
 

 

Why October 7, 2015 is the Likely End of the World, Part 1 in Indonesian 

Language 

Mengapa 7 Oktober 2015 adalah Kemungkinan Hari Kiamat, Bagian 1, 

oleh Chris McCann 

 

Halo dan selamat datang di pemahaman Alkitab EBible Fellowship pada 

hari Minggu sore. Hari ini kita akan membahas mengapa 7 Oktober 2015 

adalah kemungkinan Hari Kiamat. Tentu saja, kita telah membahas hal ini 

dalam pembahasan Alkitab kita selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi 

hari ini kita akan fokus pada pertanyaan ini dan berbicara langsung dari 

Alkitab. Orang-orang terus-menerus bertanya, "Mengapa 7 Oktober 2015?" 

 

 Untuk memberikan satu jawaban yang tepat, pertama-tama kita 

harus mulai dengan 21 Mei 2011. Sebenarnya, tidak mungkin untuk 

memahami mengapa 7 Oktober 2015 merupakan calon utama untuk satu 

hari di mana dunia akan berakhir kecuali kalau kita lebih dahulu mengerti 

mengapa 21 Mei 2011 adalah awal Hari Penghakiman. Begitu kita memiliki 

pemahaman yang baik tentang ini, maka kita akan segera melihat 



bagaimana 7 Oktober 2015 sesuai dengan konsep tersebut. 

 

 Ada tiga bukti utama mengapa 21 Mei 2011 menjadi awal dari Hari 

Penghakiman. Kita telah belajar bahwa Hari Penghakiman adalah jangka 

waktu yang panjang, yang sangat mungkin akan berlangsung selama 

1.600 hari dalam durasi nya sejak tanggal 21 Mei 2011. 

 

 Sebelum kita dapat memahami bahwa 21 Mei 2011 adalah awal dari 

Hari Penghakiman, pertama-tama kita harus menyadari bahwa Allah telah 

menempatkan kalender sejarah Alkitab dalam Firman-Nya. Kalender ini 

terutama ditemukan dari silsilah pasal-pasal awal Kitab Kejadian dan Allah 

telah meletakkan sejarah dunia di dalamnya sejak awal. 

 

 Kita mampu menentukan tanggal penciptaan sejak tahun 11.013 SM 

dan banyak tanggal Alkitab penting lainnya. Kita dapat mengikuti jadwal 

waktu sejarah dari penciptaan sampai Nuh, dari Nuh sampai Abraham, dari 

Abraham sampai Ishak dan Yakub, dari sejak keluar dari Mesir dan 

perjalanan mereka melalui padang gurun, dan masuk ke periode hakim-

hakim dan periode raja-raja Israel dan Yehuda, dan seterusnya. Kemudian 

kita benar-benar dapat melanjutkannya sampai pada kelahiran Kristus 



pada tahun 7 SM dan sampai pada penyaliban Tuhan pada tahun 33 dan 

kemudian memproyeksikan kalender Alkitab ke masa depan melalui alur 

waktu yang menunjukkan saat masa kerja gereja berakhir dan Masa 

Kesusahan Besar dimulai dan seterusnya. Jadi kalender Alkitab yang 

ditempatkan Allah dalam firman-Nya memiliki semua kuasa dan otoritas 

Firman Allah di baliknya. Kalender Alkitabiah bukanlah kalender 

berdasarkan bukti sekuler atau temuan arkeologi atau hal semacam itu. Ini 

adalah kalender yang ada dalam Alkitab; oleh karena itu, kita dapat 

memercayai keabsahannya dan kita dapat membangun doktrin 

berdasarkan kalender ini. Ini bukanlah kalender manusia, melainkan 

kalender Allah. Allah menulis dan menempatkannya dalam Alkitab dan 

"menyembunyikan" informasi itu sampai akhir zaman. 

 

 Sangat menarik bagaimana Pak Camping yang pertama kali 

menemukan kalender ini dan ia menulis buku "Kapan Adam Dilahirkan?" 

beberapa dekade yang lalu. Sebagai hasil dari pemahaman kalender 

sejarah Alkitab, segala macam pemahaman rohani tentang "saat dan 

waktu" Allah mulai dengan rapi jatuh ke posisinya. Kita memahami durasi 

masa kerja gereja selama 1,955 tahun. Kita memahami waktu Masa 

Kesusahan Besar adalah 23 tahun dan kita dapat menunjukkan pada hari 



dan bulan dan tahun yang tepat, semua sebagai hasil dari penyingkapan isi  

Kitab Suci oleh Tuhan untuk mengungkapkan rahasia kalender Alkitab. 

 

 Mengenai tiga bukti untuk 21 Mei 2011 menjadi awal Hari 

Penghakiman, saya menyebutkan bahwa dunia diciptakan pada 

tahun11.013 SM. Dari tanggal tersebut, kita menemukan bahwa ada pola-

pola tertentu atau alur waktu yang berkembang. Ngomong-ngomong, ,"alur 

waktu" itu alkitabiah. Allah memberikan alur waktu dalam Kitab Daniel 

tentang "tujuh puluh minggu". Sebuah alur waktu memiliki titik awal dan titik 

akhir dan Allah akan membuat satu pernyataan yang menunjukkan apa 

yang akan terjadi, sebagaimana Ia melakukannya dengan "tujuh puluh 

minggu" dalam Daniel pasal 9. 

