
Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

mempelajari Pembahasan No. 56 dari kitab Wahyu, pasal 14 dan 

kita terus melihat 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. 

 

 Terakhir kali kita melihat bahwa Alkitab memberi preseden 

untuk memahami kata-kata yang tidak terkait dengan waktu 

(seperti cabang, keranjang, lembu atau bulir gandum) sebagai 

"waktu", meskipun kata-kata ini secara harafiah tidak ada 

hubungannya dengan "waktu". Konteksnya sangat jelas bahwa 

Wahyu 14 berbicara tentang Hari Penghakiman dan kita tahu, 

dari Alkitab, bahwa Allah telah mengunci tanggal 21 Mei 2011 

sebagai awal dari Hari Penghakiman. Kita juga tahu bahwa Hari 



Penghakiman adalah jangka waktu yang panjang.  Kita 

mengawalinya dengan mengatakan, itu adalah suatu 

penghakiman spiritual dan sedang dicurahkan pada dunia 

sepanjang “masa itu”, menurut Markus 13:24, yang mengatakan 

"pada masa itu, sesudah siksaan itu ". Pengkhotbah 12, ayat 1 

dan 2, juga berbicara tentang "tahun"; jadi ini adalah dua petunjuk 

yang diberikan Allah bahwa Hari Penghakiman adalah jangka 

waktu yang diperpanjang yang bisa berlangsung selama 

bertahun-tahun. Kemudian kita temukan dalam ayat kita yang 

berbicara tentang "1.600 setadi" bahwa darah mengalir dari 

kilangan pemeras anggur  sampai setinggi "kekang kuda". Ketika 

kita menggunakan kata "hari" untuk kata "setadi",  suatu cara 

yang diperbolehkan oleh Alkitab, kita dapat mengajukan 

pertanyaan, "Apakah mungkin bahwa Allah menunjukkan bahwa 

kehidupan orang fasik ('hidup ada dalam darah') akan 

berlangsung selama 1.600 hari, durasi waktu di mana  mereka 

berada di bawah murka Allah?" 

 



 Jadi kita mulai dari sana; kita tahu awal Hari Penghakiman 

adalah tanggal 21 Mei 2011. Itu adalah hari terakhir dari Masa 

Kesusahan Besar, yang berlangsung tepatnya selama 23 tahun. 

Tanggal 21 Mei 2011 adalah hari ke- 8400 dari periode Masa 

Kesusahan Besar. Apakah tidak menarik bahwa Allah 

membuatnya begitu terkenal, seperti yang kita pahami bahwa 23 

tahun penuh dari Masa Kesusahan Besar mulai pada tanggal 21 

Mei 1988 dan berakhir pada tanggal 21 Mei 2011, dan bahwa itu 

adalah tepatnya berlangsung selama 8.400 hari? Dan jumlah ini 

sangat cocok karena angka "84" memiliki banyak hubungannya 

dengan Masa Kesusahan Besar, seperti yang telah kita lihat pada 

lambang dan kiasan yang digunakan  Allah untuk melambangkan 

Masa Kesusahan Besar: tujuh puluh tahun Masa Kesusahan 

Besar yang dialami Yehuda dari 609 SM ketika Raja Yosia yang 

baik mati sampai tahun 539 SM ketika kerajaan Media dan Persia 

menaklukkan Babel. Itu adalah tujuh puluh tahun dan "70 x 12" 

adalah "840" atau "10 x 84". Angka "10" menunjuk pada 

"kelengkapan" dan angka "84" mengidentifikasi dengan Masa 



Kesusahan Besar. 

 

 Allah juga menggunakan satu periode waktu yang panjang 

lainnya untuk melambangkan Masa Kesusahan Besar pada 

zaman Yusuf, yaitu tentang masa kelaparan selama tujuh tahun. 

