
Seri Kitab Wahyu Pasal 11, Pembahasan No. 2, oleh Chris McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan membicarakan 

Pembahasan No. 2 dari Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca Wahyu 

11:1-3: 

 

Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat 

pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan ukurlah 

Bait Suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. 

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." Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya 

mereka bernubuat sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari 

lamanya. 

 

 Saya akan berhenti membaca di situ. Dalam pembahasan kita yang  

terakhir, kita telah mempelajari ayat 1 dan 2 dan kita melihat bagaimana 

Allah mengetengahkan program-Nya untuk gandum dan lalang; orang-



orang percaya sejati disamakan dengan "bait Allah" dan lalang adalah 

seperti "di luar bait Allah" yang ditinggalkan dan tidak untuk diukur.  Hal ini 

merujuk pada program Allah untuk menyelamatkan umat pilihan-Nya; dunia 

terus berputar dan waktu terus berjalan untuk menggenapi tujuan ini, 

sewaktu Allah mengutus Firman-Nya untuk menyelamatkan semua orang 

yang namanya tertulis di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba.  Mereka 

akan mendengar dan diselamatkan oleh Firman Allah dimana Ia memberi 

kasih karunia dan pertobatan pada mereka, dan memberi mereka hati yang 

baru dan jiwa baru; kemudian mereka ditambahkan ke dalam "kota suci" 

dan mereka ditambahkan ke kerajaan surga sebagai "batu-batu yang 

hidup". 

 

 Tetapi orang-orang yang tidak termasuk umat pilihan Allah (tidak 

peduli apakah mereka orang Israel pada masa Perjanjian Lama atau 

anggota gereja-gereja Perjanjian Baru) mereka berada di luar bait suci 

yang kekal atau gereja yang kekal.  Mereka tidak tercakup dalam gereja 

yang kekal.  Mereka ada didalam gereja yang sementara, gereja duniawi, 

tubuh jemaat korporat, dan Allah dalam ayat 2, mengatakan mereka tidak 

perlu diukur. Ia tidak peduli dengan jumlah orang yang mengaku sebagai 

orang Kristen yang jumlahnya sekitar dua miliar di dunia ini; angka itu tidak 



ada hubungannya dengan apa pun juga.  Mungkin sangat menarik untuk 

mengetahui, tetapi Allah tidak menandai saat untuk mengakhiri program 

keselamatan-Nya dengan berapa banyak jumlah orang "bergabung" atau 

dibaptis atau menjadi anggota gereja atau jemaat.  Tak ada yang penting 

dari unsur ini.  Satu-satunya hal yang penting adalah bahwa orang-orang 

yang namanya tercatat dalam pikiran Allah yang tak terbatas, harus 

diselamatkan. Allah sudah mencapai dan menyelesaikan program 

penginjilan dan keselamatan-Nya. 

 

 Semua yang akan menerima keselamatan memang sudah 

diselamatkan dan fakta itulah yang memungkinkan Allah untuk menutup 

pintu surga pada tanggal 21 Mei 2011. Pintu surga itu terbuka hanya untuk 

orang pilihan Allah dan Allah menjaga agar pintu surga itu tetap terbuka 

sampai orang yang terakhir dari umat-Nya masuk, seperti Nuh membuka 

pintu bahtera bagi semua orang yang harus masuk ke dalamnya 

(keluarganya yang terdiri dari delapan jiwa) dan kemudian Allah "menutup 

dia di dalamnya".  Allah menutup pintu bahtera dan tidak ada seorang pun 

yang bisa memasukinya.  Begitu pintu bahtera tertutup, maka Allah mulai 

menurunkan hujan air dan air juga muncul dari bawah dan ada banjir yang 

membinasakan orang-orang yang belum diselamatkan di bumi. 



