
 

Revelation 11, Study No. 7 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu Pasal 11, Pembahasan No. 7, oleh Chris McCann,  

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan membicarakan 

Pembahasan No.  7 dari Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca Wahyu 

11:7 dan 8: 

 

Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka 

binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan 

mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak 

di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan 

Mesir, di mana juga Allah mereka disalibkan. 

 

 Ayat-ayat ini sangat penting untuk membantu kita untuk memahami 

apa yang terjadi pada awal periode Masa Kesusahan Besar. Pada awal 

Masa Kesusahan Besar, yang juga merupakan awal dari penghakiman 

atas gereja-gereja, Allah memberikan kemenangan kepada Iblis. Ini adalah 

waktu Iblis dilepaskan dan melawan kumpulan orang kudus. Ini adalah 



waktu yang digambarkan dalam Wahyu pasal 13 ketika binatang itu muncul 

dari laut. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Wahyu 13:3-5: 

 

Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka 

yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya 

itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka 

menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang 

itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata: "Siapakah yang 

sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan 

dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan 

dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat 

puluh dua bulan lamanya 

 

 Luka yang membahayakan hidup si Iblis itu sembuh.   Allah 

memberikan suatu pukulan yang mematikan pada Iblis ketika Tuhan Yesus 

Kristus pergi ke kayu salib dan Iblis diikat dalam jurang maut selama 

"seribu tahun", yang merupakan sebuah angka untuk menggambarkan 

durasi masa kerja gereja, yang sebenarnya adalah 1,955 tahun. Tetapi 

pada saat Iblis dilepaskan, seolah-olah luka yang membahayakan 

hidupnya itu telah sembuh dan perhatikan reaksi dunia: "Mereka 



menyembah binatang itu, sambil berkata: ‘Siapakah yang sama seperti 

binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?’” 

Itu adalah saat ketika Iblis menang. Ia ingin menjadi seperti Allah. Ini 

adalah keinginannya Iblis yang nekat sejak awal di Taman Eden ketika ia 

menipu Hawa sehingga memercayai kebohongan tentang kebenaran Allah, 

menyebabkan manusia menjadi hamba Iblis dan dosa. Sepanjang sejarah 

dunia, Iblis berusaha untuk menunjukkan bahwa ia adalah Allah atas 

manusia; ia seperti Allah. Akhirnya, pada akhir zaman, Allah melepaskan 

Iblis dan mengizinkan dia untuk menduduki gereja-gereja sebagai manusia 

durhaka dan ia dapat menunjukkan dirinya bahwa ia adalah Allah. Hal itu 

"diberikan padanya". Allah mengizinkan dan membiarkan semua ini terjadi: 

"Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan 

hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh 

dua bulan lamanya.”  Empat puluh dua bulan adalah sebuah angka lain 

yang menggambarkan durasi dari Masa Kesusahan Besar. Iblis menang 

dan ia mengalahkan. Ia adalah dia yang menang dan kerajaan kegelapan 

juga menang. 

 

 Lihat saja kondisi gereja-gereja selama kurun waktu dua puluh tiga 

tahun dari tahun 1988 sampai tahun 2011. Hal ini sangat jelas bahwa 



"kegelapan" memang menang di gereja-gereja; kebohongan dan penipuan 

menang atas kebenaran dalam jemaat. Dan lihatlah kondisi dunia selama 

periode waktu yang sama. Kejahatan semakin berlipat ganda seperti belum 

pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia; Iblis disembah oleh 

penduduk bumi yang tidak diselamatkan; "luka yang membahayakan hidup 

binatang itu sembuh". 

 

 Alkitab mengajarkan di banyak tempat bahwa akhir dari masa kerja 

gereja dan awal penghakiman atas gereja-gereja (yang merupakan awal 

dari Masa Kesusahan Besar) adalah ketika "dua saksi" tewas dibunuh. Hal 

ini terjadi ketika Iblis, binatang itu, keluar dari lubang maut, mengalahkan, 

dan membunuh “dua saksi” itu.  Misalnya, dikatakan dalam Yoel 1:6 dan 7: 

 

Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak 

terbilang banyaknya; giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan 

taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan 

pohon araku menjadi buntung; dikelupasnya kulitnya sama sekali dan 

dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih 

 



Lalu dikatakan dalam Yoel 1:10-12: 

 

Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, 

buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi 

malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena 

jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan 

pohon ara sudah merana; pohon delima, juga pohon korma dan pohon 

apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan 

melayu dari antara anak-anak manusia. 

