
Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

mempelajari Pembahasan No. 55 dari kitab Wahyu, pasal 14 dan 

kita membaca Wahyu 14:20: 

 

Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan 

itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 

dua ratus mil 

 Terjemahan literal dari frase “dua ratus mil” adalah “1.600 

setadi”. Marilah kita berbicara tentang "1.600 setadi". Seperti 

kebanyakan dari Anda mengetahuinya, EBible Fellowship telah 

melihat kemungkinan bahwa "1.600 setadi" dipahami sebagai 

"1.600 hari".  Sesungguhnya kemungkinan besar bahwa dalam 

penulisan Wahyu pasal 14 dan penekanannya yang kuat pada 

Hari Penghakiman, Tuhan telah menempatkan suatu "angka" 

yang mengungkapkan durasi atau panjangnya Hari 

Penghakiman. Angka ini adalah "1.600" dan dikatakan sebagai 



"seribu enam ratus setadi" jauhnya darah mengalir dari kilangan 

sampai setinggi "kekang kuda".  Mengapa Allah memberikan kita 

sesuatu angka dan mengapa angka ini? Ini adalah angka yang 

spesial dalam beberapa aspek yang berbeda, karena cocok dan 

selaras sempurna dengan beberapa informasi lain yang telah kita 

pelajari dari Alkitab. 

 

 Sebelum kita berbicara tentang itu dan sebelum kita melihat 

betapa baik dan rapinya angka  "1.600" cocok dengan jadwal 

waktu Allah secara keseluruhan untuk penghakiman pada akhir 

dunia, marilah kita mengajukan sebuah pertanyaan yang saya 

tahu banyak orang bertanya-tanya tentang hal itu dan ingin tahu. 

 Dapatkah kita secara sah memahami "1.600 setadi" 

mewakili "1.600 hari"? Apakah itu diperbolehkan? Apakah Allah 

mengizinkan jenis penafsiran seperti itu? 

 

 Satu-satunya cara kita bisa memberikan respons ialah 

dengan membuktikannya dari Alkitab itu sendiri? Jadi apa yang 



harus kita lakukan adalah untuk mencari jawabannya dari Alkitab, 

karena kritik mengatakan bahwa "1.600 setadi" bukanlah 

referensi waktu. Tampaknya angka ini berkaitan dengan "jarak" 

dari satu titik ke titik lain dan kita melihat bahwa ketika kita 

melihat bagaimana Allah menggunakan kata "setadi", ketika Ia 

mencatat bahwa jarak Betania kira-kira "lima belas setadi" dari 

Yerusalem atau bahwa Emaus adalah "enam puluh setadi" dari 

Yerusalem, dan seterusnya; itu adalah jarak. Memang benar 

bahwa diperlukan waktu untuk berjalan dari satu tempat ketempat 

lain, tetapi, "setadi" biasanya bukanlah suatu ungkapan "waktu". 

Misalnya, itu bukan kata "hari", "jam", "minggu”, "menit”,"tahun”, 

atau "bulan”, atau banyak kata yang digunakan Allah untuk 

mengekspresikan waktu. Jadi kita bisa bertanya mengapa Allah 

tidak hanya menggunakan istilah "1.600 hari".  Ada dua alasan. 

 

1) Kita tahu Allah menyembunyikan kebenaran dalam Alkitab. Ini 

adalah bagaimana Ia menulis Alkitab. Inilah sebabnya Ia menulis 

Alkitab dalam perumpamaan. Anda harus mengungkapkan 



informasi dan menggali ke dalam Firman. Allah terutama sekali 

ingin menyembunyikan informasi mengenai durasi waktu untuk 

Hari Penghakiman, karena banyak doktrin lain yang tersembunyi 

yang berkaitan dengan Hari Penghakiman. Doktrin tentang 

"Neraka" memiliki banyak hubungan dengan Hari Penghakiman. 

