
 

Revelation 11, Study No. 9 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu Pasal 11, Pembahasan No. 9, oleh Chris McCann. 

 

Selamat malam dan selamat datang Pemahaman Alkitab EBible Fellowship 

dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan membicarakan Pembahasan No.  

9 dari Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca Wahyu 11:8-10: 

 

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

rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Allah mereka disalibkan. 

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. 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 

 

 Saya akan berhenti membaca di situ. Kita telah melihat adanya "dua 



saksi",  pada saat mereka dikalahkan oleh binatang itu, yang merupakan 

sebuah nama untuk Iblis, dan mayat mereka ("ptoma") tergeletak di atas 

jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Kita 

melihat dalam penyelidikan terakhir bagaimana Allah berbicara pada Israel 

dan menyamakan mereka dengan orang-orang Sodom dan Gomora 

karena kejahatan mereka. Sodom dan Gomora yang terkenal dengan gaya 

hidup mereka yang jahat dan tingkat dosa yang mereka lakukan dalam 

pelanggaran hukum Allah. Demikianlah, Israel purba mengikuti jejak 

langkah Sodom. Dalam Kitab Yehezkiel, Allah berbicara tentang "kakakmu 

yang termuda Sodom" ketika berbicara tentang Yehuda dan Israel, 

menunjukkan bahwa mereka terkait dengan Sodom dan hubungan mereka 

terjalin karena kejahatan mereka. 

 

 Allah juga mengatakan bahwa "kota besar", yang melambangkan 

gereja-gereja di mana "dua saksi" yang tergeletak mati di jalan, disebut 

"Sodom dan Mesir". Mengapa Allah mengatakan gereja secara rohani 

disebut sebagai "Mesir" di sini? Biasanya, Mesir adalah gambaran dari 

dunia, tetapi ada karakteristik tertentu yang diberikan Allah pada Mesir dan 

Ia sering menyebutkannya didalam Perjanjian Lama. Kita akan membahas 

Keluaran pasal 20, di mana Sepuluh Perintah Allah ditulis. Dikatakan 



dalam Keluaran 20:2: 

 

"Akulah ALLAH, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, 
dari tempat perbudakan. 
 
 Mesir dikaitkan dengan perbudakan dan dengan seorang budak. 
Bangsa Israel berada dalam tawanan di Mesir. Ada beberapa ayat lain, 
tetapi kita akan membaca hanya satu ayat lagi, dalam Ulangan 6:12: 
 
maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan ALLAH, yang 
telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan 
 
 Berkali-kali Mesir dikaitkan dengan "rumah perbudakan". Ingatlah, 
secara historis, Firaun yang jahat tidak membolehkan orang Israel untuk 
pergi. Dalam sikap pemberontakan dan keras kepala, ia menolak untuk 
mendengarkan perintah Allah untuk membolehkan umat Allah pergi. Firaun 
dengan sangat tepat melambangkan Iblis dan Iblis juga menawan orang 
pilihan Allah yang telah dipilih untuk menerima keselamatan sejak 
penciptaan dunia. Orang-orang pilihan ini berada di dunia dan hidup dalam 
dosa-dosa mereka dan berada di bawah murka Allah dan, oleh karena itu 
mereka ditawan oleh kajahatan mereka sendiri. Mereka melayani dosa dan 
akibatnya, mereka melayani Iblis dalam kerajaan kegelapannya, dalam 
"rumah perbudakan", sampai Firman Allah datang dan membebaskan 
mereka dari dosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jadi apabila Anak itu 
memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka."  Pembebasan 
dari Mesir menggambarkan pembebasan dari dosa dan Iblis dan kerajaan 
kegelapan. 
 
 Allah menyerahkan gereja-gereja dan meninggalkan mereka ketika 
Roh Kudus keluar dari tengah-tengah jemaat di seluruh dunia. Gereja-
geraja ini adalah tempat pembebasan, tetapi ketika saat Roh Kudus 
meninggalkan mereka,  sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan 
dewa-dewa kekejian yang membinasakan, dan ketika Iblis masuk di 



dalamnya, ini seolah-olah Firaun yang sekali lagi "berkuasa di Mesir”. 
Gereja-gereja dan jemaat segera dibawa secara rohani, dalam kondisi 
tawanan dan perbudakan dosa. Tidak ada lagi pembebasan dan tidak ada 
Sang Pembebas, karena Kristus telah meninggalkan gereja. 
 
