
 

Revelation 11, Study No. 21 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 21 oleh Chris McCann 

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan mempelajari 

Pembahasan No. 21 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 membahas dengan perlahan-lahan dan hati-hati pada hal-

hal yang kita baca dalam Firman Allah, ayat demi ayat.  Kita tidak mencoba 

untuk menghindari bagian atau ayat Kitab Suci dalam Alkitab. Kita sedang 

berusaha untuk mempertimbangkan semua yang dikatakan Allah. Itulah 

sebabnya mengapa kita akan membahasnya ayat demi ayat, melalui Kitab 



Wahyu dan itu sebabnya kita sedang menyelidiki, ayat demi ayat, dalam 

studi-studi sebelumnya di tempat-tempat yang membahas hari Kiamat dan 

Hari Penghakiman. Kita ingin mempelajari segala sesuatu yang dapat kita 

lakukan yang mungkin berhubungan dan kita tidak ingin melalaikan apa-

apa. Kita berusaha untuk mengikuti metodologi Allah dengan 

membandingkan ayat Kitab Suci dengan ayat Kitab Suci lainnya, sehingga 

kita bisa sampai pada kesimpulan yang benar dan, sejauh ini, Allah telah 

bermurah hati pada kita dalam membuka informasi dari Firman-Nya 

sehingga kita bisa memahaminya dan kita telah mampu untuk menyelidiki ( 

sampai sejauh ini) dalam penelitian kita tentang Kitab Wahyu hingga pasal 

11. 

 

 Ini mungkin adalah satu-satunya Pemahaman Alkitab yang 

membahas ayat demi ayat yang ditampilkan dan dilakukan oleh umat Allah 

- orang-orang yang telah keluar dari gereja. Ya, ada mungkin pembahasan-

pembahasan yang dilakukan di dalam gereja oleh para teolog mereka, 

namun saya minta maaf untuk mengatakan, pembahasan itu tidak ada 

artinya karena Allah telah meninggalkan gereja dan jemaat; dan Ia bekerja 

di luar gereja dengan umat-Nya. Itu adalah di mana umat Tuhan ditemukan 

dan itu adalah di mana umat Tuhan akan melakukan pemahaman Alkitab 



yang tepat.  Anda tidak dapat melakukan pemahaman Alkitab yang tepat di 

sebuah gereja korporat, sebagai pendeta atau teolog gereja, karena Allah 

telah menetapkan bahwa masa kerja gereja sudah berakhir dan bahwa 

semua umat-Nya harus keluar dari gereja. Bagaimanakah pemahaman 

Alkitab yang setia dapat dilakukan dalam lingkungan yang suka 

memberontak? Jika ada orang yang tertinggal di gereja, mereka akan 

memberikan bukti bahwa mereka tidak pernah diselamatkan dan, 

sebenarnya, itu adalah "kesepakatan yang sudah dilakukan".  Sudah 

selesai dan Allah telah mengakhiri masa kerja gereja; Ia telah mengikat 

semua orang yang masih berada di gereja sebagai lalang dan, dalam Hari 

Penghakiman ini, Ia membuang mereka (secara rohani) ke dalam api 

murka-Nya. 

 

 Anda tidak dapat berharap ada pemahaman Alkitab yang sah yang 

berasal dari dari gereja-gereja, jadi diluar gereja kita mencari suatu 

pelayanan atau individu-individu yang jujur dan setia pada ajaran Alkitab 

untuk mempelajari Alkitab sesuai dengan metode Allah dalam mencari 

kebenaran. Dan kemudian kita mencari apakah ada orang yang sedang 

mempelajari hal-hal ini dengan hati-hati melalui Alkitab untuk menemukan 

kebenaran dan menemukan apa yang dilakukan Allah. Jika ada satu 



pelayanan atau seorang individu memiliki ide yang berbeda dari apa yang 

dilakukan Allah pada tanggal 21 Mei 2011 dan apa yang dilakukan Allah 

dalam periode ini, mereka masih harus melakukan pemahaman Alkitab 

yang tepat untuk menjelaskan posisi mereka. Mereka harus membahas 

kitab-kitab dalam Alkitab, seperti Kitab Wahyu, yang berbicara tentang 

Masa Kesusahan Besar dan hari kiamat, dan kemudian mereka harus 

menunjukkan dari Alkitab apa yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2011. 

