
 

Revelation 11, Study No. 8 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu Pasal 11, Pembahasan No. 8, oleh Chris McCann. 

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan membicarakan 

Pembahasan No. 8 dari Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca Wahyu 

11: 8: 

 

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 mengacu pada mayat dari "dua saksi", dilambangkan oleh 

Musa dan Elia, dan itu merupakan sebuah rujukan pada kesaksian Firman 

Allah dalam jemaat. Ada suatu periode kesaksian yang dalam ayat itu 

disebut "1.260 hari", tetapi, dalam kenyataannya, itu menunjuk pada 

keseluruhan masa kerja gereja Perjanjian Baru, suatu periode yang 

berjangka waktu 1,955 tahun. 

 

 Kemudian pada akhir dari waktu itu, Allah memang berencana untuk 



mengunjungi jemaat dan melihat apakah mereka setia pada Firman-Nya. Ia 

telah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, seperti kita baca 

dalam Wahyu pasal 2. Ia datang untuk melihat apakah mereka telah 

bertobat dan, tentu saja, Allah dengan cepat melihat bahwa mereka tidak 

melakukannya dan, segera, Ia menjatuhkan hukuman tersebut. 

Penghakimannya ialah bahwa Ia akan meninggalkan gereja; Roh Kudus 

keluar dari tengah-tengah mereka; Tuhan Yesus, yang telah berada di 

tengah-tengah kaki dian, meninggalkan gereja. Pada saat yang 

bersamaan, Allah melepaskan Iblis dan ia masuk ke dalam jemaat sebagai 

manusia durhaka. Ini adalah transaksi spiritual yang dirujuk Alkitab dimana 

korban persembahan sehari-hari sedang diambil dan ditegakkan dewa-

dewa kekejian yang membinasakan (Daniel 12:11). Dua hal ini terjadi 

secara bersamaan pada akhir masa kerja gereja. Pada saat itu juda, 

"kedua saksi" dibunuh. Tentu saja, orang-orang percaya yang 

diidentifikasikan secara erat dengan kesaksian Firman akan juga 

diidentifikasikan secara erat dengan mayat dari "dua saksi". 

 

 Allah menggunakan kata Yunani "ptoma" dan diterjemahkan sebagai 

"mayat" dan ditemukan tiga kali dalam Wahyu pasal 11, ayat 8 dan 9. 

Digunakan sekali dalam Matius 24:28 dimana dinyatakan “di mana ada 



bangkai, di situ akan ada burung nazar berkerumun”. Tidak diragukan 

bahwa ini juga berkaitan dengan akhir masa kerja gereja dan penghakiman 

Allah atas jemaat. Burung rajawali berkaitan erat dengan Babel dan 

kedatangannya untuk menduduki Yehuda, sebuah perumpamaan historis 

yang menggambarkan apa yang juga akan dilakukan Allah terhadap 

gereja-gereja pada akhir zaman. Tempat kelima di mana kata "ptoma" 

ditemukan ialah dalam Markus, pasal 6, sehubungan dengan mayat (atau 

jasad) Yohanes Pembaptis. Signifikansi dari hal ini adalah bahwa jasad 

Yohanes yang diambil para muridnya sudah dipenggal dan mereka 

mengambil dan membaringkan tubuhnya di kuburan tanpa memiliki 

kepalanya.  Allah menggunakan kata ‘ptoma’ untuk mengutarakan mayat 

Yohanes Pembabtis. Hal ini bermanfaat untuk kita perhatikan karena 

Tuhan Yesus dirujuk sebagai "kepala" dalam beberapa ayat. Kita hanya 

akan melihat satu ayat dalam Efesus 4:15: 

 

tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita 

bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala 

 