 

 Misalnya, Allah telah memberikan alur waktu dari penciptaan sampai 

terjadinya air bah dan kita dapat melihat bahwa air bah terjadi persis 6023 

tahun sejak penciptaan. Itu adalah sebuah angka yang signifikan karena 

kita mendapati bahwa itu adalah bagian dari sebuah pola Allah yang 

ditentukan dalam Alkitab menuju pada "kelengkapan" dari sebuah angka 

(seperti 6.000, dalam kasus ini) dan kemudian ditambahkan durasi 

"periode Masa Kesusahan Besar” untuk tiba di tahun 6023 ketika dunia 



dihancurkan oleh air bah. 

 

 Lalu ada satu alur waktu dari air bah menuju salib. Air bah terjadi 

pada tahun 4.990 SM dan salib terjadi pada tahun 33 dan ketika kita 

menambahkan dua angka itu, kita mendapatkan 5023 tahun kalender 

(bukan tahun-tahun yang tepat, namun tahun kalender). Sekali lagi, kita 

melihat "kelengkapan" dari angka "5.000", yang memiliki angka "5" yang 

menunjuk pada penebusan dan angka "0" yang menunjuk pada 

kesempurnaan. Jadi dari air bah pada  tahun 4.990 SM sampai 

kesempurnaan karya penebusan Kristus (sebagaimana Ia menunjukkan 

apa yang dilakukan-Nya dari sejak penciptaan) pada tahun di 33, itu 

berlangsung selama 5.023 tahun. Dan ini pola yang sama, di mana kita 

melihat kelengkapan dari angka itu dan kemudian Masa Kesusahan Besar. 

 

 Demikian juga, dari penciptaan pada tahun 11.013 SM sampai akhir 

Masa Kesusahan Besar dan awal Hari Penghakiman pada dunia ada satu 

alur waktu yang berbeda. Dunia pertama dihancurkan setelah 6023 tahun 

dengan air bah. Kemudian dunia yang "kedua" ini (dunia sekarang ini) 

dihancurkan setelah 13.023 tahun. Tahun 1988 adalah tahun ke-13000 dari 

sejarah bumi. Kemudian ada periode 23 tahun dari Masa Kesusahan Besar 



sampai tahun 2011. Jadi tahun 2011 itu adalah 13.023 tahun setelah 

penciptaan; juga mengikuti pola dari "kelengkapan" sebuah angka dalam 

ribuan dan kemudian diikuti periode Masa Kesusahan Besar selama 23-

tahun yang mengarah ke satu penghakiman: - penghakiman melalui air 

bah, penghakiman di kayu salib dan penghakiman pada manusia yang 

tidak diselamatkan pada hari Kiamat. 

 

 Tentu saja, kita dapat melihat satu pola dalam cara Allah 

menggunakan angka "13" dalam Alkitab. Mereka memutari kota Yerikho 

sebanyak 13 kali dan kemudian benteng itu roboh. Ada juga 13 suku Israel. 

Nah, saya tidak ingin menyimpang, tetapi angka “13” didalam Alkitab 

berkaitan dengan "akhir" dari dunia. Kita sudah mencapai masa 13.000 

tahun pada tahun 1988. Tengok saja hal-hal yang telah terjadi di dunia 

selama 20 tahun terakhir sejak kita mencapai tahun 1.988.  Dunia hampir 

tak dapat dikenali lagi dalam hal begitu banyak dosa yang telah beranak 

pinak dan gereja-gereja telah jatuh dari kebenaran. Lihat saja "pernikahan 

kaum homo", yang tidak pernah terdengar beberapa dekade yang lalu. 

Lembaga pernikahan hancur karena perceraian merajalela di seluruh bumi. 

Ada begitu banyak hal yang telah semakin memburuk dan tidak hanya 

memburuk, tetapi masuk sampai masuk kedalaman laut. Sangat 



mengerikan melihat hal-hal yang terjadi di dunia mengenai peningkatan 

luar biasa dari dosa pada saat dunia mencapai tahun ke-13000  dalam 

sejarahnya. Ini bukan suatu kebetulan, karena Allah telah mengatakan 

harus ada "datang dahulu murtad " dan "makin bertambahnya 

kedurhakaan" pada akhir zaman. 

 

 Dan jangan lupa bahwa Israel telah menjadi sebuah bangsa pada 

tahun 1948, hanya 40 tahun sebelum 1988.  Sekali lagi tahun 1988 adalah 

tahun ke-13000 dari sejarah bumi dan ini merupakan indikator besar dalam 

Alkitab. Baru-baru ini saya mendengar duta besar Israel untuk Amerika 

Serikat mengatakan bahwa Israel sudah tercerai berai selama hampir 

2.000 tahun. Ini adalah kata-katanya dan kemudian ia menunjukkan bahwa 

mereka telah menjadi bangsa lagi (pada tahun 1948). Kemudian ia 

melanjutkan pembicaraannya dengan menyebutkan satu demi satu 

bahaya-bahaya yang akan mereka hadapi saat ini dan bagaimana mereka 

tidak akan mau ambil risiko dalam mempertahankan keberlangsungan 

kehidupan bangsa mereka. Tetapi ia mengakui fakta bahwa mereka telah 

tercerai berai selama hampir 2.000 tahun sampai belakangan ini, pada 

tahun 1948, ketika "pohon ara itu mulai bertunas". Tidak ada buah, karena 

mereka tidak pernah berpaling pada Kristus, tetapi "pohon ara itu mulai 



bertunas " dan ini merupakan sebuah indikator yang diberikan Alkitab 

mengenai akhir zaman. 