 

 Hal ini menggambarkan serangan Iblis pada gereja-gereja dan 

jemaat. Kita bisa pergi ke berbagai ayat yang akan mendukung hal yang 

sama. Iblis dan pasukannya datang melawan gereja-gereja dan karena 

Allah adalah Dia yang menggunakan Iblis sebagai alat penghakiman, Iblis 

menang dan gereja korporat (atau gambaran eksternal dari kerajaan Allah 

di bumi ini) kalah. Ungkapan bahasa ini ditemukan dalam Habakuk 1:6-10: 

 

Sebab, sesungguhnya, Akulah yang membangkitkan orang Kasdim, 

bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi 

untuk menduduki tempat kediaman, yang bukan kepunyaan mereka. 



Bangsa itu dahsyat dan menakutkan; keadilannya dan keluhurannya 

berasal dari padanya sendiri. Kudanya lebih cepat dari pada macan tutul, 

dan lebih ganas dari pada serigala pada waktu malam; pasukan 

berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti 

rajawali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk 

melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan 

mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja 

dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. 

Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan 

direbutnya tempat itu 

 

 Di sini, Allah mengatakan bahwa Ia telah membangkitkan orang 

Kasdim; perhatikan bahwa mereka adalah sebuah pasukan tentara yang 

dahsyat yang berbaris dengan penuh kemenangan atas umat Allah sambil 

melintasi tanah mereka dan menduduki tempat kediaman mereka, semua 

gereja dan jemaat di seluruh dunia. Apa yang dilakukan Allah di awal Masa 

Kesusahan Besar mungkin dapat diringkaskan dengan sangat baik dalam 

Yeremia 25:9-11: 

 

sesungguhnya, Aku akan mengerahkan semua kaum dari utara -- 



demikianlah firman TUHAN -- menyuruh memanggil Nebukadnezar, raja 

Babel, hamba-Ku itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, 

melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang 

akan Kutumpas dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan 

dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan 

dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin 

laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. 

Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan 

bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada raja Babel tujuh puluh 

tahun lamanya. 

 

 Allah memanggil Nebukadnezar hamba-Nya dan Ia membawa dia 

memasuki tanah-Nya, Yehuda, dan mereka menghancurkannya dan 

membuatnya menjadi tanah yang tandus. Itulah yang mereka lakukan dan 

"bangsa-bangsa sekeliling ini” akan melayani raja Babel, dan raja Babel 

adalah lambang dan sosok Iblis dan Babel adalah kerajaan kegelapan. Hal 

ini menggambarkan apa yang dilakukan Allah di akhir masa kerja gereja 

saat penghakiman dimulai di rumah Allah, pada saat Iblis dilepaskan dan 

keluar dari jurang maut. Ini adalah saat yang dirujuk dalam Wahyu 11: 7: 

 



Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka 

binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan 

mengalahkan serta membunuh mereka 

 

 Hal ini terjadi pada awal penghakiman pada gereja-gereja, awal 

Masa Kesusahan Besar, dan Iblis menang selama keseluruhan periode 

Masa Kesusahan Besar. Kemenangan diberikan pada raja Babel selama 

tujuh puluh tahun dan kemenangan diberikan pada binatang itu "selama 

empat puluh dua bulan" dan kedua periode waktu itu melambangkan Masa 

Kesusahan Besar, yang ternyata terjadi persis 23 tahun, dari tanggal 21 

Mei 1988 hingga tanggal 21 Mei 2011, yang merupakan akhir Masa 

Kesusahan Besar dan berakhirnya kekuasaan Iblis, kekuasaan resmi yang 

diberikan padanya oleh Allah. Allah berkata dalam Yeremia 25:11: 

"Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada raja Babel tujuh puluh 

tahun lamanya.” dan ini adalah periode waktu sejarah untuk 

menggambarkan durasi lengkap dari Masa Kesusahan Besar. Lalu ia 

berkata dalam Yeremia 25:12-13: 

 

Kemudian sesudah genap ketujuh puluh tahun itu, demikianlah firman 

TUHAN, maka Aku akan melakukan pembalasan kepada raja Babel dan 



kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri 

orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang 

tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini 

segala apa yang Kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis 

dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala 

bangsa itu 

 

 Jelas, selama tujuh puluh tahun, raja Babel adalah hamba Allah dan 

menjadi sebuah instrumen murka-Nya, mencapai tujuan-Nya. Ini adalah 

bagaimana Allah memandang Iblis yang dilepaskan dan datang melawan 

gereja. Tetapi setelah tujuh puluh tahun berlalu, itu seolah-olah Masa 

Kesusahan Besar telah berakhir dan sekarang Allah berbalik dan berkata 

pada Iblis dan utusan-Nya, "Kau bersalah. Engkau adalah sosok yang 

akan Aku hukum sekarang - kau dan semua orang yang tidak diselamatkan 

di bumi. " 

 

 Tanggal 21 Mei 2011 adalah hari transisi dan pada hari itulah adalah 

akhir dari periode pemerintahan Iblis yang mendapat kemenangan. Ini 

adalah waktu dimana penaklukan besar Iblis terhadap perwakilan eksternal 

dari Kerajaan Allah, yaitu gereja-gereja, telah berakhir dan sekarang Allah 



mengalihkan perhatiannya pada Iblis dan semua orang yang tidak 

diselamatkan dan Ia berkata, "Kalian adalah orang-orang yang akan 

dihukum sekarang." 

 

 Jadi, siapa pun yang berpikir bahwa Wahyu 11:7 manyatakan bahwa 

Iblis berperang melawan mereka dan membunuh mereka pada tanggal 21 

Mei 2011, ini bertentangan dengan lusinan dan lusinan ayat dalam Alkitab. 

Jika Anda bertentangan dengan satu ayat dalam Alkitab, Anda salah jalan, 

tetapi kalau ada suatu ajaran yang luar biasa seperti ajaran ini, kita harus 

mengatakan bahwa seseorang yang tidak bisa melihat situasi ini adalah 

orang "buta". Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa saat Iblis 

mengalahkan orang-orang kudus merupakan saat penghakiman pada 

gereja-gereja. Dan itulah faktanya. Ia diizinkan untuk melanjutkan 

upayanya sampai ke posisi itu, tetapi ia tidak bisa bertindak lebih jauh dari 

itu. Sesudah masa itu, Iblis tidak dapat menghakimi siapa pun; Iblis tidak 

dapat mengalahkan siapa pun; kerajaan kegelapan tidak bisa menang lagi. 

 

 Adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang dengan penuh 

kemenangan untuk menghakimi Iblis. Allah telah memenangkan 

pertempuran dan Ia telah memenangkan peperangan. Semua umat pilihan-



Nya telah ditemukan dan dengan aman dibawa masuk ke dalam Kerajaan 

Surga. Semua orang yang berada didalam penjara Iblis yang ada dalam 

kegelapan, dosa dan keputusasaan telah dibebaskan; yaitu mereka yang 

sudah ditetapkan sejak sebelum dunia diciptakan untuk diselamatkan yang 

sekarang sudah diselamatkan. Dan sekarang Iblis dan pasukannya 

menjadi objek kemurkaan-Nya. Inilah yang dibahas dengan terinci dalam 

Yeremia pasal 50 dan 51 – ayat-ayat ini berbicara tentang jatuhnya Babel 

dan akhir masa tujuh puluh tahun, periode hari penghakiman bagi iblis dan 

setiap orang yang tidak diselamatkan. 

