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Mengapa 7 Oktober 2015 adalah Kemungkinan Hari  Kiamat, Bagian 5, 

Oleh  Chris McCann 

 

Selamat sore dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible Fellowship 

pada hari Minggu sore. Hari ini kita akan terus membahas, "Mengapa 7 

Oktober 2015 adalah Kemungkinan Hari Kiamat" dan ini adalah 

Pembahasan No. 5 dalam seri ini. 

 

Sejauh ini, kita telah mempelajari informasi berikut: 

1) 7 Oktober 2015 adalah "10.000 hari" sejak Allah memulai penghakiman 

di rumah Allah, gereja-gereja di dunia, pada tanggal 21 Mei 1988; 

2) 7 Oktober 2015 adalah "Hari ke-1600" sejak Allah mulai penghakiman 

pada dunia pada tanggal 21 Mei 2011; itu akan menjadi empat puluh yang 

ke-"40"; dan 

3) 7 Oktober 2015 adalah hari terakhir dari Hari Raya Penuaian, yang 

dikaitkan Allah dengan hari Kiamat. 

 



 Ada satu lagi penekanan yang ditempatkan Alkitab pada 7 Oktober 

2015. Ini adalah penekanan yang sangat penting dan itu akan menjadi 

subjek penelitian hari ini.  Ini adalah kenyataan bahwa 7 Oktober 2015 juga 

adalah "hari terakhir" dari Hari Raya Pondok Daun. Hal ini sangat penting 

karena bagaimana Allah berbicara tentang Hari Raya Pondok Daun dalam 

Alkitab dan bagaimana Ia menggunakan frase "hari terakhir atau akhir 

zaman". 

 

 Marilah kita mempelajari apa yang dikatakan Alkitab tentang Hari 

Raya Pondok Daun dan kemudian kita akan melihat bahasa yang 

digunakan tentang "hari terakhir" dan kita akan melihat bagaimana 

keduanya datang bersama sementara Allah menghubungkan Hari Raya 

Pondok Daun dengan "hari terakhir " dari kebangkitan dan "hari terakhir" 

dari penghakiman. 

 

 Marilah kita mulai dengan membaca Imamat 23: 34 dan 43: 

 

"Katakanlah kepada orang Israel, begini: Pada hari yang kelima belas 

bulan yang ketujuh itu ada Hari Raya Pondok Daun bagi TUHAN tujuh hari 

lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, 



janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tujuh hari lamanya 

kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN, dan 

pada hari yang kedelapan kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan 

mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN. Itulah Hari Raya 

perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 

Itulah hari-Hari Raya yang ditetapkan TUHAN, yang harus kamu 

maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan 

korban api-apian kepada TUHAN, yaitu korban bakaran dan korban sajian, 

korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang 

ditetapkan untuk hari itu, belum termasuk hari-hari Sabat TUHAN dan 

belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban 

nazarmu atau segala korban sukarelamu, yang kamu hendak 

persembahkan kepada TUHAN. Akan tetapi pada hari yang kelima belas 

bulan yang ketujuh itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu 

harus mengadakan perayaan bagi TUHAN tujuh hari lamanya; pada hari 

yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang 

kedelapan harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu 

harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah 

pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan 

dari pohon-pohon gandarusa dan kamu harus bersukaria di hadapan 



TUHAN, Allahmu, tujuh hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai 

perayaan bagi TUHAN tujuh hari lamanya dalam setahun; itulah suatu 

ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan 

yang ketujuh kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun 

kamu harus tinggal tujuh hari lamanya, setiap orang asli di Israel haruslah 

tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu, 

bahwa Aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok 

selama Aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir, Akulah 

TUHAN, Allahmu." 

 

 Bagian ini berhubungan dengan Hari Raya Pondok Daun dan Hari 

Raya Penuaian. Dua hari raya ini diadakan secara simultan. Anda benar-

benar tidak dapat memisahkan satu dari yang lain, meskipun kita melihat 

dalam pembahasan terakhir bahwa Allah melambangkan akhir dunia 

dengan istilah "penuaian". Ia melakukan hal yang sama dengan Hari Raya 

Pondok Daun. Keduanya akan diadakan pada "hari kelima belas dari bulan 

ketujuh" dalam kalender Ibrani. Keduanya mengikuti alur waktu yang sama 

untuk mengadakan perayaan dan keduanya memiliki hari "kesembilan"; 

Allah berbicara tentang delapan hari, namun  Alkitab menunjukkan ada hari 

"kesembilan" yaitu hari kedua puluh ketiga dari bulan ketujuh. Hari ini 



adalah "hari terakhir" dari Hari Raya Pondok Daun di mana setiap orang 

akan kembali ke rumah mereka. 

