
Revelation 11, Study No. 28 in Indonesian Language 

Seri kitab Wahyu pasal 11, Pembahasan No. 28, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah kita akan mempelajari 

Pembahasan No. 28 dari Wahyu, pasal 11, dan kita akan terus melihat 

Wahyu 11:13-15: 

 

Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh 

bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu 

dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di 

sorga. Celaka yang kedua sudah lewat: lihatlah, celaka yang ketiga segera 

menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan 

terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: "Pemerintahan 

atas dunia dipegang oleh Allah kita dan Ia yang diurapi-Nya, dan Ia akan 

memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." 

 

 Saya akan berhenti membaca di situ. Kita telah dengan hati-hati 

membahas sepanjang Wahyu pasal 11, ayat demi ayat dan kata demi kata, 

untuk memastikan kita tidak melalaikan apa pun dan memastikan kita 



memahami apa yang dikatakan Allah pada kita. Kita telah belajar tentang 

"gempa bumi yang dahsyat" dan bagaimana Tuhan berbicara tentang Hari 

Penghakiman. Dalam Hari Penghakiman, "sepersepuluh bagian dari kota 

itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu” atau "tujuh ribu 

orang-orang yang kenamaan”. Jika Anda masih ingat, ini diidentifikasi 

dengan orang-orang yang memakai nama "Kristen" atau nama Kristus 

dalam gereja dan jemaat. Allah juga berbicara tentang mereka sebagai 

"sepertiga bagian" sebelumnya dalam Kitab Wahyu dan mereka dibunuh 

begitu kita masuk Hari Penghakiman dan pintu surga tertutup; tidak ada 

kemungkinan lagi untuk mereka menerima keselamatan karena mereka 

telah menolak untuk mendengarkan Allah ketika Ia memerintahkan mereka 

untuk "keluar" dari gereja-gereja dan meninggalkan jemaat dan melarikan 

diri ke pegunungan. Itu sepenuhnya untuk kebaikan mereka sendiri dan 

kebaikan keluarga mereka. 

 

 Jika mereka telah meninggalkan gereja, Hujan pada Akhir Musim 

yang sedang dicurahkan pada saat itu memungkinkan Allah untuk 

menyelamatkan mereka karena Allah menyelamatkan sejumlah besar 

orang banyak.  Namun mereka bersikap keras kepala dan suka 

memberontak, sama seperti pemberontakan mereka terhadap Allah dalam 



begitu banyak hal dalam ajaran-ajaran doktrin yang lain. Mereka tidak 

meninggalkan gereja - mereka mempercayai gereja mereka dan mereka 

percaya apa yang dikatakan pendeta mereka ketika ia berkata, "Jangan 

dengarkan itu. Jangan khawatir tentang orang-orang yang mengatakan hal-

hal ini - gerbang neraka tidak akan pernah menang melawan gereja 

Kristus. Tidak ada orang yang tahu hari atau jamnya.” Mereka secara aktif 

melawan informasi yang telah dibukakan Allah. Konsekuensinya tak dapat 

terelakkan dan tragis karena mereka tetap berada di gereja-gereja mereka 

dan, oleh karena itu, mereka tidak bisa diselamatkan selama Hujan pada 

Akhir Musim, pada pencurahan akhir dari kasih karunia Allah, dan pada 

“sedikit waktu lagi” (Wahyu 6:11) sebelum berakhirnya "hari keselamatan". 

Itu adalah kehancuran mereka karena langkah berikutnya dalam program 

Hari Penghakiman Allah adalah ketika ia menutup pintu surga, sekali dan 

untuk selamanya.  Secara rohani, ini telah membunuh semua orang yang 

mencakup "orang-orang yang kenamaan", "tujuh ribu orang" atau 

"sepersepuluh bagian dari kota". Mereka dibunuh oleh penghakiman yang 

telah datang atas dunia. 

 

