
Why October 7, 2015 is the Likely End of the World, Part 3 

 in Indonesian Language 

Mengapa 7 Oktober 2015 adalah Kemungkinan Hari Kiamat, Bagian 3, 

oleh Chris McCann 

 

Selamat siang dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible 

Fellowship pada hari Minggu sore. Dalam dua pembahasan terakhir, kita 

telah mengajukan pertanyaan, "Mengapa 7 Oktober 2015 adalah 

kemungkinan Hari KIamat. Kita mulai dengan meninjau mengapa 21 Mei 

2011 adalah awal dari Hari Penghakiman dan bagaimana Allah mengunci 

tanggal tersebut. 

 

 Kita juga melihat bagaimana Masa Kesusahan Besar yang terdiri dari 

8.400 hari, yang berakhir pada tanggal 21 Mei 2011, cocok dengan 1.600 

hari penghakiman pada dunia sehingga membentuk 10.000 hari 

keseluruhan periode penghakiman. 

 

 Dalam penelitian kita Minggu lalu kita melihat angka "10.000", 

sebuah angka kelengkapan. Hari ini saya pikir akan baik untuk melihat 



lebih dekat pada angka “1.600”.  Kita mendapati angka ini dari Wahyu 

14:20: 

 

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). 

 

 Sejauh "1.600” setadi ditetapkan dalam konteks Hari Penghakiman. 

Seseorang mengatakan bahwa ini menunjuk pada Kristus yang diadili dan 

bahwa darah mengalir keluar dari kilangan pemeras anggur berkaitan 

dengan Kristus yang dibunuh, tetapi konteksnya tidak akan memungkinkan 

untuk hal itu. Jika Anda membaca ayat 14 sampai 20, ayat-ayat ini dengan 

jelas berbicara tentang Hari Kiamat dan penghakiman terakhir umat 

manusia. Ini adalah orang jahat yang berada di bawah murka Allah. Ini 

adalah kilang pemerasan anggur yang sama yang disebutkan dalam 

Wahyu 19:15: 

 

Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul 

segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi 

dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman 



murka Allah, Yang Mahakuasa 

 

 Jelas, ini adalah murka Allah atas semua orang yang tidak 

diselamatkan di bumi. Ini adalah sebuah ayat yang setara.  Ayat ini juga 

menyebutkan kilangan pemeras anggur dan tidak ada kemungkinan bahwa 

itu adalah hal lain, selain Hari Penghakiman, yang dimulai pada tanggal 21 

Mei 2011. Itu penting karena tanggal tersebut sudah ditetapkan dalam 

Alkitab dan kita juga tahu bahwa itu adalah periode penghakiman yang 

diperpanjang. Pertanyaannya ialah: Berapa lama periode ini akan 

berlangsung sampai Hari Penghakiman selesai? Itulah yang telah kita cari 

selama ini.  Berapakah durasi Hari Penghakiman dan berapa lama akan 

berlangsung sebelum Allah melengkapinya? Jadi itulah sebabnya 

mengapa jumlah "10.000" itu sangat penting. Anda mengambil "8.400 hari" 

dari Masa Kesusahan Besar dan Anda menambahkan "1.600 hari" dan 

membentuk "10.000 hari".  Ini adalah 10.000 hari dari tanggal 21 Mei 1988 

ketika penghakiman dimulai di rumah Allah dan hari-hari telah berdetak 

sejak tanggal tersebut, hari demi hari, semua berjalan menuju ke tanggal 

21 Mei 2011, yang merupakan hari ke- 8.400. Kemudian Hari 

Penghakiman dimulai dan itu seperti papan pencatat nilai yang terus 

bergerak, hari demi hari, sampai kita sampai ke tempat kita sekarang. Saya 



tidak tahu hari keberapa itu sekarang, tetapi saya tahu bahwa tanggal 7 

Oktober 2015 akan menjadi hari yang ke-10.000 karena Allah mulai 

penghakiman di rumah Allah. 

 

 Bahkan ungkapan yang mengatakan, "penghakiman dimulai di rumah 

Allah" menyiratkan bahwa penghakiman itu harus diselesaikan pada suatu 

saat. Masa Kesusahan Besar adalah awal dari penghakiman dan 

berlangsung selama 23 tahun tepat (8.400 hari) dan kita pikir Allah akan 

menyelesaikan penghakiman-Nya dalam periode lima bulan yang akan 

berakhir tanggal 21 Oktober 2011. Kita salah tentang pemahaman rujukan 

masa lima bulan di Wahyu, pasal 9 ini. Ternyata ini bukanlah lima bulan 

secara harafiah, tetapi lima bulan secara kiasan dan waktu yang 

sebenarnya, kemungkinan besar, akan berlangsung selama 1.600 hari, 

dan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2015. 