 Kristus adalah kepala dari tubuh, kita membaca di bagian Alkitab 

yang lain. Ia adalah kepala gereja dan, tentu saja, ini mengacu pada gereja 



yang kekal, tubuh orang percaya, tetapi Yesus juga mendirikan jemaat 

secara korporat. Allah menetapkan gereja korporat/eksternal di bumi ini 

sebagai lambang kerajaan-Nya. Sementara Kristus berada di tengah-

tengah kaki dian (atau di tengah-tengah jemaat), kita bisa mengatakan 

bahwa Kristus adalah kepala jemaat, tetapi pada saat Kristus keluar dari 

gereja-gereja dan Roh Kudus meninggalkan jemaat, "kepala" dari gereja-

gereja ditinggalkan, meskipun Firman Allah masih tetap ada - Alkitab tidak 

disingkirkan dari gereja-gereja. "Dua saksi", yang melambangkan hukum 

Taurat dan kitab para nabi, masih tetap ada, tetapi apa gunanya Alkitab 

tanpa kuasa di belakangnya dan tanpa Kristus dan Roh Allah untuk 

membuka "telinga" umat supaya bisa mendengar dan memahami isi 

Alkitab. Itulah sebabnya dikatakan dalam Amos pasal 8, yang berkaitan 

dengan penghakiman di gereja-gereja dan Masa Kesusahan Besar, 

menyatakan bahwa akan ada "kelaparan . . . akan mendengarkan firman 

Tuhan." Ini berarti tidak akan ada keselamatan lagi karena "iman timbul 

dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus” (Roma 10:17).  

Tetapi jika ada kelaparan mendengarkan firman Allah dan kelaparan yang 

disebabkan dari tidak hadirnya Roh Kudus, maka tidak akan ada 

keselamatan. Itu adalah penghakiman yang menimpa gereja dan 

jemaatnya di dunia ketika Allah mulai penghakiman di rumah Allah. 



 

 Akhir zaman mulai ketika gereja-gereja berada di bawah murka Allah 

dan ini adalah apa yang dijelaskan 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.”  Meskipun Allah tidak 

datang secara langsung dan mengatakan hal itu, kita tahu bahwa Tuhan 

disalibkan di luar gerbang Yerusalem dan ini adalah "kota besar" yang 

sedang dibicarakan di ayat ini.  "Dua saksi" itu terletak di atas jalan raya " 

kota besar"; ini menunjuk pada gereja-gereja. Hal ini tidak berhubungan 

dengan tanggal 21 Mei 2011. Pada hari itu, orang-orang percaya sejati 

sudah berada di luar gereja dan jemaatnya, dan jika mereka memang 

dibunuh pada tanggal 21 Mei, jasad mereka tidak akan terletak di tempat 

"di mana Tuhan kita disalibkan”. ini adalah sebuah rujukan ke Yerusalem 

sebagai sebuah lambang dan sosok gereja. 

 

 Apa yang dimaksudkan dengan "jalan" itu, di mana dikatakan, "Dan 

mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar.”  Kata "jalan" 

umum digunakan dalam Alkitab. Misalnya, kita membaca dalam Lukas 13: 

25 dan 26: 

 



Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri 

di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata: Tuan, bukakanlah kami 

pintu! dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari 

mana kamu datang.  Maka kamu akan berkata: Kami telah makan dan 

minum di hadapan-Mu dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.  

 

 Hal ini mengacu pada Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah guru dan Ia 

mengajar di Yehuda dan Ia mengajar di Yerusalem dan Firman Allah 

diajarkan di gereja-gereja di dunia. Ajaran Firman Allah ada hubungannya 

dengan ‘jalan’. Ini juga adalah apa yang dapat juga kita lihat dalam 

Nehemia pasal 8 yang mengarahkan ke Hari Raya Pondok Daun. 

Dikatakan dalam Nehemia 8:1-4 : 

 

Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-

kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan 

pintu gerbang Air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia 

membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan TUHAN 

kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu imam Ezra 

membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun 

perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti.	   