 

 Ketika kita menempatkan semua hal ini bersama-sama, tidak ada 

pertanyaan sama sekali tentang di mana kita berada dalam sejarah. Ini 

adalah waktu akhir dunia dan, oleh karena itu, bila kita melihat bahwa 

tahun 2011 itu adalah 13.023 tahun setelah penciptaan, ini adalah bukti 

besar bahwa kita dapat mengharapkan bahwa Hari Penghakiman terjadi 

pada tahun 2011, dan itu memang terjadi. 

 

 Sebuah bukti kedua adalah alur waktu dari air bah. Izinkan saya 

membaca Kejadian 7:11 dimana Allah memberitahu kita kapan tepatnya 

kapan air bah itu terjadi: 

 

Pada waktu umur Nuh enam ratus tahun, pada bulan yang kedua, pada 

hari yang ketujuh belas bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air 

samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit 

 

 Sekarang mengapa Allah memberikan rincian yang tepat seperti itu? 

Ia mengatakan pada kita: tahun, bulan dan hari air bah terjadi. Anda dapat 



membaca tentang berbagai peristiwa sejarah penting lainnya di dalam 

Alkitab di mana Allah tidak memberikan rincian seperti ini. Dalam kasus ini, 

Ia melakukannya karena Ia tahu bahwa pada akhir zaman Ia akan 

membuka meterai Firman-Nya untuk mengungkapkan jadwal waktu 

sejarah Alkitab. Umat Allah pada saat itu akan memiliki suatu kerangka 

untuk menjabarkan peristiwa tentang terjadinya air bah. Mereka dapat 

melihat air bah terjadi 6.023 tahun sejak penciptaan pada tahun 4990 SM 

di "pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu" dalam 

kalender Nuh. Dalam pasal yang sama Allah memperingatkan Nuh untuk 

kedua kalinya. Ia telah mengatakan pada Nuh tentang air bah yang akan 

berlangsung dalam kurun waktu 120 tahun dan, oleh karena itu, Nuh pasti 

sibuk membangun bahtera. Itulah sebabnya bahtera itu dibangun, karena 

Nuh memiliki informasi sebelumnya mengenai air bah itu. Tetapi kemudian 

Allah mengatakan padanya lebih khusus tentang air bah itu, ketika Ia 

mengatakan padanya di awal Kejadian, pasal 7:  “Aku akan menurunkan 

hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya."  Jadi 

Nuh mengetahui bahwa  pada tanggal 10 bulan kedua waktu ia berumur 

600 tahun, air bah itu akan datang dalam waktu tujuh hari. Ia tahu hari air 

bah akan dimulai. 

 



 Kemudian dalam Perjanjian Baru dalam 2 Petrus, pasal 3, Allah 

berbicara tentang air bah dalam ayat-ayat awal dari pasal ini dan kemudian 

Ia mulai berbicara tentang hari kiamat ketika bumi akan dihancurkan oleh 

api. Dalam konteks yang sama dan tepat di tengah-tengah pembahasan 

tentang dunia pertama yang dihancurkan oleh air bah dan bagaimana bumi 

yang sekarang ini akan dihancurkan oleh api, Allah berfirman dalam 2 

Petrus 3: 8: 

 

Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh 

kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 

seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari 

 

 Kemudian Allah melanjutkan dengan berbicara tentang hari Tuhan 

yang datang seperti seorang pencuri di malam hari dan bagaimana dunia 

dan alam semesta akan dihancurkan dengan api yang sangat ganas. Ia 

menyatakan umat-Nya sebagai "kekasih" dan kemudian Ia berkata, “Yang 

satu ini tidak boleh kamu lupakan.”  Ungkapan "yang satu ini" sangatlah  

penting. Pak Camping melakukan suatu penelitian tentang frase ini 

beberapa tahun yang lalu, yang menunjukkan bagaimana hal ini sangat 

penting bahwa kita tidak boleh melupakan yang satu ini, sehingga Allah 



mengatakan bahwa kita harus mengetahui hal ini: "Satu hari sama seperti 

seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari.” Jika Anda gagal 

untuk memahami hal ini, Anda tidak akan menyadari saat ketika Anda 

hidup dan bahwa Anda sedang hidup di ujung dari akhir dunia. Anda tidak 

akan menyadari bahwa Hari Penghakiman terjadi persis 7.000 tahun sejak 

tanggal terjadinya air bah. Allah berfirman pada Nuh, "Sebab tujuh hari 

lagi" dan Ia akan mendatangkan air bah untuk menghancurkan bumi. Ia 

mengatakan secara bersamaan dalam dimensi spiritual sebagai berikut: 

"Namun demikian dalam kurun waktu tujuh ribu tahun, Aku akan 

menghancurkan dunia, bukan dengan air bah, tetapi dengan api pada akhir 

dunia." 