 Tentu saja, semua orang yang tidak diselamatkan dari dunia dibunuh 

oleh penghakiman ini; mereka semua hilang harapan, pada akhirnya 



dihancurkan,  namun perbedaannya adalah bahwa kita tahu dengan pasti 

nasib yang menimpa semua orang yang tinggal di gereja-gereja. Kita tidak 

tahu (dengan pasti) tentang orang-orang dari dunia; apakah mereka 

diselamatkan atau tidak karena Allah masih bekerja pada saat itu di luar 

gereja-gereja di dunia dan Ia menyelamatkan sejumlah besar orang 

banyak. Kita tidak bisa membuat pertimbangan atau menentukan siapa 

yang termasuk umat pilihan-Nya dan mana yang tidak, sehingga dari sudut 

pandang kita, ini memberikan harapan bagi setiap orang yang tidak berada 

dalam gereja. Setiap orang yang berada di luar gereja pada saat Allah 

menutup pintu ke surga bisa datang pada Allah dan berdoa, "Ya, Bapa, 

saya tidak tahu apakah saya diselamatkan. Sesungguhnya, ketika saya 

melihat hidup saya, saya tidak melihat bukti keselamatan, namun satu-

satunya harapan yang Engkau izinkan ialah bahwa mungkin Engkau 

memang menyelamatkan saya sebelum program keselamatan-Mu 

berakhir; jadi saya berdoa agar Engkau berbelas kasihan, ya Tuhan, 

berbelas kasihanlah. Mungkinkah Engkau sudah menerapkan karya 

penebusan Tuhan Yesus untuk hidup saya? Bisakah Engkau memberitahu 

saya dan dapatkah Engkau menggerakkan Roh-Mu  di dalam diri saya, jika 

memang ada dalam diri saya. Bolehkah saya melihat bukti ini dan semoga 

ada perubahan sejati dalam hidup saya."  Ini adalah apa yang diizinkan 



Allah selama Hari Penghakiman dan ini adalah suatu hal yang sangat 

berkenan. Allah penuh belas kasihan dengan mengizinkan doa ini bagi kita. 

Kita masih bisa berdoa dan dari sudut pandang kita memiliki potensi bahwa 

kita mungkin telah diselamatkan. Itu tidak lain adalah kebaikan Allah 

karena, bagaimanapun, ini adalah Hari Penghakiman. Sesungguhnya, 

hanya melalui kehadiran orang percaya sejati di bumi pada Hari 

Penghakiman yang memungkinkan kita untuk mempertimbangkan 

kemungkinan untuk se-seorang diselamatkan. Hal ini mengurangi 

kepedihan dari penghakiman untuk orang yang tidak diselamatkan di 

dunia. Dengan kata lain, kalau Allah telah mengangkat semua umat 

pilihanNya ketika Hari Penghakiman mulai, hal ini akan menjadi fakta yang 

jelas untuk semua orang yang ditinggalkan bahwa: "Kita adalah orang-

orang yang tidak diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang berada di 

bawah murka Allah. Tidak ada harapan bagi kita."  Itu akan membuat 

karakter penghakiman ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi 

dimana orang percaya sejati masih hidup di dunia. Masih tersedia 

kemungkinan harapan bahwa seseorang bisa diselamatkan sebelum 21 

Mei 2011. 

 

Marilah kita menyimpulkan ayat dalam Wahyu 11:13: 



 

….dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di 

sorga. 

 

 Orang-orang lain itu "sangat ketakutan".  Kita melihat kata “sangat 

ketakutan” digunakan ketika membicarakan tentang Feliks, dalam Kisah 

Para Rasul 24:25. Feliks "menjadi takut" ketika Rasul Paulus 

memberitakan kepadanya tentang kebenaran, penguasaan diri dan 

penghakiman yang akan datang. Ia "menjadi takut" atau "dalam ketakutan". 

Ini adalah apa yang benar-benar terlihat tentang orang fasik di bumi pada 

saat penghakiman; mereka takut sampai tanggal 21 Mei 2011 yang 

tampaknya berlalu tanpa insiden. Kemudian mereka mulai rileks dan mulai 

menjalani lagi kehidupan lamanya. Ini menjadi lelucon dan olok-olok dan 

sebuah subjek ejekan: "Ya, kita khawatir mengenai sesuatu yang tidak 

ada." Tentu saja, mereka tidak akan mengakui keprihatinan mereka, 

namun ada ketakutan besar. Tetapi ketakutan ini bukankah "takut akan 

Allah" yang adalah awal dari hikmat.  Mereka takut karena mereka tahu 

bahwa mereka berdosa dan di dalam hatinya mereka tidak bisa 

menyangkal bahwa sesungguhnya ada Allah dan mereka tahu mereka 

bermasalah dengan Allah. 



 Jadi "orang-orang itu (atau sisa orang itu)" sangat ketakutan.  Marilah 

kita melihat beberapa tempat di mana kata-kata "sisa orang" digunakan. 

