita 

berseru begitu banyak memohon belas kasihan. Tetapi sekarang 

musim sudah berubah - hari keselamatan telah berakhir - dan 

EBible tidak lagi mendorong orang untuk berseru memohon belas 

kasihan dengan cara seperti itu. Jika ada orang yang datang 



pada Allah, mereka harus mengakui hari yang sedang kita 

hadapi, sambil mengatakan, "Ya Tuhan, saya tahu Engkau sudah 

menutup pintu surga pada tanggal 21 Mei 2011, tetapi 

mungkinkah Engkau “berbelas kasihan", mungkinkah Engkau 

sudah menyelamatkan saya sebelum Engkau menutup pintu 

surga?"  Itulah satu-satunya cara di mana Allah memungkinkan 

seseorang untuk datang pada-Nya pada waktu khusus ini. Tidak 

ada rasa takut akan Allah di mata manusia. Cara dunia bereaksi 

terhadap berita tentang apa yang akan dilakukan Allah adalah 

bukti akan hal itu. 

 

 Marilah kita lihat sebuah ayat lain tentang "ketakutan" dalam 

Lukas 1:50: 

 

Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia 

 

 Di sini, Allah mendatangkan dua gagasan bersama-sama. 

Mereka yang dikaruniai rahmat-Nya akan “takut akan Dia turun 



temurun”.   Istilah "turun-temurun" berarti untuk selamanya yaitu 

dari dunia ini sampai pada generasi kekal yang akan datang. 

Rahmat-Nya ada pada mereka yang takut akan Dia. Dalam ayat 

kita di Wahyu 11:11, ia mengatakan, "dan semua orang yang 

melihat mereka menjadi sangat takut” . Kata “mereka” mengacu 

pada “dua saksi”.  Kita dapat mengatakan dengan cara lain, "dan 

semua orang menjadi sangat takut sehingga mereka dapat 

mendengar Firman Allah dari Alkitab” karena “iman timbul dari 

pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.” Ia 

menyelamatkan mereka dan memiliki belas kasihan terhadap 

mereka. Ini adalah sebuah ayat yang menggambarkan respons 

dari suatu kumpulan besar orang banyak terhadap pesan dari 

Allah dari Alkitab pada hari-hari menjelang tanggal 21 Mei 2011, 

ketika suara peringatan dari sangkakala diproklamasikan ke 

seluruh bumi, dan semua jiwa yang tersisa yang namanya 

tercatat dalam Buku Kehidupan Anak Domba mendengar dan 

diselamatkan. Allah mengaruniakan kasih karunia dan belas 



kasihan atas mereka dan, sebagai akibatnya, mereka takut pada 

Tuhan: "Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat 

takut.” 

 


