
 

 

        Kemungkinan Besar  

            7 Oktober 2015 Adalah 

         HARI KIAMAT 

 

SERI TRAKTAT NO. 3 - HIDUP DI HARI PENGHAKIMAN  

Saat Anda membaca judul traktat ini pertanyaan pertama yang 

muncul di benak Anda mungkin: mengapa tanggal tersebut? 

 Jawaban terhadap pertanyaan itu berkaitan erat dengan 

sebuah tanggal lain yang sudah sangat akrab bagi dunia: 21 Mei 

2011. Tanggal yang disampaikan pada orang-orang di dunia 

sebagai Hari Penghakiman! 

 Dalam pamflet Alkitab kami sebelumnya yang berjudul: 

"Penghakiman Spiritual Mulai Tanggal 21 Mei 2011", kami 

menunjukkan kecenderungan Allah untuk mendatangkan 

penghakiman spiritual; penghakiman atas umat manusia di 



Taman Eden; penghakiman Allah atas Tuhan Yesus Kristus di 

Taman Getsemani; dan penghakiman atas gereja-gereja korporat 

di seluruh dunia. Ini semua merupakan penghakiman spiritual dan 

dalam mewujudkan suatu penghakiman spiritual di dunia (mulai 

tanggal 21 Mei 2011), Tuhan mengikuti pola alkitabiah ini. 

 

SITUASI DAN KEADAAN DARI PENGHAKIMAN  

Pada tanggal 21 Mei 2011, Alkitab menunjukkan bahwa Allah 

telah menutup pintu surga: 

 

Lukas 13:24  "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu! 

Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk masuk, 

tetapi tidak akan dapat.  

25 Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan 

berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata: Tuan, 

bukakanlah kami pintu! dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu: Aku 

tidak tahu dari mana kamu datang. 

 



 Alkitab juga menggambarkan penghakiman spiritual yang 

didatangkan Allah pada hari itu dengan ungkapan bahasa yang 

menggambarkan cahaya Injil yang akan padam: 

 

Matius 24:29  "Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan 

menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan 

berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang 

 

 Penyebaran Injil keselamatan telah sering dilambangkan 

dalam Alkitab sebagai sungai yang mengalir. Tetapi Firman Allah 

menyatakan bahwa air ini telah berubah menjadi darah begitu 

Hari Penghakiman dimulai: 

 

Wahyu 16:3: Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas 

laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah 

segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. 

4 Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai 

dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah 

 



 Juga, gambaran dalam Injil tentang air yang menjadi kering 

digunakan dalam Kitab Suci: 

 

Wahyu 16:12  Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke 

atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah 

jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur 

 

 Untuk mengatakan dengan jelas, melalui semua lambang 

dan kiasan Alkitab (pintu surga ditutup, cahaya matahari, bulan, 

dan bintang-bintang dipadamkan, dan berubahnya air menjadi 

darah atau air yang kering), ada satu tema konsisten yang terus 

muncul, yaitu bahwa Allah telah mengakhiri program 

keselamatan-Nya. Ia berhenti menyelamatkan orang pada 

tanggal 21 Mei 2011. Situasi dan keadaan dari penghakiman 

spiritual di dunia ini adalah bahwa keselamatan telah berakhir. 

Allah tidak lagi menyelamatkan siapa pun juga di mana pun di 

dunia. 

 



PENGHAKIMAN DIMULAI DI RUMAH ALLAH SELAMA 8400 

HARI 

Untuk beberapa waktu kita tahu bahwa Allah memulai program 

penghakiman akhir zaman-Nya dengan terlebih dahulu 

mendatangkan penghakiman pada gereja-gereja dan jemaat 

Perjanjian Baru di seluruh dunia: 

 

1 Petrus 4:17  Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, 

dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.  

 

 Penghakiman Tuhan di gereja-gereja (karena ketidaksetiaan 

mereka) mulai tanggal 21 Mei 1988. Pendalaman yang saksama 

dari kalender sejarah Alkitab menunjukkan bahwa jadwal waktu 

untuk penghakiman Allah atas gereja-gereja akan berlangsung 

selama 23 tahun, tepat pada hari yang sudah ditetapkan, yakni 

sejak tanggal 21 Mei 1988 hingga tanggal 21 Mei 2011. Periode 

23 tahun ini juga tepatnya meliputi 8400 hari. Salah satu bukti 

utama bahwa 21 Mei 2011 akan menjadi Hari Penghakiman yang 



sudah ditentukan ada hubungannya dengan masa  penghakiman 

selama 23 tahun yang menimpa gereja-gereja (juga dikenal 

sebagai Masa Kesusahan Besar) yang berakhir pada hari itu. 

 Karena kita sudah mengetahui jadwal waktu untuk 

penghakiman spiritual di gereja-gereja akan berlangsung selama 

23 tahun, maka yang menjadi pertanyaan utamanya ialah: berapa 

lama penghakiman spiritual Allah atas dunia akan berlangsung? 