Bukan hanya mengatakan, "Tidak ada yang terjadi." 

 

 Anda tahu, beberapa orang mengatakan, "Yah sesuatu terjadi (pada 

tanggal 21 Mei 2011), namun kita tidak tahu apa itu."  Itu adalah ucapan 

yang “mendua hati” untuk mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Jika 

Anda yakin tidak ada yang terjadi, maka katakanlah tidak ada yang terjadi; 

jangan mencoba untuk menutupinya dengan mengatakan, "Oh, ya, 

sesuatu yang indah dan mulia terjadi dan beberapa peristiwa agung dan 

besar memang terjadi. Kita tidak dapat menyangkal hal itu, namun kita 

tidak tahu apa itu yang terjadi.  Itu menggelikan - mereka tahu apa yang 

terjadi sebelum tanggal 21 Mei. Mereka mengatakan bahwa 21 Mei 2011 

adalah Hari Penghakiman dan Alkitab menjamin dan menguncinya, namun 

sekarang mereka tidak tahu apa itu? Mereka hanya tidak ingin mengatakan 



apa yang mereka yakini, yaitu bahwa mereka percaya bahwa "tidak ada 

yang terjadi".  Jadi mereka harus menjelaskan apakah makna tanggal itu 

menurut pendapat mereka dan di mana kita sekarang dalam hubungan 

dengan Masa Kesusahan Besar.  Karena jika Anda percaya bahwa Allah 

sedang menghakimi gereja-gereja dan bahwa penghakiman itu terjadi 

bersamaan dengan Masa Kesusahan Besar, maka di mana posisi kita, 

dalam waktu, dalam hubungannya dengan Masa Kesusahan Besar itu? 

Kapan Masa Kesusahan Besar dimulai? Kapan berakhir dan kapan hal ini 

terjadi? 

 

 Kita belum melihat adanya penelitian mendalam yang membahas 

topik ini secara tuntas – belum ada untuk tingkat apa pun. Ada beberapa 

ayat yang telah diajukan, seperti Yohanes 9: 4 ... dan ini ironis karena 

Yohanes 9: 4 mengajarkan apa yang diajarkan EBible Fellowship dan itu 

adalah bahwa ada "hari keselamatan" dan Kristus bekerja saat hari masih 

siang, namun malam datang ketika Ia tidak dapat bekerja. Inilah tepatnya 

adalah apa yang kita ajarkan. Atau, mereka mungkin mengacu pada 

beberapa bagian lain, namun tidak ada ketelitian, ketekunan dan tidak ada 

studi yang mendalam dari  kitab Daniel, Yeremia pasal 50 dan 51, Yesaya, 

Wahyu, Matius pasal 24, Markus pasal 13, Lukas pasal 21 atau Yehezkiel - 



semua KItab ini yang harus dipelajari. Oleh karena itu, kita dapat 

mengetahui hal ini: ketika orang mengatakan bahwa Allah masih 

menyelamatkan orang pada hari ini, pernyataan itu tidak berdasarkan pada 

studi Alkitab yang berhati-hati, dengan cara apa pun. Pernyataan itu adalah 

"pernyataan yang asal-asalan saja" karena mereka tidak dapat 

menjelaskan apa yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2011. Mereka tidak tahu 

di mana posisi kita dalam kaitannya dengan Masa Kesusahan Besar.  