 Kita membaca sebuah ayat lain yang sangat menarik dalam Ulangan 
28:68: 
 
TUHAN akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui 
jalan yang telah Kukatakan kepadamu: Engkau tidak akan melihatnya lagi, 
dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak 
lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. 
 
 Hal ini sangat menarik karena Allah sedang berbicara pada Israel. Ia 
berbicara kepada orang-orang yang menaati perintah-Nya dalam empat 
belas ayat pertama, tetapi dari ayat 15 sampai akhir pasal, Ia 
menyampaikan pada mereka yang tidak menaati perintah-Nya. Ia menulis 
kutukan demi kutukan dan, akhirnya Ia menyimpulkannya dalam ayat 68, 
dimana Ia mengatakan, "TUHAN akan membawa engkau kembali ke Mesir 
dengan kapal.”  Israel telah keluar dari Mesir pada saat Keluaran dan 
mereka belum kembali, tetapi Allah bernubuat pada Israel (yang 
melambangkan gereja-gereja) bahwa mereka akan kembali ke Mesir dan 
ke rumah perbudakan dan mereka akan dibawa kembali ke sana "dengan 
kapal". Sekarang Anda dapat membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru dan Anda tidak akan menemukan ayat mana pun dalam Alkitab 
bahwa Israel dimuat ke dalam kapal dan dikirim kembali ke Mesir dengan 
kapal. Ini adalah satu masalah bagi mereka yang ingin memahami Alkitab 
secara harafiah, karena hal itu tidak akan digenapi. Sekarang mereka 
mungkin mencoba untuk mengelakkan dan mengatakan, "Ya, ini akan 
terjadi di masa depan." Tetapi tidak ada "masa depan" dan siapa pun yang 
berpikir akan ada "seribu tahun pemerintahan" Kristus di bumi ini, itu tidak 
akan pernah terjadi. Kita hidup di hari-hari terakhir di dunia - tidak akan ada 
generasi-generasi masa depan yang dapat digenapi secara harafiah. 
Tetapi apakah ini berarti bahwa Allah tidak akan memenuhi nubuat itu? 



Allah bernubuat di sini, dalam Ulangan 28:68: 
	  

TUHAN akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui 

jalan yang telah Kukatakan kepadamu: Engkau tidak akan melihatnya lagi, 

dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak 

lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. 

 

 Jika Allah mengatakan sesuatu yang akan terjadi, hal itu harus 

terjadi. Dengan cara apa lagi nubuat Kitab Suci akan digenapi? Jika nubuat 

Kitab Suci tidak digenapi, itu berarti bahwa Allah tidak membicarakan 

kebenaran. Jika Allah gagal menggenapi sebuah nubuat, maka itu akan 

menjadi bencana dan itu keadaan yang sangat mengerikan. Tentu saja, ia 

belum pernah gagal untuk menggenapi janji Kitab Suci ini. Dalam "waktu 

dan musim" di mana kita hidup, kita telah menyaksikan penggenapan dari 

apa yang dikatakan Allah di sini. Allah akan membawa Israel, seperti yang 

dilambangkan oleh gereja-gereja korporat, "kembali ke Mesir dengan 

kapal" dan ini tidak mengacu pada Mesir secara harafiah, tetapi mengacu 

pada "rumah perbudakan", kondisi tempat tawanan secara rohani. Allah 

membawa gereja-gereja Perjanjian Baru menjadi "tawanan rohani" Iblis. 

Sama seperti Mesir memiliki Firaun yang memerintah di sana, Iblis adalah 

penguasa atas orang-orang yang ada dalam perbudakan spiritual. Allah 



berkata Ia akan membawa mereka "ke Mesir dengan kapal". Mode 

transportasi tidak akan dilakukan dengan kuda atau dengan berjalan kaki, 

tetapi itu akan dilaksanakan dengan "kapal". Jadi "gambarannya" ialah 

bahwa semua orang Israel akan dimuat dalam kapal dan berlayar ke Mesir 

dan ketika mereka sampai ke Mesir, mereka semua dibongkar muat dan 

diangkut ke tempat pengasingan. Itu adalah "gambaran" yang diberikan 

Allah pada kita. 