 

 Mengapa? Itu karena hanya delapan jiwa yang telah ditentukan Allah 

untuk diselamatkan dan tidak ada yang lain. Apakah ada orang-orang baik 

di luar sana, sejauh menyangkut standar dunia? Ya. Apakah ada 

perempuan dan anak-anak? Ya. Apakah ada bayi-bayi? Ya. Apakah ada 

perempuan dengan janin yang masih ada dalam rahim mereka? Tidak 

diragukan lagi, karena semua orang di dunia meninggal dalam banjir, pasti 

ada kehidupan di semua tahapan: beberapa perempuan mungkin memiliki 

anak yang baru saja dikandung; beberapa perempuan baru saja 

melahirkan; beberapa perempuan memiliki balita kecil. Tetapi semua 

meninggal dalam banjir. Apakah fakta itu membuat Allah menjadi tidak 

adil? Tidak - karena semua orang berdosa di hadapan Allah; kita semua 

telah berbuat dosa, dan oleh karena itu kita semua layak menerima murka 

Allah, dari sejak awal masa kehamilan. Ingat apa yang dikatakan Daud 

dalam Mazmur 51:7: 

 

Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku 

dikandung ibuku 

 

 Alkitab juga berbicara tentang bayi yang terlahir dalam keadaan 



“suka berdusta”.  Jika seorang anak yang lahir pada hari-hari setelah Masa 

Kesusahan Besar, dan dalam kurun waktu setelah Allah menutup pintu 

surga, bagaimana Allah bisa menyatakan bahwa bayi itu bertanggung 

jawab untuk apa saja yang dilakukannya? Ia belum dilahirkan ketika Allah 

memberitakan Firman-Nya untuk memperingatkan dunia akan Hari 

Penghakiman.  Allah tidak mendatangkan hukuman atas anak itu karena 

anak itu tidak mendengar peringatan itu.  Allah mendatangkan 

penghakiman pada anak itu karena bayi itu dikandung dalam dosa dan 

dilahirkan dalam keadaan “suka berdusta”. Adalah dosa anak itu sendiri 

yang telah mendatangkan murka Allah atasnya, seketika setelah 

dikandung dalam rahim ibunya.  Sesuatu yang "bersih" tidak bisa berawal 

mula dari sesuatu yang "tidak bersih" dan kedua orang tua bayi itu adalah 

tidak bersih. Jadi tidak ada ketidakbenaran dengan Allah dan tidak ada 

ketidakadilan dengan Dia.  Jika Allah menentukan untuk mendatangkan 

penghakiman dan kemudian memungkinkan waktu untuk terus berjalan, 

seperti yang telah dilakukan-Nya......Ia menetapkan tanggal 21 Mei 2011, 

adalah Hari Penghakiman, tetapi waktu terus berjalan dan dunia terus 

beroperasi, berarti bayi-bayi akan terus dilahirkan. Semua umat pilihan 

sudah diselamatkan dan sekarang penghakiman Allah menimpa orang 

yang berada di luar. 



 

 Marilah kita berpikir dengan cara berikut ini: jika Kristus datang 

(sebagaimana begitu banyak orang yang menekankan bahwa Ia harus 

datang) secara tak terduga, dan jika Ia datang pada satu hari dan 

mengakhiri segala sesuatu dalam satu hari dan menghancurkan dunia saat 

itu, maka itu berarti bahwa ketika Ia menghancurkan dunia, berapa banyak 

anak di dunia yang baru berada dalam kandungan kemarin? Ini suatu 

jumlah yang besar. Dan berapa banyak janin yang dikandung di hari kedua 

kehamilan, atau pada minggu ketiga atau minggu keenam? Berapa banyak 

janin berada di rahim ketika Kristus datang dan menghancurkan dunia? 

Janin-janin atau anak-anak itu tidak pernah mendengar Injil karena ibu 

mereka adalah seorang Muslim atau Budha atau atheis. Kristus datang hari 

ini - bagaimana dengan anak-anak itu? Apakah itu tidak adil? Nah, itu akan 

menjadi tuduhan yang sama (terhadap Allah). 