 

 Orang-orang pada zaman Nuh memiliki periode tujuh hari, yaitu 

waktu yang mereka miliki untuk memasukkan hewan dan diri mereka 

sendiri ke dalam bahtera jika mereka ingin terlepas dari bencana tersebut. 

Bahtera itu merupakan pelepasan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dan 

satu-satunya cara untuk menghindari kebinasaan akibat datangnya  air 

bah. Demikian juga, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari 

penghakiman terakhir yang akan datang atas dunia setelah 7.000 tahun 

adalah untuk menemukan pelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang 



dilambangkan oleh bahtera itu. Itulah satu-satunya cara untuk dibebaskan 

dari dosa dan murka Allah yang akan datang. Berada "di dalam Kristus" 

adalah pelepasan, karena Alkitab mengatakan bahwa di dalam Dia kita 

"disembunyikan" dan dilindungi di Hari Penghakiman. Jadi Allah 

memberikan jadwal waktu berganda ketika Ia berkata, "Sebab tujuh hari 

lagi" dan Ia akan menghancurkan dunia dengan air bah. Tepat tujuh hari 

kemudian, pada “bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan 

itu”, hujan mulai turun dan dalam waktu singkat dunia dihancurkan. Allah 

menggenapi jadwal waktu itu ketika Ia membawa air bah pada "hari ketujuh 

bulan kedua" dalam usia Nuh yang ke-600. 

 

 Jadi tahun berapakah 7.000 tahun sejak tahun 4990 SM? Ini adalah 

tahun 2011. Tahun ini adalah 13.023 tahun sejak penciptaan. Ingatlah, hal 

ini penting diperhatikan karena angka 13.023 menunjukkan "kelengkapan" 

(13.000) ditambah 23 tahun Masa Kesusahan Besar. Kapan 23 tahun 

Masa Kesusahan Besar itu dimulai? Itu penting untuk kita mengetahuinya. 

Kebetulan bahwa dengan memahami kronologi jadwal waktu sejarah 

Alkitab dan "saat dan waktu" Allah,  kita menyadari bahwa masa kerja 

gereja dimulai pada hari Pentakosta pada tahun 33 dan berakhir sehari 

sebelum hari Pentakosta pada tahun 1988.  Kalau kita mencapai hari 



Pentakosta pada tahun 1988, itu berarti seolah-olah masa kerja gereja 

telah "diperbarui" satu tahun lagi.  Namun, pada hari sebelumnya, pada 

tanggal 20 Mei 1988, Allah telah mengakhiri masa kerja gereja dan 

memulai penghakiman yang dimulai di rumah Allah dan Ia memulai Masa 

Kesusahan Besar, yang menjangkau tepat 23 tahun dari 21 Mei 1988 

hingga 21 Mei 2011. Tanggal untuk Masa Kesusahan Besar diketahui 

dengan menambahkan tahun ketika air bah terjadi dengan angka 7.000. 

Jangka waktu Masa Kesusahan Besar ditetapkan dan dikunci dari tanggal 

21 Mei 1988 hingga 21 Mei 2011, tepatnya selama 23 tahun dan tepatnya 

selama  8.400 hari. Angka "84" berkaitan dengan dengan masa kesusahan 

dan Masa Kesusahan Besar. Kita tidak akan membahasnya sekarang. 

Tetapi ada beberapa kaitan dengan angka "84" dan Masa Kesusahan 

Besar, yang membantu untuk mengkonfirmasi jangka waktu untuk Masa 

Kesusahan Besar. 

 

 Ngomomg-ngomong, ada orang yang mengatakan bahwa kita 

sekarang masih berada dalam Masa Kesusahan Besar, tetapi mereka tidak 

memberikan informasi yang mendalam. Mereka tidak mau lagi berbicara 

tentang tanggal Hari Penghakiman. Mereka mungkin mengatakan masa 

kerja gereja telah berakhir pada tanggal tertentu, tetapi mereka tidak mau 



memberitahu Anda di mana kita berada dalam Masa Kesusahan Besar 

yang dimaksudkan. Mereka tidak mau mengatakan bahwa Masa 

Kesusahan Besar akan berakhir pada titik mana pun. Mengapa tidak? 