 

 Kini jika Allah mengatakan darah akan keluar dari kilangan itu untuk 

kurun waktu 1.600 hari, kita harus berpikir bahwa kita tidak bisa 

menerimanya secara harfiah karena itu diambil dari Kitab Wahyu. Dalam 

Kitab Wahyu, ketika Allah berkata, "tiga setengah hari" atau ketika Ia 

menyebutkan "seribu tahun" atau ketika Ia menyebutkan "seribu dua ratus 



enam puluh hari", semuanya merupakan  rujukan kiasan - tidak ada angka 

lain yang harafiah. Itu adalah di mana kita membuat kesalahan kita dengan 

"lima bulan" dari kitab Wahyu, pasal 9. Sekarang kita memahami bahwa itu 

memiliki makna kiasan, jadi kita mendapatkannya dalam perspektif yang 

tepat. 

 

 Jadi jika Allah telah mengatakan "1.600 hari", kita tidak akan berpikir 

bahwa itu adalah hari-hari secara harafiah. Tetapi karena Allah 

mengatakan "jauhnya 1.600 setadi", kita tahu bahwa Allah 

menyembunyikan kebenaran dalam Alkitab dan kita tahu Ia berbicara 

dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan Ia tidak berbicara, jadi kita 

menyelidiki Kitab Suci dan kita melihat bahwa pengukuran dapat 

berhubungan dengan waktu, seperti dalam Mazmur 139. Kita dapat 

memeroleh ajaran spiritual bahwa setadi memang melambangkan hari-hari 

dan kemudian kita menggabungkan "1.600 hari" dengan "8.400 hari" untuk 

mendapatkan angka sempurna "10.000 hari". 

 

 Juga, kalau hari ke-10.000 jatuh pada hari kelima belas bulan kelima 

dalam kalender Ibrani, itu tidak akan berarti apa-apa. Atau, jika hari ke-

10.000 jatuh pada sembarang hari itu tidak signifikan, itu tidak akan berarti 



apa-apa. Tetapi ternyata hari ke-10.000 ini jatuh pada hari terakhir dari Hari 

Raya Pondok Daun dan hari terakhir dari hari raya penuaian. Kemudian 

kita melihat bahwa konteks Wahyu pasal 14, memang tentang "penuaian". 

Kristus mengayunkan sabit dan memerintahkan kita untuk menuai hasil 

panen dan kemudian Ia memberikan angka "1.600" yang membawa kita ke 

hari terakhir dari hari raya penuaian, hari ke-23 dari bulan ketujuh Ibrani. 

Oleh karena itu, tanggal ini menjadi sangat signifikan. 

 

 Nah, bagaimana dengan angka "1600"? Angka "1.600" adalah angka 

yang sangat istimewa karena dapat dipecah menjadi "40 x 40". Tidak 

banyak angka dalam Alkitab yang memiliki jenis penekanan pada angka 

"40".  Ini mungkin adalah angka yang terpenting di Alkitab yang 

menekankan angka "40". Ini bukan angka "80" yang hanya "2 x 40", tetapi 

"40 x 40", yang berarti bahwa Anda dapat menghitung dari 1 sampai 40 

dan kemudian mulai menghitung lagi dari 1 sampai 40 dan Anda harus 

melakukannya sebanyak 40 kali. Dalam Alkitab kita tahu angka "40" 

menunjuk pada pengujian, percobaan dan penghakiman. Saya tidak tahu 

apakah Anda menyadari bahwa angka itu juga menunjuk pada 

penghakiman, tetapi memang terjadi di beberapa tempat di Alkitab. 

 



 Pertama, marilah kita lihat bagaimana angka "40" menunjuk pada 

pengujian. Dikatakan dalam Matius 4: 1 dan 2: 

 

Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis. 

Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya 

laparlah Yesus. 

 

 Kristus sedang berada di padang gurun dan tidak makan selama 

empat puluh hari dan empat puluh malam dan Iblis datang dan mencobai 

Dia.  Rasanya seperti ketika Iblis masuk ke Taman Eden dan mencobai 

Hawa. Tentu saja, Adam dan Hawa tertipu dan tidak menaati Allah dan 

itulah yang ingin coba dilakukan Iblis pada Kristus. Ia mencoba untuk 

membuat Kristus tidak taat pada Allah pada hal apapun. Iblis tidak peduli di 

bidang apa ketidaktaatan itu terjadi. Ia hanya ingin manusia menjadi tidak 

taat pada Allah. Jika ia dapat menjadikan Anak Allah (Allah yang kekal 

sendiri) untuk tidak taat dengan cara apa pun, ia akan memiliki 

kemenangan yang sama atas Allah yang sudah diperolehnya atas 

manusia, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tentu saja, hal 

itu tidak terjadi dan Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, melainkan 



menegurnya. Ia mengatakan dalam Matius 4:10: 

 

Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: 

Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah 

engkau berbakti! 