Apakah hari ini akan datang pada satu hari atau apakah 

penghakiman itu akan dilakukan di bumi selama satu rentang 

waktu tertentu, yang memungkinkan banyak bahasa Alkitab di 

mana kita membaca bahwa orang yang tidak diselamatkan akan 

mengalami "ratap dan kertak gigi" atau ayat Kitab Suci lain yang 

menyiratkan bahwa ada periode siksaan. Hari Penghakiman yang 

diperpanjang cocok dengan semua ayat Kitab Suci lainnya. 

Sebaliknya, pemahaman bahwa Kristus akan datang dalam 

penghakiman pada satu hari dan langsung dunia akan 

dilenyapkan tidak dapat dijelaskan atau diselaraskan dengan 

ayat-ayat Kitab Suci ini. 

 

2) Sebuah alasan lain mengapa Allah tidak menyatakannya 



secara langsung sebagai "1.600 hari" adalah karena tidak ada 

tempat lain dalam Kitab Wahyu di mana periode waktu yang 

diberikan itu merupakan periode waktu ‘harafiah”.  Misalnya, 

ketika Allah berbicara tentang "tiga setengah hari" dimana kedua 

saksi itu tergeletak mati di jalan-jalan, itu bukanlah "tiga setengah 

hari" secara harafiah.  Dari ayat-ayat lain dalam Alkitab kita bisa 

menyimpulkan bahwa tiga setengah hari melambangkan durasi 

2.300 hari atau enam tahun lebih sedikit. Ketika Allah berbicara 

tentang "1.260 hari" bahwa perempuan itu melarikan diri ke 

padang gurun, Ia mengacu pada seluruh masa kerja gereja, yang 

mencakup ratusan dan ratusan tahun. Ketika kita membaca 

dalam Kitab Wahyu bahwa Iblis terikat selama "seribu tahun" itu 

adalah angka figuratif yang melambangkan masa kerja gereja 

selama 1.955 tahun. Tidak ada satu contoh dari referensi jadwal 

waktu ini yang menjadi harafiah dan itu adalah kesalahan kita 

sebelumnya tentang "lima bulan" dalam kitab Wahyu, pasal 9. 

 



 Tidak ada contoh dalam Kitab Wahyu di mana "referensi 

waktu" bersifat harafiah. Kita tidak bisa memahaminya seperti 

persis seperti yang dinyatakan. Angka-angka itu semua 

melambangkan satu durasi waktu yang sebenarnya. Kita telah 

mempelajari hal ini tentang periode "lima bulan" itu.  Setelah kita 

melewati 21 Oktober 2011, kita menyadari bahwa "lima bulan" 

tidak mungkin bersifat harafiah. Angka itu juga merupakan kiasan, 

seperti "tujuh bulan" tabut perjanjian yang dirampas orang Filistin 

adalah sebuah kiasan yang melambangkan waktu lengkap dari 

Masa Kesusahan Besar, yang sebenarnya berlangsung selama 

23 tahun. Jadi, juga, "lima bulan" melambangkan waktu yang 

lengkap dari Hari Penghakiman.  Angka ini tidak memberitahu kita 

secara harafiah berapa lama penghakiman itu akan berlangsung, 

tetapi itu adalah suatu kiasan yang melambangkan keseluruhan 

periode, betapa lamanya hal itu berlangsung. Dengan demikian 

"lima bulan" selaras dengan semua ayat lain dalam Kitab Wahyu 

sebagai periode waktu yang figuratif. Tidak ada satu angka pun 

dalam kitab Wahyu yang harafiah. 



 

 Jika Allah mengatakan "1.600 hari" dalam ayat kita dalam 

Wahyu 14:20, maka kita mungkin cenderung untuk melihat itu 

secara rohani dan kita harus mencari suatu jangka waktu lain 

yang akan menjadi "hari yang sebenarnya". Jadi ini adalah 

sebuah alasan baik mengapa Allah tidak menggunakan kata 

“hari”, tetapi Ia mengatakan, "1.600 setadi", yang tidak ada 

hubungannya dengan waktu. Ketika kita menggali ayat ini dan 

menyelidiki Kitab Suci dan ketika Allah membuka pemahaman 

kita tentang betapa signifikannya angka itu dan betapa 

sempurnanya angka itu, cocok dengan durasi Masa Kesusahan 

Besar, maka kita dapat melihat bahwa "1.600 setadi" sebenarnya 

melambangkan "1.600 hari”. Jadi inilah makna spiritual dari frase 

1600 setadi.  Hal ini tidak seperti referensi waktu dalam ayat-ayat 

lain, dimana perlu dipahami sebagai periode waktu yang berbeda. 