Mereka tidak melakukan studi Alkitab secara mendalam dengan cara atau 

bentuk apapun. Mereka hanya kembali pada beberapa ayat yang 

(kelihatannya) mengajarkan keselamatan yang sinambung, tanpa 

mempertimbangkan sejumlah besar ayat Kitab Suci lain yang bertentangan 

dengan gagasan itu. Ketika Alkitab menunjuk tanggal 21 Mei 2011 sebagai 

Hari Penghakiman, ini adalah persis seperti makna yang sesungguhnya. 

Ketika kalender sejarah Alkitab jatuh begitu sempurna pada tempatnya dan 

menjelaskan Masa Kesusahan Besar dan tanggal untuk periode 23 tahun 

dan tanggal untuk awal Hari Penghakiman dan semua tanggal jatuh pada 

hari-hari raya penting, dan seterusnya, Allah menguncinya dan tidak ada 

yang mampu menentangnya; belum ada yang mampu menunjukkan 

kesalahan tentang hal-hal itu.  

 Ini adalah masalah yang orang percaya sejati temukan dengan 



orang-orang yang bersikeras mengatakan bahwa masih ada keselamatan. 

Satu-satunya hal yang mereka ajukan adalah "desakan mereka", namun 

masalahnya ialah mereka belum melakukan studi Alkitab dengan saksama 

dan mereka tidak mengajukan bukti untuk menyanggah salah satu hal apa 

pun yang diajarkan EBible Fellowship. Mereka hanya mengatakan, "Allah 

harus menyelamatkan," dan mereka mengatakan itu dengan dan otoritas 

yang teguh. Saya dapat menemukan segala macam orang yang akan 

memukulkan tinju mereka di atas meja dan dengan jaminan dan otoritas 

yang kuat menyatakan bahwa "bahasa lidah" masih ada hari ini. Atau saya 

dapat menemukan segala  macam orang, yang dengan jaminan yang kuat, 

akan  mendeklarasikan seseorang dapat diselamatkan dengan mengambil 

keputusan bagi Kristus. Saya dapat menemukan banyak sekali orang yang 

akan mengatakan dengan jaminan yang kuat bahwa masa kerja gereja 

belum berakhir dan Allah masih bekerja di gereja-gereja. Apakah makna 

dari "desakan yang kuat" dan "jaminan yang mutlak" dan pukulan tinju 

seseorang di atas meja? Ini tidak berarti apa-apa. Hal ini tidak 

membuktikan apa-apa. Ini hanya berarti bahwa orang itu terpikat dalam 

doktrin itu dan mereka akan memegang kuat-kuat doktrin itu dan mereka 

yakin akan hal itu, dan mereka yakin bahwa kita salah. 

 



 Perbedaannya adalah bahwa EBible Fellowship telah 

mempergunakan ratusan jam sejak tanggal  21 Mei 2011 untuk 

mempelajari hal-hal ini, ayat demi ayat, dengan hati-hati mempelajari 

setiap kata dalam sebuah ayat dan membiarkan Alkitab mengarahkan kita. 

Di sisi lain, tidak ada studi Alkitab dengan signifikansi apa pun dan 

dilakukan secara mendalam, untuk menunjukkan bahwa hal-hal ini tidak 

demikian dan bahwa Allah masih menyelamatkan. Ini adalah suatu 

perbedaan besar, Inilah yang didengar oleh anak Allah - ia mendengar 

suara Kristus; ia tidak mengenal suara lainnya. Dan suara Kristus 

terdengar ketika kita membaca Alkitab dan, jika kita terus mempelajari 

Alkitab dan kita terus membandingkan ayat Kitab Suci dengan ayat Kitab 

Suci lainnya, memastikan kesimpulan kita selaras dengan keseluruhan 

Alkitab, maka kemudian "suara" Kristus terdengar; ada konsistensi; ada 

peneguhan dalam penelitian demi penelitian; ada jaminan tentang apa 

yang anak Allah menemukan - ya, Allah memang berbicara tentang 

menutup pintu pada hari penghakiman dalam Lukas pasal13; dan ya, 

periode tujuh ribu tahun sejak air bah tidak berubah dan masih jatuh pada 

tanggal 21 Mei 2011; dan, ya, tanggal 21 Mei 2011 menggarisbawahi bulan 

kedua dan hari yang ketujuh belas dalam kalender Ibrani, di mana persis 

pada hari itu Allah menutup pintu bahtera di zaman Nuh, dan itu tidak 



berubah. 