 

Mari kita beralih ke Wahyu 11: 8: 

 

Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara 

rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan 

 

 Kita akan menyediakan sedikit waktu untuk memahami kata Yunani 

"ptoma". Ini adalah kata Yunani yang diterjemahkan sebagai "mayat".  Kata 

ini muncul tiga kali dalam Wahyu pasal 11. Sekali, di ayat 8, dan dua kali di 

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 

 

 Kata Yunani "ptoma" ini ditemukan tiga kali dalam dua ayat ini, tetapi 

hanya ada lima kali di seluruh Perjanjian Baru, dan tiga dari lima kali itu 

berada dalam Wahyu pasal 11. Dalam Matius pasal 24, sebuah pasal yang 

berhubungan dengan Masa Kesusahan Besar dan akhir dunia, dikatakan 

dalam Matius 24:28: 

 

Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. 

 

 Kata "ptoma" adalah Strong Korkordansi # 4430. Jadi kita bisa 

membaca ayat ini: "Di mana ada mayat, di situ burung nazar berkerumun.” 

Ingat, kita membaca dalam Habakuk 1: 8, Allah menghubungkan rajawali 

dengan orang Kasdim yang datang menyerang umat-Nya. Hal ini penting 

karena dalam Ulangan, pasal 28, pasal di mana Allah merinci kutuk 

ketidaktaatan, Ia mengatakan dalam Ulangan 28: 49 dan 50: 

 

TUHAN akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung 



bumi, seperti rajawali yang datang menyambar; suatu bangsa yang 

bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, 

yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada 

anak-anak 

 

 Bangsa ini adalah bangsa yang tidak diselamatkan dan itu benar-

benar merupakan sosok dari Iblis dan pasukannya yang datang melawan 

orang-orang percaya pada masa penghakiman gereja-gereja, yaitu di akhir 

masa kerja gereja. Tentu saja, salah satu taktik utama yang digunakan 

oleh Iblis dalam serangannya melawan jemaat adalah fenomena 

berbahasa roh. Jadi Allah menunjukkan bahwa Ia akan "mendatangkan 

kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti rajawali yang 

datang menyambar; suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak 

mengerti.”  Sudah beberapa lama bahasa roh ini menyebar dengan cepat 

ke seluruh gereja-gereja, dan begitu banyak gereja yang menerimanya 

sebagai pemberian yang sah dari Allah, seolah-olah Allah masih 

memberikan tambahan wahyu ilahi. Hal ini menghancurkan jemaat- jemaat 

itu dan mereka segera menjadi pengikut ajaran "Injil yang lain". Yang 

penting didalam ayat-ayat ini adalah bahwa Allah melambangkan serangan 

terhadap gereja-gereja itu seperti "rajawali yang datang menyambar". Allah 



melakukan hal yang sama di kitab Ratapan, pasal 4. Ratapan adalah 

"tangisan yang menyedihkan" bahwa Allah telah menghakimi umat-Nya 

melalui Babel dan kita baca di Ratapan 4:19: 

 

Pengejar-pengejar kami lebih cepat dari pada burung rajawali di angkasa 

mereka memburu kami di atas gunung-gunung, menghadang kami di 

padang gurun 

 

 Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan pengambaran kehancuran 

gereja-gereja oleh Iblis, ketika ia datang melawan mereka, sesuai dengan 

kehendak Allah. Itulah yang dirujuk dalam Matius 24:28 dimana dikatakan, 

"Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.” Hal ini sesuai 

tepat di pengertian kita: binatang itu keluar dari jurang maut, berperang 

melawan "dua saksi" dan mengalahkan mereka dan kemudian “mayat 

mereka" terletak diatas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut 

sebagai Sodom dan Mesir. Akan ada pertemuan antara Iblis dan semua 

nabi palsu dan semua kekuatan gelap dari Gog dan Magog yang telah 

berkumpul untuk datang melawan kumpulan orang kudus pada saat 

penghakiman dimulai di rumah Allah. 