 

 Tetapi hal penting yang sedang kita cari adalah angka "40".   Yesus 

tidak hanya berpuasa selama 38 hari di padang gurun, tetapi itu "40" hari 

dan "40" malam dan ini adalah "dua kali lipat" angka itu. Allah dapat saja 

mengatakan ia berpuasa selama 40 hari dan kita akan menganggap itu 

termasuk malam hari juga. Begitulah kita mengungkapkannya didalam 

bahasa kita. Jika kita bertanya berapa lama seorang pergi dan mereka 

berkata, "Kita pergi selama tujuh hari," kita tidak akan berpikir mereka 

meninggalkan tempat di siang hari dan kembali setiap malam; kita akan 

memahami mereka pergi, siang dan malam, selama tujuh hari. Namun 

demikian, Allah secara khusus menggambarkannya sebagai "empat puluh 

hari dan empat puluh malam". 

 

Hal ini mengingatkan kita pada catatan tentang air bah di Kejadian 7: 4: 

 



Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat 

puluh hari empat puluh malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari 

muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu. 

 

 Kita tahu bahwa tujuh hari, secara rohani, dapat melambangkan 

7.000 tahun, karena " satu hari sama seperti seribu tahun,” seperti  

dikatakan dalam 2 Petrus, pasal 3. Jadi, secara historis, Allah mengatakan 

hal ini pada hari kesepuluh bulan kedua dalam kalender Nuh. Tujuh hari 

berlalu dan pada "hari ketujuh belas bulan kedua" Allah mendatangkan air 

bah. Dikatakan dalam Kejadian 7: 11 dan12: 

 

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. Dan 

turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari empat puluh malam 

lamanya 

 

 Pada "bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, " 

hujan mulai turun. Dan berapa lama hujan itu turun? Hujan turun "empat 

puluh hari dan empat puluh malam".   Mengapa Allah menurunkan hujan 



selama empat puluh hari dan empat puluh malam? Tidak dapatkah Ia 

mendatangkan banjir melalui hujan selama tiga puluh hari? Atau, mungkin 

seharusnya hujan beberapa hari lagi karena akan dibutuhkan sejumlah 

besar air untuk menutupi setinggi 15 hasta dari puncak gunung tertinggi, 

jadi mengapa tidak menurunkan hujan selama 50 atau 60 hari? Tetapi 

Allah mendatangkan hujan pada " bulan kedua hari ketujuh belas " dan 

menurunkan hujan untuk persisnya selama "empat puluh hari dan empat 

puluh malam". Kita tahu bahwa itu hukuman di bumi pada waktu itu ketika 

Allah menghancurkan bumi yang pertama. Kita juga tahu ini berkaitan 

dengan 21 Mei 2011 karena tepat 7.000 tahun kemudian (pada tanggal 21 

Mei 2011) Allah menutup pintu surga. Hujan tidak turun pada hari itu, tetapi 

Allah mendatangkan penghakiman, sehingga rujukan "empat puluh hari 

dan empat puluh malam" ini penting, karena jika kita memahami hal-hal ini 

dengan benar, maka ada angka "40" yang terlihat. "1.600 hari" 

penghakiman adalah "40 x 40". Ini bukan hanya 2 x 40, tetapi penekanan 

lebih besar pada apa yang sedang terjadi dengan angka "40 x 40". Allah 

menghakimi dunia ketika pintu surga ditutup; Ia telah mengakhiri Program 

keselamatan-Nya. Dengan menyebabkan hujan turun selama "empat puluh 

hari dan empat puluh malam" pada "bulan kedua, hari ketujuh belas", boleh 

jadi bahwa Ia memberikan beberapa wawasan pada durasi Hari 



Penghakiman. Kemungkinan besar durasi penghakiman dunia adalah 

selama "1.600 hari" dengan angka "40” memainkan bagian penting dalam 

angka itu. 

 

 Dalam Kejaian 7:11 yang sudah kita baca kita melihat bagaimana 

angka "40" terlibat dengan penghakiman dan berkaitan dengan tanggal 21 

Mei 2011. Dalam Ulangan pasal 25 Allah juga menggunakan angka "40" 

dalam hubungan dengan penghakiman di Ulangan 25: 1-3: 

 

"Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke 

pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar 

dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, 

haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia 

di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Empat 

puluh kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih; supaya jangan saudaramu 

menjadi rendah di matamu, apabila ia dipukul lebih banyak lagi. 

 

 Allah mengatakan bahwa dalam penghakiman, hakim dapat 

memutuskan untuk  memberikan "empat puluh" cambukan. Ia tidak dapat 



memutuskan untuk memberikan hukuman "empat puluh satu" cambukan. 