Kita seperti dilatih untuk berpikir tentang kata "sisa orang" yang 

diidentifikasikan dengan orang-orang pilihan, dan itu bisa saja demikian, 

namun kata Yunani ini, yaitu “Strong # 3062 "adalah sebuah kata yang 

berarti "sisa" atau "bagian yang tersisa”.  Bahkan bisa menjadi bagian yang 

lebih besar daripada apa yang semula dibicarakan. Dalam kasus ini, kata  

"sisa" ini mengacu pada orang dunia yang tidak diselamatkan yang 

jumlahnya mencapai miliaran.  Tujuh ribu "orang-orang yang kenamaan " 

adalah semua orang yang ada di gereja-gereja, jumlahnya sekitar dua 

miliar. Jadi ada masih ada jauh lebih banyak lagi yang masih tertinggal, 

setelah Allah pertama kali menargetkan "sepersepuluh bagian" dan tujuh 

ribu "orang-orang kenamaan".  Jadi Allah mengatakan, "Sekarang untuk 

sisa seluruh umat manusia, atau sisa umat manusia yang masih hidup," 

dan ini berarti semua orang yang tidak diselamatkan yang masih hidup di 

bumi, yang merupakan sejumlah besar orang. 

 

Dikatakan dalam Matius 22: 6: 

 

 



….dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan 

membunuhnya 

 

 Kita membaca di tengah-tengah sebuah perumpamaan tentang 

seorang raja tertentu yang melakukan pesta pernikahan untuk anaknya 

dan mengirim hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang untuk 

menghadirinya.  Kita membaca bahwa ada beberapa orang, dalam ayat 5, 

yang meremehkannya atau terus melakukan kegiatan mereka – yang satu 

mengurus ladangnya dan yang lain lagi mengurus usahanya - dan "yang 

lainnya" atau ‘sisanya’ (yaitu orang-orang yang tidak termasuk dalam ayat 

5) menangkap para hamba ini dan memperlakukan mereka dengan kejam 

dan membunuh mereka.  Jelas, kata “yang lain” atau ‘sisanya’ ini  tidak ada 

hubungannya dengan orang-orang pilihan Allah. Ini adalah orang-orang 

jahat dan fasik dan mereka membunuh para hamba Allah. 

 

 Dalam Matius 25, kita memiliki perumpamaan tentang sepuluh gadis 

dan kita baca dalam Matius 25: 10 dan 11: 

 

Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah 

mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama 



dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang 

juga gadis-gadis yang lain itu …. 

  

 Kata "yang lain itu" adalah terjemahan dari kata Yunani yang sama, 

Strong # 3062.  Ini adalah gadis-gadis yang lain, atau sisanya, yang tidak 

masuk dengan mempelai laki-laki. 

 

 Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Matius 25: 11 dan 12: 

 

…. Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu! Tetapi ia menjawab: Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu 

 

 Gadis-gadis “yang lain itu" atau gadis-gadis “sisanya” itu tidak 

diselamatkan karena Tuhan Yesus Kristus tidak "mengenal mereka". 

Mereka bukanlah orang-orang percaya sejati karena Kristus tidak 

membuka pintu bagi mereka.  Jadi kita bisa melihat bahwa kata ‘sisanya’ 

dapat juga berlaku untuk orang jahat atau orang-orang yang tidak 

diselamatkan di dunia. 

 

 Marilah kita lihat Wahyu pasal 9 dan mungkin Anda ingat ini ketika 



Allah membahas kematian dari "sepertiga bagian”.  Dikatakan dalam 

Wahyu 9 :18 dan 19: 

 

Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh 

api, dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-

kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya 

sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu 

mereka mendatangkan kerusakan 

 

 Di sini, Allah melakukan hal yang sama. Pertama, Ia membantai 

"sepertiga bagian".  “Sepertiga bagian” dibunuh; itu adalah akhir dari 

orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen, tetapi ternyata mereka 

adalah lalang yang dibakar di awal Hari Penghakiman. Namun, "yang 

lainnya" atau "sisanya" dari umat manusia (seperti Muslim, Buddha, ateis, 

agnostik atau orang-orang yang tidak memiliki agama) tidak dibunuh oleh 

wabah tertentu yang melanda "sepertiga bagian" pada tanggal 21 Mei 

2011. Namun sementara kita lanjutkan Hari Penghakiman ini (periode 

waktu yang panjang yang mungkin berlangsung selama 1.600 hari), 

apakah orang-orang yang tersisa ini akan bertobat dari pekerjaan mereka 

yang jahat bahwa mereka tidak boleh menyembah Iblis, dan berhala dari 



emas dan perak? Tidak - dan itulah apa yang kita lihat di dunia. Kita tidak 

melihat orang fasik dunia berpaling kepada Allah; mereka malahan hidup 

semakin jauh dari Tuhan. 

