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Selamat sore dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible Fellowship 

di Minggu sore. Hari ini kita terus membahas pertanyaan mengapa 7 

Oktober 2015 kemungkinan akan menjadi Hari Kiamat. Ini adalah 

pembahasan No. 2. Terakhir kali kita mulai dengan pengajaran Alkitab 

yang menyatakan bahwa 21 Mei 2011 adalah Hari Penghakiman. Ini 

adalah awal dari suatu jangka waktu penghakiman yang diperpanjang. 

 

 Kita melihat bahwa ada bukti Alkitab tertentu sementara Allah 

membuka kalender sejarah Alkitab untuk mengungkapkan bukti yang 

terkunci dalam tanggal tersebut.  Sekadar untuk dengan cepat meninjau 

kembali pembahasan terakhir kita, tahun 2011 merupakan tahun ke-13,023 

sejak penciptaan. Itu juga tahun ke-23 dari awal Masa Kesusahan Besar, 

dari tahun 1988 hingga tahun 2011. Selain itu, 21 Mei 2011 adalah persis 

7.000 tahun sejak air bah dan hari ketika air bah mulai melanda, sementara 

Allah mendatangkan air bah pada "bulan yang kedua, pada hari yang 



ketujuh belas bulan itu” pada umur Nuh yang ke-600. Dan tepatnya 7.000 

tahun kemudian, jatuh pada 21 Mei 2011, Allah menutup pintu surga dan 

mulai mencurahkan murka-Nya atas penduduk yang tidak diselamatkan di 

bumi. 

 Kita juga melihat pada periode waktu sejak tanggal 1 April, 33 sampai 

21 Mei 2011. Kita melihat bahwa masa itu berlangsung selama 722.500 

hari, yang dapat dipecah-pecah menjadi "5 x 5 x 10 x 10 x 17 x 17", 

masing-masing angka diulang dua kali. Setiap angka sangat signifikan. 

Angka "5" menunjuk pada karya penebusan Kristus; angka "10" menunjuk 

pada kelengkapan dan angka "17" menunjuk pada fakta bahwa semua 

umat pilihan diselamatkan dan "surga" dijamin untuk mereka. 

 

 Kita meninjau semua informasi ini karena adalah penting untuk 

memahami bahwa Alkitab mengunci tanggal 21 Mei 2011 sebagai Hari 

Penghakiman.  Beberapa orang tampaknya sebelumnya memahaminya , 

tetapi sekarang tidak lagi memercayainya lagi, karena ketika tanggal yang 

ditentukan itu tiba tidak ada manifestasi fisik dari murka Allah - tidak ada 

gempa besar dan tidak terlihat dengan mata fisik yang akan menunjukkan 

bahwa itu adalah Hari Penghakiman. Oleh karena itu, mereka telah 

menyimpulkan itu bukan hari Penghakiman, walaupun demikian 



kesimpulan mereka bukanlah sebagai hasil dari penyelidikan kembali pada 

Alkitab untuk memeriksa semua informasi sebelumnya dan dengan hati-

hati menyelidiki untuk melihat apa yang terjadi. Pada dasarnya, mereka 

menarik kesimpulan berdasarkan pada bukti mata fisik mereka: "Kami tidak 

melihat apa-apa dan, oleh karena itu, tidak ada yang terjadi." Tetapi itu 

adalah kesalahan besar. Ini adalah kesalahan besar untuk menggunakan 

jenis penalaran seperti itu dengan Firman Allah. Misalnya, orang dapat saja 

mengatakan hal yang sama tentang penghakiman atas gereja-gereja. 

Mereka tidak melihat murka Allah dari luar dan secara fisikal di gereja-

gereja: "Lihatlah gereja kita. Kita telah benar-benar meningkatkan 

keanggotaan selama periode 23 tahun yang Anda katakan terjadi hukuman 

atas semua gereja di dunia. Kami memiliki lebih banyak anggota dan 

keluarga yang baik telah memasuki gereja kami. Pendeta telah 

memberikan khotbah-khotbah hebat dan kami bahkan akan mendirikan 

bangunan gereja baru. Persembahan juga meningkat. Apa yang salah? 

Cobalah lihat sekeliling dan Anda tidak akan melihat bangunan dirobohkan 

dan Anda tidak melihat darah mengalir atau mayat tergeletak di lorong 

gereja. Anda tidak melihat semua itu di gereja ini atau gereja manapun di 

dunia. " 

 Apakah kita akan melihat bahwa jenis kerusakan seperti itu dengan 



mata fisik kita? Gereja-gereja telah tertipu oleh hal ini; mereka mendengar 

informasi bahwa penghakiman dimulai di rumah Allah dan mereka 

mendengar bahwa masa kerja gereja sudah berakhir dan ada kehancuran 

spiritual di semua jemaat, tetapi mereka tidak mau menerimanya karena 

tidak cocok dengan kondisi luar dan fisik gereja mereka. Dalam banyak 

kasus, gereja-gereja mereka dapat melakukan kegiatan mereka dengan 

sangat baik, secara lahiriah, dan itu yang menyebabkan gereja-gereja 

menyangkal, menolak dan mengabaikan informasi dari Alkitab. Mereka 

beralasan lebih dengan indera mereka dan pemahaman mereka sendiri, 

daripada menalar melalui Alkitab dan hanya melihat Firman Allah untuk 

menentukan apa kondisi sebenarnya yang menimpa gereja-gereja. 

Bagaimana situasi spiritual yang sebenarnya terjadi di gereja-gereja di 

dunia? Jika mereka akan bersandar pada pengajaran Alkitab mereka akan 

mengerti bahwa kita berada di saat akhir dan bahwa penghakiman akan 

dimulai di rumah Allah; Ia menggambarkan gereja-gereja dunia sebagai 

reruntuhan dan ketandusan dan mereka harus keluar dari gereja-gereja. 