Kita tahu bahwa Allah berada di bawah hukum-Nya sendiri. Ini berarti 

bahwa Allah menempatkan suatu pembatasan pada murka Allah atau 

hukuman Allah atas dosa manusia. Tidak mungkin ada tempat yang 

disebut "Neraka" di mana orang akan menderita selama-lamanya, tanpa 

akhir, karena itu berarti tidak akan ada pembatasan atas hukuman. Allah 

berbicara tentang Hari Penghakiman seperti ukuran dalam menerima 

pukulan-pukulan di Lukas, pasal 12, di mana Ia mengatakan bahwa akan 

ada beberapa yang akan menerima lebih banyak pukulan dan yang 

lainnya menerima lebih sedikit pukulan. Bagi mereka yang menerima 

lebih banyak pukulan, itu berarti menerima lebih banyak murka Allah di 

Hari Penghakiman terhadap mereka, tetapi ada batasan menurut Hukum 

Alkitab: “Empat puluh kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih.”  Apa 

makna angka "40" ini? Ini adalah maksimum limit atau batas. Ini adalah 

penyelesaian hukuman dan Anda tidak dapat melampaui angka empat 

puluh karena, jika Anda melakukannya, Anda telah melanggar Hukum 

Allah. 

 

 Tentu saja, "1.600 hari" lebih dari "empat puluh hari", tetapi itu 

merupakan suatu prinsip spiritual yang ditetapkan Allah dengan angka 



"40".  Harus ada batasan yang ditetapkan dan seorang hakim yang adil 

tidak dapat terus memukul dan memukul seseorang tanpa akhir. Fakta ini 

saja membuktikan bahwa tidak ada tempat yang disebut "Neraka", di mana 

ada murka abadi terhadap orang fasik. Itu akan merupakan suatu 

pelanggaran terhadap Ulangan pasal 25. Allah juga menunjukkan bahwa 

angka "40" terlibat dengan penghakiman dan itu ada hubungannya dengan 

hukuman maksimal dari murka-Nya. Dalam memerintahkan hukuman 

pukulan atau melimpahkan murka Allah, "40" ditetapkan sebagai batasan 

akhir. Jadi ketika kita berpikir tentang angka "1.600”, yang merupakan "40 

x 40",  seolah-olah Allah membuat rujukan pada Hukum ini dan Ia berkata, 

"Aku akan sampai ke batas Hukum Allah sejauh itu menyangkut 

kelengkapan hukuman. Hari ke-10.000 juga akan menjadi hari ke-40 yang 

ke-40, yang akan jatuh pada tanggal 7 Oktober 2015, hari ke-1600 sejak 

21 Mei 2011. Tampaknya ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap Hukum 

Allah dalam Ulangan pasal 25. 

 

Marilah kita membaca Ulangan 8: 1-5: 

 

Segenap perintah, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah 

kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak 



dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan TUHAN 

dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh 

perjalanan yang kaulakukan atas kehendak TUHAN, Allahmu, di padang 

gurun selama empat puluh tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu 

dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, 

yakni, apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Ia 

merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau 

makan manna, yang tidak kaukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek 

moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan 

dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan TUHAN. 

Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi 

bengkak selama empat puluh tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, 

bahwa TUHAN, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari 

anaknya. 

 

 Ada beberapa catatan yang menarik. Kata "mencobai" adalah kata 

"ujian" dan juga rujukan "membiarkan engkau lapar" didalam ayat ini 

mengingatkan kita Kristus yang kelaparan di padang gurun ketika Ia 

sedang diuji. Di sini, Allah berbicara tentang "empat puluh tahun" di padang 

gurun sebagai tempat tinggal sementara. Hal ini juga disebutkan-Nya 



dalam Bilangan 13: 23-25: 

 

Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu 

cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka 

menggandarnya; juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah 

ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur 

yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat empat puluh hari 

pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, 

 

 Jika Anda ingat, berapa lama mereka berada di Mesir, menurut 

Abraham? Kapan mereka akan keluar? Ini akan terjadi setelah penderitaan 

selama 400 tahun, yaitu "10 x 40". Ketika Musa berumur 40 tahun, ia pikir 

ia akan menjadi pembebas mereka, tetapi ternyata ia terlalu awal. Musa 

tidak mengerti bahwa rujukan pada waktu mereka akan "menderita" adalah 

lambang dari waktu yang sebenarnya mereka akan berada di Mesir. Musa 

salah. Musa diusir dari Mesir dan ia pergi ke padang gurun. Dan berapa 

lama ia berada di padang gurun? Ia ada di sana selama 40 tahun. Jadi 

mendekati tahun ke-400 orang Israel di Mesir dan Musa berusia 40 tetapi 

itu belum sepenuh waktu.  Jadi Musa meninggalkan Mesir selama 40 tahun 

dan ia kembali pada usia 80 tahun (2 x 40) dan kemudian Israel 



dibebaskan dari Mesir. Mereka adalah orang- orang yang memberontak 

Allah. Allah terlebih dahulu memerintahkan mereka untuk menyelidiki 

Tanah Perjanjian.  Ada 12 mata-mata yang dikirim (satu dari masing-

masing suku) untuk menyelidiki wilayah itu selama empat puluh hari.  