  

 Adalah luar biasa dengan apa yang terjadi dengan "pernikahan kaum 

gay" misalnya. Dunia mengambil inisiatif yang positif tentang hal ini 

membuat hal itu menjadi sesuatu yang dipuji. Mereka mengubah isi Firman 

Allah. Menurut moralitas mereka yang baru, itu adalah hal yang baik dan 

kejahatan bila ada orang menentangnya.  Ini adalah penyembahan 

terhadap karya tangan mereka sendiri dan pemahaman mereka sendiri.  Ini 

adalah “berhala” mereka yang mereka ciptakan di bidang itu dan di bidang-

bidang lain dan dan tidak ada pertobatan karena mereka juga tidak 

diselamatkan. 

 

 Ketika Allah menutup pintu surga, itu memeteraikan nasib kekal 

mereka, namun mereka tidak dibunuh oleh wabah itu karena dari perspektif 

manusia,  kita tidak bisa tahu apakah salah satu dari orang-orang ini bisa 

diselamatkan. Tentu saja, semakin lama kita berjalan dalam masa 

penghakiman ini, semakin kecil kemungkinan bahwa mereka adalah orang 

yang sudah diselamatkan, namun begitu kita tidak bisa tahu dengan pasti. 



Jadi mereka tidak dibunuh dan kita terus hidup di Hari Penghakiman dan 

mereka tidak bertobat dan masuk semakin dalam kepada dosa-dosa 

mereka dan perbuatan jahat mereka, namun masih ada sedikit harapan. 

Percayalah pada saya, sedikit harapan adalah lebih baik daripada tidak 

ada harapan sama sekali, dan Allah mengizinkan untuk harapan ini. 

 

 Kata Yunani yang sama diterjemahkan sebagai "yang lain" dalam 

ayat kita juga ditemukan dalam Wahyu 19:19-21: 

 

Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara 

mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan 

Penunggang kuda itu dan tentara-Nya. Maka tertangkaplah binatang itu 

dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-

tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka 

yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah 

patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang 

menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan 

pedang, yang keluar dari mulut Penunggang kuda itu; dan semua burung 

kenyang oleh daging mereka 

 



 Ayat-ayat ini adalah, sekali lagi, menggambarkan Hari Penghakiman 

dan penghakiman Allah atas Iblis, yang disebut binatang. Nabi palsu juga 

sebuah nama lain untuk Iblis, terutama karena ia bekerja di gereja-gereja 

yang diserahkan padanya. Sama seperti Iblis dilemparkan, secara rohani, 

ke dalam lautan api, begitu pula lalang - orang yang mengaku sebagai 

orang Kristen di gereja-gereja dan jemaat dunia - dan mereka juga dapat 

diidentifikasikan sebagai "nabi palsu" secara keseluruhan. Mereka semua 

dihakimi pada awal Hari Penghakiman, namun kemudian perhatikan apa 

yang dikatakan dalam Wahyu 19:21: 

 

Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut 

Penunggang kuda itu… 

 

 Perhatikan bagaimana Allah membuat perbedaan.  Ada binatang dan 

nabi palsu yang mengidentifikasi dengan Iblis dan utusan-Nya dan "semua 

orang lain", atau sisa manusia. 

 

Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut 

Penunggang kuda itu; dan semua burung kenyang oleh daging mereka 



 Firman Allah sekarang juga membunuh mereka. Mereka tidak akan 

terlepas. Mereka telah berada di bawah murka Allah, setelah pintu surga 

ditutup untuk selama-lamanya bagi dunia ini. Pintu ini tidak akan dibuka 

lagi dan Allah memeteraikan nasib abadi setiap individu yang tidak 

diselamatkan.  Orang-orang benar akan tetap benar dan orang-orang kotor 

akan tetap menjadi kotor. Ini dikatakan Alkitab, jadi ini adalah "pedang" 

yang membunuh "orang-orang lain" dari dunia ini. 

 

Mari kita kembali ke Wahyu 11:13: 

 

…dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di 

sorga. 