Mereka tidak melakukan itu karena mereka tidak mau hanya melihat 

Alkitab saja. Demikian juga, orang telah jatuh ke dalam perangkap yang 

sama dan melakukan kesalahan yang sama sementara mereka beralasan 

berdasarkan bukti luar, tetapi Alkitab adalah sebuah Kitab rohani dan Allah 



telah menetapkan  suatu pola dengan mendatangkan penghakiman 

spiritual dalam Alkitab. Sekali lagi, penghakiman atas Adam dan Hawa 

adalah bahwa mereka mati dalam keberadaan jiwa mereka pada hari Allah 

menghukum mereka dan itu adalah penghakiman spiritual. Penghakiman 

atas Kristus di Taman Getsemani adalah penghakiman spiritual; tidak ada 

yang dapat melihat murka Allah secara lahiriah menimpa Dia. Juga, 

penghakiman terhadap gereja korporat adalah penghakiman spiritual. 

 Umat Allah kembali ke Alkitab dan terus mencari dan menyelidiki apa 

yang telah terjadi. Mengapa tidak ada tanda luar seperti sebuah gempa 

bumi yang dahsyat? Kami mendapati bahwa Alkitab mengajarkan pola 

penghakiman spiritual dan kita mulai berpikir tentang apakah yang sedang 

terjadi juga merupakan suatu penghakiman spiritual: "Marilah kita terus 

mencari dalam Alkitab dan melihat apakah ada lebih banyak bukti untuk 

ini." Kemudian kita melihat bahwa Alkitab memang terus bersikeras 

mengatakan bahwa 21 Mei 2011 itu, sebenarnya merupakan awal hari 

Penghakiman.  Fakta itu tidak mau "mengalah" atau bergerak. Fakta itu 

tidak mau berubah dan kita tidak dapat memindahkan tanggal tersebut ke 

kiri atau ke kanan. Alkitab terus menargetkan dan mengarahkan ke hari itu 

dan ini sangat membantu kita sementara kita terus melihat ke dalam apa 

yang diajarkan Alkitab dalam periode waktu saat ini. Kita dapat mulai dari 



sana dan itulah yang kita lakukan. Kita mulai dengan informasi yang 

mengatakan bahwa 21 Mei 2011 mengawali penghakiman pada dunia - itu 

adalah penghakiman terakhir pada umat manusia dan dimulai pada hari itu. 

Ya, Alkitab memang mengizinkan dan memperkenankan interpretasi ini 

karena Alkitab mengajarkan bahwa ada "penghakiman spiritual". Dan pada 

kenyataannya, penghakiman-penghakiman utama dalam Alkitab adalah 

penghakiman spiritual. Penghakiman akhir zaman ini mengikuti pola yang 

sama dan serasi dengan apa yang telah dilakukan Allah sebelumnya. Oleh 

karena itu, kita perlu untuk melihat ke dalam Alkitab dan mengajukan 

pertanyaan: "Berapa lama Hari Penghakiman akan berlangsung?" 

 Pertama-tama, apakah ide tentang masa penghakiman yang 

diperpanjang itu alkitabiah? Anda lihat, kita tidak hanya melompat ke hal-

hal ini tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memeriksa Alkitab 

untuk memeroleh  jawaban. Maka kita yakin bahwa kita dapat 

melanjutkannya terus karena Alkitab mengajarkan penghakiman spiritual. 

Dan, ya, kita dapat melanjutkan karena Alkitab mengutarakan bahwa 

jangka waktu yang diperpanjang dapat disebut sebagai satu hari. Misalnya, 

dikatakan dalam Ibrani 3: 7 dan 8: 

 

 



Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus: "Pada hari ini, jika kamu 

mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam 

kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun 

 

 Sekarang perhatikan bahwa ayat ini menyebutnya sebagai "waktu 

(hari)" pencobaan di padang gurun, bukan "hari-hari" (bentuk jamak). 

Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Ibrani 3: 9: 

 

di mana nenek moyangmu mencobai Aku dengan jalan menguji Aku, 

sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatan-Ku, empat puluh tahun 

lamanya. 

 

 Di sini, Allah sedang membicarakan tentang tempat tinggal 

sementara Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir; mereka 

mengembara selama "empat puluh tahun", karena mata-mata mereka yang 

telah menyelidiki tanah itu selama empat puluh hari kembali dengan 

"laporan yang jahat",  kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka takut dan 

mematahkan semangat orang-orang Israel untuk masuk dan menguasai 

daerah itu. Sebagai hasil dari laporan mereka yang jahat, Allah membuat 

mereka mengembara di padang gurun setahun untuk setiap hari mereka 



menyelidiki daerah itu. Itu adalah penghakiman Allah, jadi kita melihat 

angka "40" berhubungan dengan penghakiman dan juga "pengujian". 