Kaleb adalah salah satu kepala di antara mereka dan berapa usianya 

ketika mereka menyelidiki tanah itu? Joshua 14: 7 mengatakan bahwa usia 

Kaleb adalah 40. Mereka menyelidiki tanah itu selama 40 hari, tetapi 

mereka datang kembali dengan "laporan yang jahat" dan Allah 

memberikan "hukuman," yang akan berlangsung selama 40 tahun”. 

Dikatakan dalam Bilangan 14: 1-5: 

 

Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu 

menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel 

kepada Musa dan Harun; dan segenap umat itu berkata kepada mereka: 

"Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini! 

Mengapakah TUHAN membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas 

oleh pedang, dan isteri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah 

lebih baik kami pulang ke Mesir?"  Dan mereka berkata seorang kepada 

yang lain: "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke 

Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel 



yang berkumpul di situ. 

 

Lalu dikatakan dalam Bilangan 14: 27-35: 

 

"Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepada-Ku? 

Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepada-Ku telah 

Kudengar.  Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah 

firman TUHAN, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapan-Ku, 

demikianlah akan Kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-

bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang 

dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur dua puluh tahun ke atas, 

karena kamu telah bersungut-sungut kepada-Ku.  Bahwasanya kamu ini 

tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah 

Kujanjikan akan Kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua 

bin Nun! Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan: Mereka akan 

menjadi tawanan, merekalah yang akan Kubawa masuk, supaya mereka 

mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu.  Tetapi mengenai kamu, 

bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-

anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun empat 

puluh tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan, sampai 



bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari 

yang kamu mengintai negeri itu, yakni empat puluh hari, satu hari dihitung 

satu tahun, jadi empat puluh tahun lamanya kamu harus menanggung 

akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya, jika Aku berbalik dari 

padamu: Aku, TUHAN, yang berkata demikian. Sesungguhnya Aku akan 

melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah 

bersepakat melawan Aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan di 

sinilah mereka akan mati." 

 

 Apakah ini hanya sebuah "ujian" atau apakah ini sebuah "ujian" 

ditambah dengan "penghakiman"? "40" tahun adalah hukuman bagi 

mereka yang bersungut-sungut. Hukumannya adalah bahwa mereka akan 

mati sementara mereka mengembara di padang gurun dan jasad mereka 

akan jatuh di sana. Di tempat lain Allah mengatakan bahwa Ia bersumpah 

dalam murka-Nya bahwa tidak satu pun dari mereka akan masuk ke negeri 

itu. Itu adalah empat puluh tahun murka Allah dan itu adalah empat puluh 

tahun pengujian pada waktu yang sama. Itu juga apa yang dilakukan Allah 

pada tanggal 21 Mei 2011.  Bedanya adalah bahwa ini tidak terjadi selama 

40 tahun dan kita dapat bersyukur untuk itu. Hari Penghakiman terakhir itu 

adalah "40 x 40" hari murka Allah bagi orang yang tidak diselamatkan dan 



"40 x 40" hari pengujian bagi umat Allah. 

 

 Perhatikan kesamaan antara Israel dan pembebasan mereka dari 

Mesir dan apa yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2011. Saya menuliskan 

beberapa hal ini. Berapa banyak orang Israel meninggalkan Mesir? 

Semuanya. Apakah ada yang tertinggal? Hal itu melambangkan apa? Kita 

tahu bahwa Mesir disebut rumah perbudakan dan Firaun adalah lambang 

dari iblis dan Musa adalah pelepas mereka seperti Kristus melepaskan 

semua umat pilihan-Nya. Semua orang Israel dibebaskan dari perbudakan 

di Mesir; ini melambangkan semua orang pilihan yang dibebaskan dari 

tawanan dosa dan Iblis.  Tanggal 21 Mei 2011 adalah batas waktu yang 

diberikan Alkitab pada kita dan dunia sampai saat itu memohon pada Allah 

dan berseru pada-Nya meminta belas kasihan karena Ia akan 

menyelesaikan program keselamatan-Nya pada tanggal tersebut. Ini berarti 

Ia akan menyelamatkan orang terakhir yang harus diselamatkan sebelum 

Ia menutup pintu ke surga pada hari itu. Oleh karena itu, Ia menyelamatkan 

semua "Israel rohani" dan melepaskan mereka semua pada tanggal 21 Mei 

2011. Ini adalah salah satu kesamaan antara keluar dari Mesir dan 

pembebasan rohani umat Allah. 

