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Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #26 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan 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.  
 
Kita telah melihat ayat ini dalam beberapa pembahasan. Kita telah melihat 
bahwa Alkitab tidak mengizinkan satu kesimpulan yang berkaitan dengan 
hukuman sampai selama-lamanya, tanpa akhir, atau pemikiran tentang 
“hukuman kekal” yang dikatakan oleh para teolog dan gereja selama 
berabad-abad pada masa kerja gereja. Pemikiran tentang suatu tempat 
yang disebut “Neraka”, di mana orang-orang akan menderita tanpa akhir, 
tidaklah diizinkan oleh Alkitab. Ulangan 25, ayat 1 hingga 3, adalah satu 
bagian dari Hukum Allah yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak 
boleh memberikan lebih dari “empat puluh pukulan”. Prinsip penting yang 
ditetapkan oleh Hukum itu adalah bahwa seorang hakim tidak boleh 
menghukum pelanggar tanpa batasan – harus ada batasan hukuman. Hal 
ini menyebabkan bagian-bagian Alkitab yang lainnya pun menjadi lebih 
jelas dan fokus. Kita memahami bahwa Allah telah berulang kali 
mengatakan dalam banyak tempat di Alkitab bahwa akan ada “akhir” untuk 
orang-orang fasik. Bahasa Alkitab menuliskan bahwa orang-orang fasik 
akan “binasa” atau “dilenyapkan” atau “tidak ada lagi”, dan Allah 
mengatakan hal ini berulang kali di seluruh Alkitab. Tetapi, kita salah 
memahami hal-hal ini sepanjang waktu yang lama dan mencoba 
menyimpulkan bahwa hukuman atas orang-orang fasik adalah berupa 
suatu tempat penyiksaan kekal yang disebut “Neraka”. Tempat seperti itu 
tidak akan diciptakan karena “neraka” artinya adalah kuburan; kematian 



adalah akhir dari kehidupan manusia dan akhir dari keberadaan orang-
orang fasik. Mereka “tidak akan mengetahui apa pun” lagi. 
 
Hal ini berarti bahwa, saat kita melihat ayat seperti Wahyu 14:10, yang 
mengatakan, “Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas 
sampai selama-lamanya”, kita harus melihat lebih dalam. Apakah kita 
melewatkan sesuatu? Tidak mungkin ada penghakiman yang kekal dan 
tanpa batas, jadi pasti ada maksud lain. Saat kita melihat kata bahasa 
Yunani yang diterjemahkan menjadi “sampai” – yaitu “eis”, Strong #1519 – 
kita menemukan bahwa kata-kata sederhana seperti “sampai” tidaklah 
banyak membantu karena kata itu sangat sering digunakan. Akibatnya, 
walaupun indeks Strong menuliskan semua tempat yang menyebutkan 
kata itu, indeks itu tidak banyak membantu. Jika Saudara menggunakan 
Indeks Englishman, Saudara dapat menemukan semua tempat yang ada 
dalam daftar mereka dan beberapa kata bahasa Inggris hasil 
terjemahannya. Saudara akan menemukan kata ini diterjemahkan menjadi 
“kedalam” atau “ke”. Misalnya, Saudara dapat membuka Matius 2, ayat 1 
atau ayat 8, dan menemukan kata ini diterjemahkan menjadi “ke”. Saudara 
juga dapat menemukan kata ini diterjemahkan menjadi “ke” dalam Matius 
2, ayat 11, 12, 13, 14, 20, dan 21, dan seterusnya. Ini hanyalah contoh 
kecil mengenai seberapa sering kata “sampai” ini diterjemahkan menjadi 
“ke”. Setelah kita menggantinya dengan kata itu – penggantian ini diizinkan 
oleh Alkitab karena Allah memperbolehkan penggunaannya dalam 
berbagai ayat lainnya – ayat kita menjadi: “Maka asap api yang menyiksa 
mereka itu naik ke atas sampai ke selama-lamanya”, atau “hingga saat” 
penghancuran dunia ini dan penciptaan sorga dan bumi yang baru, atau 
hingga titik permulaan masa depan yang kekal. Itulah makna yang tertulis 
di sini. Hal itu merupakan pemikiran yang sama seperti yang kita temukan 
dalam Wahyu 20:10: 
 
Dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan 
belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa 
siang malam sampai selama-lamanya. 
 



Kata “sampai” adalah kata bahasa Yunani “eis” yang sama, Strong #1519, 
jadi maknanya adalah “sampai ke selama-lamanya”. Hal itu terjadi hingga 
akhir dunia. Dan, selama bumi ini masih ada, akan ada “siang dan malam” 
– seperti yang dikatakan dalam Kejadian, saat Allah membuat pernyataan 
setelah mendatangkan air bah, bahwa Dia tidak akan lagi membawa 
kehancuran melalui air bah di atas permukaan bumi hingga akhir waktu. 
Dikatakan dalam Kejadian 8:22: 
 
Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan 
menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. 
 
