
Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

mempelajari Pembahasan No. 57 dari kitab Wahyu, pasal 14 dan 

kita akan terus melihat ke dalam 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. 

 

 Dalam penelitian terakhir kita telah melihat bagaimana 

angka "10.000" tercapai ketika kita menambahkan 8.400 hari 

Masa Kesusahan Besar dengan periode 1.600 hari penghakiman.  

Angka itu ditambahkan sehingga melengkapi jumlah "10.000 

hari". Ini adalah angka yang ideal bagi Allah untuk melengkapi 

pencurahan murka-Nya, sebagaimana pertama-tama Ia 

memberikan "cawan murka-Nya" pada gereja-gereja dan 

kemudian ke bangsa-bangsa di dunia. Juga, baru pada tanggal 7 

Oktober 2015 hari ke-10.000 itu akan tiba. Hari itu juga 



merupakan hari ke-1600. Dengan kata lain, 7 Oktober 2015 

adalah "empat puluh" yang ke-40 sejak tanggal 21 Mei 2011 dan 

tanggal 7 Oktober 2015 adalah hari ke-10.000 sejak 

penghakiman dimulai pada rumah Allah pada tanggal 21 Mei 

1988. Dengan sendirinya, itu membuat 7 Oktober 2015 menjadi 

tanggal yang sangat penting dan menarik. 7 Oktober adalah hari 

ke-10.000 dari awal penghakiman. 6 Oktober 2015 adalah hari 

ke-"9.999" dan Oktober 8 adalah hari ke-"10.001".  Hanya 7 

Oktober 2015 itulah hari ke-10.000, jadi kita akan bertanya-tanya 

apakah mungkin bahwa Allah akan menyelesaikan penghakiman 

yang Ia mulai pada gereja dan jemaat dunia. Tentu saja, 

penyelesaian terakhir dari penghakiman pada dunia adalah 

kehancuran dunia ini, kehancuran literal dan fisik yang akan 

terjadi setelah hari ke-1.600 penghakiman spiritual. Kemudian 

akan ada kehancuran sempurna dan terakhir pada dunia ini dan 

alam semesta dan pemusnahan semua orang yang tidak 

diselamatkan dari dunia dan hanya Allah dan umat pilihan-Nya 

yang akan tetap bertahan, ketika perhatian beralih ke masa 



depan dalam kekekalan. 

 

 Satu hal lain yang sangat penting tentang 7 Oktober 2015 

adalah bahwa hal itu juga merupakan hari terakhir dari Hari Raya 

Pondok Daun. Ingatlah bahwa itu merupakan titik signifikan 

tentang tanngal 21 Oktober 2011 dimana hari ini adalah "lima 

bulan" sejak tanggal 21 Mei dan hari ini juga adalah hari terakhir 

dari hari raya Pondok Daun. Tetapi sekarang Allah telah memberi 

kita satu angka dalam konteks "panen" dan hari raya Pondok 

Daun dan hari raya penuaian yang diadakan secara bersamaan. 

Jadi ketika kita mengatakan bahwa ini adalah hari terakhir dari 

hari raya Pondok Daun, hari ini juga merupakan hari terakhir dari 

hari raya panen. Dalam konteks itu Allah memberi kita angka 

"1.600.” Jika kita menambahkan angka ini pada hari yang 

diberikan Allah sebagai awal dari Hari Penghakiman, yaitu 

tanggal 21 Mei 2011,  kita terkejut karena hari ini jatuh pada 

tanggal 7 Oktober 2015.  Ini adalah satu hari yang sangat khusus, 

karena ini adalah hari terakhir dari hari raya Pondok Daun. Hari 



ke-1600 adalah "40 x 40" atau penyelesaian dari masa pengujian 

umat-Nya. Itu juga merupakan hari ke-10.000 sejak penghakiman 

dimulai, karena 8.400 ditambah 1.600 sama dengan 10.000. 

 

 Namun kemudian kita menyadari bahwa hari itu juga akan 

terjadi pada hari terakhir "panen" dan konteks Wahyu pasal 14 

adalah panen pada akhir dunia. Hari itu juga adalah hari terakhir 

dari hari raya Pondok Daun, hari raya ketiga dan terakhir yang 

dikatakan Alkitab harus digenapi dan hari raya ini hanya dapat 

dipenuhi melalui kehancuran dunia. Alasannya adalah karena 

Allah menghubungkan hari terakhir dari hari raya Pondok Daun 

dengan bahasa Alkitab lainnya yang mengidentifikasi dengan hari 

terakhir di akhir dunia. Kita akan membahasnya sebentar lagi, 

tetapi ingatlah bahwa Allah telah menggenapi perayaan-perayaan 

lainnya, yaitu Hari Raya Paskah dan Hari Raya Pentakosta. 

