
Revelation 11, Study No. 10 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu Pasal 11, Pembahasan No.10, oleh Chris McCann  

 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan membicarakan 

Pembahasan No. 10 dari Wahyu, pasal 11, dan kita akan membaca Wahyu 

11:9-11: 

 

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 

 

 Kita melanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Wahyu dan kita 

sekarang ada dalam Wahyu, pasal 11, yang juga banyak berbicara tentang 

masa kini, saat Masa Kesusahan Besar dan akhir Masa Kesusahan Besar. 



 

 Sebelumnya, dalam ayat 7 dan 8, "dua saksi" menyelesaikan 

kesaksian mereka dan Iblis, binatang itu, telah mengalahkan dan 

membunuh mereka. Ia menang atas mereka karena Allah memberinya 

kemenangan. "Mayat" mereka (dari kata Yunani "ptoma") menunjuk ke 

sebuah jasad atau bangkai tanpa kepala, karena faktanya adalah bahwa 

Kristus telah meninggalkan gereja-gereja. Firman-Nya masih ada di geraja-

geraja, tetapi tanpa kehadiran Roh-Nya, gereja-gereja menjadi seperti 

mayat. Ia bahkan meninggalkan umat-Nya selama beberapa waktu, yaitu 

mereka yang tinggal di gereja-gereja pada awal masa penghakiman di 

gereja-gereja dan awal Masa Kesusahan Besar. Mereka tidak menyadari 

bahwa masa kerja gereja telah berakhir sebelumnya sehingga mereka juga 

diidentifikasikan dengan Musa dan Elia, "hukum Taurat dan kitab para 

nabi", itu yang masih tertinggal di gereja yang mati. Pada saat Yesus 

meninggalkan gereja gereja, gereja menjadi mati dan terus menerus mati. 

Semua gereja di dunia sudah mati, secara rohani. Mereka tidak memiliki 

kehidupan. Tidak peduli berapa banyak anggota yang mereka miliki atau 

seberapa besar bangunan gereja atau proyek misi mereka yang sedang 

dilakukan atau berapa banyak orang menanggapi panggilan mimbar. Tak 

satu pun dari fakta itu membuktikan bahwa ada kehidupan - kehidupan 



datang melalui Firman Allah, oleh Roh Allah, ketika Allah membuka telinga 

yang tuli dan Ia memberi mereka sebuah hati yang baru dan roh yang baru.  

Hal itu tidak dapat terjadi karena Roh Kudus telah meninggalkan mereka, 

dan oleh karena itu meskipun khotbah dan meskipun ajaran para penatua, 

ajaran mereka tidak memiliki hal yang paling penting yaitu adalah kuasa 

Allah. Jadi tidak ada orang yang diselamatkan dalam gereja-gereja karena 

Allah telah meninggalkan gereja dan "dua saksi" itu dibunuh. 

 

Sekarang kita akan membaca 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 

 

 Allah mengatakan bahwa "dua saksi" itu mati dan ada orang-orang 

yang akan melihat kenyataan ini. Allah menggunakan empat kata benda 

untuk menggambarkan orang-orang ini: "segala bangsa dan suku dan 

bahasa dan kaum” merupakan empat kelompok dan pada dasarnya ini 

menggambarkan hal yang sama - orang-orang di dunia. Kematian "dua 

saksi" akan berdampak pada masyarakat dunia secara signifikan dan 



secara pribadi selama "tiga setengah hari" ketika "dua saksi" itu tergeletak 

mati di jalan-jalan. 

 

 Marilah kita lihat kelompok-kelompok yang terdiri dari “bangsa, suku, 

bahasa, dan kaum”.  Marilah kita kembali ke Wahyu 7:9: 

 

Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar 

orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa 

dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan 

Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di 

tangan mereka 

 

 Sedikit lebih jauh lagi, ada satu pertanyaan yang diajukan tentang 

“suatu kumpulan besar orang banyak” dan dikatakan dalam Wahyu 7:13 

dan 14: 

 

Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku: "Siapakah mereka 

yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" 

Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata 

kepadaku: "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan 



yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya 

putih di dalam darah Anak Domba. 