 

 Mereka dipanggil Allah untuk datang ke perayaan itu, kita membaca 

dalam Keluaran 23:14: 

 

"Tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagi-Ku 

 

Tuhan memilih tiga perayaan utama: 

1) Hari Raya Paskah (Hari Raya roti tidak beragi) 

2) Hari Raya Pentakosta (buah sulung) 

3) Hari Raya Tabernakel (pengumpulan atau penuaian) 

 

 Ketiga perayaan itu diperintahkan untuk dijalani setiap tahun. Kita 

dapat melihat bahwa ketika Allah memilih tiga perayaan, tujuan-Nya bukan 

hanya untuk perayaan saja, namun juga untuk "saat dan waktu" secara 

rohani. Perayaan-perayaan ini menunjukkan “saat dan waktu" di mana 

program keselamatan-Nya akan dijalankan, demikian juga program 

penghakiman-Nya. 

 



 Hal selanjutnya dikatakan dalam Keluaran 23: 15-17: 

 

Hari Raya Roti Tidak Beragi haruslah kaupelihara; tujuh hari lamanya 

engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah 

Kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, 

sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang 

menghadap ke hadirat-Ku dengan tangan hampa. Kaupeliharalah juga Hari 

Raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di 

ladang; demikian juga Hari Raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, 

apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Tiga kali 

setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat 

Tuhanmu TUHAN 

 

 Kita telah menyebutkan hal ini sebelumnya, namun ini adalah 

bagaimana kita belajar hal-hal dari Alkitab. Allah terus mengulangi hal-hal 

ini dan kita terus membahasnya dan membicarakannya. Kemudian kita 

mulai belajar. Tiga Hari Raya harus memiliki tiga penggenapan spiritual. 

Hari Raya Paskah (Hari Raya roti tidak beragi) secara rohani digenapi 

ketika Kristus pergi ke salib; Ia tergantung di kayu salib ketika anak domba 

Paskah yang dipersembahkan dan, menurut Yohanes Pembaptis, Kristus 



adalah "Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia”. Kristus 

menggenapi Hari Raya itu pada waktu itu. Lima puluh hari kemudian kita 

merayakan Hari Raya Pentakosta (Hari Raya buah sulung) dan Allah 

menggenapi Hari Raya itu secara rohani dengan mencurahkan Roh Kudus. 

 Meskipun dua perayaan ini digenapi dalam jarak waktu yang 

berdekatan (hanya terpisah lima puluh hari), Hari Raya ketiga, Hari Raya 

Pondok Daun (atau Hari Raya penuaian) tidak akan digenapi sampai 

hampir 2.000 tahun kemudian, menurut hikmat Allah. Allah memberikan 

perintah-perintah tentang Hari Raya Paskah, Pentakosta dan Pondok Daun 

pada saat Israel berada di padang gurun. Musa naik ke gunung untuk 

menerima hukum Allah. Ini terjadi beberapa waktu setelah pembebasan 

mereka dari Mesir pada tahun 1447 SM.  Kristus pergi ke kayu salib dan 

secara rohani menggenapi hukum Taurat hampir 1.400 tahun kemudian, 

begitu juga dengan penggenapan spiritual dari Hari Raya Pentakosta. Jadi 

Allah memberikan Hukum Taurat dan kemudian ada waktu yang lama 

sebelum hal itu digenapi secara rohani. Dalam jadwal Allah, hari raya 

ketiga yaitu Hari Raya Pondok Daun (Penuaian) tidak akan digenapi 

sampai akhir zaman yaitu pada hari Kiamat. 

 



 Di dalam Keluaran pasal 23, Hari Raya Penuaian disebutkan dan kita 

tidak melihat rujukannya pada Hari Raya Pondok Daun, namun jika kita 

melihat ke Ulangan, pasal 16, dikatakan dalam Ulangan 16: 13-16: 

 

Hari Raya Pondok Daun haruslah kaurayakan tujuh hari lamanya, apabila 

engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat 

pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada Hari Rayamu itu, engkau 

ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan 

hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda 

yang di dalam tempatmu. Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan 

perayaan bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN; 

sebab TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala hasil 

tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria 

dengan sungguh-sungguh. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di 

antaramu harus menghadap hadirat TUHAN, Allahmu, ke tempat yang 

akan dipilih-Nya, yakni pada Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada Hari Raya 

Tujuh Minggu dan pada Hari Raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap 

hadirat TUHAN dengan tangan hampa, 

 