Dengan kata lain, "1.600 hari" adalah durasi yang sebenarnya, 

yang dilambangkan dengan "1.600 setadi". 

 



 Tetapi, sekali lagi, di mana di dalam Alkitab dasar kebenaran 

kita untuk melakukan hal ini? Marilah kita kembali ke kitab 

Kejadian dan kita akan membaca dalam Kejadian, pasal 40, 

tentang Yusuf. Dia adalah orang yang sangat setia pada Allah 

dan taat pada Allah bahkan di keadaan yang paling sulit 

sekalipun. Ia dilemparkan ke dalam penjara dan sementara di 

penjara ia diberi tugas mengawasi tahanan lainnya karena ia 

disukai oleh tahanan-tahanan lainnya karena fakta bahwa ia 

dikasihi Allah. Allah memberinya karunia untuk melihat kehidupan 

orang lain. Kita membaca dalam Kejadian 40: 6-8: 

 

Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera 

dilihatnya, bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada 

pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama 

dengan dia dalam rumah tuannya itu: "Mengapakah hari ini 

mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya: "Kami 

bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." 

Lalu kata Yusuf kepada mereka: "Bukankah Allah yang 



menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu 

kepadaku. 

 

 Penting untuk kita mengingat bahwa “Bukankah Allah yang 

menerangkan arti mimpi?” Allah mampu menafsirkan firman-Nya 

dan Allah mampu memberikan sebuah definisi atau tafsiran untuk 

sesuatu ayat dalam Firman-Nya yang kita pikir tidak ada 

hubungannya dengan cara apa pun. Kalau kita memikirkan hal-

hal secara "alami", kita tidak akan tiba pada penafsiran  yang 

sama. Namun Allah adalah Allah dan Alkitab adalah sebuah Kitab 

di mana Allah telah menyembunyikan banyak kebenaran di 

dalamnya. Kristus berbicara dalam perumpamaan untuk 

mengajarkan bagaimana kita bisa memahami Firman Allah, 

Alkitab.  Kita harus menggunakan metodologi Allah, terutama 

dalam hubungan dengan "1.600 setadi". 

 

 Selanjutnya dikatakan dalam Kejadian 40: 9-12: 

 



Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada 

Yusuf, katanya: "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di 

depanku. Pohon anggur itu ada tiga carangnya dan baru saja 

pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-

tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada 

piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala 

Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata 

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

artinya tiga hari 

 

 Yusuf memberikan tafsiran, namun milik siapakah 

"penafsiran" itu? Penafsiran itu adalah milik Allah. Kemudian 

selanjutnya dikatakan dalam Kejadian 40:12: 

 

. . . ketiga carang itu artinya tiga hari 

 

 Sekarang, bagaimana itu mungkin? Juru minuman memiliki 



mimpi dan ia melihat tiga cabang dan Yusuf menafsirkan cabang 

melambangkan hari - setiap cabang untuk sehari. Kemudian 

Yusuf menjelaskan apa yang akan terjadi dalam tiga hari. Juru 

minuman itu akan diangkat dan dikembalikan ke jabatannya. Juru 

roti pada saat ini berbesar hati karena ia mendengar penafsiran 

yang positif, sehingga ia menceritakan mimpinya pada Yusuf. 

