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Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #25 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan melanjutkan membaca Wahyu 14:11: 
 
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. 
 
Di sini, Allah mendeskripsikan Hari Penghakiman, saat di mana Dia 
menuangkan murka-Nya atas semua orang yang namanya tidak tertulis 
dalam Kitab Kehidupan Anak Domba (semua orang-orang yang tidak 
diselamatkan). Itulah “asap api yang menyiksa mereka”, saat mereka 
disiksa dengan “api dan belerang” yang “naik ke atas sampai selama-
lamanya; dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa“. Ayat-ayat 
seperti inilah yang digunakan orang-orang di masa lalu untuk membuktikan 
bahwa “Neraka” ada untuk selama-lamanya dan bahwa Allah akan 
menciptakan sebuah tempat yang disebut “Neraka”. Dia akan menghakimi 
semua orang fasik di dunia. Dia akan melemparkan mereka ke “Neraka”, di 
mana mereka akan terbakar selama-lamanya karena fakta yang 
mengatakan, “asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai 
selama-lamanya”. Itu sudah menjadi pengajaran tradisional dan bersejarah 
dari gereja-gereja dan hampir semua teolog. Ada beberapa pengecualian, 
tetapi ajaran ini telah menjadi ajaran standar sepanjang sejarah. Tetapi, 
pemahaman yang benar tidak diketahui hingga baru-baru ini (hanya 
beberapa tahun sebelum 21 Mei 2011) saat Allah membuka Kitab Injil dan 
mengungkap banyak kebenaran, mengklarifikasi banyak ajaran-Nya. 
Informasi yang berasal dari Alkitab telah membuktikan dan menunjukkan 
bahwa penghakiman Allah tidak akan dilakukan di tempat yang disebut 
“Neraka”, di mana manusia akan menderita selamanya. Tetapi, 
penghakiman Allah sebenarnya adalah kehancuran manusia (yang tidak 
diselamatkan). 
 



Inilah alasan Allah berbicara tentang manusia yang “binasa” atau 
“dilenyapkan” atau “dihancurkan”. Saat kita mencari kata-kata itu, kita 
menemukan kata-kata itu digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang 
mempunyai “akhir”. Hukum Allah dalam Ulangan, pasal 25, menuliskan 
suatu Hukum tentang hal ini: saat seseorang yang berbuat dosa datang di 
hadapan seorang hakim, hakim itu tidak boleh menghukumnya dengan 
hukuman yang “berlebihan”. Saya sudah menyebutkan hal ini sebelumnya, 
tetapi mari kita kembali ke sana karena beberapa orang mungkin tidak 
memahami hal ini. Dikatakan dalam Ulangan 25:1: 
 
Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke 
pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar 
dan siapa yang salah. 
 
Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa semuanya berkaitan dengan 
penghakiman. Ayat ini menuliskan suatu Hukum untuk dipatuhi oleh hakim-
hakim saat mereka akan mengumumkan penghakiman mereka. Tentu 
saja, jika Allah (yang adalah Hakim yang adil di seluruh dunia) memberikan 
Hukum ini untuk dipatuhi dan dituruti oleh hakim-hakim manusia, maka 
sudah pasti bahwa Allah juga akan mematuhi Firman-Nya sendiri. Alkitab 
berfirman pada kita, “Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala 
sesuatu” dalam Mazmur 138:2. Ini berarti bahwa Allah akan menuruti 
Firman-Nya sendiri. Firman Allah, Alkitab, adalah Kitab Hukum. Segala 
perintah Alkitab adalah Hukum Allah. Allah menundukkan diri-Nya pada 
Firman-Nya sendiri, sehingga Dia terikat oleh Hukum apa pun yang ada di 
dalam Alkitab, termasuk Hukum ini, yang berkaitan dengan penghakiman 
yang adil. 
 
Dilanjutkan dalam Ulangan 25:2-3: 
 
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. 
 



Inilah Hukumnya dan hakim-hakim Israel berkewajiban untuk mematuhi 
hukum ini. Dan mereka mematuhi Hukum ini karena kita membaca dalam 
Perjanjian Baru, di mana Rasul Paulus sedang menghitung ulang jumlah 
pencobaan dan kesusahan yang dialaminya, dalam 2 Koristus 11:23-24: 
 
Apakah mereka pelayan Kristus? --aku berkata seperti orang gila--aku 
lebih lagi! Aku lebih banyak berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; 
didera di luar batas; kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah 
orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan. 
 