Kita membaca dalam penelitian terakhir tentang mimpi Firaun 

mengenai "tujuh ekor lembu" dan "tujuh bulir gandum". Ada yang 

lembu kurus dan buruk yang memakan lembu yang gemuk dan 

batang bulir gandum yang hampa yang memakan bulir gandum 

yang baik. Mereka disamakan dengan tujuh tahun masa 

kelaparan dan kelaparan adalah lambang dari Masa Kesusahan 

Besar. Angka "7" dikali angka "12" (ada 12 bulan dalam satu 

tahun) adalah "84" dan, sekali lagi, Allah menggunakan angka 

"84" dalam hubungan dengan Masa Kesusahan Besar. Kita 

melihat bahwa durasi Masa Kesusahan Besar adalah 8.400 hari 

(tepat sampai harinya). Ini adalah peneguhan dan bukti dari 

Alkitab bahwa Allah benar-benar menunjuk jari-Nya pada tanggal 

21 Mei 2011.  Tanggal ini adalah hari ke-8400 dan tepatnya 23 



tahun dari Masa Kesusahan Besar. Selain itu, hari itu persis 

7.000 tahun sejak air bah yang terjadi pada tahun 4990 SM. 

Ketika Anda menambahkan 4990 dan 2011 dan kemudian Anda 

kurangi 1 (karena tidak ada tahun "nol"), Anda mendapati persis 

7.000 tahun sampai pada hari yang sama dalam kalender  Ibrani 

yang jatuh pada "hari ketujuh belas bulan kedua". Jadi tanggal 21 

Mei 2011 adalah tahun ke-23, hari ke-8400, dan tepatnya 7.000 

tahun sejak air bah, yang juga jatuh persisnya pada "hari ketujuh 

belas dari bulan kedua". Mengapa itu luar biasa? Karena air bah 

(yang melambangkan penghakiman Allah atas dunia) terjadi pada 

"hari ketujuh belas dari bulan kedua" dari kalender Nuh. Ini 

adalah hari dimana Allah menutup pintu bahtera. Demikian juga, 

secara rohani, tepatnya 7.000 tahun kemudian, Allah 

memberitahu bahwa tanggal 21 Mei 2011 dalam kalender Ibrani 

adalah hari ketujuh belas bulan kedua dimana pintu surga ditutup. 

Ini adalah peneguhan yang kuat yang pasti dilakukan Allah. Saya 

tidak tahu siapa yang pintar yang bisa melakukan hal ini.  Pak 

Camping sangat cerdas, namun ia tidak secerdas itu. Tidak ada 



yang akan dapat memanipulasi dan memaksa jadwal waktu dan 

tanggal-tanggal tersebut sesuai seperti potongan-potongan teka-

teki. Ini tidak mungkin. Itu adalah tangan Allah. Allah mengizinkan 

umat-Nya untuk mengetahui bahwa tanggal 21 Mei 2011 adalah 

hari yang sudah ditetapkan. 

 

 Satu hal yang telah kita pikirkan sebelum tanggal 21 Mei 

2011 tiba adalah bahwa Hari Penghakiman akan berlangsung 

selama  "lima bulan".  Ada informasi yang tampaknya 

menunjukkan hal ini. Tepatnya Wahyu, pasal 9, yang berbicara 

tentang "lima bulan".  Lima bulan sejak tanggal 21 Mei 2011 

adalah tanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal tersebut juga 

bertepatan dengan hari terakhir dari hari raya Pondok Daun. Ini 

adalah hari kedua puluh tiga bulan ketujuh menurut kalender 

Ibrani dan kita tahu bahwa Allah harus menggenapi Raya Pondok 

Daun.  Kelihatannya memang begitu meyakinkan dan ini adalah 

bagian dari "jerat" dan bagian dari program pengujian yang hanya 

Tuhan saja yang bisa merancangnya. Itu sangat brilian dalam 



ketepatannya dan bagaimana tampaknya menjadi begitu cocok. 