 

 Marilah kita mengajukan beberapa pertanyaan: apa yang 

dilambangkan dengan "kapal-kapal" dalam Alkitab? Ketika kita menyelidiki 

Alkitab kita mendapati bahwa Allah berbicara tentang membuat iman 

menjadi seperti "kapal karam". Allah menggunakan ilustrasi "kapal karam" 

dalam Kisah Para Rasul pasal 27 untuk menggambarkan akhir dari masa 

kerja gereja dan Masa Kesusahan Besar. Gereja-gereja dilambangkan 

dengan "kapal-kapal" dalam Alkitab. Ini adalah bagaimana Allah akan 

membawa "Israel" (anggota-anggota gereja) kembali ke Mesir karena 

dekrit "waktu dan musim" Allah yang menyatakan bahwa masa kerja gereja 

akan berlangsung hampir 2.000 tahun, dan kemudian masa kerja gereja 

akan berakhir (Mei 1988), dan "dua saksi" telah menyelesaikan kesaksian 

mereka; mereka dibunuh dan tergeletak "mati" di gereja-gereja dan, pada 



saat itu, gereja-gereja menjadi "Mesir". Pada saat ini Allah telah 

menggenapi nubuat-Nya dalam Ulangan 28:68. Ia telah membawa umat-

Nya di gereja-gereja untuk kembali ke "rumah perbudakan" dan Ia 

melakukannya melalui gereja-gereja dan jemaat-Nya di dunia. Orang-orang 

yang bukan umat Allah yang sejati akan tetap berada di gereja-gereja; 

mereka menolak untuk mendengar ketika Allah membuka Kitab Suci untuk 

mengungkapkan akhir dari masa kerja gereja dan mereka menolak untuk 

mendengar ketika Allah memerintahkan mereka untuk "keluar dari tengah-

tengahnya". Mereka tetap berada pada "kapal" itu dan mereka kembali ke 

Mesir, "rumah perbudakan", yang menunjukkan bahwa mereka tidak 

pernah diselamatkan. Mereka diperbudak oleh dosa dan Iblis dan, 

akhirnya, mereka diikat sebagai lalang untuk dibakar. 

 

 Perhatikan kesimpulan yang sangat tragis dalam Ulangan 28:68: 

 

Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan 

diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi 

tidak ada pembeli. 

 

 “Pembeli” itu adalahYesus Kristus dan "membeli" berarti menebus. 



Kristus tidak mau menebus mereka di Mesir, di mana secara rohani gereja-

gereja telah menjadi Mesir. Tidak akan ada penebusan. Mereka tidak akan 

dibeli oleh darah Kristus. Mereka tidak akan dibebaskan lagi dari tempat 

itu. Tentu saja, ini berkaitan dengan semua yang telah kita pelajari - ketika 

Allah mendatangkan penghakiman spiritual (dan Ia memang 

mendatangkan penghakiman spiritual di gereja-gereja) yang tak bisa dilihat 

dengan mata jasmaniah mereka; tidak ada yang bisa memahami hal ini 

dengan melihat gereja secara lahiriah. Hal-hal ini hanya bisa dimengerti 

melalui Alkitab ketika Allah membuka pengertian kita terhadap apa yang 

telah ditulis-Nya; lihat saja bagaimana Allah menyembunyikan makna dari 

ayat di Ulangan pasal 28, yang berbicara untuk mengembalikan Israel 

kembali ke Mesir dengan kapal. 

 

 Siapa yang bisa memahami hal ini, diluar kasih karunia Allah? 

Ingatlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 13 pada para rasul-

Nya, yang mewakili orang-orang pilihan Allah. Ia mengatakan, "Kepadamu 

diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Sorga, tetapi kepada 

mereka tidak.”  Karena prinsip tersebut, sebuah ayat, seperti ayat dalam 

kitab Ulangan, "disembunyikan" secara rohani dari mereka yang tidak 

diselamatkan. Kita harus memahaminya secara rohani, sambil mencari 



makna kiasannya. Itulah sebabnya mengapa Allah menggunakan sebuah 

frasa seperti "yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir”.  Ini berarti 