Penghakiman Allah adalah bahwa mereka akan berjalan selama empat 

puluh tahun di padang gurun dan selama periode empat puluh tahun itu 

Allah membuat semua generasi itu mati.  Hal ini membuktikan bahwa 

periode itu juga merupakan suatu periode penghakiman. Allah telah 

bersumpah dalam murka-Nya bahwa tidak satu pun dari mereka akan 

masuk ke Tanah Perjanjian dan jasad mereka jatuh di padang gurun. Allah 

menyebutnya sebagai "waktu (atau hari)" pencobaan, tetapi kita tahu itu 

hal ini berlangsung selama empat puluh tahun. Demikian juga, Alkitab 

sangat jelas mengatakan bahwa ada “hari” penghakiman atau “hari” murka-

Nya, sehingga telah masuk ke pola pikir orang-orang bahwa Hari 

Penghakiman hanya berlangsung selama satu hari. Mereka berpikir Kristus 

akan datang dan dunia akan berakhir pada hari itu saja. Ini adalah salah 

satu alasan mengapa mereka salah memahami tanggal 21 Mei 2011, 

bahkan sebelum tanggal 21 Mei 2011. Umat Allah tidak mengatakan 

bahwa hari itu akan mengakhiri dunia, tetapi kita mengerti bahwa 

penghakiman akan dimulai pada hari itu dan Allah akan menghentikan 

penyelamatan orang pada hari itu. Kemudian kita mengajarkan bahwa 

akan ada masa "lima bulan" siksaan, bahkan kemudian kita mengajarkan 



bahwa itu akan menjadi Hari Penghakiman yang panjang. Pak Camping 

mengajarkan ini dan Radio Keluarga mengajar ini. Kita pikir keseluruhan 

"lima bulan" itu semuanya adalah hari penghakiman. Sekali lagi, ayat Kitab 

Suci seperti yang ada dalam Ibrani pasal 3 yang mengizinkan pemahaman 

itu berlangsung, ketika Allah mengidentifikasi empat puluh tahun tempat 

tinggal sementara di padang gurun sebagai satu "hari" pencobaan. Ini 

adalah hak istimewa Allah yang baik untuk melakukan hal-hal seperti ini 

jika Ia merindukannya - itu adalah Firman-Nya. Jadi kita berpikir bahwa hari 

Penghakiman akan berlangsung selama "lima bulan", tetapi ternyata kita 

salah. Kita tidak benar tentang 21 Oktober 2011, dan itu kesimpulan yang 

salah tentang Hari Penghakiman yang diperpanjang. Kita salah tentang 

tanggalnya karena kita mengambil rujukan pada "lima bulan" dari Wahyu 

pasal 9 secara harfiah, ketimbang memahaminya dalam arti kiasan, seperti 

yang kita lakukan terhadap angka lainnya dalam Kitab Wahyu. Namun, kita 

tidak salah dalam gagasan bahwa hari Penghakiman akan menjadi periode 

waktu yang diperpanjang. Benar-benar, salah satu pertanyaan besar dan 

pertanyaan terakhir kita tentang murka Allah di hari Penghakiman adalah 

ini: "Berapa lama hari Penghakiman akan berlangsung?" Berapa lama 

penghakiman spiritual ini yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2011 (ketika 

Allah menutup pintu surga dan memadamkan terang Injil) berlangsung dan 



kapan itu akan berakhir? Jadi kita memandang dalam Alkitab dengan 

pikiran itu dan kita datang pada Wahyu, pasal 14. Dalam pasal ini, Allah 

menggambarkan hari Penghakiman - tidak ada keraguan tentang hal itu. 

Dikatakan dalam Wahyu 14: 8: 

 

Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: 

"Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan 

segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. 

 

 Ketika menyatakan, "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel," Allah 

memberi tahu bahwa itu adalah hari Penghakiman, waktu segera setelah 

Masa Kesusahan Besar. Bagaimana kita tahu itu? Dalam Perjanjian Lama 

Allah memberikan lambang dan kiasan dari Masa Kesusahan Besar. 

Lambang dan kiasan itu adalah tentara Babel di bawah pimpinan Raja 

Nebukadnezar yang mengalahkan Yehuda dan menghancurkan bait Allah 

dan membawa orang-orang ke dalam pembuangan. Raja Nebukadnezar 

adalah sebuah lambang dari Iblis dan tentara Babel adalah lambang dari 

kerajaan Iblis dan Yehuda adalah lambang dari gereja-gereja. Oleh karena 

itu, itu adalah perumpamaan historis untuk menggambarkan penghakiman 

Allah atas gereja-gereja dan jemaat yang akan berlangsung pada akhir 



periode Masa Kesusahan Besar. Allah memberi tahu bahwa penghakiman-

Nya atas Yehuda dimulai pada tahun 609 SM ketika Raja Yosia yang baik 

dibunuh dalam pertempuran dengan Mesir dan ini mengakhiri periode 

kemakmuran dan berkat bagi Yehuda. Serangkaian raja jahat mulai 

memerintah atas Yehuda dan penghakiman Allah berlaku atas mereka, 

mulai tahun 609 SM. Ini terus berlangsung untuk bentangan waktu yang 

panjang sampai akhirnya, Raja Darius dan Media dan Persia akan 

mengambil alih kerajaan Babel. Alkitab menunjukkan bahwa saat itu terjadi 

pada tahun 539 SM. Allah memberi kita rentang waktu tujuh puluh tahun di 

mana orang-orang Yehuda berada di bawah murka Allah. Kejadian ini 

melambangkan secara rohani pada penghakiman yang akan datang atas 

gereja korporat, umat Allah dalam Perjanjian Baru. Penghakiman itu 

menggambarkan periode Masa Kesusahan Besar. Jadi jatuhnya Babel 

terjadi, secara historis, pada akhir dari periode tujuh puluh tahun. Peristiwa 

ini melambangkan akhir Masa Kesusahan Besar, akhir periode 

penghakiman Allah atas gereja-gereja. 