Kita pikir, "Ada durasi lima bulan dari tanggal 21 Mei sampai pada 

tanggal 21 Oktober yang jatuh tepatnya pada hari terakhir dari 

hari raya Pondok Daun." Masalahnya adalah bahwa 153 hari 

(lima bulan) ditambahkan ke 8.400 hari tidak menghasilkan angka 

spiritual yang signifikan. Jumlah "8553" tidak terurai menjadi 

angka-angka rohani yang signifikan yang mungkin menyebabkan 

kita berpikir bahwa Allah benar meneguhkan pengertian kita 

melalui angka itu. Tidak ada seperti itu. Hanya ada referensi "lima 

bulan" yang kebetulan jatuh pada hari terakhir dari hari raya 

Pondok Daun yang menyebabkan kita berpikir bahwa itulah hari 

yang Allah tentukan. Kita pikir kita telah memiliki kebenaran 

dalam seluruh jadwal waktu: 21 Mei 2011 adalah awal dari Hari 

Penghakiman, periode waktu yang diperpanjang, dan kemudian 

lima bulan kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 akan menjadi 

akhir dunia. 

 

 Ternyata tidak terjadi seperti apa yang kita pikirkan, tetapi 



Allah mendatangkan Penghakiman spiritual pada tanggal 21 Mei 

2011. Kita semua menjadi bingung karena kita tidak tahu apa 

yang akan dilakukan Allah, tetapi orang percaya sejati terus 

mencari dalam Alkitab dan kita memfokuskan perhatian pada 

tanggal 21 Oktober 2011 selama "lima bulan" itu. Kita pikir ya 

memang Allah mendatangkan penghakiman rohani tetapi 

kemudian Allah akan benar-benar menghancurkan dunia secara 

literal pada hari terakhir Hari Raya Pondok Daun untuk 

menggenapi perayaan itu secara rohani.  Namun tanggal 21 

Oktober 2011 tiba dan pergi dan tidak ada yang terjadi. Ini adalah 

satu ujian tambahan yang besar bagi orang-orang yang 

berpegang pada informasi dari Alkitab ini. Sekarang banyak dari 

mereka yakin ajaran-ajaran ini semua salah dan mereka mulai 

berpaling. 

 

 Tetapi umat Allah terus menyelidiki Alkitab karena kalender 

sejarah Alkitabiah masih terkunci pada tanggal 21 Mei 2011. 

Tidak ada yang bergeming di sana, tetapi bagaimana dengan 



tanggal 21 Oktober 2011?  Tidak mungkin ini adalah akhir dunia 

secara "spiritual".  Kita salah tentang tanggal 21 Oktober, tetapi 

apakah kesalahan kita? Kita telah belajar bahwa di Kitab Wahyu 

bahwa semua referensi waktu harus dipahami secara rohani.  

Kalau durasi "lima bulan" dari Wahyu pasal 9 dipahami secara 

harafiah, ini adalah satu-satunya pengecualian. Jadi inilah 

kesalahan kita. “lima bulan” ini harus dipahami secara figuratif, 

seperti "tiga setengah hari" atau "1.260 hari" atau "seribu tahun." 

Semua ini merupakan periode waktu figuratif yang 

melambangkan periode waktu sebenarnya. Oleh karena itu, "lima 

bulan" malambangkan durasi Hari Penghakiman, berapa lamanya 

pun hal itu akan berlangsung. Durasi ini tidak bisa dipahami 

secara harafiah, tetapi Allah menggunakannya untuk membuat 

jebakan. Allah membuatnya sehingga seolah-olah tanggal 21 

Oktober 2011 adalah hari yang ditentukan karena ini adalah hari 

terakhir dari Hari Raya Pondok Daun, hari raya ketiga dan 

terakhir yang harus digenapi. 

 



 Namun, lihatlah, sementara kita terus menyelidiki Alkitab, 

kita telah sampai ke Wahyu, pasal 14, dan Allah memberi kita 

angka "1.600" yang cocok dengan 21 Mei 2011 karena pasal ini 

juga berbicara tentang Hari Penghakiman. Ini adalah hari panen, 

yang merupakan akhir dunia; Ini adalah hari dimana cawan murka 

Allah beralih dari gereja-gereja ke dunia. Pasal ini berbicara 

tentang kejatuhan Babel, yaitu akhir dari tujuh puluh tahun dalam 

sejarah, yang melambangkan akhir dari Masa Kesusahan Besar. 

