
 

Revelation 11, Study No. 12 in Indonesian Language 

Seri Kitab Wahyu Pasal 11, Pembahasan No. 12, oleh Chris 

McCann 

Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab 

belajar Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini 

kita akan membicarakan Pembahasan No. 12 dari kitab Wahyu, 

pasal 11, dan kita akan membaca Wahyu 11: 9 dan 10: 

 

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. 

 

 Kita beralih ke ayat 10, di mana dikatakan: "Dan mereka 



yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka 

itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah.” Jika kita masih ada 

waktu, kita akan mencoba untuk membahas tiga kata dalam ayat 

10 dan ini adalah kata-kata "bersukacita" dan "berpesta" dan 

"hadiah".  Saya pikir bahwa setelah membahas kata-kata ini, kita 

akan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang dikatakan 

dalam ayat ini dan mengapa kata-kata itu diucapkan. 

 

 Marilah kita mulai dengan kata pertama, "bersukacita." 

Dikatakan, "Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan 

bersukacita atas mereka itu.” Ini berarti persis seperti apa yang 

dikatakannya. Misalnya, dikatakan dalam Matius 2:10: 

 

Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 

 

 Tentu saja, hal ini merujuk pada orang-orang majus yang 

mengikuti pergerakan bintang ke rumah di mana bayi Yesus 

ditemukan. Anda dapat membayangkan kebahagiaan dan 



sukacita mereka: "Sangat bersukacitalah mereka," ketika mereka 

melihat bintang itu. Kata ini, bila digunakan untuk bercerita 

tentang Allah dan Injil-Nya, adalah hal yang sangat positif. Tentu 

saja, dalam Matius 2:10, itu adalah suatu hal yang baik bahwa 

orang-orang majus itu "sangat bersukacita". 

 

 Dalam Lukas, pasal 15, kata yang sama digunakan. 

Dikatakan dalam Lukas 15:3-6: 

 

Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 

"Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, 

dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 

yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi 

mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia 

telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan 

gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat 

dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka: 

Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang 



hilang itu telah kutemukan 

 

 Kata "bersukacita" sebenarnya ada dalam ayat 5: “ia 

meletakkannya di atas bahunya dengan gembira.” Ini adalah kata 

yang berbeda yang digunakan dalam ayat 6. Tuhan Yesus 

kemudian akan menjelaskan bahwa perumpamaan tentang 

penemuan sebuah koin yang hilang atau domba yang hilang 

berkaitan dengan keselamatan dan bahwa ada sukacita di surga 

karena satu orang berdosa bertobat. Selanjutnya dikatakan dalam 

Lukas 15:7: 

 

Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di 

surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada 

sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak 

memerlukan pertobatan. 

 

 Jadi bersukacita berkaitan dengan keselamatan yang 

disediakan Allah. Dalam konteks ini, kata itu adalah satu hal yang 



baik dan itu adalah sukacita yang positif. Kata Yunani yang sama 

ditemukan dalam pasal yang sama didalam perumpamaan 

tentang anak yang hilang. Sang ayah sedang berbicara kepada 

sang kakak dan dikatakan dalam Lukas 15: 31 dan 32: 

 

Kata ayahnya kepadanya: Anakku, engkau selalu bersama-sama 

dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 

Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati 

dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. 

 

 Kata "bersukacita" di ayat ini adalah kata Yunani yang sama 

yang diterjemahkan sebagai "bergembira"  di Lukas 15 dan 

diterjemahkan "bersukacita" dalam ayat kita di Wahyu pasal 11. 

Ungkapan "berpesta" juga berasal dari kata Yunani yang sama. 

Jadi semua ini adalah kata-kata Kitab Suci yang bermakna baik. 

Kita mengerti mengapa ada "sukacita" yang dialami orang majus 

ketika mereka melihat bintang itu karena bintang itu memimpin 

mereka ketempat Mesias. Kita mengerti mengapa gembala itu 



"bersukacita" ketika ia menemukan domba yang hilang karena 

ilustrasi itu mengajar kita bahwa ada sukacita di surga karena 

satu orang berdosa yang bertobat. Kita mengerti mengapa sang 

ayah, ketika menerima anak yang hilang itu, "bersukacita" dan ia 

berkata, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu 

telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan diapat 

kembali." 