 Dalam ayat-ayat ini, Allah menyebutkan tiga perayaan sama yang 



harus dijalani tiga kali dalam setahun. Di sini, Ia menyebut Pentakosta 

"Hari Raya Tujuh minggu" dan Ia tidak menyebutkan Hari Raya Penuaian, 

namun Ia menyebutkan Hari Raya Pondok Daun karena keduanya 

diadakan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, hari-Hari Raya ini 

berhubungan sangat erat. Jika Anda ingin menekankan "penuaian", Anda 

dapat berbicara tentang Hari Raya Penuaian. Atau, jika Anda ingin 

menekankan pondok daun, Anda dapat berbicara tentang Hari Raya 

Pondok Daun. Keduanya dimulai pada hari kelima belas bulan yang 

ketujuh; jadi, keduanya dihubungkan bersama oleh kalender dan keduanya 

dihubungkan bersama-sama dalam jadwal waktu Allah dari "saat dan 

waktu".   Itulah sebabnya ada kesamaan dalam bahasa ketika kita 

membaca tentang Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Penuaian. 

 

 Sebagaimana yang sedang kita diskusikan dalam pembahasan kita 

yang terakhir, Alkitab mengaitkan "penuaian" dengan hari Kiamat. Kita 

melihat Matius 13:39, di mana Yesus berkata, " Waktu menuai ialah akhir 

zaman." Alkitab juga mengaitkan istilah "hari terakhir" dari Hari Raya 

Pondok Daun dengan "hari terakhir" dari akhir dunia.  Kedua istilah ini 

dikaitkan bersama melalui istilah “hari terakhir”.  Marilah kita membaca 



Nehemia 8:14-18: 

 

Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan TUHAN dengan 

perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok 

pada Hari Raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan 

di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi: 

"Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, 

daun pohon murad, daun pohon korma dan daun dari pohon-pohon yang 

rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka 

pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, 

masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di 

pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang Air dan di 

lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari 

pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. .  .   . 

 

 Saya hanya ingin berhenti di sini untuk sesaat. Ingat, Hari Raya 

Pondok Daun adalah hari raya untuk memperingati keluarnya umat Israel 

dari Mesir. Ini adalah pembebasan yang luar biasa, karena semua orang 

Israel (setiap orang Yahudi) dilepaskan dari perhambaan yang berat di 

Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun 



selama empat puluh tahun, mereka tidak tinggal di rumah-rumah. Mereka 

tidak membangun desa atau rumah apa pun untuk tempat tinggal karena 

mereka tidak pernah tahu kapan mereka harus berpindah lagi. Mereka 

tunduk pada kehendak Allah dan Allah menentukan gerakan perpindahan 

mereka dengan “tiang awan-Nya".  Tiang awan akan berdiam pada sebuah 

tempat dan kemah suci di mana tabut perjanjian berada di dalamnya akan 

tinggal disitu dan, oleh karena itu, seluruh umat Israel tinggal di tempat itu 

sampai tiang awan itu bergerak lagi.  Tiang awan bisa berpindah pada hari 

berikutnya atau mungkin berpindah satu tahun kemudian, namun umat 

Israel tidak tahu kapan tiang awan itu akan bergerak. Begitu tiang awan itu 

bergerak, mereka harus mengikutinya sehingga itu berarti mereka tidak 

dapat memiliki rumah yang permanen. Mereka tidak dapat mengatakan, 

"Kita akan berdiam di sini selama enam bulan, jadi mari kita membuat 

bangunan yang lebih solid."  Mereka tidak dapat melakukan itu karena 

mereka mungkin saja akan berpindah pada hari berikutnya, karena itu, 

mereka memiliki tempat tinggal sementara. Mereka menetap di "pondok-

pondok".  Ini adalah sebuah tenda kecil yang didirikan untuk satu keluarga 

dan di situ mereka akan berdiam. Mereka dapat memasangnya dengan 

cepat dan ketika sudah waktunya untuk bergerak mereka dapat 

mengemasinya dengan cepat dan mengikuti tiang awan ke mana pun Allah 



memimpin mereka. 

 

 Namun, Allah berkata dalam Nehemia 8:18: 

 

Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-

pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai 

hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah 

pesta ria yang amat besar 

 

 Di sini, Allah mengatakan bahwa mereka tidak melakukannya sejak 

mereka berdiam untuk sementara di padang gurun pada zaman Yosua 

sampai waktu ketika orang-orang Yahudi keluar dari perhambaan. 

Perhambaan apakah itu? Itu adalah perhambaan di Babel (bukan di  

Mesir); mereka telah dibebaskan dari tanah di Utara dan mereka telah 

kembali ke Yehuda, namun, secara spiritual , itu adalah gambar yang 

sama. Keluar dari Mesir adalah gambaran spiritual yang sama seperti 

keluar dari pembuangan di Babel. Ini menunjukkan Allah yang 

membebaskan atau menyelamatkan umat pilihan-Nya. 

 



 Allah membicarakan dua peristiwa dan menyamakannya dalam 

Yesaya 48: 20 dan 21: 

 

Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim! Beritahukanlah dengan suara 

sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini! Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi! 