 Setiap kali kita melihat kalimat, "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel," 

kita dapat mengetahui bahwa Allah menunjukkan dengan tepat bahwa itu 

adalah akhir dari Masa Kesusahan Besar dan awal hari Penghakiman. Hal 

ini berpadanan dengan pernyataan yang kita temukan dalam Matius 24:29, 



"Segera sesudah siksaan pada masa itu," ketika Tuhan melanjutkan 

dengan mengatakan bahwa matahari menjadi gelap dan bulan tidak akan 

memberikan cahayanya lagi, dan seterusnya. Ketika dikatakan, "Sudah 

rubuh, sudah rubuh Babel," itu berarti Masa Kesusahan Besar sudah 

berakhir dan itu adalah saat penghakiman pada dunia dan itulah tepatnya 

apa yang kita temukan dalam ayat-ayat yang mengikuti dalam Wahyu, 

pasal 14. 

 Namun sebelum kita melihat lebih jauh ke dalam Wahyu pasal14, 

apa lagi yang kita ketahui? Karena Allah telah membuka pemahaman kita 

untuk mengungkapkan kalender Alkitab-Nya dan jadwal waktu sejarah dan 

Program-Nya  tentang "saat dan waktu", kita tahu kapan masa kerja gereja 

berakhir yaitu pada tanggal 21 Mei 1988; kita tahu durasi untuk 

penghakiman pada gereja-gereja adalah 23 tahun penuh sampai tanggal 

21 Mei 2011. Periode 70-tahun Yehuda berada di bawah murka Allah di 

tangan orang Babel melambangkan 23 tahun yang berlangsung dari 

tanggal 21 Mei 1988 hingga tanggal 21 Mei 2011. Oleh karena itu, 

kejatuhan Babel dan akhir Masa Kesusahan Besar mengidentifikasi 

dengan 21 Mei 2011. Selain itu, Alkitab menegaskan dan terus bersikeras 

mengatakan bahwa tanggal ini adalah hari Penghakiman. Dengan 

informasi ini kita bisa menarik kesimpulkan bahwa  ayat dalam Wahyu 



pasal 14 yang mengatakan "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel,"  mengacu 

pada tanggal 21 Mei 2011 dimana Allah telah menyerukannya pada dunia. 

Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 14: 10 dan 11: 

 

maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa 

campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan 

belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak 

Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai 

selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, 

yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan 

barangsiapa yang telah menerima tanda namanya. 

 

 Kita sudah sangat dekat dengan target karena ini adalah bahasa Hari 

Penghakiman. Tidak salah lagi, jadi kita telah memahami frase, "Sudah 

rubuh, sudah rubuh Babel," dengan benar dan ini adalah bahasa yang 

mengacu tentang hari Penghakiman. Allah melanjutkan dengan 

mengatakan dalam Wahyu 14:12: 

 

Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti 

perintah Allah dan iman kepada Yesus. 



 Hal ini tampaknya menjadi ayat yang sangat misterius sampai kita 

mengerti bahwa Allah merencanakan untuk meninggalkan umat-Nya di 

bumi untuk menjalani periode hari Penghakiman. Inilah sebabnya mengapa 

karena Ia menjelaskan cawan murka-Nya yang dicurahkan dan siksaan 

terhadap orang fasik berlangsung selama  periode siang dan malam, Ia 

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

kita tidak ingin berhenti membicarakan hal itu pada saat ini, tetapi ayat ini 

(dan banyak ayat lainnya) menunjukkan bahwa umat Allah sedang hidup di 

bumi pada hari Penghakiman. Namun, dalam konteks hari Penghakiman, 

selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 14: 14-20: 

 

Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan 

itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di 

atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di tangan-Nya. Maka keluarlah 

seorang malaikat lain dari Bait Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring 

kepada Dia yang duduk di atas awan itu: "Ayunkanlah sabit-Mu itu dan 

tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian di bumi 

sudah masak." Dan Ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabit-

Nya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain 

keluar dari Bait Suci yang di sorga; juga padanya ada sebilah sabit tajam. 



Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah; ia berkuasa atas api dan ia 

berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit 

tajam itu, katanya: "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah 

buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." 

Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong 

buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan 

besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota 

dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan 

jauhnya dua ratus mil. (Dalam Alkitab versi Terjemahan Lama dua ratus mil 

ini sama dengan seribu enam ratus setadi) 

 

 Dalam bagian ini, dari ayat 14 sampai 20, Allah berbicara tentang 

akhir dunia dan Hari Penghakiman dalam tata cara petani yang sedang 

"menuai".  Tentu saja, ini pas karena dalam perumpamaan Yesus tentang 

menuai, ia mengatakan dalam Matius , pasal 13:39: 

 

Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir 

zaman dan para penuai itu malaikat 

 



 Jadi kita sama sekali tidak terkejut bahwa Tuhan menggambarkan 

hari  Penghakiman dengan kata “menuai” dan Ia "mengirim sabit" karena 

kata "ayun" lebih baik diterjemahkan dengan "kirim". Ini mengidentifikasi 

dengan Kristus yang mengirimkan utusan-Nya dan sama seperti Kristus 

menyebarkan Injil ke dunia melalui utusan-Nya, orang-orang percaya. Ia 

juga "mengirim sabit" melalui umat-Nya dan mereka akan membawa 

Firman Allah kedalam dunia, menyuarakan penghakiman Allah. Ini akan 

berfungsi dalam proses menuai. Tetapi, sekali lagi, kita tidak akan 

membahas semua informasi menarik yang sedang diajarkan Allah pada 

kita dalam Wahyu pasal 14, karena dasar pemikiran untuk penelitian ini 

adalah pertanyaan, "Mengapa 7 Oktober 2015 kemungkinan adalah hari 

Kiamat?" Jadi , seperti yang telah kita selidiki ke dalam Alkitab dengan 

pertanyaan ini, kita ingin tahu berapa lama Hari Penghakiman itu akan 

terus berlanjut. Berapa lama periode ini akan berlangsung? Kita tahu dari 

Alkitab bahwa saat itu dimulai tanggal 21 Mei 2011. Wahyu pasal 14 

memang berbicara tentang hari itu karena ayat itu berbicara tentang hari 

Penghakiman yaitu saat hari Penghakiman dimulai.  Jadi, kita sudah 

memiliki tanggal awalnya, tetapi kapan periode ini akan berakhir?  