 



 Israel mengembara selama empat puluh tahun dan tampaknya umat 

pilihan akan diuji selama "40 x 40" atau 1.600 hari. Allah berbicara tentang 

periode 40-tahun sebagai satu hari dalam Ibrani 3: 8 dan 9: 

 

janganlah kamu mengeraskan hatimu seperti pada masa Penggusaran, 

pada hari pencobaan di padang belantara itu, di tempat segala nenek 

moyangmu mencobai dengan menguji Aku, dan sudah nampak segala 

perbuatan-Ku empat puluh tahun lamanya (dikutip dari Alkitab Terjemahan 

Lama) 

 

 Mengapa ayat ini tidak mengatakan "hari-hari"? Allah mengacu pada 

seluruh periode waktu sebagai satu hari. Ini adalah hak prerogatif-Nya 

untuk melakukan hal ini, jika Ia menginginkannya. Jadi keseluruhan "empat 

puluh tahun" disebut "hari pencobaan".  Demikian jugalah saat ini kita 

hidup didalam Hari Penghakiman (bentuk tunggal), meskipun itu adalah 

suatu periode waktu yang panjang, yang sangat mungkin berlangsung 

selama 1.600 hari. 

 



 Saya tidak menunjukkan hal ini sementara kita membaca kitab 

Bilangan, pasal 14, tetapi dikatakan dalam Bilangan 14: 32 dan 33: 

 

Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang 

gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di 

padang gurun empat puluh tahun lamanya dan akan menanggung akibat 

ketidaksetiaan, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun 

 

 Allah memang menggunakan kata "mengembara" di bagian-bagian 

lain ketika Ia berbicara tentang mengembara di padang gurun, tetapi kata 

Yunani aslinya didalam ayat ini hanya diterjemahkan sebagai 

"mengembara" di sini. Dalam puluhan tempat lain, kata itu adalah kata 

"memberi makan", yaitu kata yang berkaitan dengan memberi makan atau 

menggembalakan domba. Ini adalah kata yang ditemukan dalam Yehezkiel 

34:14: 

 

Di padang rumput yang baik akan Kugembalakan mereka dan di atas 

gunung-gunung Israel yang tinggi di situlah tempat penggembalaannya; di 

sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring dan 



rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel 

 

 Kata "Kugembalakan" (atau memberi makan) diterjemahkan sebagai 

"mengembara" dalam Bilangan pasal 14. Kata ini berhubungan dengan ide 

"memberi makan" domba atau hewan. Allah mengibaratkan orang-orang 

yang keluar dari Mesir sebagai kawanan domba. Dikatakan dalam Mazmur 

78: 51 dan 52: 

 

Ia membunuh anak laki-laki yang sulung dalam setiap keluarga orang 

Mesir. Lalu Ia memimpin umat-Nya seperti kawanan domba, dan menuntun 

mereka melalui padang gurun 

 

 Bangsa Israel adalah "kawanan domba". Apakah yang dikatakan 

Kristus dalam Yohanes pasal 21, setelah sejumlah besar ikan ditangkap 

dan diseret jala ke darat? Ia mengatakan, "Gembalakanlah domba-domba-

Ku." Ia mengatakannya sampai tiga kali. Tujuan Allah untuk periode 

setelah Masa Kesusahan Besar adalah untuk mengembalakan dan 

"memberi makan domba". Allah memberi makan bangsa Israel di padang 

gurun selama empat puluh tahun setelah mereka dibebaskan dari Mesir. 



Sekarang Allah memiliki sejumlah besar orang yang sudah diselamatkan 

sebelum Masa Kesusahan Besar berakhir, dan mereka diberi "makan" 

secara rohani pada periode 1.600 hari ini. 

 

 Mungkin kesamaan yang paling menggembirakan adalah apa yang 

terjadi pada bangsa Israel setelah 40 tahun. Apa yang terjadi terhadap 

mereka? Mereka masuk ke Tanah Perjanjian. Mereka menyeberangi 

Sungai Yordan dan mereka masuk ke Tanah Perjanjian yang 

melambangkan surga. Jadi harapan kita adalah bahwa setelah "40 x 40" 

hari (hari terakhir dari hari raya Pondok Daun yang berhubungan dengan 

"hari terakhir" dalam Injil Yohanes), kita akan "dibangkitkan" di hari 

kebangkitan. Alkitab memang menghubungkan hari terakhir dari hari raya 

Pondok Daun dengan kebangkitan dan pengangkatan. Itu adalah sebuah 

fakta. Tanggal 7 Oktober 2015 adalah hari terakhir dari Hari Raya Pondok 

Daun dan, oleh karena itu, hari itu memenuhi syarat untuk menjadi hari 

kebangkitan dan pengangkatan di mana Allah akan meninggikan umat-Nya 

dan umat Allah akan masuk ke surga, setelah melalui periode pengujian 

dan penghakiman secara simultan. 