 

 Inilah yang mengidentifikasi kelompok ini, “suatu kumpulan besar 

orang banyak”, yang dikatakan berasal dari semua "bangsa, suku, bahasa, 

dan kaum", kelompok yang disebutkan dalam Wahyu 7:9. Kita tahu ini 

dengan pasti: “suatu kumpulan besar orang banyak” yang diselamatkan 

Allah yang terdiri dari "bangsa, suku, bahasa, dan kaum" semuanya 

diselamatkan di luar gereja. Mereka tidak diselamatkan di gereja-gereja 

selama Masa Kesusahan Besar; itu tidak mungkin. Setelah paruh pertama 

dari Masa Kesusahan Besar lewat, Allah mulai mencurahkan “Hujan pada 

akhir musim” untuk orang-orang di luar gereja, mulai pada bulan 

September 1994. Melalui pengutusan Firman-Nya keseluruh dunia di luar 

jemaat, Allah menyelamatkan “suatu kumpulan besar orang banyak” di 

seluruh dunia dan diekspresikan oleh empat kelompok "bangsa, suku, 

bahasa, dan kaum". Mereka adalah “suatu kumpulan besar orang banyak”. 

Jutaan orang diselamatkan oleh Allah selama kira-kira tujuh belas tahun 

terakhir Masa Kesusahan Besar dari September 1994 sampai 21 Mei 2011. 

 

 Hal ini membantu kita untuk mengetahui bahwa ketika Allah 



mengatakan, dalam 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.” Hal ini mengacu pada orang-orang di luar gereja yang akan 

melihat "jasad-jasad" dari gereja itu sendiri - mereka akan melihat mayat 

rohani dari Firman Allah dalam gereja dan kesaksian yang tidak efektif dari  

orang percaya sejati di dalam jemaat - dan mereka akan melihat bahwa 

gereja-gereja menjadi "tak bernyawa"; gereja tidak memiliki Roh Allah, 

gereja tidak memiliki Kristus tinggal di dalamnya lagi. 

 

 Jadi jumlah "empat" yang terlihat dalam kata-kata "bangsa, suku, 

bahasa dan kaum" mengajar kita bahwa ini adalah fenomena universal dan 

bukan situasi lokal ketika Iblis diizinkan untuk mengalahkan "dua saksi".  

Semua hal ini terjadi di seluruh bumi; di seluruh dunia; setiap gereja 

korporat dipengaruhi dan gereja gereja ini sudah mati. Tidak ada gereja 

yang terbebas. Tidak ada gereja yang lolos dari penghakiman akhir Allah 

ini, penghakiman yang dimulai di rumah Allah. Hal ini bukan hanya dialami 

oleh "gereja murtad", tetapi juga dialami oleh gereja-gereja Reformed, 

gereja-gereja independen, gereja rumahan dan setiap denominasi gereja. 

Roh Allah telah meninggalkan semua gereja dan itulah sebabnya, di 



kemudian hari, ketika Allah mengungkapkan melalui Kitab Suci bahwa Ia 

telah mengakhiri masa kerja gereja, Ia memerintahkan umat-Nya untuk 

"keluar dari tengah-tengah" jemaat dan "melarikan diri ke pegunungan”.  

Gunung-gunung melambangkan Firman Allah, Alkitab, dan Alkitab 

merupakan representasi dari Allah sendiri. Kita harus melarikan diri pada 

Allah dan memutuskan hubungan atau asosiasi dengan gereja korporat di 

mana saja di dunia. Ini dilakukan demi kebaikan umat; mereka akan 

menemukan berkat di sana dan, sesungguhnya gereja-gereja berada di 

bawah kutukan Allah. Anda tidak bisa menerima “Hujan pada akhir musim” 

sewaktu Allah mencurahkannya, dan Anda tidak bisa diselamatkan, jikalau 

Anda tetap tinggal di sebuah gereja. Itu adalah suatu hal yang sangat 

serius ketika Allah memerintahkan umat-Nya untuk "keluar dari tengah-

tengah" gereja. 

 

 Marilah kita merenungkan sesuatu. Di sini, Allah berkata, "Dan 

orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat 

mayat mereka tiga setengah hari lamanya”.  “Tiga setengah hari" 

melambangkan paruh pertama dari Masa Kesusahan Besar; itu tidak 

mewakili seluruh periode. Jadi empat kelompok orang yang melihat 

"mayat" dan apa yang telah terjadi didalam gereja-gereja adalah orang-



orang di dunia selama paruh pertama dari Masa Kesusahan Besar - 2.300 

hari pertama, seperti yang telah kita pelajari dari kalender sejarah 

alkitabiah. Ini memaparkan sesuatu yang terjadi didalam paruh pertama 

dari Masa Kesusahan Besar dan tidak mencakup keseluruhan periode itu. 