Jadi semua informasi dalam pasal ini menunjuk pada dimulainya 

Hari Penghakiman dan dalam konteks inilah Allah memberi kita 

angka "1.600" ini. Sehingga kita bertanya, "Apakah mungkin 

bahwa 1.600 hari adalah periode waktu yang sebenarnya dari 

durasi Hari Penghakiman, yang dimulai pada tanggal 21 Mei, 

2011.  Kita melihat angka 1.600 dan kita memiliki "8.400" hari 

sebagai durasi Masa Kesusahan Besar yang membawa kita pada 

tanggal 21 Mei 2011. Kita melihat dua angka ini. Pada satu sisi, 

kita memiliki 8.400 hari penghakiman pada gereja-gereja dan, di 

sisi lain, kita memiliki 1.600 hari periode waktu yang kemungkinan 



besar adalah penghakiman pada dunia. Tentu saja, Anda tidak 

perlu menjadi seorang ahli matematika untuk melihat bagaimana 

angka-angka ini cocok satu sama lain. Bila Anda menambahkan 

"1.600" dan "8.400", Anda mendapatkan angka "10.000".  Anda 

tidak mendapatkan "9.999" dan Anda tidak mendapatkan 

"10.046". Angka-angka yang jumlahnya tidak persis "10.000" tak 

terbatas. Kemungkinan untuk Allah memberikan angka-angka lain 

yang tidak genap 10.000 bisa terus-menerus berlangsung 

sehingga kita tidak akan mampu menjumlahnya bersama-sama 

untuk mendapatkan "10.000 hari" lengkap dari murka Allah. 

 

 Jadi ada 10.000 hari penghakiman, yang terjadi pertama 

pada gereja-gereja selama 8.400 hari (23 tahun) dan kemudian 

cawan murka dialihkan ke dunia, seperti yang dikatakan Allah 

pada dunia, "Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman?" 

(Yeremia 25:29).  Mereka juga harus minum dari cawan itu, tetapi 

seperti Alkitab menunjukkan bahwa ada murka yang lebih besar 

bagi orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, yang 



lebih mengetahui kehendak Allah daripada orang-orang dari 

dunia yang tidak tahu kehendak Allah, jadi durasi penghakiman 

pada orang dunia lebih pendek.  Murka Allah menimpa mereka 

selama 1.600 hari;  semua orang ada di bawah payung murka 

Allah. Ini adalah penghakiman Allah yang terakhir atas umat 

manusia dan itu memang cocok semuanya; cawan murka 

diberikan pertama-tama pada gereja-gereja karena penghakiman 

itu harus dimulai di rumah Allah. Dalam pernyataan itu tersirat 

adanya implikasi bahwa penghakiman akan diselesaikan pada 

bangsa-bangsa dunia dan, oleh karena itu, "10.000 hari" adalah 

jumlah yang melengkapi Penghakiman tersebut. 

 

 Didalam Alkitab, angka-angka adalah merupakan kata-kata. 

Untuk memahami makna spiritual dari angka itu, kita menyelidiki 

makna dari kata itu untuk melihat bagaimana kata itu digunakan 

di tempat lain dalam Alkitab. Misalnya, dikatakan dalam Matius 

25:1 dan 2: 

 



"Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, 

yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai 

laki-laki. Lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana. 

  

 Di sini, Allah berbicara tentang sepuluh gadis dan itu adalah 

"kelengkapan" semua orang yang menanggapi panggilan Injil. 

Kita bisa mengatakan bahwa mereka semua adalah orang  

"Kristen" dalam nama, namun lima dari mereka itu "bodoh" dan 

mereka melambangkan orang yang mengaku sebagai orang 

Kristen yang tidak pernah benar-benar diselamatkan. Tetapi lima 

gadis lainnya adalah "bijaksana" dan mereka melambangkan 

orang-orang percaya sejati yang sudah diselamatkan Allah. 

Mereka semua termasuk dalam angka "10" untuk melambangkan 

"kelengkapan" dari semua orang yang mengaku sebagai orang-

orang percaya. 