Katakanlah: "TUHAN telah menebus Yakub, hamba-Nya!" Mereka tidak 

menderita haus, ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang 

tandus; Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka; Ia membelah 

gunung batu, maka memancarlah air. 

 

 Apakah Anda melihat apa yang telah dilakukan Allah di sini? Ia 

berkata, “Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim ,” dan segera 

selanjutnya Ia mulai berbicara tentang orang-orang Yahudi  yang keluar 

dari penawanan di Mesir dan bagaimana mereka kehausan di padang 

gurun. Bagaimana Allah dapat menulis seperti itu? Tidak heran Alkitab 

adalah sebuah kitab yang membingungkan bagi manusia duniawi dan 

pikiran yang belum mengalami kelahiran kembali; mereka tidak dapat 

memahami bagaimana Allah menulis Alkitab. Sebenarnya ada suatu 

konsistensi yang luar biasa dari ayat 20 sampai ayat 21, ketika kita 

melihatnya secara rohani. Kemudian kita memahami bahwa Babel 



melambangkan kerajaan Iblis, diperintah oleh raja Babel, yang 

melambangkan Iblis. Mesir juga merupakan kerajaan Iblis, diperintah oleh 

Firaun, sebuah lambang dari Iblis. Jadi kita memiliki gambaran yang sangat 

mirip; keluar dari Mesir mirip dengan keluar dari Babel. 

 

 Jadi Hari Raya Pondok Daun sedang dirayakan, seperti yang kita 

baca dalam Nehemia, pasal 8, oleh jemaat yang keluar dari pembuangan 

di Babel. Hal ini sangat cocok karena mereka keluar dari perhambaan di 

Babel dan hal ini sangat erat kaitannya dengan Israel yang keluar dari 

Mesir saat mereka berdiam di dalam pondok-pondok. Namun sekarang 

jemaat membuat pondok-pondok untuk menetap dan, sekali lagi, ia 

mengatakan dalam Nehemia 8:18: 

 

Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-

pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai 

hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah 

pesta ria yang amat besar 

 

 Seolah-olah semua sejarah di antara dua peristiwa itu telah diloncati; 

dari zaman Yosua sampai saat pembebasan dari Babel. Begitu juga seperti 



Hari Raya Pondok Daun yang belum resmi dirayakan sampai kita tiba pada 

waktu akhir dunia saat Allah membebaskan semua "Israel rohani", semua 

orang dalam perbudakan pada dosa dan Iblis.  Pada tanggal 21 Mei 2011, 

hari besar pembebasan, Allah membuka pintu-pintu penjara dan Ia 

membebaskan semua tawanan, yaitu mereka yang telah dipilih untuk 

diselamatkan dari sejak dunia diciptakan. Pada saat itu, orang pilihan 

terakhir sudah diselamatkan dan ini seolah-olah adalah semua orang Israel 

yang telah meninggalkan Mesir atau semua orang Yahudi yang telah 

keluar dari pembuangan di Babel. Itu adalah apa yang ditunjukkan oleh 

peristiwa-peristiwa sejarah ketika Allah menyelamatkan orang terakhir yang 

harus diselamatkan, nama terakhir yang ditulis di dalam Kitab Kehidupan 

Anak Domba. Ketika orang yang memiliki Firman Allah yang sudah 

diterapkan pada hatinya dan dilahirkan kembali, dan pembebasan itu 

selesai. Apa yang terjadi selanjutnya? Jika Anda adalah seorang Yahudi di 

Mesir, Anda telah menderita di bawah perbudakan yang berat dan 

sekarang Anda sudah dimerdekakan. Sungguh suatu waktu yang mulia 

dan indah dan Anda berjalan keluar, namun ternyata Anda dicobai dan diuji 

selama empat puluh tahun.  Pada tanggal 21 Mei 2011 Allah melepaskan 

semua yang Ia rencanakan untuk dilepaskan. Setelah dibebaskan mereka 

masuk dalam periode "pengujian", kemungkinan untuk jangka waktu "40 x 



40". itu merupakan suatu penggenapan pengembaraan spiritual di padang 

gurun setelah pembebasan besar dan berdiam di dalam pondok-pondok. 