Tapi apakah itu yang benar-benar terlihat di sini? Apakah Allah membagi 

Masa Kesusahan Besar seperti ini?  Apakah Ia menggunakan waktu 

khusus untuk menekankan apa yang terjadi selama paruh pertama, dan 

tidak keseluruhan masa itu? Jawabannya adalah, "Ya." Allah benar-benar 

telah mengungkapkan pada bagian-bagian lain dalam Alkitab bahwa 

rencana-Nya untuk Masa Kesusahan Besar terbagi dua. Sebagai contoh, 

kita melihat ini ketika kita pelajari Wahyu 8: 1: 

 

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh . . . 

 

 Ingatlah, ada Kitab itu, Alkitab, dan kitab itu memiliki tujuh meterai. 

Bila Anda membuka meterai yang pertama, kitab itu masih dimeteraikan. 

Dan jika Anda melepas meterai nomor 2, 3, 4, 5 dan 6, kitab masih 

dimeteraikan. Tetapi begitu Anda membuka semua tujuh meterai, maka 

kitab itu akan terbuka dan hal ini terjadi pada awal Masa Kesusahan Besar. 

Ini adalah awal dari zaman akhir, sebagaimana diberitahukan pada Daniel:  



"Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan 

meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir zaman.”  Ketika penghakiman 

dimulai di rumah Allah, inilah awal dari akhir dunia dan proses 

penghakiman yang terakhir, dimana kita lihat rencana Allah untuk 

menghakimi umat manusia - gereja-gereja dan kemudian dunia – selama 

10.000 hari. Jadi begitu meterai ketujuh dibuka pada awal Masa 

Kesusahan Besar, Allah membuka Kitab Suci dan ini adalah Masa 

Kesusahan Besar yang dirujuk Allah yang berlangsung selama "satu jam", 

dalam Wahyu 17 dan Wahyu 18. Masa Kesusahan Besar dilambangkan 

dengan "satu jam penuh". 

 

 Wahyu 8:1 mengatakan, "Dan ketika Anak Domba itu membuka 

meterai yang ketujuh,” dan ayat ini akan memastikan bahwa ini terjadi 

tanggal 21 Mei 1988, permulaan dari akhir zaman dan awal dari Masa 

Kesusahan Besar, ketika Alkitab pada saat itu adalah sebuah Kitab yang 

terbuka. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 8:1: 

 

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi 

senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. 

 



 ". . . sunyi senyaplah di sorga" menunjuk pada fakta bahwa (hampir-

hampir) tidak ada keselamatan, karena kata Yunani yang digunakan Allah 

untuk “sunyi senyap”.  Tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bersuara 

dan oleh karena itu, kita mengatakan bahwa hampir tidak ada satu orang 

pun yang diselamatkan - bukan karena ada bukti bahwa ada seseorang 

yang diselamatkan, namun karena otoritas penggunaan bahasa ini. Ada 

kemungkinan bahwa tidak ada seorang pun yang diselamatkan, tetapi 

mungkin juta hampir-hampir tidak ada seorang pun yang diselamatkan. 

Kita tahu sepenuhnya bahwa tidak ada yang diselamatkan di dalam gereja, 

tetapi di luar gereja mungkin ada sejumlah orang diselamatkan selama 

periode ini di mana Alkitab mengatakan “kira-kira setengah jam lamanya”. 

 

 “Jam” terakhir dari Masa Kesusahan Besar melambangkan 

keseluruhan periode 23 tahun, yang merupakan satu jam penuh. Paruh 

pertama dari periode ini, saat Alkitab dibuka, adalah 2.300 hari (enam 

tahun dan empat bulan). Jadi waktunya tidak tepat "setengah" dari 23 

tahun. Paruh pertama ini dilambangkan dengan setengah jam di mana 

hampir tidak ada orang yang diselamatkan. Hal ini berdampak pada 

masyarakat dunia karena Allah menggunakan "dua saksi" dalam gereja 

dan jemaat selama hampir dua milenium atau 1,955 tahun. Begitulah Allah 



mencurahkan berkatnya dan itu adalah bagaimana keselamatan datang 

ketika Allah menyelamatkan orang di gereja-gereja. Ia bisa saja 

menyelamatkan orang-orang yang berada di luar gereja melalui 

pendengaran akan Firman-Nya, namun Ia terutama sekali menyelamatkan 

melalui gereja. 