Bersukacita dalam keselamatan yang diberikan Allah adalah hal 

yang sangat baik untuk dilakukan orang percaya dan umat Allah 

benar-benar bersukacita dalam kenyataan bahwa Allah telah 

menyelamatkan suatu kumpulan besar orang banyak dari Masa 

Kesusahan Besar. Kita sangat bersukacita dalam hal ini. 

 

 Tetapi ada sebuah penggunaan lain untuk kata "bersukacita" 

ini yang kita lihat dalam Wahyu pasal 11. Ini adalah ketika kata 

yang sama ini digunakan dalam kaitannya dengan musuh-musuh 

kebenaran - musuh-musuh Kerajaan Allah - dan itu terjadi 

terutama dalam aspek kuasa kegelapan. Misalnya, Ia 



mengatakan dalam Lukas 22:3-5: 

 

Maka masuklah Iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, 

seorang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada 

imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan 

berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan 

Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira . . . 

 

 Kata "gembira" adalah kata yang sama, yaitu Strong # 5463, 

yang diterjemahkan dalam ayat kita dalam Wahyu 11:10. 

 

Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan 

sejumlah uang kepadanya. 

 

 Anda bisa membayangkan tingkah laku imam-imam kepala 

dan kepala-kepala pengawal Bait Allah. Mereka jengkel melihat 

ajaran Kristus; mereka iri hati dengan popularitas Kristus. Mereka  

heran tetapi juga marah akan banyak mujizat-Nya. Dan sekarang, 



akhirnya, mereka memiliki kesempatan dan mereka "bersukacita" 

atas fakta bahwa Yudas, salah satu dari dua belas murid-Nya dan 

satu rasul Yesus yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus, 

bersedia untuk mengkhianati-Nya. Ini adalah kesempatan yang 

telah mereka upayakan untuk menangkap Dia dan membawa Dia 

ke hadapan Mahkamah Agung dan menghukum Dia dengan 

hukuman mati. Kita dapat melihat mereka bersukacita atas 

sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan, dan ini adalah 

sifat orang-orang dunia - manusia duniawi - dan orang berdosa di 

dalam dosa-dosanya; ia memiliki perangkat pemikiran yang sama 

sekali berbeda tentang hal-hal yang menyenangkan dirinya 

daripada apa yang dipikirkan anak-anak Allah. Anak-anak Allah 

senang dan bersukacita dalam hal-hal yang berasal dari Allah, 

tetapi anak-anak iblis merasa senang atas hal-hal yang jahat - 

hal-hal yang berasal dari dunia dan hal-hal yang jahat. Ini adalah 

apa yang kita baca, misalnya, di 1Korintus 13, yang merupakan 

pasal yang disebut "Pasal tentang Kasih" dan mengatakan dalam 

1 Korintus 13:4-6: 



 

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak 

memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang 

tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak 

pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak 

bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 

 

 Berikut adalah perbedaan antara anak Allah dan individu 

yang tidak diselamatkan. Anak Allah bersukacita dalam 

kebenaran Firman Allah, tetapi orang yang tidak diselamatkan 

berkanjang dalam kejahatan. Lihat saja kesenangan dunia; dan 

Alkitab memberitahu kita bahwa ada yang "menikmati 

kesenangan dari dosa".  Jika kita melepaskan pandangan kita 

dari Kristus, kita dapat terjerat dan terjebak oleh kenikmatan 

duniawi karena ada kesenangan jasmaniah. Ada sesuatu tarikan 

dalam kejahatan yang disukai seseorang yang tidak diselamatkan 

dan mereka menyukainya baik dalam tubuh maupun jiwa. Tetapi 

orang percaya sejati tidak senang hidup dalam kejahatan, mereka 



bersukacita dalam kebenaran. Namun, kita masih memiliki tubuh 

jasmaniah kita yang dapat tertarik untuk hal semacam itu. Sekali 

lagi, pandanglah dunia ini. Dunia menyukai alkohol dan berpesta 

dan bermabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan 

terlarang. Dunia senang berkanjang dalam tingkah laku yang 

tidak bermoral dan aktivitas seksual yang tidak bermoral. Dunia 

senang akan kekejaman dan semua hal yang tidak baik yang 

dilarang Allah. Hal-hal jahat tidak berasal dari Allah, tetapi dari 

dunia. 