Ia membacakan beberapa bagian dari pada kitab itu di halaman di depan 
pintu gerbang Air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan 
perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh 
perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. 
 Di sini, dalam latar belakang sejarah ini, orang-orang berkumpul dan 
saya percaya itu berlangsung di Yerusalem dan mereka berkumpul untuk 
mendengarkan Ezra, ahli kitab itu, yang membaca dari Hukum Taurat 
Musa,  yaitu Alkitab. Mereka berkumpul di "jalan". Penting diperhatikan 
bahwa jalan itu ada di luar pintu air. Firman Allah dan Alkitab memang 
berkaitan dengan "air" Injil dan mereka mendengarkan dengan penuh 
perhatian saat mereka berdiri di "jalan". Ini adalah gambaran yang Allah 
berikan pada kita tentang hal ini. "Jalan" adalah sebuah jalur di mana Injil 
disebarluaskan ke luar. Bukankah ini fungsi dari jalan yang ada sekarang? 
Jalan ada di setiap kota di dunia dan kita masih menyebutnya sebagai 
"jalan". Kita bisa berjalan kaki atau mengemudikan kendaraan di jalan 
untuk membawa seseorang dari satu tempat ke tempat lain, Anda 
melakukan perjalanan melalui jalan-jalan. Allah mengutus Injil ke seluruh 
dunia dan umat-Nya dengan taat melakukan perintah sebagai utusan setia 
Firman Allah dan mereka membawanya melalui "jalan-jalan" dari kota-kota 
di dunia. Pada hari-hari menjelang tanggal 21 Mei 2011, orang percaya 
sejati melanjutkan perjalanan melalui alur yang sudah ditentukan; mereka 
terbang ke negeri-negeri asing dan mereka berjalan melalui jalan-jalan 
kota-kota dan membagikan traktat kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana 
"jalan-jalan" yang diidentifikasikan dengan pendistribusian Firman Allah. 
Kristus mengajar di jalan-jalan. Ezra membaca Alkitab kepada orang-orang 
di jalan-jalan. Kita membaca dalam Amsal 1:20-23: 
 
Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia 
memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di 
depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. "Berapa 
lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada 
keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang 
bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku! 
Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan 
memberitahukan perkataanku kepadamu 



 
 Hal penting yang ingin kita lihat adalah bahwa "Hikmat berseru 
nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan 
suaranya.”  Selain itu, dalam Kitab Amsal, Allah mempersonifikasikan diri-
Nya sebagai "hikmat" dalam Amsal, pasal 8.  Hikmat itu adalah "Kristus” 
dan ketika ia mengucapkan suaranya di jalan-jalan, menekankan bahwa 
Yesus mengajarkan di jalan-jalan; Firman Allah bergerak ke jalan raya dan 
jalan-jalan di dunia ini. Dikatakan dalam Amsal 5:15 dan 16: 
 
Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang 
membual. Patutkah mata airmu meluap ke luar seperti batang-batang air 
ke lapangan-lapangan [bisa diterjemahkan: ke jalan-jalan]. 
 
 Perhatikan bahwa mata air itu memancar keluar dan sungai air, yang 
menggambarkan pesan Injil, yang mengalir keluar di jalan-jalan. Ini adalah 
hal yang sama seperti "hikmat" di jalanan. Ini adalah hal yang sama ketika 
Kristus berada di jalan-jalan. Itu semua merupakan pernyataan yang sama. 
 
Dikatakan dalam Yesaya 59:14-15: 
 
Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab 
kebenaran tersandung di tempat umum [bisa diterjemahkan: di jalan] dan 
ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa 
yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi TUHAN 
melihatnya, dan adalah jahat di mata-Nya bahwa tidak ada hukum. 

 

 "Kebenaran tersandung di jalan”. Kutipan ini berhubungan dengan 

"dua saksi" yang tergeletak mati di kota besar Yerusalem, yang secara 

rohani disebut Sodom dan Mesir, gereja-gereja. Perlu diingat bahwa di 

dalam gereja-gereja dan jemaat-jemaat orang berkumpul setiap hari 



Minggu. Mereka datang ke gereja di banyak negara di dunia; ada banyak 

gereja di berbagai kota di seluruh masa kerja gereja dan orang-orang pergi 

ke gereja untuk mendengarkan Firman Allah. Seolah-olah ini adalah "jalan" 

atau "jalan raya". Ini adalah akses menuju ke kerajaan surga dan, pada 

akhir masa kerja gereja, "kebenaran tersandung di jalan". Mayat dari "dua 

saksi" yang tergeletak mati di jalan raya. (Wahyu 11:8). 