 Ini adalah beberapa persamaan sehingga kita dapat melihat bahwa 

sementara Allah menggunakan angka "40" dalam hubungannya dengan 



Israel di padang gurun, peristiwa itu berhubungan dengan periode waktu 

saat ini. 

 

 Kita juga tahu ada "ujian" dan "percobaan" yang sangat berat yang 

terlibat dengan angka "40". Marilah kita membaca ke 1 Petrus 4:12 dan 13: 

 

Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api 

siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu 

yang luar biasa terjadi atas kamu.	  Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai 

dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu 

juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan 

kemuliaan-Nya 

 

 Ayat ini disambung dengan ayat yang mengatakan bahwa 

"penghakiman harus dimulai di rumah Allah". Konteks ayat ini adalah awal 

dari Masa Kesusahan Besar, jadi pernyataan ini dalam ayat 12 ini ditujukan 

pada umat pilihan: "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran 

akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian.” Kata "nyala 

api siksaan" hanya ditemukan tiga kali dalam Perjanjian Baru, sekali di ayat 



ini dan dua kali di Wahyu pasal 18. Dikatakan dalam Wahyu 18: 9: 

 

Segala raja di dunia, yang sudah berzinah dan duduk dengan lazatnya 

bersama dengan dia, akan menangis dan meratapkan dia apabila mereka 

itu memandang asap api yang membakar dia 

 

 Kata "membakar" adalah kata sama yang diterjemahkan sebagai 

“nyala api siksaan”.  Dan istilah itu diulangi dalam Wahyu 18:18 : 

  

lalu berteriaklah mereka itu tatkala melihat asap api yang membakar dia, 

sambil berkata: Negeri manakah yang sama dengan negeri besar ini 

 

 Konteksnya di sini adalah "jatuhnya Babel" dan Babel jatuh setelah 

tujuh puluh tahun sejarah, yang melambangkan Masa Kesusahan Besar. 

Ini adalah Hari Penghakiman.  Kata "membakar" berkaitan dengan periode 

segera setelah Masa Kesusahan Besar. 

 



 Jika kita kembali ke 1 Petrus dan mengganti kata "nyala api siksaan" 

dalam ayat 12 dengan kata “membakar”, itu akan menjadi terjemahan yang 

lebih akurat daripada kata-kata "nyala api siksaan". Mereka 

menerjemahkannya sebagai "nyala api siksaan" karena mereka tidak 

berpikir bahwa itu masuk akal untuk mengatakan "membakar".  Jadi kita 

boleh membacanya sebagai berikut, "Saudara-saudara yang kekasih, 

janganlah kamu heran nyala api yang membakar yang datang kepadamu 

sebagai ujian.” Pikirkan hal ini.  Kata "nyala api yang membakar yang 

datang kepadamu sebagai ujian,” mengingatkan kita pada 1 Korintus, pasal 

3. Dikatakan dalam 1 Korintus 3:13: 

 

sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari 

Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan 

bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu 

 

 Ketika Allah berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah 

kamu heran,” kepada siapa Allah berbicara? Ia berkata, "Janganlah heran 

mengenai nyala api yang membakar yang datang kepadamu sebagai ujian 

karena Anda akan ditinggalkan di bumi pada Hari Penghakiman. Ingatlah 



pernyataan 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 

 

 Jadi penduduk bumi yang tidak diselamatkan akan "dibakar".  Mereka 

berada di bawah murka Allah dan, untuk semua maksud dan tujuan, 

mereka akan dihancurkan.  Mereka akan dihancurkan dan dimusnahkan 

pada akhir periode waktu ini. Namun umat pilihanNya akan tetap tinggal di 

atas bumi dan terus hidup sampai kedatangan Tuhan. Allah melindungi 

umat-Nya dan Ia memegang mereka erat-erat sehingga mereka akan 

bertahan sampai akhir, tetapi Ia menyebut hal ini sebagai nyala api 

pencobaan. 

 

Kita telah membaca ini berkali-kali dari Daniel, pasal 12. Dikatakan dalam 

Daniel 12:10: 

 



Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang 

fasik akan berlaku fasik; tidak seorang pun dari orang fasik itu akan 

memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya 

 

 Jadi, kita akan "disucikan dan dimurnikan dan diuji,  dan ini berkaitan 

dengan api.  Api itu "menguji" dan "memurnikan".  Kata "diuji" adalah 

Strong # 6884 dan itu adalah kata yang sama yang diterjemahkan sebagai 

"menguji" dalam Zakharia 13: 8-9: 

 

Maka di seluruh negeri, demikianlah firman TUHAN, dua pertiga dari 

padanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi sepertiga dari padanya 

akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan 

akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan 

menguji mereka, seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil 

nama-Ku, dan Aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata: Mereka 

adalah umat-Ku, dan mereka akan menjawab: TUHAN adalah Allahku!" 