 

 Dengan kata lain, pada tanggal 21 Mei 2011, umat Allah mulai 

menggenapi secara rohani Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya 

pondok-pondok, dan kita mulai mengembara di padang gurun dunia ini; 

setelah mengalami pembebasan dan kita sekarang sedang diuji. Ini adalah 

apa yang dijalani Israel secara jasmaniah dan "Israel rohani" mengalami 

hal yang sama. Hari Raya Pondok Daun sedang dirayakan, sementara kita 

melanjutkanya hari demi hari. Kemana kita akan pergi? Kita menuju pada 

tanggal 7 Oktober 2015, yang kebetulan adalah "hari terakhir" dari Hari 

Raya Pondok Daun. Secara historis, hari ini adalah hari ke-23 bulan 7 

dimana disebut sebagai hari perjalanan. Ini adalah hari di mana setiap 

orang akan pulang ke rumah mereka masing-masing karena pesta sudah 

berakhir. Allah memberikan satu ekstra hari karena orang-orang tidak 

dapat pergi pada hari kedelapan karena itu adalah hari Sabat. Mereka 

hanya diizinkan untuk menempuh jarak yang dekat pada hari Sabat. Ini 

disebut "seperjalanan Sabat" (Kisah Para Rasul 1:12). Kalau rumah 

mereka jauh dari tempat pesta, mereka tidak bisa pulang pada hari Sabat. 

Jadi Allah membuat ketentuan untuk hari kesembilan, yang setara dengan 



hari kedelapan; dihari kesembilan inilah orang akan pulang ke rumah 

mereka. Ini adalah hari yang sempurna, secara rohani, karena Allah akan 

membawa pulang umat-Nya yang telah merayakan Hari Raya Pondok 

Daun dimana mereka sudah melalui pengembaraan dan periode pengujian 

setelah mereka dibebaskan. 

 

 Namun, pertama-tama marilah kita selesaikan pembacaan bagian 

kita dalam Kitab Nehemia. Dikatakan dalam Nehemia 8:19: 

 

Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama 

sampai hari terakhir. Tujuh hari lamanya mereka merayakan Hari Raya itu 

dan pada hari yang kedelapan ada pertemuan raya sesuai dengan 

peraturan. 

 

 Di sini, Allah kebetulan menyebutkan "hari terakhir" sehubungan 

dengan Hari Raya Pondok Daun. Kata ini mudah untuk kita abaikan ketika 

kita membacanya dan kita tidak berpikir terlalu banyak tentang hal itu. "Oh, 

tentu saja, dari hari pertama sampai hari terakhir ada pesta tujuh hari dan 

ada satu hari kedelapan. Dan, baiklah, kita tahu ada hari kesembilan yang 



setara sampai hari kedelapan, dan itu adalah hari perjalanan." 

 

 Ngomong-ngomong, kita tahu ini dari catatan pentahbisan rumah 

Allah yang berlangsung di zaman Salomo pada saat Hari Raya Pondok 

Daun.  Disebutkan dalam kitab Tawarikh dan  Raja-Raja tentang "dua 

puluh tiga hari" dan Anda dapat menghitung hari-hari itu dalam latihan ini: 

Ambillah sebuah pensil dan sehelai kertas dan tulislah, "15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 dan 23." Kemudian di atas itu, tulis" 1 "di atas "15 " dan "2 " di 

atas "16", dan seterusnya, dan ketika Anda selesai, Anda mendapat 

sembilan hari.  Hari terakhir adalah tanggal 7 Oktober 2015 - itu adalah 

"hari terakhir" yang dianggap Alkitab setara dengan hari kedelapan.  

Izinkan saya membacakannya sehingga orang dapat melihat bahwa saya 

tidak hanya mengatakan hal ini. Dikatakan dalam 2 Tawarikh 7: 8-10: 

 

Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun 

selama tujuh hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah 

yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. 

Pada hari yang kedelapan mereka mengadakan perkumpulan raya, karena 

mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama tujuh hari, dan 

perayaan Pondok Daun selama tujuh hari. Pada hari yang kedua puluh 



tiga, bulan ketujuh, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka 

sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan 

TUHAN kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umat-

Nya. 

 

 Sekali lagi, coba tuliskan angka-angka "15" sampai "23" dan hitung 

angka "1" sampai "9" dan Anda akan mencatat bahwa hari kedua puluh 

tiga adalah hari kesembilan. Mereka disuruh pulang ke rumah mereka. 

Karena semua laki-laki Israel harus hadir, mereka akan membawa 

keluarga mereka untuk merayakan pesta. Ini akan membantu 

memecahkan "masalah perumahan" karena akan ada kekurangan ruangan 

untuk mereka tinggal sehingga mereka diam di tenda-tenda ketika 

merayakan pesta itu. Itulah apa yang kita baca dalam Nehemia pasal 8; 

mereka membangun pondok-pondok untuk merayakan Hari Raya Pondok 

Daun dan itu dilaksanakan sejak hari pertama  sanpai "hari terakhir". 