Jika kita dapat menentukan durasi penghakiman yang dimulai 

pada tanggal 21 Mei 2011, maka kita dapat mengetahui waktu 

untuk akhir dunia. 

 Suatu penelitian menyeluruh dari Alkitab mengungkapkan 

hanya ada satu kemungkinan yang serius. Sejumlah besar bukti 

alkitabiah yang menunjuk pada tanggal 7 Oktober 2015 

menjadikan hari itu sebagai hari yang paling memungkinkan 

untuk disimpulkan sebagai akhir dari masa penghakiman yang 

panjang yang dimulai sejak tanggal 21 Mei 2011; dan hari itu 

akan menjadi akhir dunia. 

 



PENGHAKIMAN DI DUNIA TERUS BERLANGSUNG SELAMA 

1600 HARI 

Di beberapa bagian dari Alkitab, Allah berbicara tentang murka-

Nya atas gereja-gereja di dunia, dan kemudian memberikan 

informasi mengenai waktu masa peralihan dari penghakiman 

yang menimpa gereja korporat ke pengadilan umum dari seluruh 

umat manusia yang tidak diselamatkan.  Kita melihat ini 

merupakan rencana penghakiman akhir zaman dua berganda 

yang diketengahkan dalam kitab Yeremia: 

 

Yeremia 25:29:  Sebab sesungguhnya di kota yang nama-Ku telah 

diserukan di atasnya Aku akan mulai mendatangkan malapetaka; masakan 

kamu ini akan bebas dari hukuman? kamu tidak akan bebas dari hukuman, 

sebab Aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi, 

demikianlah firman TUHAN semesta alam 

 

 Allah mulai mendatangkan malapetaka (penghakiman) di 

kota yang disebut dengan nama-Nya (gereja Kristen) dan 



kemudian Ia menyatakan bahwa Ia akan mengerahkan pedang 

(penghakiman) pada semua penduduk bumi. Sekali lagi, kita telah 

tahu selama beberapa waktu bahwa penghakiman yang dimulai 

pada gereja-gereja akan berlangsung selama 23 tahun (8400 

hari). Tetapi berapa lama penghakiman Allah akan berlanjut pada 

penduduk bumi? 

 

 Kitab Wahyu menyajikan pada kita dengan sebuah pasal 

yang sarat dengan rincian penghakiman terakhir Allah terhadap 

umat manusia. Kita mendapati bahwa hari yang mengerikan itu 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Wahyu 14:10:  maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang 

disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa 

dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di 

depan mata Anak Domba 

 

Hari Penghakiman selanjutnya disebut sebagai masa panen: 



 

Wahyu 14:14: Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan 

di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah 

mahkota emas di atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di tangan-Nya. 

15 Maka keluarlah seorang malaikat lain dari Bait Suci; dan ia berseru 

dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu: 

"Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk 

menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak." 

16 Dan Ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabit-Nya ke atas 

bumi, dan bumi pun dituailah 

 

 Kita tidak terkejut bahwa Allah menggambarkan 

penghakiman terakhir-Nya dengan menggunakan gambaran 

panen. Walaupun begitu, Tuhan sebelumnya mengatakan pada 

kita dalam perumpamaan tentang Seorang Penabur bahwa 

panen berhubungan dengan hari kiamat: 

 

Matius 13:38  ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan 

dan lalang anak-anak si jahat 



39 Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah 

akhir zaman dan para penuai itu malaikat 

 

 Kembali pada bagian yang berbicara tentang panen dan 

akhir dunia di Wahyu pasal 14. Kita mendapati pernyataan yang 

luar biasa ini pada akhir pasal ini: 

 

Wahyu 14:19  Lalu malaekat itu menyembatkan sabitnya itu ke bumi, serta 

mengumpulkan buah anggur bumi itu, sambil mencampakkan dia ke dalam 

irikan yang besar, yaitu murka Allah; 

14:20 dan buah anggur itu diirik orang di luar negeri; maka darah pun 

mengalirlah dari dalam irikan itu setinggi kang di mulut kuda, sejauh seribu 

enam ratus setadi (dikutip dari Alkitab versi Terjemahan Lama) 

 

 Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah sedang 

menghukum orang yang tidak diselamatkan dengan memeras 

darah kehidupan mereka sementara mereka diinjak-injak dalam 

kilangan murka-Nya. Alkitab mengatakan pada kita bahwa hidup 

ada di dalam darah (Imamat 17:11). Darah dari orang yang tidak 



diselamatkan mengalir keluar dari alat pemeras anggur dan terus 

keluar sampai 1600 setadi jauhnya (1 setadi =1/8 mil, itulah 

sebabnya dalam Alkitab Indonesia versi Terjemahan Baru jarak 

ini disebutkan 200 mil). Kita bertanya-tanya mengapa Allah 

sampai harus menyatakan jarak aliran darah tersebut. Apakah 

ada suatu signifikansi dengan angka 1600? Apakah mungkin 

bahwa Firman Allah mengungkapkan jadwal waktu untuk periode 

hari Penghakiman yang diperpanjang melalui ungkapan bahasa 

ini? Bagaimanapun,  Alkitab mengatakan kehidupan ada di dalam 

darah. Mungkinkah bahwa panjangnya aliran darah mereka yang 

mengalir sejak Allah mulai memeras darah dari kehidupan orang-

orang jahat di dunia sebenarnya mengacu pada sisa waktu dari 

keberadaan mereka di dunia ini sementara menderita murka 

Allah? 