Karena mereka tidak dapat dan kita telah berada di luar batas dari masa 23 

tahun. 21 Mei 2011 adalah akhir dari 23 tahun Masa Kesusahan Besar, 

namun mereka menolak untuk mengakui bahwa Allah kemudian membawa 

dunia ke dalam Hari Penghakiman dan kita berada pada masa setelah 

Masa Kesusahan Besar. Namun, mereka terus bersikeras mengatakan  

bahwa kita masih dalam Masa Kesusahan Besar. Pada paruh kedua dari 

Masa Kesusahan Besar, Allah menyelamatkan sejumlah besar orang 

banyak dan mereka inginkan hal itu masih berlaku. Mereka terutama sekali 

ingin Allah tetap melanjutkan program keselamatan-Nya, meskipun itu 

melampaui kebenaran Firman Allah. Mereka mempertahankan doktrin 

mereka bahwa Allah harus terus menyelamatkan dan jika tidak, Ia akan 

dianggap bersikap tidak "adil" atau Ia tidak “mengasihi”.   Mereka memiliki 

gagasan-gagasan mereka sendiri tentang mengapa Allah harus terus 

menyelamatkan, tetapi justru doktrin manusia berasal dari pikiran manusia 

dan dari "emosi dan perasaan".  Mereka berkata, "Allah saya tidak akan 

mengizinkan anak-anak untuk dilahirkan ke dalam dunia bila Ia tidak 

menyelamatkan siapa pun." Tetapi bagaimana dengan semua anak yang 



dilahirkan dalam keluarga-keluarga yang tetap tinggal di gereja-gereja dan 

tidak pernah meninggalkan gereja-gereja selama periode di mana Allah 

tidak lagi menyelamatkan siapa pun di sana? Tentunya anak-anak ini tidak 

diselamatkan. Orang-orang ini memiliki doktrin mereka sendiri. Ini adalah 

doktrin dimana mereka bersikeras mempertahankannya dan mereka 

menolak untuk menggali ke dalam Firman Allah dengan cara yang jujur 

dan untuk mencari fakta untuk melihat apakah hal itu benar demikian. 

Perilaku ini telah membuat mereka berada di luar batas-batas dari periode 

23-tahun Masa Kesusahan Besar. Mereka berada dalam "keadaan yang 

tidak jelas" dan mereka tidak tahu berapa lama Masa Kesusahan Besar 

akan terus berlanjut. Apakah akan berlangsung selama empat puluh tahun 

atau tujuh puluh tahun? Pada hari apa dunia akan berakhir? Apakah 

signifikansi dari bentangan waktu yang diperpanjang? 

 

 Kami dapat memberitahu Anda bahwa Alkitab menunjukkan bahwa 

Masa Kesusahan Besar berlangsung selama 23 tahun, seperti yang 

dilambangkan secara inklusif  oleh periode dari 609 SM sampai 586 SM. 

Kita dapat menyatakan pada Anda bahwa angka "8.400" berkaitan dengan 

angka "84", yang berkaitan dengan Masa Kesusahan Besar. Tetapi mereka 

tidak dapat memberitahukan tanggal untuk Masa Kesusahan Besar pada 



tahun-tahun atau hari-hari tertentu; mereka mengasingkan diri dari diskusi 

tentang hal ini. Mereka tidak akan menggali dari Alkitab mengenai hal ini 

sampai ke tingkatan mana pun.  Ini adalah peringatan yang besar yang 

menunjukkan  pada mereka bahwa mereka telah masuk ke jalan yang 

salah pada saat Allah telah membuka jadwal waktu sejarah Alkitab dan 

pada saat kita dapat menentukan tanggal Alkitab secara tepat. Kita tahu 

bahwa masa kerja gereja dimulai pada hari Pentakosta pada tahun 33. Kita 

tahu masa kerja gereja berakhir sebelum Hari Pentakosta pada 21 Mei 

1988. Kita tahu ada suatu periode 2.300 "petang dan pagi" (hari-hari) 

ketika hampir tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Periode yang 

berakhir pada tanggal 7 September 1994, yang merupakan hari pertama 

dari bulan ketujuh Ibrani dalam tahun Yobel.  Pada hari itu sangkakala 

yang dibuat dari tanduk domba jantan itu ditiup untuk mensinyalkan Yobel. 

Tahun 1994 adalah tahun Yobel.  Hal ini menakjubkan, bukan? Dari akhir 

masa kerja gereja sampai ketika sangkakala ditiup adalah 2.300 "petang 

dan pagi". Hari itu adalah permulaan Yobel pada tahun 1994. Dan itu 

bukan hanya Tahun Yobel biasa, tahun ini adalah Yobel ke-40 sejak 

Kristus lahir pada tahun 7 SM. Kedua tanggal ini berjarak 2.000 tahun 

terpisah. Itu adalah "40 x 50" dan kemudian kita sampai ke tahun 1994 dan 

hari pertama dari bulan ketujuh Ibrani, tanggal 7 September 1994.  "Yobel 



kedua" berlangsung selama 6.100 hari. Periode ini adalah pencurahan Roh 

Kudus kedua ketika ada Hujan pada Akhir Musim dan Allah bekerja di luar 

gereja untuk menyelamatkan sejumlah besar orang banyak. Kemudian Ia 

mengakhiri Hujan pada Akhir Musim dan Ia mengakhiri penghakiman pada 

gereja-gereja; Masa Kesusahan Besar berakhir pada tanggal 21 Mei 2011, 

tepatnya 23 tahun (dan tepatnya 8.400 hari) dari awal penghakiman pada 

gereja-gereja dan awal dari Masa Kesusahan Besar. 