 

 Allah memaparkan hal-hal yang baik dalam Kitab Suci, 

"buah-buah roh" dan hal-hal inilah yang menjadi kesukaan anak 

Allah. Kita sangat senang mendalami kebenaran Firman Tuhan, 

Alkitab, tetapi tidak ada kesukaan seperti itu bagi individu yang 

tidak diselamatkan. Mereka tidak dapat mengerti mengapa kita 

menggunakan begitu banyak waktu mempelajari informasi yang 

ada dalam Alkitab tentang penghakiman: "Mengapa Anda harus 

begitu melibatkan diri di dalam hal itu? Mengapa kita tidak hanya 



berbicara tentang kasih dan hal-hal yang lebih positif?" Anak 

Allah suka berkanjang tentang kebenaran (dan kebenaran itu 

mungkin sangat sulit dilakukan), tetapi ada sukacita karena itu 

adalah fakta kebenaran. 

 

 Marilah kita lihat satu tempat lagi sebelum kita kembali ke 

ayat kita. Dalam Kitab Yohanes, kita menemukan kata 

"bersukacita" digunakan dalam konotasi positif dan dalam 

konotasi negatif. Dikatakan dalam Yohanes 16:19 dan 20: 

 

Yesus tahu, bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu 

kepada-Nya, lalu Ia berkata kepada mereka: "Adakah kamu 

membicarakan seorang dengan yang lain apa yang Kukatakan 

tadi, yaitu: Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan 

tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku? Aku berkata 

kepadamu: Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, 

tetapi dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi 

dukacitamu akan berubah menjadi sukacita.  



 Kristus sedang berbicara tentang fakta bahwa Ia harus pergi 

ke salib dan orang-orang percaya sejati akan menangis dan 

merasa sedih, "tetapi dunia akan bergembira" karena mereka 

telah berhasil menyingkirkan-Nya. Bangsa Israel dan para 

pemimpinnya dapat kembali ke aktivitas normal mereka, di mana 

mereka memberikan banyak "janji-janji kosong" akan Firman 

Allah dan mereka dapat melakukan banyak kegiatan keagamaan 

yang sia-sia. Itulah yang mereka inginkan dan itu adalah 

bagaimana mereka menyukainya. Hal ini sama seperti gereja-

gereja saat ini; mereka menginginkan semua aktivitas dan semua 

upacara; mereka suka nama Kristus dan menyebut diri mereka 

Kristen, tetapi mereka tidak menginginkan Kristus; mereka tidak 

ingin kebenaran Alkitab dimana Kristus adalah perwujudan dari 

kebenaran itu.  Mereka hanya ingin berada dalam "bisnis" agama 

dan menginginkan hal-hal yang dirancang oleh pikiran mereka 

sendiri dan mereka ingin doktrin mereka sendiri. Itulah hal sama 

yang dialami oleh Israel purba. Mereka dapat bersukacita 

sekarang karena sudah berakhir begitu banyak pertentangan 



antara Kristus dan para pemimpin agama dan pemimpin agama 

mengusik penguasa Romawi tentang Dia. Semua hal ini sekarang 

sudah berlalu dan selesai dan sekarang mereka bisa bersukacita. 

 

 Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Yohanes 16:21 dan 

22: 

 

Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi 

sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan 

penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia 

telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi 

dukacita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan 

bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas 

kegembiraanmu itu dari padamu 

 

 Ini adalah "kesuka citaan" untuk orang-orang percaya. 

Mereka akan bersukacita, tetapi bukan seperti dunia yang 

bersukacita dalam tragedi. Dunia bergembira ketika Kerajaan 



Allah menderita suatu kekalahan. Dunia bersukacita ketika 

Kristus digantung di kayu salib; ada ejekan dan caci-maki. 

Ancaman-ancaman itu tampaknya sudah dimusnahkan dan 

Kristus sudah tidak ada lagi didunia ini dan itu menyebabkan 

dunia bersukacita dan Iblis juga bersukacita - ia sudah menang, 

pikirnya. Tentu saja, itu hanya kelihatannya saja ia sudah 

menang, tetapi tidak begitu dalam kenyataannya. Salib 

merupakan pukulan maut pada Iblis dan itu adalah saat ia mulai 

diikat. Tak lama kemudian, pada hari Pentakosta, dalam “zaman 

dan masa” Allah,  Allah akan menggenapi Hari Raya itu dengan 

mencurahkan Roh Kudus, sebagai hasil dari apa yang telah 

dilakukan Yesus untuk pergi ke salib dan menunjukkan 

penebusan yang telah terjadi sejak penciptaan dunia. 