 

 Masalahnya adalah bahwa manusia tidak mau menerima kenyataan 

dan kebenaran fakta Alkitab di mana Allah berdaulat tentang siapa yang 

akan diselamatkan-Nya: "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa 

Aku mau menaruh belas kasihan.” Tetapi Allah juga berdaulat tentang 

kapan Ia akan memberikan keselamatan itu. Sekarang banyak orang yang 



mengetengahkan isu yang sama seperti orang-orang yang tidak suka akan 

kedaulatan Allah tentang siapa yang akan diselamatkan dan mereka tidak 

suka akan kedaulatan Allah tentang kapan ia akan menyelamatkan. Saya 

minta maaf jika Anda tidak menyukainya. Saya bersungguh-sungguh.  Dan, 

tentu saja, itu adalah suatu hal yang menyedihkan dan tragis dan ada hal-

hal yang ingin saya ubah supaya orang-orang yang saya kenal dapat 

memiliki lebih banyak kesempatan dan supaya pintu masih terbuka, tetapi 

itu semua tidak tergantung pada saya, dan itu tidak tergantung pada Anda 

dan itu tidak tergantung pada siapa pun juga. 

 

 Allah adalah Dia yang menentukan hal-hal ini dan kita hanya harus 

percaya pada Dia.  Kita harus percaya bahwa Allah mengerjakan 

kehendak-Nya dengan sempurna sehubungan dengan siapa yang akan 

diselamatkan and kapan waktu dia diselamatkan - kapan hari keselamatan 

itu dimulai dan kapan hari keselamatan itu ditutup. Kita percaya bahwa 

kehendak Allah juga sempurna didalam fakta bahwa pada Hari 

Penghakiman Ia sudah berhenti menyelamatkan orang-orang. 

 

 Sekali lagi, coba pikirkan tentang kedatangan Kristus dan berapa 

banyak anak dan bayi yang ada atau berapa banyak janin yang masih ada  



di dalam rahim ibu mereka. Berapa banyak anak yang masih berusia satu 

tahun dan dua tahun yang tidak pernah mendengar Injil? Dan itulah selalu 

yang menjadi pertanyaan, jika Ia datang hari ini atau 10 tahun dari 

sekarang atau 100 tahun dari sekarang.  Pada titik waktu mana pun, akan 

selalu ada janin yang masih berada dalam kandungan, bayi kecil dan 

orang-orang yang tidak mengajarkan anak-anak mereka dan tidak memiliki 

Firman Allah dalam perkataan mereka dan, oleh karena itu ada anak-anak 

yang tidak pernah mendengarkan Firman, tidak peduli berapa pun usia 

mereka. 

 

 Ini adalah persisnya situasi sama yang diketengahkan orang-orang 

ketika mereka berkata, "Yah, itu tidak adil ... tidak adil bahwa Allah 

mengakhiri program keselamatan dan bagaimana dengan anak-anak ini?" 

Sekali lagi, kita menyerahkan masalah ini pada Allah dan kita hanya bisa 

bersyukur bahwa Allah telah menganugerahkan seorang ibu atau seorang 

ayah dengan kecakapan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk 

datang pada Dia dan mencurahkan isi hati mereka.  Saya tahu jika saya 

memiliki seorang anak atau seorang cucu yang baru lahir hari ini atau hari 

lain sampai pada akhir zaman, saya akan mencurahkan hati saya untuk 

bayi itu dan saya akan mendoakannya, mungkin lebih daripada orang lain, 



dan berdoa, "Ya, Allah, anak yang malang ini lahir pada saat ini. Apakah 

mungkin bahwa cawan-Mu boleh berlalu dari anak ini?  Ya, Bapa, 

Engkaulah Allah yang penuh belas kasihan, tetapi saya tahu bahwa waktu 

berbelas kasihan sudah berlalu.” Saya hanya akan terus berdoa dan 

berdoa dan kemudian menyimpulkan, "Bukan kehendak saya, tetapi 

kehendak-Mulah yang jadi.” Anda lihat, apakah itu hak istimewa yang 

diberikan Allah pada kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah?  Yakni 

untuk menyerahkan kepedulian kita pada-Nya supaya anak ini akan 

terhindar dari malapetaka dan kemudian percayalah bahwa kehendak Allah 

yang sempurna akan berlaku. Saya akan menemukan kedamaian dalam 

hati saya tentang nasib anak itu. Itu adalah semua upaya yang bisa 

dilakukan setiap orang tua. Kita tidak pernah dijamin bahwa anak-anak kita 

adalah umat pilihan Allah. Kita tidak mempunyai jaminan bahwa anak-anak 

kita harus diselamatkan, tetapi bahwa kita hanya bisa berdoa bagi mereka 

dan memohon pada Tuhan untuk mereka dan kemudian menyerahkannya 

pada kehendak-Nya yang sempurna.  Hal ini memang sudah selalu begitu.  