 



 Kita menemukan pernyataan yang menarik, dalam ayat 20, tentang 

kilangan pemerasan anggur yang diinjak-injak Kristus di luar kota dan 

dikatakan, “dan buah anggur itu diirik orang di luar negeri; maka darah pun 

mengalirlah dari dalam irikan itu setinggi kang di mulut kuda, sejauh seribu 

enam ratus setadi.” (dikutip dari Alkitab versi Terjemahan Lama). Itu adalah 

“1.600” setadi.  Pertama-tama, kita bertanya-tanya mengapa Allah akan 

repot-repot mengatakan hal itu pada kita. Apa artinya? Apa 

signifikansinya? Kristus menginjak-injak alat pemeras anggur dan kita tahu 

bahwa adalah sebuah ilustrasi yang diberikan Alkitab tentang murka Allah. 

Orang yang tidak diselamatkan berada di bawah kaki Yang Mahakuasa 

dan Ia membuat kilangan itu "mengalir darah" dari mereka. Alkitab 

mengatakan, "Kehidupan ada di dalam darah." 

 

 Jika darah mereka mengalir keluar dari kilangan pemerasan anggur 

sejauh "1.600 setadi”, kita bertanya-tanya apakah mungkin bahwa Allah 

sedang menunjukkan bahwa kehidupan orang fasik akan terus 

berlangsung selama 1.600 hari. Apakah itu mungkin? Dapatkah kita 

memahami bahwa "setadi” itu melambangkan "hari"? Jadi kita membawa 

pertanyaan itu ke Alkitab, seperti kita membawa semua pertanyaan lain 

dan kita menyelidiki isi Alkitab untuk melihat apakah kita dapat membuat 



semacam substitusi spiritual. Ketika Allah berbicara tentang setadi 

"jauhnya", dapatkah kita memahaminya  sebagai "hari"? Sebenarnya ada 

beberapa ayat yang menyediakan dasar kebenaran Alkitabiah untuk 

membuat semacam substitusi. Misalnya, ia mengatakan dalam Mazmur 39: 

5 dan 6: 

 

"Ya TUHAN, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, 

supaya aku mengetahui betapa fananya aku! Sungguh, hanya beberapa 

telempap saja Kautentukan umurku; bagi-Mu hidupku seperti sesuatu yang 

hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan! S e l a 

 

 

 Di sini, Allah menggerakkan Daud untuk memohon supaya ia boleh 

tahu berapa batas umurnya. Ayat ini mengaitkan umur  dengan telempap 

(selebar tangan), yang merupakan satu ukuran. Allah menghubungkan 

waktu (hari-hari) dengan pengukuran. Kita dapat terus berada dalam 

bagian Alkitab ini, tetapi kita tidak akan membahasnya saat ini; ada ayat-

ayat Kitab Suci lain yang memberikan gagasan yang sama. Anda tahu, ini 

adalah Alkitab dan Kristus berbicara melalui perumpamaan-perumpamaan 

dan tanpa perumpamaan Ia tidak akan berbicara.  Jadi kita bisa 



mengharap bahwa Allah akan memberikan durasi waktu yang seharusnya 

dipahami secara rohani dalam bentuk sebuah pengukuran lain. Sesuai 

dengan pernyataan Mazmur pasal 39, kita bisa memahami "1.600 setadi 

jauhnya" sebagai durasi hari Kiamat.  Pemaparan itu berkaitan, setidaknya, 

Alkitab membolehkan kita untuk memahaminya secara itu. 

 Sekarang dalam Kejadian pasal 40, Yusuf berada di penjara dengan 

juru minuman dan juru roti, serta penghuni lainnya. Juru minuman dan juru 

roti masing-masing memiliki sebuah mimpi dan Yusuf memiliki karunia dari 

Allah untuk menafsirkan mimpi. Jadi Yusuf meminta mereka untuk 

menceritakan mimpi mereka. Dikatakan dalam Kejadian 40: 9-11: 

 

Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, 

katanya: "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. 

Pohon anggur itu ada tiga carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, 

bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang 

ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu 

kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan 

Firaun 

 



  Ayat Ini tidak berbicara tentang tempat pemerasan anggur, tetapi ini 

adalah apa yang dilakukan dalam sebuah kilangan pemerasan anggur - 

meremas anggur. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah mimpi yang 

gamblang yang menggambarkan sebuah  kilangan pemerasan anggur. 

Kemudian selanjutnya dikatakan dalam Kejadian 40: 12 dan13: 

 

Kata Yusuf kepadanya: "Beginilah arti mimpi itu: ketiga carang itu artinya 

tiga hari; dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan 

mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau 

akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika 

engkau jadi juru minumannya 

 

 Perhatikan Yusuf mendengar mimpi juru minuman, yaitu tentang tiga 

cabang dan pemerasan anggur ke dalam piala Firaun dan Yusuf 

menafsirkan mimpi itu. Ingatlah apa yang kemudian dikatakan Yusuf pada 

Firaun: "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi?” Jadi penafsiran ini 

berasal dari Allah: tiga cabang itu melambangkan "tiga hari". Bagaimana 

hubungan antara kedua hal itu? Cabang tidak ada hubungannya dengan 

waktu, sehingga tiga cabang seharusnya tidak ada hubungannya dengan 

waktu. Namun, ini adalah Alkitab dan ini adalah bagaimana Allah menulis 



Alkitab. Kristus disebut "pokok anggur" dalam Perjanjian Baru, tetapi 

apakah Ia benar-benar pokok anggur? Ia disebut "Anak Domba Allah", 

tetapi apakah Dia seekor anak domba? Tidak, Ia bukanlah seekor anak 

domba. Kita dapat terus menyebut hal-hal yang digunakan Allah untuk 

menetapkan arti dari hal-hal lain – ini semua adalah “lambang dan kiasan”.  