 

 Kemudian periode itu berakhir dan tidak ada Roh Allah yang bekerja 

di antara umat-Nya dalam jemaat; bahkan misi-misi terkena pengaruhnya; 

bukan hanya gereja-gereja di tempat asalnya. Jika gereja mengirim 

misionaris ke luar negeri ke India atau Afrika atau Cina, ladang misi itu juga 

terpengaruh sehingga tidak ada yang diselamatkan di sana. Jadi paruh 

pertama dari Masa Kesusahan Besar (enam tahun dan sekitar empat bulan 

dari tanggal 21 Mei 1988 sampai tanggal 7 September 1994) adalah jangka 

waktu yang panjang bagi dunia ketika "dua saksi" telah tewas dan Allah 

belum memulai program apa pun untuk penginjilan. Ia belum mengangkat 

"saksi Firman" yang lain untuk pergi ke dunia yang ada di luar gereja. Itu 

belum waktunya untuk “Hujan pada akhir musim” dan "Yobel kedua".  

Sungguh menakjubkan bahwa 2.300 hari setelah berakhirnya masa kerja 

gereja, ketika kita sampai pada tanggal 7 September 1994, ternyata hari ini  

adalah hari pertama bulan ketujuh Ibrani di Tahun Yobel. Tahun 1994 



adalah sebuah tahun Yobel dan itu bahkan tahun Yobel yang ke- 40 sejak 

7 SM; persisnya 2.000 tahun sejak 7 SM. Pada tahun 1994, pada hari 

pertama dari bulan ketujuh, sebuah sangkakala spesial terdengar sebagai 

sinyal untuk tahun Yobel dan kemudian mulai pada saat itu Allah mulai 

menyebarluaskan Injil pada "bangsa, suku, bahasa, dan kaum", untuk 

menyelamatkan “suatu kumpulan besar orang banyak” dan juga untuk 

membebaskan para tawanan, yang merupakan signifikansi dari tahun 

Yobel. Ini adalah periode "Yobel kedua", satu musim yang agak pendek 

pada akhir dari Masa Kesusahan Besar. 

 

 Tapi di paruh pertama dari Masa Kesusahan Besar, segala 

sesuatunya tampaknya akan sangat salah dan Iblis kelihatannya seperti 

akan menang. Lihatlah Wahyu 13:1-3: 

 

Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh 

dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota 

dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu 

serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan 

mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya 

kekuatannya, dan takhtanya dan kekuasaannya yang besar. 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. 

 

 Iblis menerima pukulan kematian di kayu salib pada tahun 33 ketika 

ia dikirim ke dalam jurang maut – itu adalah belenggu spiritual yang 

menimpanya dan yang terus berlaku selama masa kerja gereja. Tetapi 

setelah ia dilepaskan, ia keluar dari jurang maut dan ia membunuh "dua 

saksi" dan sekarang seolah-olah "lukanya yang membahayakan hidupnya 

itu sembuh". Apakah karya Kristus di salib tidak berpengaruh pada Iblis 

lagi? Kita akan mudah berpikir seperti itu. Lihatlah bahasa dunia berikut ini: 

"Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu". Anda tahu, dunia 

memiliki “pandangan” mereka sendiri.  Mereka dapat melihat apa yang 

terjadi di dunia. Mereka dapat melihat apa yang terjadi di gereja-gereja. 

Mereka tahu bahwa gereja adalah tempat Alkitab berada dari dahulu 

sampai sekarang dan, oleh karena itu, gereja adalah "tempat yang kudus". 

Mereka menyadari bahwa gereja harus mewakili Allah dan mereka memiliki 

rasa hormat bagi para utusan Injil selama periode di masa kerja gereja. 