 

 Contoh lain adalah ketika kita berbicara tentang "penghakiman 

spiritual" yang berlangsung pada tanggal 21 Mei 2011. Kita menyelidiki 

Alkitab, dan kita menemukan bahwa benar terjadi penghakiman spiritual di 

Taman Eden ketika Allah berkata, "Pada hari engkau memakannya, 

pastilah engkau mati."  Namun manusia tidak mati secara fisik, namun 

secara rohani, dalam jiwanya; Allah tidak menjelaskannya dengan 

mengatakan, "Ketika Aku mengatakan pada hari engkau memakannya, 

engkau pasti akan mati, apa yang Aku maksudkan adalah engkau akan 

mati secara rohani."  Ia hanya mengatakan mereka akan mati. Kemudian 

terserah para peneliti Kitab Suci untuk menemukan cara bagaimana Adam 

dan Hawa akan mati. Kemudian kita melihat bahwa mereka tidak mati 

secara fisik; setelah itu, Adam tetap hidup selama ratusan tahun, namun 

mereka meninggal dalam keberadaan jiwa mereka. 

 

 Kemudian kita membaca tentang "cawan murka Allah" dalam 

Yeremia pasal 25 dan bagaimana Ia memberikan cawannya kepada kota 

yang disebut dengan nama-Nya. Setelah itu, Ia mengambil cawan yang 

identik (bukan cawan yang berbeda) dan memberikan cawan murka-Nya 



pada bangsa-bangsa di dunia. Apa yang telah kita pelajari tentang 

penghakiman di gereja? Itu adalah penghakiman spiritual. Tidak ada batu 

yang terlepas dari tembok sehingga tidak ada satu batu yang tergeletak di 

atas batu yang lain, namun itu suatu rujukan spiritual; Roh Allah 

meninggalkan gereja-gereja, membuat mereka menjadi gurun pasir 

spiritual dan sunyi sepi. Itu adalah cawan murka Allah yang diberikan pada 

mereka. Itulah cawan yang sama yang diberikan pada Tuhan Yesus 

Kristus di Taman Getsemani, ketika Ia berkata, "Sekiranya mungkin, 

biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku." Namun, tidak ada yang terlihat atau 