Ia menggunakan orang untuk melambangkan orang lain, seperti Daud 

adalah  sebuah "lambang" dari Kristus dan Raja Nebukadnezar adalah 

“lambang” dari Iblis. Apakah ia Iblis? Tidak, ia hanya seorang laki-laki. 

Tetapi itu cara Allah menulis Alkitab, orang atau tempat dapat 

melambangkan hal-hal lain. Sebagai contoh, Yehuda dapat melambangkan 

gereja-gereja dan Mesir dapat melambangkan gereja atau dunia, dan 

seterusnya. Umat Allah telah menjadi cukup akrab dengan cara Allah 

menulis Alkitab. 

 Hal ini membingungkan ketika orang mengatakan, "Anda tidak dapat 

memahami setadi sebagai hari-hari."  Saya ingin tahu, "Apakah mereka 

membaca Alkitab sama seperti yang saya baca? Apakah mereka tidak 

mengerti bahwa ini sepenuhnya sesuai dengan bagaimana Allah telah 

menulis Alkitab? Sebenarnya meskipun kalau Allah telah mengatakan 

"1.600 hari”,  ketimbang "1.600 setadi” di ayat ini, rujukan waktu lainnya 

dalam Kitab Wahyu bersifat kiasan, bukan harfiah. "Tiga setengah hari" 



tidak harafiah.  "Seribu tahun" Iblis terikat, dalam Wahyu pasal 20, tidaklah 

harafiah. "1.260 hari" ketika perempuan itu melarikan diri ke padang gurun 

tidaklah harafiah. "Lima bulan" dalam Wahyu pasal 9 tidaklah harafiah. Itu 

adalah kesalahan kita dimana kita mengambil angka kiasan dari Kitab 

Wahyu dan kita mencoba untuk membuatnya  menjadi harafiah. 

 Jika Allah memang mengatakan dengan jelas bahwa darah akan 

mengalir selama "1.600 hari" dan orang-orang yang tidak diselamatkan 

akan berada di bawah murka-Nya dan kehidupan mereka dihancurkan 

dibawah kaki-Nya, kita harus berpikir bahwa ini tidak harafiah, tetapi harus 

melambangkan periode waktu lain. Ini interpretasi yang benar berdasarkan 

sifat kiasan dari rujukan waktu yang lain. Ingatlah selama  "tiga setengah 

hari" dua saksi itu tergeletak mati di jalan-jalan, kita pahami melambangkan 

"2.300 hari" dari paruh pertama dari periode Masa Kesusahan Besar. Jadi 

rujukan waktu memiliki hubungan dengan periode waktu yang sebenarnya, 

tetapi periode ini sendiri bukanlah waktu yang sebenarnya. Oleh karena itu, 

bagaimana Allah dapat memberi kita durasi waktu yang sebenarnya dalam 

Kitab Wahyu? Jika Ia memberi kita waktu yang sebenarnya dan Ia 

mengatakan pada kita apa yang tampaknya sebagai waktu yang tepat, kita 

akan berpikir, "Itu tidak mungkin yang sebenarnya; itu adalah kiasan."  

Oleh karena itu, apa solusinya?  Seolah-olah Kristus berkata, "Aku akan 



berbicara melalui sebuah perumpamaan. Aku akan memberitahu mereka 

mengenai durasi waktu untuk Hari Penghakiman," karena pasal ini 

membicarakan hari Penghakiman, yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2011. 

Oleh karena itu, hari penghakiman ini sangat mungkin selesai "1.600 hari " 

kemudian. 

 Jadi kita mengambil "angka" dari Alkitab dalam Wahyu pasal 14 kita 

bisa membaca bahwa angka itu ada dalam konteks hari Penghakiman. 

Kesalahan yang dilakukan begitu banyak orang adalah bahwa mereka 

melemparkan bersama semua angka dari bagian manapun di Alkitab dan 

mengikatnya pada tanggal 21 Mei 2011 untuk menjawab pertanyaan 

berapa lama hari penghakiman itu. Jadi, ya, kita harus mencari fakta dari 

Alkitab untuk mencari solusi, tetapi kita tidak bisa mengambil angka apa 

saja dari Alkitab dan menambahkan pada tanggal itu. Itu akan 

menghasilkan satu kebingungan dan benar-benar doktrin yang keliru. Alur 

waktu adalah merupakan satu doktrin seperti doktrin-doktrin lainnya. Untuk 

menggunakan angka dalam kalkulasi Hari Penghakiman, Allah harus 

mengidentifikasi konteks angka itu sebagai Hari Penghakiman. Inilah 

kesalahan yang dilakukan beberapa orang saat mereka mengambil angka 

seperti "1.260" hari dari Wahyu, pasal 12, (atau dari tempat-tempat lain).  

Wahyu pasal 12 tidak berbicara tentang hari Penghakiman. "1.260 hari" 



mengidentifikasi dengan masa kerja gereja dan tidak ada hubungannya 

dengan waktu setelah Siksaan yang dikenal sebagai hari Penghakiman. 