bahwa gereja-gereja sebenarnya bukanlah "Mesir", tetapi kita harus 

mencari apa makna spiritual dari "Mesir" itu; Mesir diidentifikasikan sebagai 

"rumah perbudakan". Gereja-gereja yang pada waktu yang lalu adalah 

rumah Allah, tetapi sekarang mereka menjadi "rumah perbudakan". Betapa 

tragisnya dan betapa mengerikannya hal itu ketika orang berpikir bahwa 

mereka setiap hari Minggu pergi ke "rumah Allah", tetapi kenyataannya 

gereja mereka sudah menjadi "rumah perbudakan".  Mereka membawa 

anak-anak mereka sendiri ke tempat tawanan spiritual di mana tidak ada 

"orang" yang bisa menebus mereka; tidak ada Juruselamat; tidak ada 

Pelepas. Tidak ada keselamatan di jemaat mana pun di dunia, begitu “dua 

saksi” telah menyelesaikan tugas mereka dan mereka tergeletak mati di 

jalan-jalan. 

 

 Tidak heran Yeremia disebut "Nabi yang menangis", karena Allah 

menggunakannya kitab Yeremia dan Ratapan untuk menulis banyak 

rincian tentang akhir masa kerja gereja dan penghakiman Allah atas 

gereja-gereja. Ini adalah situasi dan kondisi yang paling mengerikan bagi 

orang-orang yang tetap berada di gereja-gereja; ini adalah situasi yang 



paling buruk. Sebenarnya, situasinya menjadi lebih buruk lagi, karena pada 

akhir Masa Kesusahan Besar dan awal Hari Penghakiman terhadap dunia, 

Allah "membantai" "sepertiga bagian" dan Ia membunuh mereka semua, 

karena tidak ada lagi harapan keselamatan untuk mereka.  Sungguh 

mengerikan bahwa Allah menghakimi umat-Nya sendiri dan 

menghancurkan mereka, secara rohani - laki-laki, perempuan dan anak-

anak. Perhatikan apa yang dikatakan Allah dalam Yeremia 25:28 dan 29: 

 

Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk 

meminum isinya, maka haruslah kaukatakan kepada mereka: Beginilah 

firman TUHAN semesta alam: Kamu wajib meminumnya! Sebab 

sesungguhnya di kota yang nama-Ku telah diserukan di atasnya Aku akan 

mulai mendatangkan malapetaka . . . 

 

 Penghakiman dimulai di "rumah Allah" sebagaimana dinyatakan 1 

Petrus 4:17 dan Allah mengacu pada hal itu di sini. Perhatikan bahwa Ia 

sekarang akan mengalihkan perhatian-Nya pada bangsa-bangsa di dunia 

dan penduduk bumi yang tidak diselamatkan, tetapi Ia pertama 

menunjukkan, "Aku mulai menghakimi umat-Ku sendiri." Allah memiliki 

hubungan dekat dengan orang-orang di gereja; mereka mempunyai 



hubungan intim dengan Allah karena mereka adalah para pemelihara 

firman Allah dan Allah memberkati mereka dengan banyak cara. Bahkan 

jika mereka tidak diselamatkan, ada berkat-berkat tertentu bagi orang-

orang yang diidentifikasikan dengan Allah di Israel purba, serta di gereja-

gereja Perjanjian Baru. 

 

 Namun begitu, ada suatu saat ketika Ia menghakimi mereka; Ia 

mengembalikan mereka ke Mesir di mana tidak akan ada lagi Penebus 

bagi mereka; Ia mengakhiri keselamatan bagi umat-Nya sendiri didalam 

setiap gereja di dunia, yang jumlahnya sekitar dua miliar orang. Ada orang-

orang lanjut usia, orang tengah baya, para pemuda, anak-anak kecil dan 

bayi dan janin dalam kandungan. Beberapa anak telah dikandung dan 

dilahirkan ke dalam sebuah gereja yang sudah berada di bawah 

penghakiman. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berada di luar 

gereja di mana Allah, dalam tujuh belas tahun terakhir Masa Kesusahan 

Besar, mencurahkan Roh Kudus-Nya sekali lagi. Anak-anak ini dilahirkan 

di dalam gereja dan mereka tinggal di sana lama sebelum Hari 

Penghakiman dimulai. Mereka mungkin lahir pada tahun 2005, 2008, 2010 

atau 2011 dan orang tua mereka tidak pernah meninggalkan gereja. 