diamati ketika Tuhan meminum "cawan murka". Ini adalah hukuman 

spiritual yang diderita-Nya, cawan murka spiritual, seperti cawan yang 

diberikan pada gereja-gereja. Sebenarnya, Allah mengajarkan kita dalam 

dua kasus besar ini. Ketika Allah mendatangkan penghakiman pada Tuhan 

Yesus dalam gambaran itu, Allah mendemonstrasikan apa yang sudah 

dilakukan sejak dunia diciptakan, ini bukan hal yang sepele. Pada akhir 

masa kerja gereja ketika Allah menghakimi gereja-gereja, yang hampir dua 

miliar orang jumlahnya, ini bukan hal yang sepele.  Allah mengajarkan 

bahwa "cawan murka" yang diberikan (apakah itu diberikan pada Tuhan 

Yesus atau pada gereja), adalah bersifat spiritual. Dan kemudian Allah 

mengambil cawan yang sama - bukan cawan yang berbeda - dan Yeremia 



diperintahkan untuk memberikannya pada bangsa-bangsa. Inilah yang 

terjadi pada tanggal 21 Mei 2011. Cawan yang pertama kali diberikan pada 

gereja-gereja diberikan pada orang yang tidak diselamatkan di dunia, dan 

mereka telah meminumnya sejak saat itu. Penghakiman yang sama yang 

menimpa gereja-gereja sekarang menghakimi dunia. Penghakiman ini 

adalah bahwa Roh Allah yang menyelamatkan sudah diambil dan pintu 

surga sudah ditutup. Penghakiman pada dunia adalah sama dengan apa 

yang terjadi di gereja-gereja. Inilah yang terjadi di hari ini yang sedang kita 

jalani, dan segalanya cocok bersama-sama dan semuanya mulai masuk 

akal - semua ayat dalam Kitab Suci selaras dengan proklamasi 21 Mei 

2011 sebagai Hari Penghakiman (Alkitab menjamin hal itu).  Ada dua hal 

yang kita keliru yang sekarang sudah kita koreksi, yaitu berkaitan dengan 

waktu Pengangkatan dan periode lima bulan. Kita telah belajar lebih 

banyak tentang hal-hal ini dan kita telah mengoreksinya  sementara kita 

terus menyelidiki isi Alkitab. Namun, jika orang tidak mempelajari hal-hal ini 

dan saya kira mungkin ada beberapa orang yang mempelajarinya, namun 

saya tahu satu hal: mereka tidak mempublikasikannya. Kita belum melihat 

apa-apa. Orang bahkan tidak ingin berbicara tentang akhir zaman, apalagi 

mempelajarinya. Mereka ingin menjauh dari subjek itu: "Marilah kita bicara 

tentang hal-hal positif! Marilah kita bicara tentang hal-hal yang baik yang 



dibicarakan Alkitab. "Belum ada studi Alkitab yang mendalam mengenai 

hal-hal ini dari orang-orang yang menentang apa yang diajarkan EBible 

Fellowship.” 

 

 Nah, marilah kita kembali ke Wahyu 11. Sekali lagi, kita melihat 

bahwa setelah "tiga setengah hari",  "dua saksi" itu bangkit. Ini adalah 

bahasa untuk menunjukkan penyebaran kebenaran Alkitab yang terjadi 

selama paruh kedua dari Masa Kesusahan Besar. Kemudian ia 

mengatakan, "semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut.” 

dan itu adalah rujukan pada kumpulan besar orang banyak sementara 

Allah membuka mata mereka. Ketika Firman Allah menyebar dan 

sementara pesan tentang Hari Penghakiman menyebar ke negara-negara 

di dunia, tidak semua orang melihatnya, hanya orang-orang tertentu 

"melihat"-nya.  Umat pilihan Allah akan mendapati mata mereka terbuka 

pada fakta bahwa Allah menghentikan rencana keselamatan-Nya dan 

bahwa ini adalah deklarasi serius yang berasal dari Alkitab dan itu akan 

terjadi. Allah menggunakan deklarasi Hari Penghakiman untuk membuat 

orang-orang pilihanNya ini menjadi "takut".  Ingatlah, kita membaca dalam 

Lukas 1:50 bahwa rahmat -Nya tertuju pada mereka yang takut akan Dia. 

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



melihat "dua saksi" itu karena mereka bangkit; yaitu mereka mendengar 

Injil ketika kabar itu sampai di telinga mereka. Allah memberi mereka 

keyakinan akan kebenaran dan Ia menempatkan "rasa takut" dalam hati 

mereka ketika Ia menyelamatkan mereka dan berbelas kasihan pada 

mereka. 

 

Lalu dikatakan dalam Wahyu 11:12: 

 

Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga 

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

diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka 

 

 Ayat ini adalah sebuah contoh yang baik tentang mengapa kita harus 

membaca Alkitab secara perlahan dan hati-hati dan menyelidiki setiap 

kata, dan kita "merenungkannya dalam-dalam".  Kadang-kadang ketika kita 

membaca Alkitab, kita melakukannya seperti kereta api yang sedang 

melaju, namun ketika kita memperlambatnya dan memasukkannya ke 

dalam gerakan lambat, kita dapat menangkap lebih banyak detail. Kita 

memperlambat segalanya ketika kita mencari kata-kata dan frase untuk 

melihat bagaimana kata-kata itu digunakan di tempat lain dalam Alkitab 



dan kita mengikuti ke mana kata itu membawa kita ke ayat Kitab Suci 

lainnya; dengan pola seperti ini kita akan mulai bisa mengerti apa yang ada 

dalam pandangan Allah, sehingga informasi yang kita kumpulkan tidak 

datang dari pikiran kita, namun itu datang dari Allah. 