 

 

 Marilah kita lihat tempat kelima dan terakhir yang kita temukan 

mengenai kata Yunani “ptoma”. Tempat kelima ada dalam Markus pasal 6 

dan konteksnya merupakan suatu catatan sejarah dari Yohanes 

Pembaptis. Dengan keputusan Herodes, dikatakan dalam Markus 6:27-29: 

 

Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya 

mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala 

Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan 

memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula 

kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu mereka 

datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan 

 

 Kata "mayat" adalah terjemahan dari kata "ptoma". Ini adalah kata 

sama yang ditemukan tiga kali dalam Wahyu pasal 11 dan itu adalah kata 

sama yang diterjemahkan sebagai "bangkai" dalam Matius 24:28. Di sini, 

kata itu menjelaskan mayat Yohanes Pembaptis. Kita bertanya-tanya 

mengapa Allah menggunakan kata itu di sini, karena di semua tempat lain 

kata itu dipakai di konteks Masa Kesusahan Besar, yaitu saat ketika saksi 



Injil lenyap di awal Masa Kesusahan Besar. Mengapa Allah memakai kata 

ini yang secara hati-hati telah digunakan-Nya di tempat-tempat yang 

sangat khusus yang berhubungan dengan Masa Kesusahan Besar dan 

kemudian menggunakannya untuk menggambarkan mayat Yohanes 

Pembaptis? Ada kata lain yang bisa dipakai Allah dan memang di salah 

satu catatan kitab Injil yang lain, Ia memang menggunakan kata lain, tetapi 

di sini, Ia memakai kata yang sama. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? 

Saya tidak tahu semua aplikasi spiritual yang mungkin ada mengenai siapa 

yang digambarkan oleh Herodes. Tetapi kita bisa lihat bahwa Herodes bisa 

menjadi sebuah lambang dari Iblis. Adalah Iblis, binatang itu, yang 

mengalahkan dan membunuh "dua saksi" dalam Wahyu pasal 11 dan itu 

adalah Iblis yang datang sebagai rajawali yang menyambar bangkai. 

Mungkin itu saja yang bisa kita lihat. Dan mungkin, Yohanes adalah 

sebuah gambaran dari gereja, tetapi ini bukan hal utama yang dapat kita 

pelajari. 

 

 Hal utama yang kita pelajari ialah bahwa kata ini dengan sempurna 

menggambarkan sifat dari mayat itu. Kita tahu bahwa mayat Yohanes 

Pembaptis yang diambil oleh muridnya dan dibaringkan di kuburan adalah 

"mayat tanpa kepala". Mereka tidak mendapatkan kepalanya karena 



kepalanya itu ditaruh diatas sebuah talam dan diberikan pada anak 

perempuan Herodias dan gadis itu memberikannya pada ibunya. Murid-

murid Yohanes mendapatkan sisa tubuhnya - tanpa kepala. Ini adalah 

ajaran penting yang bisa kita ambil bagaimana Allah menggunaan kata 

"ptoma” di ayat ini.  Ajaran inilah yang Allah mau kita mengerti: yakni ketika 

"dua saksi" dibunuh oleh Iblis dan mayat mereka ("ptoma" mereka) yang 

tergeletak mati di jalan selama tiga setengah hari, itu terjadi karena Roh 

Kudus, Tuhan Yesus Kristus, telah keluar dari gereja pada saat itu dan Ia 

telah meninggalkan jemaat. Firman-Nya, yang dilambangkan oleh Musa 

dan Elia (yaitu "hukum Taurat dan kitab para nabi") masih ada di sana. 

Alkitab masih ada dalam jemaat, dan orang-orang percaya sejati yang 

diidentifikasikan secara erat dengan "dua saksi" yang juga merupakan 

utusan Musa dan Elia masih tetap berada dalam jemaat pada saat itu. 

Tetapi Roh Kudus telah meninggalkan mereka dan Yesus telah keluar dari 

tengah-tengah mereka di mana Ia sudah berada sejak awal masa kerja 

gereja. Kegelapan mengambil alih gereja selama sisa waktu di mana 

gereja-gereja masih ada. Gereja-geraja tidak mempunyai "kepala".  Tuhan 

Yesus Kristus, kepala gereja, telah pergi meninggalkan mereka. 

 