Betapa tragisnya, tetapi apakah itu tidak adil? Tidak - kita tidak pernah 



dapat menuduh Allah atas hal itu; Allah sudah tidak memiliki lagi umat 

pilihan yang tersisa dalam jemaat itu dan ada anak-anak termasuk dalam 

umat bukan pilihan. Allah tidak memilih mereka sebelum dunia dijadikan 

untuk menerima keselamatan. 

 

 Allah membawa penghakiman yang mengerikan pada umat-Nya dan 

Ia mengatakan dalam Yeremia pasal 25, "Jika Aku melakukan ini pada 

umat-Ku sendiri, menurutmu apakah Aku tidak akan melakukannya untuk 

kalian, orang-orang dunia yang tidak diselamatkan dari dunia dengan siapa 

saya tidak memiliki hubungan dan tidak disebut dengan nama-Ku?” Inilah 

yang dikatakan Allah dalam Yeremia 25:29: 

  

Sebab sesungguhnya di kota yang nama-Ku telah diserukan di atasnya 

Aku akan mulai mendatangkan malapetaka; masakan kamu ini akan bebas 

dari hukuman? kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab Aku ini 

mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi, demikianlah firman 

TUHAN semesta alam 

 

 Allah berkata, "Jangan berpikir satu menit pun bahwa Aku tidak akan 

melakukan hal yang sama seperti yang telah Aku lakukan pada gereja-



gereja? Ini adalah cawan murka yang sama yang sudah diminum gereja-

gereja dan sekarang Aku mengambil cawan itu dan Aku akan berikan pada 

Anda dan Anda akan minum, juga. Jika Aku melakukan ini pada umat-Ku 

sendiri, Aku akan melakukannya juga pada kalian yang bukan termasuk 

umat-Ku." 

 

 Ini adalah hal yang orang tidak mengerti dan mereka tidak 

memahaminya. Mereka mengatakan, "Ya, Allah tidak akan pernah 

melakukan hal itu terhadap dunia. Ia tidak akan pernah mengakhiri rencana 

keselamatan-Nya di situ. Allah tidak akan membuatnya situasi seperti itu 

sehingga tidak ada 'manusia' dapat menebus mereka. Itu tidak mungkin.”  

Tanyakan pada orang-orang ini, "Apakah Allah melakukan hal ini pada 

gereja-gereja? " (Seandainya mereka tidak kehilangan pemahaman itu 

juga.) Mereka berkata, "Oh ya, saya percaya Allah melakukan itu pada 

gereja-gereja."  Jadi pertanyaannya ialah, "Jadi Anda percaya Allah akan 

melakukan sesuatu yang mengerikan seperti itu pada umat-Nya sendiri, 

tetapi Ia tidak akan berani melakukannya terhadap mereka yang bukan 

umat-Nya."  itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah dalam 

Yeremia pasal 25 dan pengajaran Alkitab. Pertama-tama, lihatlah apa yang 

dilakukan Allah pada orang-orang yang menjalin hubungan yang akrab 



dengan-Nya dan kemudian, jadilah gentar dan sadarilah bahwa jika Allah 

melakukan itu pada mereka, maka tak pelak lagi Ia akan melakukan hal 

yang sama (setidaknya) terhadap orang-orang yang tidak memiliki 

hubungan dengan-Nya. 

 

 Dengan kata lain, Allah mengakhiri program keselamatan di gereja-

gereja dan Ia melakukan ini sepanjang 23 tahun; tidak ada seorang pun 

yang diselamatkan digereja dan itu adalah "cawan" yang diberikan pada 

mereka untuk diminum. Tidak ada yang diselamatkan di gereja-gereja 

mana pun di dunia dan sekarang cawan yang sama telah diberikan kepada 

orang-orang di bumi. Allah sudah pasti melakukan hal itu dan Ia 

memberitahu kita bahwa Ia akan melakukannya terhadap orang-orang 

yang memiliki hubungan khusus dengan-Nya. Adalah sama sekali salah 

bila kita berpikir bahwa Allah tidak akan berani melakukan hal seperti itu. 

Saya takut bahwa orang-orang berpikir bahwa mereka membaca Alkitab 

dengan pemahaman yang salah. 

 