Jadi tidak ada sedikit kemungkinan pun bahwa tanggal yang mereka 

perhitungkan akan terjadi. Kita diatur oleh Alkitab dan Alkitab harus 

menetapkan konteks di mana angka tersebut ditemukan. Dalam Kitab 

Wahyu, hanya ada satu angka yang dapat dimasukkan ke dalam tempat 

yang tepat dalam konteks hari Penghakiman yang dimulai pada tanggal 21 

Mei 2011, dan angka itu adalah "1.600" hari. 

 Tugas berikutnya yang kita lakukan untuk mengetahui apakah ini 

benar dan jika kita berada di jalur yang benar adalah untuk melihat apakah 

angka "1.600" ini cocok? Apakah ada keselarasan? Apakah itu masuk ke 

dalam kalender sejarah Alkitabiah? Apakah itu cocok dengan cara apapun 

dengan informasi lain yang kita tahu dari Alkitab? Jawabannya adalah, "Ya, 

sangat pasti. Angka ini cocok. "Pertama-tama, kita telah belajar bahwa 

Masa Kesusahan Besar adalah tepatnya 23 tahun, dari 21 Mei 1988 

hingga 21 Mei 2011, dan periode waktu juga berlangsung selama  8.400 

hari. Allah memberi kita angka "1.600" dari Alkitab dan angka ini adalah 

dalam konteks hari Penghakiman. Kita mengambil angka 1.600 ini dan kita 

melihat 8.400 hari, yang merupakan periode penghakiman atas rumah 

Allah. Bagaimana Allah menggambarkan masa penghakiman itu? Hal ini 



digambarkan sebagai penghakiman awal di rumah Allah dan kata-kata itu 

menyiratkan bahwa akan ada sautu penyelesaian. 8.400 hari adalah tahap 

penghakiman pertama dan harus ada penyelesaian untuk itu. Inilah 

persisnya apa yang kita cari. Hari transisi dari dua tahap ini adalah tanggal 

21 Mei 2011.  Allah akan melakukan transisi penghakiman yang sudah 

berlangsung secara eksklusif pada gereja-gereja (selama 8.400 hari), dan 

sekarang akan diperluas dan mencakup semua penduduk bumi yang tidak 

diselamatkan. 

 Ini adalah sebuah hari transisi dan kita sedang mencari suatu 

penyelesaian dari proses penghakiman yang telah dimulai pada gereja-

gereja. Oleh karena itu, "angka" apa yang diberikan Alkitab yang menunjuk 

pada kelengkapan? Angka-angka dalam Alkitab memiliki makna spiritual. 

Angka "tiga" menunjuk pada maksud Allah; angka "empat" menunjuk pada 

universalitas atau ekstensi terjauh dari apa yang terlihat; angka "40" 

menunjuk pada pengujian dan penghakiman; angka "23" mengidentifikasi 

dengan Masa Kesusahan Besar dan penghakiman Allah, dan seterusnya. 

Angka yang mengidentifikasi dengan "kelengkapan" adalah angka "10".  

Misalnya, mari kita membaca Lukas 15: 3 dan 4 

 

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 ketika ia menemukannya, berapa banyak yang ia miliki lagi? Ia 

memiliki 100 domba dan sekarang ia memiliki semua domba, bukan? Ia 

memiliki jumlah lengkap domba-dombanya. Dalam pasal yang sama, 

Kristus memberikan perumpamaan lain di Lukas 15: 8 dan 9: 

 

"Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia 

kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah 

serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia 

telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-

tetangganya serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, 

sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan 

 

 Ia memiliki 10 dirham dan ia kehilangan satu. Sekali lagi, ia 

mencarinya dengan saksama, sama seperti laki-laki dengan domba-

dombanya. Lalu ia menemukannya dan bersukacita karena ia memiliki "10" 



lagi. Ia memiliki semua uangnya, jumlah lengkap uangnya dan itu aman. 

Dirham ini mengacu pada umat pilihan Allah. Allah benar-benar 

menggunakan angka "10" di dalam Alkitab atau angka "100" untuk 

melambangkan kelengkapan. Kelipatan angka "10" tidak mengubah 

makna. Jadi angka "10" atau "100" atau "1.000" tidak mengubah makna. 

Iblis diikat selama kiasan "seribu tahun".  Ini adalah kelipatan "10". Kristus 

datang dengan "sepuluh ribu orang kudus-Nya", dan, sekali lagi, itu adalah 

kelipatan "10" dan menunjuk ke kelengkapan apa pun yang terlihat - 

sangat konsisten. Dalam Mazmur pasal 50, ayat 10 dikatakan bahwa Allah 

memiliki “segala binatangpun yang di atas gunung beribu-ribu" (dari 

Terjemahan Lama).  Dapat segera dilihat bahwa itu tidak dapat dibatasi 

hanya pada "seribu" gunung saja. Apakah Allah hanya memiliki binatang 

hanya di seribu gunung? Tidak, tentu saja tidak, karena Ia adalah Allah dan 

Ia memiliki semua binatang di semua gunung - itu adalah penyelesaian dari 

kepemilikan binatang dan gunung. Sama juga dengan laki-laki yang 

memiliki 100 domba; semua domba-domba adalah miliknya. Juga dengan 

perempuan yang memiliki 10 dirham. Ini adalah penyelesaian apa pun dari 

apa yang terlihat. Kita terus mencari dalam Alkitab untuk menjawab sampai 

berapa lama Hari Penghakiman itu akan berlangsung. Kita tahu itu dimulai 

pada tanggal 21 Mei 2011, tetapi berapa lama itu akan berlangsung? 