 

 Sebenarnya tidak ada kekalahan sama sekali dan ini juga 

bagaimana hal itu dijabarkan dalam Wahyu pasal 11, di mana 

Iblis, sebagai binatang, telah dilepaskan dan menyerang 

perkemahan orang-orang kudus. Ia mengalahkan mereka dan 



membunuh mereka dan mayat mereka tergeletak di jalan. Gereja-

gereja dikalahkan dan kerajaan surga tampaknya telah 

mengalami pukulan mematikan dan apa yang akan dilakukan 

Allah? 

 

 Tetapi, itu semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah 

yang sempurna. Tidak perlu prihatin dan tidak perlu khawatir. 

Allah sebenarnya sedang melaksanakan penghakiman-Nya atas 

orang-orang yang memberontak dan tidak setia, gereja-gereja 

dan jemaat Perjanjian Baru. Itu semua merupakan penggenapan 

dari nubuat. Hal ini sama seperti Yesus yang harus pergi ke kayu 

salib untuk memenuhi hal-hal yang ditulis tentang Dia. Jadi juga 

pada akhir masa kerja gereja, Iblis harus dilepaskan dan pada 

akhir zaman Masa Kesusahan Besar harus dimulai dan Allah 

harus menyerahkan gereja-gereja pada Iblis untuk mengalami 

kehancuran itu, supaya akhir dari seluruh program Allah 

terlaksana. Setelah gereja-gereja itu kelihatannya dikalahkan, 

sekarang apa yang akan terjadi dengan Injil di dunia? Gereja-



gereja, dengan keanggotaan mereka sekitar dua miliar orang, 

telah bertumbuh luas didunia dan orang berpikir tentunya rencana 

Allah adalah untuk menginjili seluruh bumi melalui gereja-gereja 

ini. Namun, dalam satu gerakan cepat, mereka semua dibunuh 

dan mereka tergeletak mati di jalan-jalan. Kelihatannya Iblis telah 

menang dan "	  luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh”. 

 

 Tetapi jangan terkecoh dengan penampilan luar. Kita harus 

melihat keseluruhan rencana Allah. Itu semua terjadi sesuai 

dengan rencana  Allah. Kemudian 2.300 hari sesudah itu, pada 

tanggal 7 September 1994, adalah saat pencurahan Roh Kudus 

sekali lagi, seperti telah terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari 

Pentakosta untuk mulai mendatangkan "buah-buah sulung". 

Sekarang adalah curahan Roh Kudus dimasa “Hujan pada akhir 

musim” untuk mendatangkan panen akhir dari umat pilihan Allah 

– yaitu, suatu kumpulan besar orang banyak. Allah akan benar-

benar menyelamatkan lebih banyak orang di luar gereja dan 

jemaatnya daripada yang pernah diselamatkan-Nya di dalam 



gereja selama seluruh periode dari masa kerja gereja, yang 

hampir 2.000 tahun. Hanya dalam "sedikit waktu lamanya", Allah 

akan menyelamatkan jutaan orang dari seluruh dunia. 

 

 Allah telah membuat jadwal persiapan untuk peristiwa ini 

dengan menciptakan media elektronik, yang memungkinkan 

beberapa orang percaya sejati untuk menyiarkan Firman Allah 

yang murni.  Pada saat yang sama Allah juga akan 

menyingkapkan rahasia Kitab Suci pada akhir zaman. Kebenaran 

Alkitab yang diberitakan ke seluruh dunia di luar gereja dan 

jemaatnya dan, oleh karena itu, seolah-olah tanah yang "selama 

menjalani sabat" dan "telah beristirahat" pada masa itu. Ada 

kesetiaan untuk mengajar Alkitab tentang keselamatan: 

keselamatan diperoleh dengan iman Kristus. Untuk pertama 

kalinya dalam sejarah, ada satu suara, ketika umat Allah 

bergabung bersama-sama untuk menyatakan bahwa 

"Keselamatan ada di tangan Tuhan”.  Firman Allah yang murni 

mencapai tujuannya dan tidak kembali dengan sia-sia dan Allah 



menggunakan Firman-Nya untuk menyelamatkan suatu kumpulan 

besar orang banyak, seperti yang dikatakan Alkitab dalam 

Wahyu, pasal 7. 

 

 Kita dapat bersukacita atas hal ini dan ini adalah suatu hal 

yang baik untuk bersukacita, tetapi kembali pada ayat kita, yang 

dikatakan dalam Wahyu 11:10: 

. 

Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita . 

. . . 

 Mereka berpikir bahwa mereka telah menang. Injil sudah 

tamat riwayatnya. Ingatlah, dikatakan pada akhir ayat itu bahwa 

alasan mereka untuk bersukacita dan bergembira dan saling 

mengirim hadiah adalah "karena kedua nabi itu telah merupakan 

siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi". Firman Allah 

itu dan warkat dari Alkitab itu terus menerus ada di sekeliling 

manusia! Dapatkah Anda bayangkan? Selama berabad-abad,  

Firman Allah menyiksa orang-orang yang tidak diselamatkan. 



Mereka tidak dapat melarikan diri dan itu adalah rencana Allah 

untuk melanjutkan kesaksian Firman di dalam jemaat hingga 

waktu tertentu. Ada orang-orang yang membencinya. Mereka 

menghinakan Firman itu. Tetapi Firman itu mengusiknya dan 

membuat mereka tertekan. Mereka menjelek-jelekkan Alkitab. 

Mereka ingin melepaskan diri dari padanya, namun demikian 

mereka tak bisa terlepas darinya. 

 

 Tetapi, sekarang kesempatan terbuka: "dua saksi" yang 

melambangkan Musa dan Elia (hukum Taurat dan para nabi), 

Firman Allah, telah dibunuh dan sekarang tidak ada kuasa di balik 

Firman yang diberitakan gereja-gereja. Tiba-tiba, rasa hormat 

para pendeta dan rasa hormat dari orang-orang sudah tidak ada. 

Seolah-olah fakta itu menghilang begitu saja. Rasa hormat dan 

"takut akan Allah" adalah hasil dari kehadiran Allah di tengah-

tengah gereja-gereja dan kita bisa merasakan kehadiran itu 

dalam jemaat. Tetapi apa yang terjadi pada akhir masa kerja 

gereja dan awal Masa Kesusahan Besar adalah bahwa Allah 



meninggalkan gereja. Sekarang apa yang tersisa hanya kaum 

laki-laki; mereka masih memiliki jabatan yang sama - pendeta, 

penatua, diaken, imam atau paus – namun demikian, mereka 

hanyalah kaum laki-laki biasa karena Allah, yang telah 

memberkati Firman-Nya di dalam gereja-gereja, sudah tidak ada. 

Kristus-lah yang menyebabkan perasaan takut dan hormat dari 

orang-orang di luar jemaat, sebagaimana Ia berdiam secara 

misterius dan spiritual di tengah-tengah gereja, dan sekarang ia 

sudah pergi. Hal itu seolah-olah Allah berjuang untuk "Israel" dan 

musuh dipukul mundur, dan dipukul kembali, dan dipukul kembali, 

tetapi kemudian satu hari musuh itu datang melawan "Israel" dan 

Allah tidak bersama dengan mereka, sehingga musuh mendapat 

kemenangan. Inilah yang terjadi pada akhir masa kerja gereja; 

itulah sebabnya ada sukacita dan kegembiraan dan mereka 

saling mengirim hadiah, "karena kedua nabi itu telah merupakan 

siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi.” Sekarang 

adalah kesempatan mereka dan sekarang adalah waktu mereka 

untuk menyiksa orang-orang di gereja-gereja dan menyiksa 



orang-orang kudus Allah. 

 

 Dalam kitab Obaja, kitab yang hanya berisi satu pasal yang 

letaknya tepat sebelum kitab Yunus, dikatakan dalam ayat 10 

sampai 12: 

 

Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka cela akan 

meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-

lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-

orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang 

asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, 

engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah 

memandang rendah saudaramu, pada hari kemalangannya, dan 

janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari 

kebinasaannya; dan janganlah membual pada hari kesusahannya 

 

 Anda lihat, Esau bersukacita bahwa saudaranya Yakub (dan 

Yehuda) telah dikalahkan dan dihancurkan. Ingatlah apa yang 



dikatakan Allah: "Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau." 

 Pada akhirnya, saudara laki-laki yang tidak diselamatkan 

bersukacita sehingga saudara laki-laki yang telah mendapat kasih 

karunia Allah berada di bawah tekanan dan penderitaan di tangan 

musuh. Hal ini juga terjadi secara sembunyi-sembunyi di dalam 

gereja dan jemaat Perjanjian Baru. Orang yang tidak 

diselamatkan dalam gereja bahagia karena hal ini sudah terjadi. 

 