Kedua hari raya ini, ditambah dengan Hari Raya Pondok Daun, 

adalah tiga perayaan utama di mana Tuhan mengatakan semua 

laki-laki dari anak-anak Israel harus tampil di hadapan-Nya di 



tempat yang akan Dia pilih. Secara rohani, Allah telah 

menggenapi makna Hari Paskah ketika Kristus tergantung di kayu 

salib pada Hari Paskah. Dan, secara rohani, Allah telah 

menggenapi makna Hari Raya Pentakosta pada tahun 33, ketika 

kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bahwa ketika “tiba 

hari Pentakosta” Roh Kudus dicurahkan dan Allah mulai menginjili 

dunia melalui gereja-gereja dan jemaat . Hari raya ketiga dan 

terakhir, terutama "hari terakhir"  dari Hari Raya  Pondok Daun 

berkaitan dengan akhir zaman. Kita mendapati frase "akhir 

zaman" delapan kali di dalam Alkitab. Dua kali digunakan 

sehubungan dengan Hari Raya Pondok Daun. Kita menemukan 

frase itu disebutkan sekali dalam Nehemia 8:18 dan 19: 

 

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. 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 

 

 Kata "pondok-pondok" adalah "pondok daun".  Dalam ayat 

18, dikatakan, "dari hari pertama sampai hari terakhir “ dan 

karena Alkitab memiliki begitu banyak penekanan pada akhir 

dunia ini, Anda akan berpikir bahwa frase "hari terakhir” (atau 

“akhir zaman”) akan ditemukan dibanyak tempat, tetapi kita hanya 

menemukan frase ini delapan kali dalam Alkitab.  Frase ini 

ditemukan satu kali dalam Perjanjian Lama, di sini di Nehemia, 

berkaitan dengan hari terakhir dari hari raya Pondok Daun. 

 

 Juga, dalam Perjanjian Baru Allah menggunakan frase untuk 

merujuk, sekali lagi, untuk hari terakhir dari Hari Raya Pondok 

Daun, dalam Yohanes 7:37: 

 



Dan pada akhir zaman, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus 

berdiri dan berseru: "Barangsiapa haus, baiklah ia datang 

kepada-Ku dan minum 

 

 Beberapa orang telah mencoba untuk menunjuk pada ayat 

ini untuk mengatakan, "Nah, Anda lihat, Allah masih harus 

menyelamatkan karena Kristus meminta orang-orang untuk 

datang pada-Nya dan minum. Ini adalah sebuah pesan bahwa 

keselamatan masih tersedia sampai akhir zaman."  Namun, jika 

kita mematuhi perintah Allah dan menyelidiki Kitab Suci untuk 

mencari bahasa yang sama, kita mendapati bahwa dalam 

konteks akhir dunia ini dan penciptaan langit dan bumi yang baru 

dalam Wahyu pasal 21, Allah membuat pernyataan serupa 

dengan apa yang baru saja kita baca dalam Yohanes 7:37. 

Dikatakan dalam Wahyu 21:1: 

Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab 

langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan 

laut pun tidak ada lagi. 



 

Lalu ia berkata dalam Wahyu 21: 4-6: 

 

Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan 

maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau 

ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu 

telah berlalu." 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 

 

 Dalam konteks ini di mana Allah berkata, "Semuanya telah 

terjadi," dan rencana-Nya bagi dunia ini telah selesai dan ini 

adalah waktu untuk Allah memberikan pada umat-Nya tubuh 

kebangkitan baru dan menciptakan langit baru dan bumi yang 



baru, mengapa Allah mengatakan "Orang yang haus akan Kuberi 

minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan”? 

Jawabannya adalah karena umat Allah akan minum dari air 

kehidupan untuk selama-lamanya di masa depan kekekalan; itu 

adalah suatu panggilan untuk minum dari kebenaran Tuhan 

Yesus Kristus dan itu adalah sesuatu yang akan dilakukan umat 

Allah sampai selama-lamanya - tidak akan pernah ada satu saat 

dimana kita telah dipuaskan dari kehausan itu dan kita tidak perlu 

lagi meminumnya. Jadi ini adalah saat yang sempurna bagi 

Kristus untuk mengatakan, seperti yang kita baca di Yohanes 

7:37,  "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu," 

(ayat ini mengacu pada pesta pada hari raya Pondok Daun) 

"Yesus berdiri dan berseru: "Barangsiapa haus, baiklah ia datang 

kepada-Ku dan minum.”  Kemudian Allah menghancurkan dunia, 

seperti yang akan kita lihat ketika kita mempelajari frase, “hari 

terakhir” atau "akhir zaman.” Allah akan menggenapi hal-hal yang 

telah dijanjikan-Nya diseluruh Kitab Suci, seperti yang telah 

dijanjikan pada umat-Nya bahwa hari terakir atau akhir zaman 



akan datang. Pada saat itu umat-Nya akan datang pada Allah 

Tuhan Kristus dan "minum" dari Dia dan memperoleh kepenuhan 

sukacita, kepenuhan kebenaran dan kepenuhan Allah dan belajar 

dari Allah. Mengenal Dia adalah hidup yang kekal. Umat Allah 

akan "minum" dari mata air yang kekal pada akhir zaman. 