 

 Frase "hari terakhir" digunakan lagi oleh Allah dalam hubungan 

dengan Hari Raya Pondok Daun dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes 7: 

2-8: 

 



Ketika itu sudah dekat Hari Raya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok 

Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepada-Nya: "Berangkatlah dari 

sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-

perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat 

sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau 

Engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah diri-Mu kepada 

dunia." Sebab saudara-saudara-Nya sendiri pun tidak percaya kepada-

Nya. Maka jawab Yesus kepada mereka: "Waktu-Ku belum tiba, tetapi bagi 

kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia 

membenci Aku, sebab Aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-

pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, 

karena waktu-Ku belum genap." 

 

 Itu adalah adalah Hari Raya Pondok Daun dan Yesus  secara 

misterius berbicara tentang belum tiba saatnya untuk menghadiri pesta itu 

karena "waktu-Ku belum genap”. Namun demikian  segera setelah Ia 

mengatakan hal itu Ia pergi ke pesta itu. Rasanya tidak masuk akal sampai 

kita menyadari Ia sedang merujuk pada penggenapan secara  spiritual Hari 

Raya Pondok Daun, pesta ketiga terbesar. Ingatlah, Hari Raya Paskah 

digenapi secara rohani di kayu salib dan Hari Raya Pentakosta digenapi 



secara rohani pada hari Pentakosta. Marilah kita lihat hal ini dalam Kisah 

Para Rasul 2: 1: 

 

Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu 

tempat. 

 

 Kemudian Roh Kudus dicurahkan.  Namun perhatikan ungkapan 

bahasa: "Ketika tiba hari Pentakosta.”  Roh Kudus dicurahkan, 

menggenapi dimensi spiritual dari Hari Raya Pentakosta.  Hari Raya 

Pentakosta akhirnya dilaksanakan. Setiap tahun perayaan tersebut 

dijalankan secara harafiah oleh orang-orang Yahudi sampai berbagai 

tingkat selama berabad-abad sejak Allah memberikan hukum seremonial 

tentang hari raya ini. Namun hari raya ini belum pernah digenapi secara 

spiritual karena Roh Kudus belum pernah "dicurahkan" sampai pada hari 

Pentakosta pada tahun 33, setelah Kristus pergi ke kayu salib. Sekarang 

semuanya sudah siap dan "tiba" dan Allah secara resmi akan menginjili 

dunia dengan menetapkan masa kerja gereja melalui pencurahan Roh 

Kudus. Pentakosta telah "tiba" dan pada hari itu 3.000 orang mendengar 

satu khotbah dan mereka diselamatkan; ini adalah buah sulung mulai 

masuk. Buah sulung akan terus datang sepanjang masa kerja gereja, yang 



diidentifikasikan dengan hari raya buah sulung. 

 

 Ketika Yesus berbicara tentang Hari Raya Pondok Daun, Ia berkata, 

“Aku belum pergi ke situ, karena waktu-Ku belum genap." Dengan kata 

lain, dimensi spiritual dari Hari Raya Pondok Daun belum dijalani pada 

tahun 33. Yesus berangkat ke pesta itu setelah mengatakan hal ini, karena 

Ia tidak mengatakan sesuatu yang asal-asalan saja.  Ia mengatakan hal ini 

dalam hikmat. Ia akan pergi ke pesta Pondok Daun, secara fisik, bersama 

dengan orang-orang Yahudi lain yang merayakan pesta pada hari itu.  

Namun, Hari Raya Pondok Daun tidak akan digenapi secara rohani pada 

tahun itu, karena "waktu"-Nya ”belum genap”.  Ia membuat rujukan pada 

hari kiamat ketika Allah secara rohani akan menggenapi Hari Raya ini. 

Yaitu ketika program keselamatan-Nya sudah lengkap dan Ia akan 

menutup pintu surga dan mendatangkan Hari Penghakiman.  Keseluruhan 

periode Hari Penghakiman yang panjang adalah suatu perayaan dari Hari 

Raya Pondok Daun pada "hari terakhir".  Pada saat itulah Kristus akan 

"sepenuhnya datang" untuk merayakan pesta itu karena Ia akan datang 

sebagai Hakim dalam murka-Nya untuk menghukum penduduk bumi dan 

mencobai atau menguji iman seluruh umat-Nya. 

 



 Dikatakan di dalam Yohanes 7:37: 

 

Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan 

berseru: "Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum 

 

 Di sini, Kristus mengidentifikasi diri-Nya dengan "hari terakhir".  Kita 

mendapati frase “hari terakhir” dalam Nehemia, pasal 8, dan sekarang kita 

menemukan frase yang sama dalam hubungan dengan Hari Raya Pondok 

Daun.  Frase ini memang menunjuk pada hari Kiamat dan kita akan 

menunjukkannya sementara kita membahasnya dalam studi ini. 

 

 Beberapa orang mendengar deklarasi yang dinyatakan Yesus, 

"Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum,” dan mereka 

secara keliru berpikir itu ada hubungannya dengan menyebarluaskan Injil. 