Mereka memiliki rasa hormat terhadap anak Allah yang hidup menurut 

Firman Allah. Jika mereka meminum alkohol dan pendeta datang, mereka 



akan menyembunyikan bir atau alkohol itu atau mereka akan menjaga 

pemakaian bahasa mereka. Tetapi sekarang dunia merasa entah 

bagaimana bahwa telah terjadi suatu perubahan; sesuatu telah terjadi; 

gereja tidak lagi menuntut rasa hormat mereka. Mereka benar-benar 

menghina gereja-gereja dan mengejek dan mengolok-olok gereja-gereja. 

Mereka berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan gereja," ketika mereka 

mendengar tentang imam atau pendeta berbuat dosa, dan terjadi 

pelecehan seksual terhadap anak-anak dan mereka melihat bahwa para 

pendeta terlibat dalam masalah seksual dan segala macam hal yang terjadi 

yang tidak pernah terjadi sebelumnya – gereja-gereja menahbiskan 

pendeta homoseksual dan pendeta perempuan. Ini adalah hal-hal yang kita 

pikir mungkin tidak bisa dilihat atau dipahami dunia, tetapi mereka 

"melihat"-nya dan itu adalah kehendak Allah supaya mereka melihat hal-

hal ini. Mereka menyadari bahwa gereja tidak seperti gereja-gereja dimasa 

lampau dan ada sesuatu yang tidak benar dengan gereja-gereja ini. 

 

 Di sisi lain, lihatlah pada  Iblis dan lihatlah kekuatan binatang itu. 

Lihatlah pada pergaulan bebas, kejahatan, pembunuhan, dan betapa besar 

dan luasnya kejahatan yang diakibatkan oleh dosa. Lihatlah laporan berita 

di televisi dan dosa ada di mana-mana. Ini tentu tampak seolah-olah Iblis 



telah menang, karena dosa dan kejahatan dan kekejaman menang dan 

dikatakan dalam Wahyu 13:4: 

 

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? 

 

 Tersirat dalam pernyataan ini adalah bahwa kita berpikir Kristus 

adalah Sosok yang mampu berperang dengan Iblis dan mengalahkannya, 

namun sekarang Ia tidak muncul seperti itu, karena mereka melihat gereja 

dilanda dengan kebohongan, kepalsuan dan penipuan. Tampaknya Iblis, 

binatang itu, adalah pemenangnya. Lalu dikatakan dalam Wahyu 13:5-7: 

 

Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan 

hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh 

dua bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, 

menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang 

diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-

orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan 



kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa 

 

 Dan, di sini disebutkan tiga dari empat kelompok yang kita lihat 

dalam Wahyu pasal 11. Ini menunjukkan bahwa itu adalah kehendak Allah. 

Kristus-lah yang sesungguhnya melepaskan Iblis. Iblis tidak bisa berbuat 

apa-apa; Kristus-lah yang memiliki kunci atas jurang maut dan Kristus-lah 

yang membuka pintu lubang itu. Kristus adalah Dia yang membawa Iblis 

masuk ke gereja-gereja dan dunia pada jaman akhir ini. 

 

Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 13:8: 

 

Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu 

setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam 

kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih 

 

 Kita bisa melihat ini adalah fenomena yang sedang berlangsung di 

seluruh dunia. Hal ini tidak terisolasi di satu tempat saja. Hal ini tidak hanya 

terjadi di sini atau di sana, tetapi hal ini terjadi di mana-mana dan itu adalah 

apa yang dikatakan Alkitab dan itu adalah pengalaman pribadi kita sendiri. 

Kita melihat pada gereja-gereja dan kita melihat kehancuran yang terjadi 



yaitu kehancuran spiritual. Kita memandang pada dunia dan kita tidak 

dapat memercayai bahwa ada sesuatu yang mengerikan dan menakutkan 

yang telah terjadi di seluruh dunia - dunia sudah menjadi "gila" dengan 

dosa dan telah melakukan segala macam kejahatan. Bagaimana mungkin 

hal itu bisa terjadi dan bagaimana hal-hal itu menjadi begitu umum? Kita 

hanya bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Allah 

tahu apa yang akan terjadi diakhir dunia ini sejak awalnya dan Ia 

menatarkan, dalam Roma, pasal 1, apa yang bisa kita baca di surat kabar 

kita hari ini. Ia menjelaskan secara rinci dan utuh tentang dosa-dosa 

manusia yang akan terjadi pada akhir zaman, pada Masa Kesusahan 

Besar dan sekarang dalam periode Hari Penghakiman itu sendiri. 

 