 

Nah, marilah kita kembali ke Wahyu 11:2: 

 



Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah 

engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa 

lain  

  

 Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai "bangsa-bangsa lain" dapat 

diterjemahkan sebagai "bangsa".  Ini adalah kasus yang ada dalam 

Perjanjian Lama juga, meskipun istilah "bangsa-bangsa lain" tidak umum 

ditemukan dalam Perjanjian Lama, tetapi itu adalah kata Ibrani yang sama 

yang juga diterjemahkan sebagai "bangsa" dalam banyak hal. 

 

 Jadi, di sini, Allah berkata, "Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci 

yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya.” dan itu adalah 

gereja korporat, yang berada di luar bait suci kekal yang terdiri dari tubuh 

orang percaya, umat pilihan. 

 

mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya. 

 

 Bahasa yang digunakan di sini mengingatkan kita akan Lukas pasal 

21, yang merupakan sebuah pasal yang sejajar dengan Matius pasal 24, 

yang membahas tentang pertanyaan para murid, "Apakah tanda 



kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Dikatakan dalam Lukas 21: 

22-24: 

 

sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada 

tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi 

pada masa itu! Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh 

negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata 

pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem 

akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai 

genaplah zaman bangsa-bangsa itu. 

 

 Di sini, dikatakan "Yerusalem" dan dalam kitab Wahyu dikatakan, 

"kota suci" dan kedua nama itu satu dan sama. Yerusalem dapat merujuk 

pada "Yerusalem atas" atau seluruh umat pilihan, atau dapat mengacu 

pada "Yerusalem bawah" yang merupakan gereja korporat. Di ayat ini, 

istilah itu mengacu pada gereja korporat. (Tentu saja, itu juga bisa menjadi 

sebuah acuan untuk kota bersejarah Yerusalem, tetapi ini bukan yang 

sedang kita bicarakan di sini.) Kristus menjawab pertanyaan para murid 

tentang akhir dunia. Allah meninggalkan Yerusalem dan Yehuda pada 

abad 1 Masehi ketika tabir Bait Suci terbelah dua dan kemudian Allah tidak 



pernah berurusan lagi dengan Yerusalem. Itu bukan lagi "kota suci" dan ini 

adalah kunci untuk memahami ayat-ayat seperti Wahyu 11:2 ketika Allah 

berkata, “Mereka akan menginjak-injak Kota Suci.”  Kini manusia secara 

alami dengan cepat akan berpikir, "Oh, itu adalah Yerusalem, kota suci" 

dan mata mereka segera pergi ke Timur Tengah dan tanah Israel.  Itulah 

sebabnya mengapa begitu banyak gereja berpikir bahwa Israel memainkan 

peran utama di akhir zaman. Itu semua didasarkan pada kesalahpahaman 

lengkap tentang bagaimana Allah telah menulis Alkitab. Allah 

menggunakan "lambang dan angka" dan "Yerusalem" dan "kota suci" 

mewakili gereja dan jemaat Perjanjian Baru, dalam hal ini. Jadi dikatakan, 

"Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal 

Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu” . Kita diberitahu bahwa 

"zaman bangsa-bangsa itu" lamanya adalah "empat puluh dua bulan". Ini 

adalah apa yang dikatakan dalam Wahyu 11:2: 

 

mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya. 

 

 Empat puluh dua bulan adalah "tiga setengah tahun" dan itu adalah 

suatu bilangan dari keseluruhan periode Masa Kesusahan Besar di mana 

"kota suci akan diinjak-injak". Jika kita membaca Wahyu pasal 13, disana 



berbicara tentang "binatang" yang keluar dari dalam laut, dan nama 

binatang itu adalah nama yang diberikan Allah pada Iblis selama 23 tahun 

masa pemerintahannya pada periode Masa Kesusahan Besar, dari tanggal 

21 Mei 1988 hingga 21 Mei 2011.  Dikatakan dalam Wahyu 13:5: 

 

Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan 

hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh 

dua bulan lamanya 

 

 Ini adalah jangka waktu yang sama di mana "kota suci akan diinjak-

injak".  Iblis adalah "manusia durhaka".  Ia adalah "pembinasa keji" dan Ia 

dilepaskan oleh Allah pada awal Masa Kesusahan Besar.  Iblis menguasai 

gereja dan jemaatnya karena itu adalah kehendak Allah. Itu adalah tujuan 

Allah dan Allah menggunakan dia sebagai suatu alat murka untuk 

mendatangkan hukuman atas jemaat; penghakiman dimulai di rumah Allah.  