 

 Dikatakan dalam Lukas 15: 4 dan 5: 

 



"Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba, 

dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 

yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi 

mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia 

telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan 

gembira 

 

 Ketika ia telah menemukan domba yang hilang, berapa 

banyak domba yang dimilikinya? Ia memiliki "100" ekor atau 

jumlah domba yang lengkap. Dalam pasal yang sama, ia 

mengatakan dalam Lukas 15: 8: 

 

"Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham, 

dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita 

dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia 

menemukannya 

 

 Ketika ia menemukan keping yang hilang, ia memiliki "10" 



keping lagi. Perhatikan kesamaan dalam perumpamaan ini. 

Dalam kedua kasus, mereka kehilangan satu benda, namun 

ketika benda itu ditemukan, itu membentuk jumlah "100" yang 

lengkap atau jumlah "10" yang lengkap. Kita mendapati bahwa 

kelipatan angka 10 dalam Alkitab selalu mempunyai makna 

spiritual "kelengkapan.” Tidak peduli apakah itu "10 " atau "100" 

atau "1000”.  Misalnya, dikatakan dalam Mazmur 50:10: 

 

sebab punya-Kulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan 

di gunung. 

 

 Mengapa Allah mengatakannya dengan cara ini? Mengapa 

Ia mengatakan bahwa beribu-ribu hewan di gunung adalah milik-

Nya? Ia adalah Pembuat dan Pencipta semuanya dan semua 

makhluk adalah milik Allah, jadi mengapa Ia akan membatasi 

hanya untuk beribu-ribu hewan bukit?  Bukankah benar bahwa 

semua hewan di semua bukit di seluruh dunia adalah milik-Nya? 

Ya, itu benar, tetapi untuk mengajarkan kebenaran itu, Allah 



membuat pernyataan "beribu-ribu hewan di gunung", adalah 

milik-Nya. Allah menyatakannya "kelengkapan" tentang apa yang 

terlihat dalam pandangan.  Semua hewan di atas gunung di 

seluruh dunia adalah milik Allah. 

 

 Ketika kita membaca tentang Tuhan Yesus Kristus yang 

datang untuk menghakimi pada Hari Penghakiman, Alkitab 

memberitahu kita bahwa Ia datang bersama orang-orang kudus 

dan mereka akan menghakimi dunia. Dikatakan dalam Yudas 

1:14: 

 

Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah 

bernubuat, katanya: "Sesungguhnya Tuhan datang dengan 

beribu-ribu orang kudus-Nya 

 

 Apakah Anda berpikir bahwa Allah akan datang hanya 

dengan  “sepuluh ribu orang kudus-Nya" atau Ia datang dengan 

semua orang kudus yang tertulis di dalam Kitab Kehidupan Anak 



Domba? Ia datang dengan seluruh pasukan umat pilihan, tetapi 

mereka dilambangkan oleh frase "beribu-ribu orang kudus-Nya" 

dan ada bukti tentang hal ini dalam Zakharia 14:5: 

 

Maka tertutuplah lembah gunung-gunung-Ku, sebab lembah 

gunung itu akan menyentuh sisinya; dan kamu akan melarikan 

diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi 

pada zaman Uzia, raja Yehuda. Lalu TUHAN, Allahku, akan 

datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia 

 

 Di sini, ayat itu tidak mengatakan "sepuluh ribu orang kudus-

Nya," namun mengatakan, “semua orang kudus”. Jika Anda 

membaca Zakharia 14: 5 dan kemudian Anda membaca Yudas, 

ayat 14, kedua ayat ini berbicara tentang Kristus yang datang 

pada Hari Penghakiman dengan umat-Nya, namun demikian ayat 

yang satu mengatakan, "beribu-ribu" dan ayat lainnya 

mengatakan, "semua orang kudus." Ini mengajar kita bahwa 

ketika Allah menggunakan angka "sepuluh ribu"  atau "beribu-



ribu”, itu adalah kiasan untuk melambangkan kelengkapan dari 

apa yang sedang dibicarakan. 