Allah berkata bahwa “selama bumi masih ada”, “takkan berhenti-henti 
siang dan malam”. Implikasinya adalah bahwa setelah bumi dilenyapkan 
dan diguncangkan, seperti yang Alkitab katakan pada kita dalam Ibrani 12, 
tidak akan ada lagi “siang dan malam”. Tuhan memberitahu kita tentang 
sorga yang baru dan bumi yang baru, dalam Wahyu 21, bahwa “malam 
tidak akan ada lagi di sana”. Penjaga waktu – matahari, bulan, dan bintang 
(jam semesta yang Allah letakkan di langit untuk mengontrol waktu 
sepanjang sejarah dunia) akan dihancurkan bersama dengan kehancuran 
dunia ini; seluruh alam semesta akan dibakar dan mencair dalam nyala api, 
seperti yang kita baca dalam 2 Petrus, pasal 3. Dengan demikian, “waktu”, 
yang merupakan bagian dari ciptaan ini, tidak akan ada lagi. Ingatlah yang 
dikatakan dalam Wahyu 10:6: 
 
Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang 
telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, 
dan laut dan segala isinya, katanya: "Tidak akan ada penundaan lagi! 
 
“Waktu” akan dihancurkan saat dunia ini dihancurkan dan saat alam 
semesta dihancurkan. Tidak akan ada lagi waktu dan “siang dan malam”. 
Siang dan malam tidak mungkin ada karena itu merupakan referensi waktu 
yang terus berkelanjutan selama bumi masih ada. Tetapi, saat bumi, sorga, 
dan semua ciptaan ini dihancurkan, tidak ada lagi waktu dan tidak mungkin 
ada “siang dan malam”. Inilah bantuan yang telah Allah berikan pada kita 



untuk memahami ayat-ayat seperti yang baru saja kita baca, dalam Wahyu 
20:10, di mana binatang dan nabi palsu “disiksa siang malam sampai 
selama-lamanya”. Tidak mungkin penyiksaan berlangsung sampai selama-
lamanya. Kita sudah melihatnya dari Ulangan 25. Tetapi, alasan kedua 
yang menyebabkan hal itu tidak mungkin terjadi adalah karena “siang dan 
malam” tidak berlangsung selama-lamanya sampai masa depan yang 
kekal. Siang dan malam akan berakhir setelah dunia ini dihancurkan. Jadi, 
Allah memberitahu kita melalui kedua hal ini supaya kita memperhatikan 
hal-hal yang Dia katakan dan jangan tertipu, karena manusia telah ditipu 
melalui pembacaan Kitab-Kitab Injil yang dangkal, yang sepertinya 
menunjukkan bahwa hukuman Allah bagi pendosa berlangsung sampai 
selama-lamanya. 
 
Itu adalah hal yang sama yang kita temukan dalam Wahyu 14:11: 
 
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-
lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa… 
 
Inilah referensi waktu yang memberitahu kita bahwa hal-hal yang terjadi 
pada mereka yang menyembah gambaran binatang (yang namanya tidak 
tertulis dalam Kitab Kehidupan Anak Domba) adalah periode “penyiksaan” 
mereka dalam waktu nyata di dunia ini. Dunia ini masih ada di sini dan 
tetap berjalan; matahari terbit dan tenggelam; bulan muncul di malam hari 
dan bintang masih berada di langit. Periode waktu 24 jam yang Allah susun 
dari semula, masih berjalan. Jam “berdetak” dan waktu terus berlanjut. 
Dengan demikian, saat kita menemui ayat-ayat yang sepertinya 
menunjukkan bahwa orang-orang fasik sedang dihukum dan menderita 
siang dan malam, atau bahwa ada “ratapan dan kertak gigi”, atau bahwa 
mereka dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap; pasti ada 
pengakuan dari pembelajar Alkitab yang setia bahwa hal ini sedang terjadi 
di dunia ini, selama periode waktu 24 jam “siang dan malam” yang normal. 
Itu semua terjadi dalam batasan waktu. Inilah pengajaran Alkitab. 
 