 

 21 Mei 2011 adalah persis 13.023 tahun setelah penciptaan dan itu 

tepatnya, adalah 7.000 tahun sejak peristiwa air bah. Kapan air bah 

dimulai? Air bah dimulai pada "bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh 

belas bulan itu” ketika Nuh berusia 600 tahun.  Tanggal 21 Mei 2011 sudah 

ditentukan sejak semula dan berjarak 7000 tahun dari sejak terjadinya air 

bah.  Selain itu, 21 Mei 2011 merupakan tanggal yang sangat penting 

dalam kalender Ibrani.  Dalam masyarakat kita, kita menggunakan 

kalender Gregorian dan tanggal kita 21 Mei 2011 didasarkan pada  

kalender itu yang terkait (seharusnya) dengan rentang kehidupan Kristus. 

Tahun 2011 ini seharusnya adalah 2011 tahun sejak kelahiran Kristus. 

Tentu saja, kita tahu bahwa ada kesalahan dalam kalender kita dan Kristus 

sebenarnya lahir tahun 7 SM, namun, tetap saja, kita menggunakan 



kalender Gregorian. Namun, ada kalender Ibrani, kalender Alkitab, yang 

mendasari tanggal-tanggal ini. Itu adalah bagaimana kita mempelajari hari 

raya orang Yahudi yang biasanya berlangsung pada bulan September atau 

Oktober dan mereka merayakan hari-hari raya yang lain setiap setahun. 

Misalnya, mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun di bulan ketujuh dan 

hari ini jatuh disatu hari dalam bulan September-Oktober kalender kita. 

Dengan kata lain, untuk tiap hari apapun dikalender kita, kita bisa 

menghitung atau mengubah tanggal hari itu kedalam kalender Yahudi, dan 

sebaliknya. 

 Tanggal 21 Mei 2011 (di kalendar kita) adalah sama dengan “bulan 

yang kedua, pada hari yang ketujuh belas” di kalender Ibrani.  Pikirkan 

tentang hal itu untuk sejenak. Air bah terjadi pada "hari ketujuh belas bulan 

kedua" dan tepatnya 7.000 tahun kemudian pada hari Masa Kesusahan 

Besar berakhir (setelah tepatnya 23 tahun) di tahun yang ke-13,023 dari 

sejarah bumi, jatuh pada tanggal 21 Mei 2011. Apakah ada  kemungkinan-

kemungkinan lain jika jadwal waktu itu adalah "buatan manusia" dan hanya 

orang-orang seperti Pak Camping yang memanipulasi dan menciptakan 

hal-hal itu? Bagaimana Anda memanipulasi dan menciptakan semua waktu 

ini yang berasal dari Alkitab dan menghubungkan air bah dan penciptaan 

dan Masa Kesusahan Besar dan kemudian menyesuaikannya dengan 



kalender kita sendiri? Bagaimana Anda melakukannya?  Siapa yang cukup 

brilian untuk memanipulasikan hal-hal ini sampai pada tingkat seperti itu? 

Para kritikus akan mengatakan mereka yakin itu tidak akurat dan tidak 

benar, tetapi mereka tidak dapat membuktikan kesalahannya  atau 

menunjukkan di mana telah terjadi kecurangan dalam bentuk apa pun dan 

itu adalah karena tidak ada penipuan. 

 

 Ini bukanlah hasil dari kecemerlangan manusia, tetapi 

mengungkapkan pikiran Allah yang brilian yang  telah membuka Klitab Suci 

pada saat dunia ... yah, kata-kata apa yang dapat kita gunakan untuk 

menggambarkan situasi di dunia dan situasi di gereja-gereja ? Selain itu, 

Israel telah menjadi sebuah bangsa lagi dan semuanya sudah berada di 

tempat yang seharusnya dan suatu jadwal waktu sudah tersingkap yang 

menunjukkan akurasi hari dari tanggal 21 Mei 2011. Ini mengakhiri periode 

23-tahun Masa Kesusahan Besar dan itu tepatnya 7.000 tahun dari saat 

terjadinya air bah sampai pada hari yang sama seperti yang dikatakan 

Allah pada Nuh, "Sebab tujuh hari lagi," dan "satu hari sama seperti seribu 

tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari.”  Kita tidak akan 

mengabaikan satu hal. Kita mendapati bahwa semua hal ini berada di 

tempatnya dan Allah sudah menguncinya sehingga tidak bisa berubah lagi. 



Ia menguncinya sehingga kita akan tahu sepenuhnya, sebelum Hari 

Penghakiman datang dan oleh karena itu kita akan meniup terompet 

dengan yakin: "Hari Penghakiman segera datang! Carilah Tuhan selama Ia 

masih bisa ditemui.  Karena Anda hanya memunyai kesempatan sampai 

hari itu untuk diselamatkan dan dilepaskan, jika itu adalah kehendak Allah 

untuk menyelamatkan Anda. "Dunia sudah diperingatkan sejak lama! 

Setelah itu, Allah menguncinya sehingga kita tidak bisa melawannya atau 

mengubahnya. Kita tidak dapat memindahkannya ke mana pun karena 

penanggalan itu tidak akan mengizinkan kita untuk memindahkannya. 