Pertanyaan apa yang kita benar-benar menginginkan jawabannya? Ini 

adalah untuk mengetahui berapa lama sebelum Allah menyelesaikan 

penghakiman-Nya atas dunia. Kapan Allah akan selesai mencurahkan 

murka-Nya dan keseluruhan kemarahan-Nya telah dibagikan pada orang 

yang tidak diselamatkan dari dunia? "Berapa lama, ya Tuhan" orang-orang 

kudus di bawah mezbah berteriak di Wahyu, pasal 6. Ini adalah apa yang 

ingin diketahui umat Allah sejak tanggal 21 Mei 2011: "Berapa lama, ya 

Tuhan, sebelum Engkau menyelesaikan Hari Penghakiman?" 

 

 Jawabannya terletak pada angka "1.600" karena jika Anda 

mengambil "8.400 hari" periode penghakiman yang dimulai pada gereja-

gereja dan menambah "1.600 hari," angka yang diberikan Allah pada kita 

dalam konteks hari Penghakiman, apa yang anda peroleh? Jika kita 

menambahkan "8.400" dan "1.600," itu sama dengan "10.000" hari.  Coba 

pikirkan tentang angka itu. Ini adalah kelipatan "10" dan ini adalah "10 

pangkat 4" atau "10 x 10 x 10 x 10" dan itu sama dengan 10.000 hari 

penghakiman. Apakah itu tidak luar biasa? Hari Penghakiman dimulai pada 

tanggal 21 Mei 2011, dan itu sudah lama berlalu, dari sudut pandang kita, 

terutama dengan semua perubahan yang terjadi di dunia. Masa Kesusahan 

Besar adalah waktu pencobaan; itu adalah waktu yang parah untuk 



pengujian terhadap kebenaran dirinya sendiri. Tentu saja, doktrin akhir 

zaman gereja traumatis bagi banyak orang. Perjalanan ini begitu panjang 

dan lambat, dari sudut pandang kita, dari awal hari Penghakiman dan 

selama 23 tahun (8.400 hari) dari Masa Kesusahan Besar. 

 

 Seperti yang dikatakan Alkitab dalam Markus 13:24, "Tetapi pada 

masa itu, sesudah kesusahan itu", kita terus bergerak sepanjang jalan 

dalam program penghakiman Allah, hari demi hari, dan kita ingin tahu 

berapa lama sebelum ini selesai. Bukankah jawabannya begitu jelas? Ini 

adalah salah satu alasan yang kita katakan bahwa ada kemungkinan kuat 

bahwa perjalanan dan gerakan kita selanjutnya selama periode 

penghakiman ini – Masa Kesusahan Besar dan penghakiman pada gereja-

gereja dan sekarang penghakiman pada dunia - akan terus berlangsung  

hingga mencapai total 10.000 hari dan kemudian perjalanan itu akan 

selesai. Ini adalah pemikiran Alkitab yang sangat logis bahwa perjalanan 

akan selesai pada hari ke 10.000, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2015. Kita 

hanya berjarak beberapa ratus hari dari tanggal yang kita harapkan 

tersebut. Kita melihat pada penggunaan Alkitab dari angka "10" atau 

kelipatannya, bahwa angka "10.000" akan menjadi hari yang sangat baik 

bagi Allah untuk menyelesaikan pencurahan murka-Nya. Sekali lagi, kita 



memiliki fakta bahwa Alkitab telah menguncinya pada tanggal 21 Mei 2011 

dan kita memiliki konteks hari Penghakiman dalam pasal ini. Karena itu, 

titik awal kita adalah 21 Mei 2011. Kemudian kita dapati Tuhan telah 

memberikan kita angka yang dapat benar dipahami sebagai "hari-hari" 

(yaitu "1.600 setadi jauhnya"). Kita mencari dalam Alkitab untuk melihat 

apakah itu cocok. Dan bukan hanya hal itu cocok, tetapi cocok seperti 

angka mana pun yang cocok. Coba renungkan. Bisakah Anda memikirkan 

angka yang lebih baik? Apakah ada angka yang akan lebih cocok atau 

lebih tepat daripada "10.000" hari untuk hari Penghakiman? 

 

 Bukankah ini angka yang sempurna dan tepat yang dapat kita 

harapkan untuk melengkapi murka Allah? Pikirkan semua kemungkinan 

untuk angka lain yang bisa cocok. Kita tidak menarik angka dari sebuah 

topi. Allah mengunci tanggal 21 Mei 2011 dan itu adalah titik awal kita. 

Untuk pemikiran ini menjadi bodoh, konyol atau sesat, satu hal yang harus 

terjadi adalah bahwa jumlahnya bukan 10.000. Bagaimana jika itu adalah 

"1.650" hari? Kemudian itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimana jika itu 

adalah "1.500" hari? Sekali lagi, itu tidak akan berarti apa-apa. Nomor lain 

kecuali "1.600" tidak akan cocok dengan sempurna dengan "8.400 hari" 

untuk membentuk "10.000 hari". 



 

 Jika Tuhan berkehendak, dalam pembahasan berikutnya, kita akan 

melihat bagaimana angka ini (dan hanya angka ini) berhubungan dengan 

informasi Alkitab lainnya yang menunjuk ke hari Kiamat. Ini menunjukkan 

penyelesaian "tuaian" dan "Kemah Suci" dan seterusnya. Ini benar-benar 

angka yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Sangat mengherankan 

bahwa ada beberapa orang yang meremehkan pendapatan ini dan mereka 

tidak peduli untuk melihat ke dalam Alkitab dan melihat bagaimana angka 

“1.600” ini berhubungan dan cocok dengan begitu indahnya dalam 

kalender Alkitab Allah. 

	  

 

 

 

 

 

 