Sebenarnya tidak mungkin bagi seseorang untuk memegang ajaran 
tentang pemusnahan (yang secara Alkitabiah memang benar) dan, di 
waktu yang sama, memegang pemikiran bahwa Kristus akan datang dan 
menghancurkan dunia saat kedatangan-Nya sehingga kemudian tidak ada 
lagi waktu. Persoalannya adalah kapan akan ada waktu untuk “ratapan dan 
kertak gigi”. Pengertian ini tidak mengizinkan adanya “penyiksaan” yang 
dikatakan Alkitab dalam tempat-tempat seperti Wahyu 9, di mana 
disebutkan tentang “lima bulan” penyiksaan, yang merupakan lambang 
durasi Hari Penghakiman. Ada banyak Kitab Injil yang menunjukkan bahwa 
orang-orang fasik mengalami “penyiksaan” Allah dengan suatu cara dan 
hal itu dilakukan sementara “waktu” atau “siang dan malam” masih 
berjalan. Jadi, saat orang-orang kembali pada pemikiran bahwa 21 Mei 
2011 bukanlah Hari Penghakiman, dan mereka mengatakan, “Oh, kita 
sedang menunggu Tuhan untuk datang dan saat Dia datang, tiba-tiba 
semuanya akan berakhir”. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak 
memperhitungkan banyak ayat-ayat dalam Alkitab dan mencoba 
menyesuaikan pemikiran mereka dengan semua Kitab. Misalnya, kita tahu 
bahwa Alkitab mengatakan, “Segera sesudah siksaan pada masa itu, 
matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-
bintang akan berjatuhan dari langit.” Benda-benda ini adalah penjaga 
waktu, jadi jika benda-benda itu merupakan referensi harafiah, maka hal itu 
menunjukkan akhir dunia. Tetapi, masalah yang terdapat dalam pemikiran 
itu adalah bahwa ayat paralel dalam Markus 13:24-25 mengatakan: 
 
Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap 
dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari 
langit… 
 
Ayat ini mengatakan bahwa ada periode waktu yang disebut “masa itu” 
(jamak), sesudah siksaan itu, saat matahari menjadi gelap dan bulan tidak 
bercahaya dan bintang-bintang berjatuhan. Bagaimana bisa? Untuk 
memiliki “waktu”, Saudara membutuhkan “matahari, bulan, dan bintang”. 
Saudara tidak dapat membayangkan hal itu terjadi tepat sesudah siksaan 
itu. Allah datang dan menghancurkan matahari, bulan, dan bintang, dan 



semuanya menjadi gelap. Tetapi dunia itu masih terus berjalan; dunia tidak 
dapat berjalan bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Tentunya, tidak 
akan ada suatu “masa” tanpa adanya matahari, bulan, dan bintang. Selain 
itu, Kejadian 22 memberitahu kita bahwa “selama bumi masih ada”, akan 
ada “siang dan malam”, jadi kita membutuhkan matahari, bulan, dan 
bintang. Lalu bagaimana cara orang-orang ini menjelaskannya? Maafkan 
saya mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjelaskannya; mereka 
hanya menghindari bagian-bagian ini dan tidak menyesuaikannya satu 
sama lain. 
 
Tetapi, ada penjelasannya. Masa Kesusahan Besar berakhir pada tanggal 
21 Mei 2011 dan matahari menjadi gelap secara rohani, dan bulan (terang 
Firman Allah) padam dan bintang-bintang berjatuhan – ini berarti bahwa 
pembawa terang (orang-orang percaya) padam setelah membawa pesan 
keselamatan. Terang Injil, secara rohani, sudah padam di seluruh 
permukaan bumi, sedangkan, secara harfiah dan fisik, matahari, bulan, dan 
bintang tetap ada. “Pada masa itu, sesudah siksaan itu”, yakni saat kita 
hidup sekarang; terang Injil sudah menjadi gelap secara rohani, tetapi 
cahaya matahari di langit tetap ada. “Siang dan malam” tetap ada – periode 
ini merupakan waktu “penyiksaan”. Hari Penghakiman, yang dilambangkan 
dengan “lima bulan” penyiksaan, sedang terjadi saat binatang, nabi palsu, 
dan orang-orang di dunia yang tidak diselamatkan “disiksa sampai ke 
selama-lamanya”, hingga murka Allah dari cawan yang telah Dia berikan 
berakhir – yang (kemungkinan besar) selesai dalam waktu 10.000 hari 
penghakiman. Pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun pada 
tanggal 7 Oktober 2015, kita akan (kemungkinan besar) sampai ke titik 
mula masa depan yang kekal dan “penyiksaan” akan berakhir pada saat 
ini. Allah akan menyelesaikan kehancuran dari semua orang-orang yang 
tidak diselamatkan dan dunia dan sorga. “Penyiksaan” akan terjadi sampai 
ke “selama-lamanya”. 
 
Inilah yang ingin kita lihat dalam Wahyu 14:11: 
 



Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-
lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa… 
 
Ingatlah referensi “sampai ke selama-lamanya”. Kata bahasa Yunani yang 
diterjemahkan menjadi “selama-lamanya” adalah “aion”, Strong #165. Kata 
ini diterjemahkan dengan beberapa cara yang menarik dalam Perjanjian 
Baru. Mari kita mulai dari 1 Korintus 10. Dalam ayat-ayat sebelumnya, 
Allah mendeksripsikan sejarah Israel dan pentingnya hal itu secara rohani. 
Kemudian, Dia mengatakan dalam 1 Korintus 10:11: 
 
Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk 
menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir 
telah tiba. 
 