Dikatakan dalam Kejadian 40: 16-19: 

 

Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, 

berkatalah ia kepadanya: "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku 

menjunjung tiga bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada 

berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi 

burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas 

kepalaku." Yusuf menjawab: "Beginilah arti mimpi itu: ketiga bakul 

itu artinya tiga hari; dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan 

engkau, tinggi ke atas, dan menggantung engkau pada sebuah 

tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari 

tubuhmu. 



 Ini adalah tafsiran yang mengerikan, namun itu benar. 

Memang terjadi bahwa dalam waktu tiga hari juru roti itu dibunuh 

oleh Firaun. Tetapi apa yang kita lihat adalah bagaimana Allah 

menggunakan hal-hal yang merupakan kata-kata "bukan-waktu" 

untuk melambangkan waktu. Dalam kasus juru minuman, itu tiga 

cabang. Dalam kasus juru roti, itu adalah tiga keranjang. 

Tafsirannya adalah "tiga keranjang tiga hari"; jadi, setiap 

keranjang melambangkan sehari. Tiga cabang juga 

melambangkan tiga hari. 

 

 Dalam Kejadian, pasal 41, juru minuman telah dikembalikan 

ke jabatannya dan lupa tentang Yusuf selama beberapa tahun. 

Namun sekarang Firaun terganggu oleh beberapa mimpinya. Kita 

menduga bahwa Allah-lah yang memberi Firaun mimpi-mimpi ini 

sehingga menimbulkan masalah yang besar dalam pikiran Firaun 

- ia harus tahu apa makna mimpinya, namun  tidak ada seorang 

pun di kerajaannya yang bisa menafsirkannya. Kemudian juru 

minuman itu mengingat akan kesalahannya dan ingat bahwa ada 



seorang Ibrani di penjara yang telah menafsirkan mimpi juru 

minuman dan juru roti. Jadi Yusuf dipanggil dan dikatakan dalam 

Kejadian 41:15-28: 

 

Berkatalah Firaun kepada Yusuf: "Aku telah bermimpi, dan 

seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah 

kudengar tentang engkau: hanya dengan mendengar mimpi saja 

engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun: "Bukan 

sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan 

kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun 

kepada Yusuf: "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil; 

lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang 

gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang 

di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar tujuh 

ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk 

bangunnya dan kurus badannya; tidak pernah kulihat yang 

seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk 

itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula. 



Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah 

masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun 

tandanya: bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu 

terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari 

satu tangkai tujuh bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi 

kemudian tampaklah juga tumbuh tujuh bulir yang kering, kurus 

dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ketujuh 

bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, 

tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya 

kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Firaun: "Kedua mimpi tuanku 

Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku 

Firaun apa yang hendak dilakukan-Nya. Ketujuh ekor lembu yang 

baik itu ialah tujuh tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu 

ialah tujuh tahun juga; kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu 

yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya tujuh 

tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu 

oleh angin timur itu; maksudnya akan ada tujuh tahun kelaparan. 



Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku 

Firaun: Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa 

yang hendak dilakukan-Nya. 

 

 Saya akan berhenti membaca di situ, meskipun ini adalah 

catatan sejarah yang indah dan salah satu kisah yang lebih indah 

yang ditemukan dalam Alkitab. Untuk tujuan kita, kita berupaya 

untuk melihat apakah ada dasar kebenaran Alkitabiah untuk 

mengambil kata seperti "setadi" dan memahaminya sebagai 

"hari". Apa yang kita lihat ketika Yusuf menafsirkan mimpi juru 

minuman, juru roti dan Firaun? Sejauh ini, dalam Kitab Kejadian, 

menurut penafsiran Allah, "tiga cabang" melambangkan "tiga 

hari".  Allah berkata bahwa "tiga keranjang" melambangkan "tiga 

hari".  Allah mengatakan bahwa "tujuh bulir gandum yang berisi 

dan baik” melambangkan "tujuh tahun kelimpahan" dan "tujuh 

bulir gandum yang kering, kurus, dan layu" melambangkan "tujuh 

tahun masa kelaparan”. Demikian juga, Allah mengatakan bahwa 

"tujuh ekor lembu gemuk" melambangkan "tujuh tahun masa 



kelimpahan" dan "tujuh lembu yang kurus dan buruk" 

melambangkan "tujuh tahun masa kelaparan". 