Allah dengan menggunakan bilangan "empat puluh dua bulan" untuk 

menggambarkan periode waktu yang lengkap di mana penghakiman akan 

berlanjut. 

 

 Perhatikan (dan ini penting) bahwa binatang itu, yaitu Iblis, 



melanjutkan kekuasaannya dan dikatakan dalam Wahyu 13:6 dan 7: 

 

Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya 

dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia 

diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk 

mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku 

dan umat dan bahasa dan bangsa 

 

 Kekuasaan itu diberikan pada Iblis untuk berjaya dan terus berkuasa 

selama "empat puluh dua bulan", jangka waktu yang lengkap dari 

penghakiman pada gereja-gereja dan jangka waktu yang lengkap dari 

Masa Kesusahan Besar, tetapi tidak diberikan kepadanya untuk tetap 

berkuasa bahkan untuk satu hari lebih lama dari itu. Kekuasaan itu tidak 

diberikan padanya untuk menguasai gereja-gereja, para kerabat, dan 

bahasa dan bangsa (orang-orang yang belum diselamatkan dari dunia) 

lebih lama lagi daripada periode "empat puluh dua dari bulan". Hal ini 

penting karena 21 Mei 2011, adalah hari terakhir dari Masa Kesusahan 

Besar, hari terakhir dari masa 23 tahun dan, kita dapat mengatakan, akhir 

dari masa "empat puluh dua bulan".  Itulah sebabnya mengapa (bersama 

dengan banyak ayat lain ) kita mengatakan bahwa Iblis tidak lagi berkuasa 



di gereja-gereja atau berkuasa di dunia, tetapi Kristuslah Sang Penguasa. 

Kristus telah memeroleh kemenangan di Hari Penghakiman dan sekarang 

Tuhan Yesus sedang memerintah dengan sebuah "gada besi" atas segala 

sesuatu yang sebelumnya dikuasai Iblis. 

 

 Sangat menarik cara Allah telah menuliskan hal-hal ini dan 

bagaimana Ia telah memberi kita perkenalan ini ke dalam kitab Wahyu, 

pasal 11, sebuah pasal yang telah sangat disalahpahami di hari 

belakangan ini yaitu hari-hari setelah selasai Masa Kesusahan Besar. 

Banyak orang menyalahgunakan ayat-ayat ini dan pemahaman mereka 

tentang jadwal waktu tidak benar.  Mereka berpikir bahwa ketika "dua 

saksi" itu dibunuh, hal it berhubungan dengan apa yang terjadi pada orang-

orang percaya pada tanggal 21 Mei 2011.  Hal itu sepenuhnya salah. 

Bukanlah orang-orang percaya yang menjadi objek murka dan bukan 

mereka yang dibunuh pada saat itu.  Banyak ayat-ayat dalam Alkitab 

menunjuk pada Allah meninggalkan gereja-gereja selama periode Masa 

Kesusahan Besar berlangsung, tetapi hanya selama periode itu. Setelah 

itu, Allah berbalik dan memberi hukuman atas Iblis dan para utusannya - 

atas Babel dan orang-orang yang belum diselamatkan di bumi, tetapi 

bukan pada orang percaya sejati. Orang-orang percaya sejati tidak 



“dibunuh” dengan cara apa pun pada tanggal 21 Mei 2011. Kita tidak 

menjadi objek murka Allah dan Iblis tidak bisa "membunuh" kita pada saat 

itu. Iblis mengalahkan orang-orang kudus hanya pada awal Masa 

Kesusahan Besar dan sepanjang periode di Masa Kesusahan Besar itu.	  