 

 Satu cara lain untuk mengatakan hal yang sama ini ditemukan dalam 

Ratapan 2:9-12: 

 

Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah; TUHAN menghancurkan dan 

meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya 

berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari TUHAN, 

bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu dari pada-Nya. Duduklah 

tertegun di tanah para tua-tua puteri Sion; mereka menabur abu di atas 

kepala, dan mengenakan kain kabung. Dara-dara Yerusalem 

menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk 

redam hatiku; hancur habis hatiku karena keruntuhan puteri bangsaku, 

sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan [atau 

jalan-jalan] kota. 



Kepada ibunya mereka bertanya: "Mana roti dan anggur?", sedang mereka 

jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan [atau jalan-

jalan] kota, ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. 

 

 Ayat-ayat ini sesuai dengan ungkapan bahasa "Celakalah ibu-ibu 

yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu”, yang 

ditemukan dalam Matius pasal 24. Perhatikan bahwa yang sedang 

menyusukan bayi berada di jalan-jalan kota. Tidak ada lagi hikmat di jalan-

jalan karena Kristus, yang adalah hikmat, telah meninggalkan tempat itu. 

Tidak ada lagi sungai berair yang mengalir keluar menyusuri jalan-jalan 

karena Kristus adalah Pribadi yang membawa Injil air itu. Tanpa kehadiran-

Nya, terjadi bencana kelaparan, kekurangan makanan, dan tidak ada hujan 

dan, oleh karena itu, tidak ada "air" bagi orang-orang di dalam gereja-

gereja untuk minum. 

 

 Saya pikir kita mendapatkan gambar yang cukup jelas. Ketika Allah 

berkata di Wahyu 11:8, "Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya 

kota besar,” itu adalah suatu penghakiman yang mengerikan yang 

menimpa gereja-gereja di akhir zaman. Kemudian selanjutnya dikatakan 

dalam Wahyu 11:8: 



 

. . . yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan 

mereka disalibkan. 

 

 Janganlah kita cepat-cepat meninggalkan kata "rohani" di mana ia 

mengatakan, "yang secara rohani disebut." Ini adalah kata-kata yang 

sangat menarik, bukan? Apa yang menarik disini adalah bahwa Allahlah 

yang mengatakan hal ini. Anda tahu, jika Anda atau saya atau anak Allah 

sedang berbicara dengan orang-orang di gereja-gereja, seperti orang tua-

tua, para pendeta dan diaken, dan jika kita merujuk pada sebuah ayat dan 

kita berkata, "yang secara rohani disebut," maka pendeta mungkin akan 

memutar matanya dan tua-tua akan menggelengkan kepala mereka: "Oh, 

orang-orang bodoh yang perlu dikasihani. Mereka belum pernah kuliah di 

seminari. Mereka belum pernah belajar teologi, seperti kita, dan di sini 

mereka menggali ke dalam Alkitab untuk mencari makna spiritualnya. 

Mereka tidak mengerti bahwa mereka harus mencari makna yang jelas dan 

harafiah dan tidak mencari arti lain."  Itulah yang diajarkan pada para 

pendeta di seminari. Mencari ajaran moral; mencari fakta-fakta sejarah; 

mencari makna yang jelas serta harafiah dari ayat-ayat itu. 

 



 Cara ini sungguh bertentangan dengan metodologi Allah dan apa 

yang Ia inginka untuk dilakukan siapa pun yang ingin mengetahui 

kebenaran dalam Alkitab; Allah ingin kita menggali dan mencari makna 

spiritual dan, di sini, Allah membantu kita dalam memahami ayat ini. Ini 

sebenarnya adalah sebuah ayat yang cukup rumit ketika Anda 

mempelajarinya. Di satu sisi, Ia merujuk ke Yerusalem dan Ia membantu 

kita dengan mengatakan, "Di mana juga Tuhan mereka salibkan." Siapa 

pun bisa mencari di Alkitab dan menemukan di mana Kristus disalibkan. 