 

 Izinkan saya memberikan satu contoh lagi dari Wahyu, pasal 

20, ketika Allah Yesus mengikat Iblis. Dikatakan dalam Wahyu 

20: 2 dan 3: 

 

ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia 

mengikatnya seribu tahun lamanya, lalu melemparkannya ke 

dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan 

memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan 

bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; 

kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu 

lamanya 

 

Kemudian dikatakan dalam Wahyu 20: 7: 

 



Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan 

dari penjaranya, 

 

 Iblis di-ikat di kayu salib pada tahun 33, jadi apakah ia 

dilepaskan setelah "seribu tahun" literal pada tahun 1033? Anda 

mungkin percaya bahwa beberapa umat Allah pada  waktu itu 

"bersiaga" dan mereka berpikir, "Ini pasti tahunnya."  Itu bisa 

dimengerti. Kadang-kadang kita dapat membuat kesalahan 

dengan mengambil angka yang merupakan suatu referensi 

waktu, terutama dalam Kitab Wahyu, dan berpikir mungkin angka 

itu merupakan referensi waktu harafiah. Banyak orang akan 

berjaga-jaga pada tahun 1033 karena Iblis dilepaskan, namun 

kemudian tiba tahun 1034, kemudian tahun 1035 dan kemudian 

tahun 1100 dan tahun 1200; jadi sekarang sudah jelas bahwa itu 

pasti bukanlah masa "seribu tahun" harafiah. Tentu saja, karena 

kesalahan, ada teolog yang menuliskan tafsiran tentang apa yang 

dianut gereja-gereja dan mereka berpikir bahwa ini adalah 

beberapa periode waktu di masa depan di mana Iblis akan diikat.  



Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Kristus di kayu salib 

dan bagaimana Alkitab menegaskan bahwa itu adalah saat Iblis 

di-ikat.  Tetapi ketika kita memahami, kita menyadari, sekali lagi, 

bahwa referensi waktu dalam Kitab Wahyu harus dipahami 

secara rohani dan, oleh karena itu kita mengerti bahwa ini adalah 

durasi lengkap tentang pengikatan si Iblis, yang ternyata adalah 

selama 1.955 tahun, dari salib pada tahun 33 sampai tanggal 21 

Mei 1988, akhir dari masa kerja gereja. Iblis kemudian dilepaskan 

dan masuk ke dalam jemaat dunia sebagai suatu senjata yang 

menghancurkan di tangan Allah. 

 

 Sekali lagi, angka "seribu" menggambarkan kelengkapan, 

sama seperti angka "10.000", "100" atau "10". Jadi ketika kita 

menambahkan 1.600 hari pada 8.400 hari kita mendapatkan 

"10.000 hari" sebagai hari penghakiman. Ini menunjuk pada 

penghakiman Allah yang lengkap.  Kita tidak perlu 

mempermasalahkannya lagi. Ini menunjukkan bahwa pada hari 

terakhir (dan ada kemungkinan kuat bahwa itu akan terjadi pada 



tanggal 7 Oktober 2015), penghakiman Allah akan diselesaikan.  

Itulah tepatnya apa yang sudah kita selidiki dan temukan dari 

Firman Allah, Alkitab. Hari yang sudah ditentukan dimana Allah 

akan menyelesaikan Penghakiman terhadap seluruh penduduk 

bumi yang dimulai pada gereja-gereja.  Semuanya menunjuk 

pada tanggal 7 Oktober 2015, yang juga adalah hari terakhir dari 

hari raya Pondok Daun. Itu adalah hari yang sebelumnya kita pikir 

akan terjadi pada tanggal 21 Oktober 2011, hari terakhir dari hari 

raya Pondok Daun, seperti yang kita tahu bahwa hari raya itu 

harus digenapi. Namun apakah Anda melihat bagaimana Allah 

melakukan "kemahiran tangan" untuk memasang perangkap dan 

jerat untuk mencobai semua orang yang mengatakan bahwa 

mereka adalah umat-Nya? Ia membiarkan hari itu, tanggal 21 

Oktober 2011 untuk tidak menjadi hari penghakiman, tetapi 

kemudian ia membawa sejarah melalui masa lengkap selama 

1.600 hari dalam Hari Penghakiman dan segera kembali ke hari 

yang sama, yaitu hari terakhir dari Perayaan Hari Pondok Daun. 

 