Mereka berkata, "Anda lihat, Kristus ingin orang-orang diselamatkan 

bahkan sampai pada hari Kiamat." Mereka mengerti bahwa "hari terakhir" 

mengacu pada hari Kiamat, tetapi ini adalah panggilan untuk datang dan 

minum dari air hidup yang mengalir selama-lamanya di masa kekekalan. 

Kita tidak boleh mengambil beberapa ayat dan lalu mengambil kesimpulan 

menurut asumsi kita sendiri.  Kita harus memeriksa kata-kata dan 



bahasanya. Ia berkata, "Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku 

dan minum,” jadi marilah kita pergi ke Wahyu pasal 21, dalam konteks 

langit dan bumi pertama yang sedang dimusnahkan, di mana dikatakan 

dalam Wahyu 21: 5 dan 6  

 

Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menjadikan segala 

sesuatu baru!" Dan firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini 

adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku: "Semuanya telah 

terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang 

yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan 

 

 Ini adalah hari kiamat. Dunia yang lama telah berlalu dan itu adalah 

waktu untuk langit dan bumi yang baru. Dan di situ Yesus berkata, 

"Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan 

Yang Akhir.”  Jadi, Kristus adalah “Yang Akhir” dan itulah “hari terakhir”. 

Pada hari agung dari perayaan tersebut, Ia mengatakan hal ini pada umat-

Nya yang dibebani dan diuji dan menderita. Mereka telah bergumul sejak 

memasuki periode hukuman dan pengujian yang menyedihkan. Sekarang 

Kristus menghibur umat-Nya, "Datanglah pada-Ku, dan minum," dan 

mereka akan minum air murni dari Injil Allah yang kekal, selama-lamanya.  



Sungguh suatu saat yang sempurna untuk membuat semacam deklarasi 

bagi umat Allah, karena mereka sekarang akan mengalihkan perhatian 

mereka ke masa depan dalam kekekalan. 

 

 Perhatikan bahwa ini dikatakan, " Dan pada hari terakhir, yaitu pada 

puncak perayaan itu.”  Jadi ini berarti bahwa puncak perayaan itu 

merupakan hari terakhir dari hari raya itu. Dikatakan dalam Zefanya 1: 14-

16: 

 

Sudah dekat hari TUHAN yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan 

cepat sekali! Dengar, hari TUHAN pahit, pahlawan pun akan menangis. 

Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan 

dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan 

kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota 

yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi 

 

 "Hari Tuhan yang hebat itu " adalah hari murka Allah. Dikatakan 

dalam Wahyu 6:17: 

 



Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat 

bertahan? 

 

 Ini adalah "hari terakhir," puncak perayaan tersebut. Ini adalah hari 

Tuhan yang hebat dan ini adalah hari murka Allah yang dahsyat sementara 

Ia menghukum dunia karena dosa-dosanya. 

 

 Namun, marilah kita lanjutkan. Kita tidak punya banyak waktu, namun 

kita telah melihat Allah menggunakan frase "hari terakhir" atau “akhir 

zaman” dalam hubungan dengan Hari Raya Pondok Daun. Kita akan 

berpikir bahwa karena ini adalah Alkitab, frase "hari terakhir" akan banyak - 

Anda akan berpikir frase itu ada di mana-mana karena Allah memang 

sering memperingatkan tentang hari kiamat dalam Alkitab. Sebenarnya, 

frase “hari terakhir" hanya tertulis delapan kali dalam seluruh Alkitab. Hal 

ini hanya ditemukan satu kali dalam Perjanjian Lama, dalam ayat yang kita 

baca dalam Nehemia 8:18 dan ditemukan tujuh kali dalam Perjanjian Baru. 

Frase ini ditemukan sekali dalam Yohanes 7:37 dan juga ditemukan enam 

kali dalam Injil Yohanes. Marilah kita kembali ke Yohanes 6: 39 dan 40: 

 



Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari 

semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi 

supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, 

yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepada-

Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada 

akhir zaman. 

 

  Lalu ia berkata dalam Yohanes 6: 43 dan 44: 

 

Jawab Yesus kepada mereka: "Jangan kamu bersungut-sungut. 

Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak 

ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada 

akhir zaman 

 

Akhirnya, mari kita membaca Yohanes 6: 53 dan 54: 

 

Maka kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, 

kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barangsiapa makan daging-

Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan 



membangkitkan dia pada akhir zaman 

 

 Empat kali dalam satu pasal Yesus berbicara tentang 

membangkitkan Dia pada "akhir zaman". Kata-kata "membangkitkan dia" 

berhubungan dengan kebangkitan. Mari kita kita sekarang membaca 

1Tesalonika 4:14: 

 

Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,  

 

 Ini adalah terjemahan dari kata Yunani yang sama yang 

diterjemahkan sebagai  “telah bangkit”.  Sekali lagi, dikatakan dalam di 

1Tesalonika 4:14: 

 

Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, 

maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus 

akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia 

 

Lalu ia berkata di 1Tesalonika 4:16: 

 



Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat 

berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun 

dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit 

 

 Mereka akan "bangkit" atau "dibangkitkan" dan ini adalah bahasa 

kebangkitan.  Ngomong-ngomong, karena ini adalah Minggu Paskah, Anda 

mungkin berpikir kita tidak akan berbicara tentang kebangkitan, namun di 

sini kita akan membicarakannya. Alkitab memimpin kita, ketika membahas 

Hari Raya Pondok Daun dan terutama pada "hari terakhir" dari Hari Raya 

Pondok Daun, sampai pada kebangkitan orang mati: "Aku akan 

membangkitkan dia pada akhir zaman.”  Ini tidak dikatakan hanya sekali, 

dua kali atau tiga kali, namun Yesus mengatakan hal ini sampai empat kali 

hanya dalam beberapa ayat. Menurut  Anda, hal apakah yang sedang 

dilakukan-Nya? Ia pasti akan membangkitkan umat-Nya. Mereka tidak 

akan mati dan tinggal terkubur di dalam tanah. Tubuh mereka akan 

"bangkit" dan mereka akan bangkit dari kubur. Inilah keyakinan yang 

dimiliki Marta, seperti yang kita baca dalam Yohanes 11: 20-26: 

 

Ketika Marta mendengar, bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan-Nya. 

Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus: "Tuhan, 



sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang 

pun aku tahu, bahwa Allah akan memberikan kepada-Mu segala sesuatu 

yang Engkau minta kepada-Nya." Kata Yesus kepada Marta: "Saudaramu 

akan bangkit." Kata Marta kepada-Nya: "Aku tahu bahwa ia akan bangkit 

pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus: "Akulah 

kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup 

walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya 

kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal 

ini? 

 

 Jika Anda memperhatikan, kita melihat frase kita dalam ayat 24: 

"Kata Marta kepada-Nya: ‘Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu 

orang-orang bangkit pada akhir zaman.’"  Di sini kita melihat, sekali lagi, 

kata-kata "akhir zaman".  Hal itu disampaikan empat kali dalam Yohanes 

pasal 6, dan sekali di sini dalam Yohanes pasal 11, dan lima kali itu 

digunakan dalam rujukan untuk kebangkitan di hari Kiamat.  Kata-kata ini 

keseluruhannya dipakai tujuh kali dan hanya ada satu tempat lain lagi 

ditemukan, yaitu dalam Yohanes 12:48: 

 



Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah 

ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan 

menjadi hakimnya pada akhir zaman 

 

 Di sini, Allah menunjukkan bahwa Firman Allah menghakimi orang 

yang tidak diselamatkan "pada akhir zaman" yaitu dari tanggal 21 Mei 2011 

sampai tanggal 7 Oktober 2015.  Tetapi hanya “pada” hari terakhir dari 

masa penghakiman, yaitu tanggal 7 Oktober 2015, bahwa umat Allah akan 

dibangkitan. 

 

 7 Oktober 2015 adalah sebuah hari yang sangat berbeda dalam 

banyak hal.  Ada suatu penekanan yang berat pada tanggal 7 Oktober 

2015.  Kita dapat mengatakan bahwa ada suatu kemungkinan kuat bahwa 

hari ini akan menjadi akhir zaman atau hari Kiamat. Mungkin, kami bisa 

salah dan ternyata hari itu bukan hari kiamat, namun kita dapat 

mengatakan beberapa hal yang mutlak berkaitan dengan 7 Oktober 2015. 

 

1) Adalah mutlak bahwa 7 Oktober 2015 adalah hari ke-10.000 dari 

periode penghakiman sejak tanggal 21 Mei 2011 



2) Adalah mutlak bahwa 7 Oktober 2015 adalah hari ke-1.600 (atau 

empat puluh ke-40) sejak tanggal 21 Mei 2011 

3) Adalah mutlak bahwa 7 Oktober 2015 merupakan “hari terakhir” dari 

Hari Raya Penuaian dalam tahun 2015 

4) Adalah mutlak bahwa 7 Oktober 2015 merupakan “hari  terakhir” dari 

Hari Raya Pondok Daun dalam tahun 2015 

 

Semua hal ini mengarah pada tanggal khusus itu.  Itu merupakan hari ke-

10.000, hari ke-1.600, hari terakhir dari Hari Raya penuaian dan hari 

terakhir dari Hari Raya Pondok Daun.  Apakah itu akan menjadi “hari 

terakhir” dari eksistensi dunia ini? 

  

 

 

 

 

 

 

 