 

 Mereka memberi kemuliaan bagi Allah. Tentu saja orang-orang 

percaya memberikan kemuliaan bagi Allah. Kita membaca bahwa banyak 

orang yang memuji Allah dan menghormati Allah dan memberikan 

kemuliaan-Nya  karena Ia layak menerimanya, namun begitu juga 

kehancuran orang fasik. Penghakiman terhadap orang yang tidak 

diselamatkan itu memuliakan Allah. Kita membaca di Joshua, pasal 7, 

seorang laki-laki bernama Akhan. Akhan adalah seorang Israel yang 



melanggar hukum Allah ketika kota Yerikho dihancurkan. Mereka tidak 

boleh mengambil barang-barang jarahan, namun Akhan melihat beberapa 

potong emas dan "jubah yang indah, buatan Sinear” dan ia 

menginginkannya dan lalu ia mencurinya dan menyembunyikannya di 

tendanya.  Itulah yang menyebabkan Israel kalah dalam pertempuran 

ketika mereka menyerang kota Ai. Ai adalah sebuah kota kecil dan Israel 

memiliki militer yang kuat yang telah digunakan Allah untuk 

menghancurkan kota besar Jerikho, namun pasukan mereka dikalahkan 

oleh beberapa penduduk kota Ai. Jadi Yosua bingung dan Israel sedih. Apa 

yang terjadi kalau penduduk di daerah-daerah lain mendengar berita ini? 

Ini bisa menjadi awal dari sebuah bencana dan mereka bisa bersemangat 

untuk bangkit melawan Israel;  jadi itu adalah hal yang sangat berbahaya 

dalam sejarah Israel mengenai pendudukan mereka atas tanah Kanaan.  

Tuhan mengungkapkan pada Yosua bahwa ada masalah di perkemahan 

dan bahwa sebabnya adalah bahwa seseorang di perkemahan telah 

berdosa dan mengambil benda-benda ini. Akhan ditemukan dan kita baca 

dalam Yosua 7:19 dan 20: 

 

Berkatalah Yosua kepada Akhan: "Anakku, hormatilah TUHAN, Allah 

Israel, dan mengakulah di hadapan-Nya; katakanlah kepadaku apa yang 



kauperbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akhan menjawab 

Yosua, katanya: "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap TUHAN, Allah 

Israel, sebab beginilah perbuatanku.” 

 

 Perhatikan Yoshua mendorong Akhan untuk memuliakan  TUHAN, 

Allah Israel.  Apa yang terjadi dengan Akhan? Kita membaca di Yoshua 7: 

24 dan 25: 

 

Kemudian Yosua, beserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Zerah, dan 

perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan 

perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan 

segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. 

Berkatalah Yosua: "Seperti engkau mencelakakan kami, maka TUHAN pun 

mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia 

dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu 

 

 Akhan dan keluarganya dan semua harta miliknya hancur. Mereka 

dibunuh dan ini adalah penghakiman atas mereka dan tindakan ini 

memuliakan Allah. 

 



 Saya ingin pergi ke satu tempat lain, di 1 Samuel, pasal 6, dan ini 

adalah setelah Tabut Perjanjian direbut oleh orang Filistin.  Tabut itu 

dibawa ke tanah orang Filistin selama tujuh bulan dan itu bukan waktu 

yang menyenangkan bagi orang Filistin; Allah menulahi mereka dari satu 

kota ke kota lainnya, ke mana pun mereka memindahkan tabut itu. Banyak 

orang meninggal dan banyak orang menjadi sakit dan mereka tidak sabar 

untuk menyingkirkan tabut Allah itu. Dengan mendatangkan kehancuran 

terhadap orang Filistin, Allah mendatangkan penghakiman atas mereka 

dan mereka sangat ingin mengembalikan tabut itu. Kita membaca dalam 1 

Samuel 6: 4 dan 5: 

 

Sesudah itu bertanyalah mereka: "Apakah tebusan salah yang harus kami 

bayar kepada-Nya?" Jawab mereka: "Menurut jumlah raja-raja kota orang 

Filistin, lima borok emas dan lima tikus emas, sebab tulah yang sama 

menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-

borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah 

hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin Ia akan mengangkat dari padamu, 

dari pada allahmu dan dari pada tanahmu tangan-Nya yang menekan 

dengan berat 

 



 Kemudian mereka menempatkan tabut itu pada kereta baru yang 

diikatkan pada  dua ekor lembu yang menyusui, dan mereka menempatkan 

persembahan penebus pada kereta dan mengirimkan tabut itu kembali ke 

Israel. Mereka sudah cukup menderita. Jadi kita melihat bahwa ketika 

orang berdosa berada di bawah penghakiman dan murka Allah, hasilnya 

akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah, tidak peduli apakah mereka 

suka atau tidak.  Itulah sebabnya, dalam ayat kita disebutkan, “dan orang-

orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga”.  Fakta 

bahwa mereka berada di bawah penghakiman Allah akan memuliakan 

Allah sendiri. 

 