Dia dipukul “empat puluh kurang satu” kali. Dia tidak menerima 40 pukulan, 
tetapi 39 pukulan. Mengapa? Mungkin saja pukulan itu dilakukan oleh 
hakim-hakim yang berbeda di kota-kota yang berbeda. Tetapi, semua 
hakim-hakim Yahudi tidak berani memberikan empat puluh pukulan karena 
mereka takut kalau mereka akan melanggar Hukum dalam Ulangan, di 
mana dikatakan, “Empat puluh kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih”. 
Untuk memastikan bahwa mereka tidak memberi pukulan yang lebih, 
mereka menahan satu pukulan dan hanya memberikan 39 pukulan. Jadi, 
mereka tidak perlu khawatir karena salah menghitung atau mengambil 
risiko melanggar Hukum itu. Apakah Saudara melihat kehati-hatian yang 
dilakukan umat Allah (bangsa Israel) pada saat itu untuk memastikan 
bahwa mereka mematuhi Hukum? Setidaknya dalam hal itu, mereka 
mematuhi Hukum dalam memberikan hukuman yang “adil”, dan hukuman 
yang mereka berikan ini sangat terbatas pada jumlah pukulan tertentu. 
 
Hal ini mengajarkan prinsip yang penting: saat seorang hakim 
mengumumkan suatu hukuman, ia harus mengatur batasan hukuman itu. 
Hukuman tidak boleh selamanya atau tidak terbatas. Misalnya, tidak boleh 
ada hukuman dari Hakim yang mengatakan, “Aku akan melemparkanmu 
ke Neraka dan aku akan melemparkanmu ke api di mana engkau akan 
terbakar sampai selama-lamanya, dan asap api yang menyiksa engkau itu 
naik ke atas sampai selama-lamanya. Engkau akan terbakar hari ini, 
keesokan hari dan akan terbakar hingga sepuluh ribu tahun bahkan satu 
juta tahun lagi dari sekarang. Engkau tidak akan pernah berhenti terbakar”. 
Itulah ajaran yang masih dipercaya dan diajarkan banyak gereja dan 
orang-orang. Tetapi, itu adalah ajaran yang bertentangan dengan Hukum 
Allah yang ditemukan dalam Ulangan, pasal 25. Itu adalah hukuman “tanpa 



batas” atau tanpa akhir. Pasti ada batasan dari suatu hukuman atas 
pelanggaran yang diumumkan. 
 
Jadi, supaya kita tidak “melewatkan” yang diajarkan Ulangan 25 tentang 
penghakiman yang terbatas dan kaitannya dengan penghakiman terakhir 
yakni Hari Penghakiman, Allah sebenarnya menyamakan penuangan 
murka-Nya (pada Hari Penghakiman) dengan “pemberian pukulan”. Kita 
membaca dalam bentuk perumpamaan dalam Lukas 12:46-48: 
 
Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, 
dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan 
membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia.  Adapun 
hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan 
persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan 
menerima banyak pukulan. Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak 
tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan 
menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, 
dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak 
dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut. 
 
Di sini, Allah berbicara tentang Hari Penghakiman, saat kita hidup 
sekarang ini. Dia sedang menggambarkan hukuman yang Dia berikan 
sebagai pemberian “pukulan” pada pendosa. Dalam hukuman itu, mungkin 
ada lebih banyak pukulan yang diberikan bagi mereka yang mengetahui 
kehendak-Nya. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mengaku 
percaya, tetapi yang tidak pernah diselamatkan. Dan ada lebih sedikit 
“pukulan” bagi mereka yang tidak mengetahui kehendak-Nya. Dengan 
demikian, ada lebih banyak murka yang dituangkan atas beberapa orang 
dan lebih sedikit murka yang dituangkan atas orang lain. Tetapi, dalam 
kedua kasus, pasti ada batasan dari durasi kemurkaan dan aspek-aspek 
hukuman lainnya. Pada dasarnya, hukuman tidak mungkin berlaku untuk 
selama-lamanya atau kekal. Itu adalah ajaran yang salah dan Alkitab tidak 
mengajarkannya di mana pun. 
 