 

 Kata "memurnikan" perak adalah kata sama yang diterjemahkan 

sebagai "diuji" dalam Daniel 12:10.  Ia akan membawa mereka “melalui api 



dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. " Ada 

sebuah bagian yang sangat menarik dalam Amsal 25: 4: 

 

Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi 

pandai emas 

 

 Kata "pandai emas" berasal dari kata yang sama, Strong # 6884. 

Siapakah itu yang disebut “pandai emas”? Itu adalah Allah. Ia harus 

"menyisihkan sanga dari perak" dan ketika kita melihat kata "sanga",  Allah 

menghubungkannya dengan orang yang tidak diselamatkan di Israel . Ia 

mengatakan dalam Yehezkiel 22: 18-22: 

 

"Hai anak manusia, bagi-Ku kaum Israel sudah menjadi sanga; mereka 

semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi dan timah hitam di 

dalam peleburan; mereka seperti sanga perak. Sebab itu beginilah firman 

Tuhan ALLAH: Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka 

sungguh, Aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. 

Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah 

putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk 



meleburnya, demikianlah Aku akan mengumpulkan kamu dalam murka-Ku 

dan amarah-Ku dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku 

akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaan-Ku 

kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur 

dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan 

mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, yang mencurahkan amarah-Ku atasmu. 

 

 Inilah proses pemurnian perak dan saya dapatkan di situs "Google" 

untuk mengetahui caranya. Dewasa ini mereka melakukannya secara 

berbeda. Mereka menggunakan bahan kimia, namun masih ada beberapa 

yang menggunakan tungku atau pembakaran. Mereka memasukkan perak 

ke dalam api karena dengan demikian api akan membakar hal-hal yang 

kotor, yang disebut "sanga" dan itu membuat perak menjadi lebih halus 

atau murni. Mereka dapat melakukan proses ini lebih dari sekali. Ada 

proses awal dan kemudian mereka memasukkannya ke dalam wadah yang 

disebut bejana dari tembikar dan dimasukkan ke dalam dapur api, di mana 

api terus semakin memurnikannya. Tampaknya apa yang telah dilakukan 

Allah adalah bahwa Ia memulai proses pemurnian dengan mendatangkan 

penghakiman atas gereja-gereja. Itu Langkah nomor 1. Ini adalah proses 

pemisahan gandum dan lalang, dan hal ini pada dasarnya sama dengan 



membakar habis sanga dari perak. Perak adalah orang percaya sejati. 

Sebagaimana Allah memanggil umat-Nya, kita tahu bahwa gandum akan 

datang padaNya dan lalang akan tetap tinggal di belakang dan, akhirnya, 

pada akhir 23-tahun periode Masa Kesusahan Besar, semua yang tersisa 

di gereja-gereja diikat sebagai lalang untuk dibakar. Mereka sama seperti 

sanga. 

 

 Di sini, dalam Amsal 25: 4, dikatakan, "Sisihkan sanga dari perak" 

(yaitu langkah nomor 1: Penghakiman atas gereja-gereja) dan kemudian 

dikatakan, "maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas.”  Begitu 

sanga disingkirkan, proses tersebut masih belum lengkap. Sekarang Anda 

memiliki bejana untuk "pemurnian", yang akan "menguji dan memurnikan" 

bahkan lebih. 

 

 Tampaknya ini adalah apa yang telah dilakukan Allah. Ia mulai 

proses dengan penghakiman atas gereja-gereja selama Masa Kesusahan 

Besar. Sekarang, di Hari Penghakiman, Ia sedang menyelesaikan proses 

dengan pengujian berat terhadap mereka yang mengaku sebagai umat-

Nya di luar gereja. Ia sedang memurnikan mereka sementara perak 



menjadi semakin halus. 

 

 Saya pikir kita akan berhenti dulu di sini. Angka "1.600" sangat 

menarik, seperti yang kita lihat pada perkalian "40 x 40", dan, terutama, 

ketika angka itu ditambahkan dengan angka "8.400" sehingga menjadi 

"10.000" dan bagaimana tanggal itu jatuh pada hari terakhir dari Hari Raya 

Pondok Daun atau hari raya penuaian.  Jika Tuhan berkehendak, dalam 

pembahasan berikutnya, kita akan melihat pentingnya hari itu jatuh pada 

hari terakhir dari hari raya Pondok Daun dan hari terakhir dari hari raya 

Penuaian. 

 