Tentu saja, ketika kita sampai pada tanggal 21 Mei 2011 dan tidak ada 

manifestasi fisik apa pun, seperti gempa bumi, dan kita tidak melihat apa-

apa dengan mata jasmaniah kita, ada kecenderungan untuk "berubah". 

Kita berpikir kita pasti sudah salah menafsirkannya; marilah kita kembali ke 

kalender itu dan meninjau kembali semua informasi dan melihat apakah 

kita mungkin terlewat satu dekade dan kita memang sudah melakukan hal 

ini. Tetapi ketika kita kembali dan meninjaunya, penanggalan itu tidak 

dapat dipindahkan. Tanggal ini tidak bergerak dari posisinya. Allah telah 

menguncinya dan meletakkan jari-Nya pada hari itu dan, karena itu, kita 

hanya dapat mengatakan bahwa Alkitab terus bersikeras mengatakan 



bahwa Hari Penghakiman dimulai pada tanggal 21 Mei 2011. 

 

 Dan itu telah sangat bermanfaat karena hal itu telah menyebabkan 

kita untuk kembali ke Alkitab untuk menguji kembali seluruh gagasan 

tentang penghakiman. Kita kembali ke Alkitab dengan pertanyaan seperti 

ini: "Apakah mungkin bahwa Allah mendatangkan penghakiman spiritual di 

dunia? Apakah itu alkitabiah? Apakah ada preseden dalam Alkitab untuk 

penghakiman spiritual? Kita mendapati bahwa jawabannya ialah: ya, 

pernah terjadi sebelumnya. Penghakiman pertama dalam Alkitab adalah 

penghakiman spiritual, ketika manusia mati didalam keberadaan jiwa 

mereka. Juga, penghakiman Kristus di Taman Getsemani adalah 

penghakiman spiritual dan juga penghakiman pada gereja-gereja 

merupakan penghakiman spiritual. Memahami penghakiman pada geraja-

geraja sangatlah bermanfaat karena pertama-tama, Allah berbicara tentang 

memberikan cawan murka-Nya pada jemaat-jemaat dan kemudian 

memberikan cawan yang sama pada bangsa-bangsa lain di dunia. 

Kemudian kita melihat bahwa Alkitab memang mengajarkan penghakiman 

spiritual dan itu adalah penghakiman-penghakiman utama: 1) penghakiman 

pertama atas manusia untuk dosa mereka; 2) penghakiman Kristus di 

Taman Getsemani; dan 3) penghakiman atas gereja-gereja saat 



penghakiman dimulai di rumah Allah. Semua penghakiman ini bersifat 

spiritual. 

 

 Tentu saja, kita kemudian memiliki pertanyaan lain: "Mengapa orang-

orang percaya sejati masih ada di sini?  Bukankah seharusnya kita sudah 

ikut serta dalam Pengangkatan? Bagaimana mungkin orang percaya masih 

hidup di bumi dalam waktu penghakiman?"  Luar biasa, sementara kita 

kembali ke Alkitab, kita menemukan segala macam bukti bahwa memang 

itu adalah rencana Allah untuk meninggalkan umat-Nya di dunia untuk 

menjalani Hari Penghakiman. Dalam Zakharia pasal 13, Allah memberi 

tahu kita bahwa Ia akan "menaruh yang sepertiga itu dalam api”. Dalam 1 

Korintus, pasal 3, dikatakan bahwa pada Hari Penghakiman Allah akan 

mengadili semua orang yang mengaku sebagai orang percaya sejati untuk 

menguji siapakah mereka sebenarnya - apakah mereka  itu membangun di 

atas dasar ini dengan “emas, perak, batu permata” atau  “kayu, rumput 

kering atau jerami”.  Jelas, ini berarti bahwa semua harus melalui api dan 

"hari Tuhan akan menyatakannya" dan mengungkapkannya. Dalam Wahyu 

pasal 14 di mana Allah berbicara tentang cawan murka-Nya, Ia 

mengatakan, ""Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus.”  

Mengapa orang-orang kudus memerlukan ketekunan pada Hari 



Penghakiman? Allah berkata dalam Yesaya 24: 6: 

 

Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan 

mendapat hukuman; sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan 

manusia akan tinggal sedikit 

 

 “Tinggal sedikit” merujuk umat pilihan, karena Alkitab mengatakan, 

"Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Tetapi, di sini, 

"penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit,” 

yang berarti orang percaya sejati hadir dan hidup di bumi pada hari 

penghakiman Allah. Ada sejumlah besar ayat Kitab Suci yang mendukung 

hal ini. Bahkan ada ayat-ayat yang sangat tegas dalam Alkitab yang kita 

remehkan atau salah menafsirkan sebelumnya. Dikatakan dalam 2 

Korintus 5:10: "Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan 

Kristus.”  Ayat ini mengacu pada orang percaya sejati. Allah berkata di 

beberapa ayat bahwa Ia akan "menghakimi orang yang hidup dan yang 

mati.” Ia adalah Allah orang yang hidup dan Ia adalah Allah dari umat 

pilihan yang hidup di dalam Kristus.  Jadi ‘orang yang hidup” adalah umat 

pilihanNya. Ia akan "menghakimi orang yang hidup dan yang mati" dan 

yang "mati" ialah semua orang yang mati secara rohani atau tidak 



diselamatkan. Allah menunjukkan bahwa umat pilihan hadir dan mereka 

hidup dan tetap ada sampai pada kedatangan Tuhan. Sangat menarik 

bagaimana Allah menyatakan dalam 1Tesalonika, pasal 4, di mana Ia 

mengatakan dua kali bahwa umat-Nya yang "hidup, yang masih tinggal”. 