Mereka akan tahu itu di Yerusalem dan, mungkin mereka bisa melihat 

bagian dari pernyataan yang jelas. Tetapi mereka akan gagal untuk 

memahami bahwa tidak ada Yerusalem di Timur Tengah sejauh itu 

berkaitan dengan Alkitab ketika berbicara tentang zaman akhir, dan Wahyu 

pasal 11 yang berurusan dengan zaman akhir. Allah tidak peduli dengan 

Yerusalem secara harafiah dan apakah umat Islam akan membangun 

tempat suci mereka atau apakah orang-orang Yahudi akan 

mempertahankan terus apa yang mereka anggap sebagai tempat suci 

mereka. Allah tidak lagi memandang bangsa Israel lebih daripada bangsa 

lain. Allah tidak memandang mereka sebagai umat yang kudus sama 

sekali. 

 



 Sekali lagi, pemahaman yang tepat tentang apa yang telah dilakukan 

Allah di kayu salib ketika Ia merobek tabir Bait Allah akan sangat 

membantu memperluas wawasan orang-orang yang belajar Alkitab tentang 

Matius pasal 24, ketika Yesus menjawab pertanyaan para murid, "Apakah 

tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?"  Kemudian ayat itu 

berbicara tentang melarikan diri dari Yudea. Allah tidak peduli siapa pun 

yang melarikan diri dari Yudea dalam arti yang harfiah pada akhir zaman. 

Yehuda adalah seperti Amerika, atau sama seperti Tiongkok atau negara 

lainnya. Ini hanyalah satu bangsa di-antara bangsa-bangsa di dunia. Satu-

satunya hal yang signifikan adalah bahwa "pohon ara yang hanya berdaun 

saja” dan tidak memiliki signifikansi lain. Yang penting adalah apa yang 

dilambangkan oleh Yehuda dan Yerusalem: Yehuda melambangkan 

gereja; tempat suci melambangkan gereja; Yerusalem melambangkan 

gereja. Jadi Allah memberikan pada para pembaca petunjuk yang 

bermanfaat ketika Ia berkata, "yang secara rohani disebut Sodom dan 

Mesir." Carilah makna spiritualnya dan galilah apa yang Anda baca dan 

bandingkan satu ayat Alkitab dengan ayat Alkitab lainnya untuk melihat 

apa makna spiritualnya. 

 

Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 11:8: 



 

... Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir ... 

 

 Allah menggunakan sosok Yerusalem, yang melambangkan gereja, 

dan Yerusalem secara spiritual, disebut "Sodom." Mengapa Allah 

menyebut mereka sebagai Sodom? Marilah kita kembali ke Yesaya, pasal 

1. Karena secara umum kita melihat bahwa Allah sangat tidak suka dengan 

bangsa Israel, sehingga Allah sering membawa musuh untuk melawan 

mereka. Kemudian Ia membawa Asyur melawan Israel di utara dan Babel 

melawan Yehuda di selatan. Dikatakan dalam Yesaya 1: 9: 

 

Seandainya TUHAN semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit 

orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom, dan sama seperti 

Gomora 

 

 Sodom dan Gomora adalah kota-kota yang jahat yang dicatat Alkitab 

dalam Kitab Kejadian. Mereka begitu jahatnya sehingga Allah 

menggunakan mereka sebagai contoh luapan murka-Nya dan Ia 

menghancurkan dua kota itu dan juga Adma dan Zeboim, empat kota di 

dataran itu yang dihancurkan dengan api dan belerang dari langit. Di sini, 



Allah menyampaikan pada Israel purba, yang menunjuk pada gereja-gereja 

Perjanjian Baru dimana Allah mengatakan bahwa mereka sama jahatnya, 

tetapi ada sedikit orang yang terlepas (umat pilihanNya) yang menghalangi 

sehingga mereka tidak dihancurkan seperti Sodom dan Gomora; Allah 

memiliki umat-Nya di dalam gereja, sebagai buah sulung, dan Ia harus 

menunggu untuk semua orang pilihan agar diselamatkan-Nya. Ia 

menunggu selama berabad-abad selama masa kerja gereja, sebelum Ia 

bisa menghancurkan gereja dengan mendatangkan penghakiman atas 

mereka. 

 