Orang-orang yang tidak diselamatkan akan binasa untuk selamanya. Saat 
kita membaca Alkitab, kita menemukan berbagai macam Kitab Injil yang 
membantu kita memahami bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan 



akan mati dan lenyap; pada akhirnya, dia akan dilenyapkan dan Alkitab 
secara konsisten mengajarkan hal itu. Tetapi, jika hal itu benar (dan 
memang benar), mengapa ayat kita mengatakan, “Maka asap api yang 
menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang 
malam mereka tidak henti-hentinya disiksa”? Referensi pada kata “siang 
malam” adalah referensi waktu (dan kita akan melihatnya nanti), tetapi 
tidak ada “waktu” di masa depan yang kekal. Setelah Allah menghancurkan 
dunia ini dan Dia menghancurkan matahari, bulan dan bintang – yang 
merupakan penjaga waktu – tidak ada lagi “waktu” dan tidak ada lagi siang 
malam. Sebenarnya, dalam Wahyu 21, Allah menjelaskan tentang sorga 
yang baru dan dunia yang baru, yakni bahwa “di sana tidak ada malam”. 
Jadi siang dan malam tidaklah berlangsung selama-lamanya. Itulah 
petunjuk pertama yang Allah berikan pada kita untuk menunjukkan bahwa 
makna ayat ini tidak seperti kelihatannya; ayat ini tidak seperti yang kita 
pikirkan, jika kita membacanya untuk pertama kalinya. 
 
Saat kita melihat kata bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi 
“sampai”, kita melihat kata “eis”. Itu adalah kata yang seringkali 
diterjemahkan menjadi “kepada” atau “hingga”. Ada perbedaan yang besar 
jika Saudara membaca ayat ini dengan cara ini: “Maka asap api yang 
menyiksa mereka itu naik ke atas hingga selama-lamanya”, saat kita 
membandingkannya dengan “Maka asap api yang menyiksa mereka itu 
naik ke atas sampai selama-lamanya”. Ada perbedaan yang besar 
tentang cara kita memahami terjemahan yang kedua. Kita cenderung 
berpikir bahwa jika sesuatu terjadi “sampai selama-lamanya”, maka 
sesuatu itu harus terus berjalan untuk selamanya. Tetapi, asap api itu 
menyiksa “hingga selama-lamanya”. Dengan kata lain, asap api itu 
menyiksa dan berakhir pada awal masa depan yang kekal – setelah Allah 
mengakhiri dunia ini dan menghancurkan ciptaan, orang-orang fasik, dan 
bintang, dan sebagainya; serta setelah Allah membawa orang-orang 
pilihan-Nya ke masa depan luar biasa yang kekal itu. 
 
Jika Allah memulai Hari Penghakiman pada tanggal 21 Mei 2011; jika Hari 
Penghakiman berlangsung selama 1.600 hari (yang kemungkinan besar 
seperti itu) – dan pada hari ke-1600, yakni hari terakhir dari hari raya 
Pondok Daun; jika Allah menghancurkan dunia dan hukuman untuk orang 
fasik telah diberikan (seperti pukulan) selama 1.600 hari itu, maka akan  



diberikan lebih banyak pukulan kepada orang-orang yang mengaku 
mengenal Allah, tetapi tidak benar-benar mengenal Dia. Akan diberikan 
lebih sedikit pukulan pada orang-orang lainnya di bumi, yang tidak 
diselamatkan. 
 
“Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-
lamanya”. Kekekalan akan datang pada hari terakhir dari hari raya Pondok 
Daun itu. Semua umat Allah akan “kembali ke rumah” sesudah perayaan 
Pondok Daun selesai. Mereka akan pergi ke Yerusalem yang baru, sorga 
yang baru dan dunia yang baru. Tetapi, semua orang yang tidak 
diselamatkan “tidak henti-hentinya disiksa siang malam” sepanjang periode 
Hari Penghakiman yang diperpanjang. Jadi, kita bisa melihat bagaimana 
penjelasan ini sesuai dengan ayat kita dan juga sesuai dengan informasi 
lain dalam Alkitab, yang tidak mengizinkan adanya hukuman kekal. 
 
 