 

 Jadi marilah kita mengajukan pertanyaan, seperti yang kita 

ajukan dalam Wahyu pasal 14, ayat 20.  Apakah hubungan  

cabang dan keranjang dan lembu dan bulir gandum dengan 

waktu? Jawabannya adalah, "Sama sekali tidak ada." Dari 

keempat kata tersebut, semuanya adalah bukan kata-kata 

tentang waktu; semuanya adalah kata-kata yang tidak ada 

hubungannya dengan waktu. Dalam memberikan mimpi-mimpi 

itu, bukankah Allah bisa langsung memberikan durasi pada mimpi 

juru minuman, yaitu tiga hari, atau mimpi juru roti, tiga hari,  atau 

mimpi Firaun tujuh tahun? Allah bisa saja memberikan referensi 

waktu yang sebenarnya dalam mimpi mereka, tetapi ada tujuan 

khusus kenapa Ia memberikan mimpi di mana Ia memakai 

barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan waktu dan Ia 

menggunakan Yusuf untuk menafsirkannya sebagai "waktu" 

dalam setiap kasus. Ini memberi kita preseden Alkitab untuk 



memahami bahwa mungkin Allah memberikan satu kata dengan 

makna yang berbeda. Memahami Alkitab sama seperti 

memahami sebuah mimpi dan, kenyataannya, Allah memberi 

mimpi pada beberapa penulis dari Kitab Suci dan mereka menulis 

mimpi itu yang merupakan wahyu ilahi. Ini adalah salah satu cara 

di mana Allah membawa wahyu ilahi yang tercatat dalam Firman-

Nya, Alkitab. Ketika kita mempelajari Alkitab, Firman Allah, kita 

memiliki preseden dalam Kitab Kejadian. 

 

 Saya baru-baru berbicara dengan seseorang yang punya 

teman seorang pengacara.  Saya berkata, "Kau tahu, Alkitab 

adalah Kitab Undang-Undang. Alkitab adalah seperti sebuah  

Kitab Hukum dan kita harus menyelidiki Alkitab, sama seperti 

yang dilakukan pengacara ketika mereka menghadapi satu kasus 

dan mereka ingin mengetengahkan suatu poin tertentu; mereka 

menyelidiki kasus-kasus hukum di masa lalu yang serupa dan 

mereka mencoba untuk menemukan "preseden". Mereka 

mencoba untuk menemukan kasus yang diadili di pengadilan di 



mana sebuah preseden hukum diteguhkan. Pengacara akan 

menggunakan preseden dan mengajukannya dalam pengadilan 

untuk membantu kasus mereka. Itu adalah idenya ketika kita 

mempelajari Alkitab.  Kita mendapati bahwa Allah sendiri 

memberi penafsiran tentang kata yang tidak berhubungan dengan 

waktu sebagai "waktu" (seperti tiga cabang). Jadi fakta ini 

memberi kita preseden dan dasar kebenaran Alkitabiah untuk 

memahami frase "1.600 setadi" sebagai “1.600 hari”. 

 Dalam konteks kitab Wahyu, pasal 14, Allah memaparkan 

panen akhir di dunia dan Hari Penghakiman. Hari Penghakiman 

ini sedang berjalan selama "1.600 hari" sejak Mei 21 Mei 2011, 

periode itu akan berakhir pada hari raya panen, pada tanggal 7 

Oktober 2015. Dengan penafsiran setadi sebagai hari, ayat-ayat 

menjadi cocok dan selaras. Dengan adanya preseden yang baru 

saja kita lihat dalam kitab Kejadian, Alkitab mengatakan bahwa 

kita dapat maju. Ini pada dasarnya adalah apa yang sedang kita 

cari. Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan gagasan bahwa 

"1.600 setadi" melambangkan "1.600 hari".   