 

 Di sini, dikatakan, "Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang 

nyaring dari sorga," dan ini adalah orang-orang yang merasa sangat takut. 

Marilah kita lebih dahulu mellihat pada ide tentang “suatu suara yang 

nyaring dari sorga”.  ini tidak akan sulit karena pada awal Kitab Wahyu kita 

membaca dalam Wahyu 1:10 dan 11: 

 

Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari 

belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, 

 

 Ini sesuai dengan apa yang kita baca dalam Wahyu 11:12, di mana 

dikatakan, "Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari 

sorga.”  Rasul Yohanes berada di pulau Patmos ketika Allah mulai 

memberinya Kitab Wahyu dan "aku mendengar dari belakangku suatu 

suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala”.  Dalam ayat berikutnya kita 



belajar suara siapa yang didengarnya.: 

 

"Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang 

sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa.". . . katanya: "Apa 

yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah 

kepada ketujuh jemaat ini. . .  . 

 

 “Suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala” adalah suara 

Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Alfa dan Omega. Ia adalah Yang Awal dan 

Yang Akhir, yang pertama dan yang terakhir. Ia adalah penulis Alkitab, 

sehingga "suara yang nyaring" dalam Wahyu 11:12 adalah suara Kristus 

dan Kristus adalah Firman yang menjadi daging. Ia adalah perwujudan dari 

Firman Allah, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1: 1: "Pada mulanya 

adalah Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah." 

Kemudian Yohanes 1:14 mengatakan, “Firman itu telah menjadi manusia, 

dan diam di antara kita.”  Jadi suara Kristus adalah seperti bunyi sangkaka 

dan Kristus adalah Firman Allah.  Oleh karena itu, Firman Allah, Alkitab, 

adalah "suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala," dan itulah 

sebabnya ketika Tuhan membuka informasi yang telah disembunyikan 

sebelumnya, ketika Ia membuka meterai Kitab Suci pada akhir zaman, 



dimana Kitab Suci mengungkapkan waktu untuk Masa Kesusahan Besar 

dan Hari Penghakiman dan Ia memenuhi dan melengkapi umat-Nya untuk 

menjadi seorang penjaga yang akan keluar untuk meniup terompet untuk 

memperingatkan orang-orang. Pada dasarnya, bahasa ini mengatakan 

bahwa umat Allah akan berbagi hal-hal yang mereka pelajari dari Alkitab - 

Alkitab adalah "suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala" ketika orang 

percaya sejati berbagi pengajaran yang datang dari Alkitab. Mereka 

meniup sangkakala dan memperingatkan penduduk bumi: Hari 

Penghakiman akan datang dan pintu akan ditutup.  Hal itu dinubuatkan dan 

dunia diperingatkan bahwa tidak ada yang akan diselamatkan setelah 

tanggal 21 Mei 2011. Kita pikir akan ada periode lima bulan (dan memang 

ada), namun kita tidak benar karena kita memahaminya secara harfiah; 

lima bulan melambangkan durasi Hari Penghakiman, seperti yang telah 

kita pelajari. Disebarkan berita pada orang-orang bahwa Allah akan 

menutup pintu dan tidak ada yang akan diselamatkan setelah itu, tetapi 

waktu akan terus berjalan untuk waktu yang singkat setelah tanggal 21 Mei 

2011. Jadi sekarang kita membuat koreksi bahwa jangka waktu yang 

diidentifikasi secara rohani sebagai "lima bulan" sangat mungkin 

sebenarnya adalah 1.600 hari. 

 



Kita akan terus membahas penelitian kita tentang Kitab Wahyu ketika kita 

bertemu lagi pada waktu pertemuan kita berikutnya. 