 

 Sangat menarik bahwa dari delapan acuan tentang "akhir 

zaman" dalam Alkitab, tujuh di antaranya ditemukan dalam Kitab 

Yohanes dalam Perjanjian Baru (dan satu di Nehemia). Marilah 

kita membaca 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 

 

 Ini perlu ditegaskan kembali bahwa tanggal 21 Mei 2011 

adalah awal dari Hari Penghakiman, ini juga berarti bahwa 

tanggal itu adalah awal dari "akhir zaman".  Ini adalah Hari 



Penghakiman yang diperpanjang atau akhir zaman yang 

diperpanjang.  Tanggal 21 Mei 2011 adalah awal dari "akhir 

zaman" dan tanggal 7 Oktober 2015 adalah hari terakhir dari 

"akhir zaman.” Firman Allah menghakimi orang-orang yang tidak 

diselamatkan di "akhir zaman,” selama seluruh periode ini. 

 

 Pada saat Lazarus akan dibangkitkan, Tuhan menggunakan 

kesempatan itu untuk berbicara dengan Marta. Dikatakan dalam 

Yohanes 11:23: 

 

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. 

 

 Itu adalah pernyataan yang benar. Kebangkitan adalah 

"akhir zaman" dari keberadaan bumi.  Kemungkinan besar kita 

sedang menjalani periode 1.600 hari dalam hari penghakiman, 

yang semuanya termasuk sebagai "akhir zaman", tetapi 



kebangkitan akan terjadi pada hari terakhir dari periode akhir 

zaman ini. 

 

 Kita mendapati frase "akhir zaman" empat kali dalam 

Yohanes pasal 6. Dikatakan dalam Yohanes 6:39: 

 

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 

 

Lalu ia berkata dalam Yohanes 6:44: 

 

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 

 

 Kemudian, akhirnya, ia mengatakan dalam Yohanes 6:54: 

 



Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia 

mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia 

pada akhir zaman 

 

 Ada empat acuan untuk frase "akhir zaman" dalam Kitab 

Yohanes dan ayat-ayat ini mengatakan bahwa kebangkitan akan 

terjadi pada "akhir zaman" dan penghakiman juga terjadi pada 

akhir zaman seperti apa yang sudah kita baca bahwa "firman ... 

akan menjadi hakimnya di akhir zaman." Kita tidak bisa 

meluputkan bagaimana Allah menggunakan bahasa ini (dan Ia 

sering melakukan hal ini di dalam Alkitab) dimana Ia memberikan 

beberapa ayat untuk membuat beberapa poin: "akhir zaman" 

adalah hari kebangkitan; "Akhir zaman" adalah Hari 

Penghakiman. Kemudian Ia menggunakan frase yang sama 

dengan satu cara yang lain untuk membantu kita belajar bahwa 

hari kebangkitan dan Hari Penghakiman berkaitan erat dengan 

Hari Raya Pondok Daun dan "akhir zaman".   Dua kali frase ini 

digunakan dalam hubungan dengan Hari Raya Pondok Daun, 



yaitu hari raya besar ketiga yang masih harus digenapi. Sekali 

lagi, pada Hari Paskah, Allah menggenapi pesta itu secara 

rohani.  Pada masa "buah sulung", Allah menggenapi Hari Raya 

Pentakosta secara rohani. Jadi kita menduga bahwa pada Hari 

Raya Pondok Daun ("hari terakhir" dari pesta itu), Allah akan 

menggenapi makna dari pesta itu. Inilah tujuan-Nya untuk 

menulis tentang perayaan itu dalam Alkitab dan untuk 

mengidentifikasinya dengan akhir dunia. Makna rohani dari 

perayaan itu akan digenapi ketika Allah menghancurkan dunia, 

sehingga kita dapat melihat bahwa tanggal 7 Oktober 2015 

(bukan hari lain) adalah hari ke-40 dari "40" sejak tanggal 21 Mei 

2011, dan hari ke-10.000 dari total hari penghakiman sejak 

tanggal 21 Mei 1988, dan "hari terakhir" dari hari raya Pondok 

Daun. Hal ini akan terjadi pada hari itu, bukan hari sebelum atau 

hari lain. Ini adalah "hari terakhir,” hari ke-10.000, dan terjadi 

pada hari terakhir dari perayaan itu ketika Yesus berseru, 

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

Dapatkah kita melihat panggilan Allah yang mulia pada umat-Nya 



pada waktu itu?  Ini adalah akhirnya waktu ketika semua hal yang 

ditulis selesai dan digenapi. Kemudian kita akan mengalihkan 

perhatian kita dan masuk ke dalam sukacita Tuhan dan melihat 

pada masa depan abadi yang mulia indah yang  sudah 

disediakan bagi umat-Nya. 

 

 Kita akan terus melanjutkan, meskipun kita bisa 

menghabiskan lebih banyak waktu untuk membahas beberapa 

hal yang telah kita baca dalam kitab Wahyu, pasal 14,  tetapi kita 

tidak ada banyak waktu lagi. Kita sudah dekat sekali pada tanggal 

7 Oktober 2015. Kita harus terus melanjutkan. Sangat baik jika 

kita terus berada dalam kehendak Allah, untuk menyelesaikan 

pembahasan dalam Kitab Wahyu sebelum hari itu tiba.  