Ayat ini menuliskan tentang “zaman akhir” (dalam bentuk jamak). Ini 
menarik karena ayat ini tidak mengatakan “zaman akhir” (dalam bentuk 
tunggal) sehingga seolah-olah ada lebih dari satu akhir. Hal ini tidak masuk 
akal hingga kita memahami kata bahasa Indonesia “zaman” juga 
merupakan terjemahan dari kata bahasa Yunani “aion”. Kata ini terkadang 
diterjemahkan menjadi “zaman”, “dunia”, dan juga diterjemahkan sebagai 
“masa”. Mari kita lihat dalam Efesus 1:21: 
 
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan 
kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini 
saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 
 
Kata “dunia” adalah “aion”. Jadi ada dunia yang sekarang dan ada dunia 
yang akan datang. Kita memahaminya karena Alkitab mengatakan bahwa 
ada dunia yang sekarang, tetapi akan ada “dunia baru”. Dikatakan dalam 
Efesus 2:2: 
 
Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini… 
 



Kata kita adalah “jalan”. Kata “dunia” di sini adalah kata yang berbeda, 
yakni “kosmos”. Di sini, ayat ini berbicara tentang “jalan dunia ini”. Kata 
“aion” juga diterjemahkan menjadi “masa” dalam beberapa tempat. Hal itu 
benar-benar membantu saya untuk memahami kata ini dengan lebih baik. 
Gantikan kata “masa” dalam Efesus 2:2: “Kamu hidup di dalamnya, karena 
kamu mengikuti masa dunia ini”. Itu bukanlah dunia itu sendiri, melainkan 
“masa” atau “zaman”. Dikatakan dalam Efesus 2:6-7: 
 
Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan 
memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada 
masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih 
karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap 
kita dalam Kristus Yesus. 
 
Kata “masa” merupakan kata kita, yakni “aion”. Jadi, Allah berbicara 
tentang “masa-masa” yang akan datang. Dia mengatakan bahwa ada 
“akhir” dari masa ini dalam 1 Korintus 10:11, dan ada “masa-masa” yang 
akan datang. Ini adalah kata yang agak sulit untuk dipahami, jadi saya 
ingin kita memahaminya baik-baik. Dikatakan dalam Ibrani 9:26: 
 
Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia (“aion”) 
ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan diri-Nya, 
pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya. 
 
Kata “dunia” adalah “aion”. Sebenarnya kata ini jamak, sehingga ayat ini 
mengatakan bahwa dia muncul “hanya satu kali saja pada zaman akhir”. 
Allah telah dinyatakan pada tahun 33 AD untuk mendemonstrasikan hal-hal 
yang telah Dia lakukan sejak dunia dijadikan. Allah menunjukkan bahwa 
pada tahun 33 AD, saat Yesus muncul, itulah “zaman akhir”. Mengapa 
Tuhan mengatakan bahwa tahun 33 AD adalah “zaman akhir”? 
 
Saya rasa saat kita melihat sejarah Alkitabiah, kita melihat penciptaan 
dunia dan kemudian ada periode waktu air bah – itu adalah periode waktu 
yang berbeda, 6023 tahun dari penciptaan hingga periode air bah pada 



tahun 4991 BC. Kemudian, dari periode air bah, ada sejarah umum yang 
terungkap hingga terbentuknya Israel, saat Allah mulai membahas tentang 
keluarga Abraham. Itu adalah periode waktu lain yang berbeda dari air bah 
hingga Abraham. Kemudian, dari saat terbentuknya bangsa Israel hingga 
Kristus dilahirkan merupakan zaman atau periode waktu lain lagi. Dari 
Kristus, pada tahun 33 AD, kita memiliki awal masa kerja gereja dan 
periode itu berlangsung selama 1.955 tahun. Dan perhatikan bahwa kita 
menyebutnya “masa kerja gereja” dan kata “aion” ini dapat diterjemahkan 
menjadi “masa”. Kita dapat melihat kembali pada sejarah Alkitabiah dan 
kita dapat melihat bahwa Allah memiliki program untuk “masa kerja gereja” 
yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan program untuk masa 
“bangsa Israel”. Sebelum terbentuknya bangsa Israel, Dia membahas 
tentang orang-orang yang berasal dari periode air bah hingga periode 
Abraham. Dan bahkan sebelum periode itu, ada periode lain yaitu periode 
dari penciptaan hingga saat Allah menghancurkan dunia dengan air bah. 
Jadi kita dapat melihat “zaman-zaman” atau “masa-masa” itu. Saya rasa 
“masa-masa” merupakan definisi yang lebih tepat untuk kata aion ini.  
 