Ini adalah karena Ia telah meninggalkan umat-Nya di bumi untuk 

mengalami api spiritual dari hari murka Allah untuk melihat siapa yang 

akan "bertahan sampai akhir" dan keluar dari ujung lain dalam keadaan 

murni seperti "emas, perak, batu permata". 

 Jadi, 21 Mei 2011 adalah Hari Penghakiman. Mari kita lihat bukti 

ketiga dari fakta ini. Kita belum membicarakan hal ini untuk sementara 

waktu. 1 April 33 adalah tanggal Kristus disalibkan. Itu adalah hari Jumat. 

Dari tanggal 1 April 33  sampai tanggal 21 Mei 2011 terdiri dari 722.500 

hari. Dari penyaliban Kristus pada tanggal 1 April 33 sampai 21 Mei 2011, 

ketika Allah menutup pintu surga (sama seperti yang dilakukan-Nya pada 

saat terjadi air bah ketika Ia menutup pintu bahtera dan memeteraikan 

nasib semua orang yang tidak diselamatkan dari dunia yang tidak berada 

di dalam bahtera) dan memeteraikan nasib kekal semua orang yang tidak 

"di dalam Kristus" terdiri dari 722.500 hari.  Angka itu dapat dipecah-pecah 

menjadi (5 x 10 x 17 x 5 x 10 x 17). Setiap angka "dikalikan dua kali".  

Ketiga angka tertentu memiliki makna spiritual. Angka "5" menunjuk pada 



penebusan, ketika Yesus mendemonstrasikan di atas kayu salib karya 

penebusan-Nya sejak dunia dijadikan. Angka "10" menunjuk pada 

kelengkapan dan karya penebusan Kristus akan selesai pada tanggal 21 

Mei 2011. Angka "17" menunjuk pada fakta bahwa semua umat pilihan 

diselamatkan dan "surga" dijamin, karena angka "17" mengidentifikasi 

dengan surga. Setiap angka "dikalikan dua kali".  Karya penebusan Kristus 

sudah lengkap dan surga dijamin untuk semua umat pilihan pada tanggal 

21 Mei 2011. 

 

 Ketika kita menempatkan jadwal waktu 722, 500 hari itu dan angka 

yang signifikan bersama dengan jadwal waktu 13.023 tahun sejak 

penciptaan dan jadwal waktu 7.000 tahun sejak air bah, bersama dengan 

rincian tentang hari yang sudah ditentukan yang jatuh pada "bulan yang 

kedua, pada hari yang ketujuh belas" dalam kalender Ibrani yang 

mendasarinya, maka kita dapat melihat bahwa Hari Penghakiman itu 

dimulai pada tanggal 21 Mei 2011. Alkitab terus bersikeras  mengatakan 

bahwa Hari Penghakiman dimulai pada tanggal tersebut. Allah menutup 

pintu surga dan mengakhiri program keselamatan-Nya dan kita sekarang 

hidup pada waktu setelah Masa Kesusahan Besar itu. 



 . 

 Jika itu benar bahwa kita sedang hidup pada hari-hari setelah Masa 

Kesusahan Besar,  apakah Alkitab mendukung gagasan tersebut? Alkitab 

mengatakan dalam Markus 13:24: 

 

"Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap 

dan bulan tidak bercahaya 

 

 Jadi Alkitab mengizinkan untuk suatu periode waktu yang disebut 

sebagai "pada masa itu, sesudah siksaan itu", di mana terang Injil menjadi 

gelap. Allah menyelamatkan melalui Injil. Alkitab mengatakan, “Buatlah 

wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-

Mu”, tetapi wajah Allah, yang diibaratkan seperti matahari, tidak lagi 

bersinar dan, oleh karena itu, tidak ada cahaya yang menembus kegelapan 

hati manusia. Tidak ada keselamatan, menurut Alkitab, "pada masa itu, 

sesudah siksaan itu."  Ini sesuai dengan apa yang telah kita pelajari yang 

sedang berlangsung pada saat ini. 

 



 Nah, sekarang pertanyaan besar adalah: "Sampai berapa lama Hari 

Penghakiman berlangsung?” Itu adalah pertanyaan kita, sementara kita 

bertanya mengapa 7 Oktober 2015 adalah tanggal kemungkinan untuk Hari 

Kiamat. Sekarang setelah kita memiliki pemahaman dasar tentang 21 Mei 

2011 dan kita melihat bagaimana tanggal itu sudah ditetapkan sebagai Hari 

Penghakiman, kita dapat mengembangkannya berdasarkan fakta tersebut. 

Dalam penelitian kita selanjutnya, kita akan membahas 1.600 hari Hari 

Penghakiman. 

 