 

 Tetapi seseorang mungkin berkata, "Setadi tidak ada 

kaitannya dengan waktu. Setadi berkaitan dengan jarak dan 

bukan waktu."  Itu benar, tetapi kita harus ingat ini adalah Firman 



Allah, Alkitab, dan Ia secara konsisten berbicara melalui 

perumpamaan. Marilah kita lihat sebuah contoh Alkitab di mana 

Allah menafsirkan kata yang bukanwaktu sebagai waktu: 

 

Kejadian 40:8  . . .  Lalu kata Yusuf kepada mereka: "Bukankah Allah yang 

menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." 

:9 Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, 

katanya: "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. 

10 Pohon anggur itu ada tiga carangnya dan baru saja pohon itu bertunas, 

bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang 

ranum. 

11 Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas 

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

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

artinya tiga hari; 

13 dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan 

mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau 

akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika 

engkau jadi juru minumannya. 



 

 Dalam kisah ini Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman itu 

mengenai tiga cabang itu berarti tiga hari. Sekarang kita dapat 

mengajukan pertanyaan: apa hubungannya antara cabang 

dengan waktu? Dan jawabannya adalah tidak ada hubungannya 

sama sekali. Sebuah cabang bukanlah sehari, namun demikian, 

Allah masih menerapkan makna spiritual untuk masing-masing 

cabang sehingga mereka mewakili waktu satu hari. 

 Demikian juga, kita secara bebas mengakui bahwa setadi 

tidak memiliki hubungan dengan hari. Namun laporan dalam 

Kejadian pasal 40 (serta catatan Alkitab lainnya) menetapkan 

preseden Alkitab untuk memahami kata-kata bukanwaktu (seperti 

cabang) untuk mewakili periode waktu. Oleh karena itu, 1.600 

setadi dapat dianggap sebagai 1600 hari. Jika kita menjalani 

1600 hari sejak 21 Mei 2011, maka kita akan tiba pada tanggal 7 

Oktober 2015. Kita sekarang memiliki sebuah jalur waktu yang 

membawa kita ke tanggal 7 Oktober 2015. Pertanyaannya 

adalah: apakah Alkitab menyajikan bukti tambahan yang 



mendukung hari tersebut sebagai tanggal untuk hari Kiamat? 

 

40 X 40 = 1600 (WAKTU PENGUJIAN BERAT BAGI UMAT 

ALLAH) 

Sebelum kita membahas alur waktu 1600 hari yang sampai pada 

tanggal 7 Oktober 2015 dan bukti lebih lanjut untuk mendukung 

bahwa hari itu menjadi hari kiamat, sebuah aspek penting dari 

angka 1600 pertama-tama harus ditunjukkan. Angka 1600 dapat 

dipecah menjadi "40 x 40".  Angka "40" dalam Alkitab adalah 

angka yang mengidentifikasi dengan ujian. Misalnya, orang Israel 

mengembara 40 tahun di padang gurun, dan Allah menyebut 

waktu itu sebagai  'waktu pencobaan' (Ibrani 3: 8). Dan tentu saja, 

banyak dari kita yang akrab dengan periode Kristus berada dalam 

pencobaan: 

 

Matius 4:1  Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai 

Iblis. 



2 Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, 

akhirnya laparlah Yesus. 

 

 Kita mendapati bahwa Yesus dicobai Iblis selama 40 hari 

dan 40 malam. Penyelidikan yang saksama dari Kitab Suci 

mengungkapkan bahwa ini adalah aplikasi kiasan spiritual yang 

diberikan Allah untuk angka 40. Angka 40 menunjukkan 

pengujian atau percobaan. Hal ini sangatlah signifikan karena kita 

telah belajar bahwa memang Allah berencana untuk 

meninggalkan orang-orang sudah diselamatkan-Nya (umat 

pilihan) di bumi untuk hidup berdampingan dengan orang  yang 

sedang dihukum oleh Allah (yaitu orang-orang yang tidak 

diselamatkan). 

 

Yesaya 24:6  Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan 

penduduknya akan mendapat hukuman; sebab itu penduduk bumi akan 

hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit 

1 Tesalonika 4:15  Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita 



yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali 

tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal 

 

 Tetapi mengapa Allah akan meninggalkan umat-Nya di 

dunia pada masa pencurahan murka-Nya atas orang-orang 

jahat? Ada beberapa alasan, tetapi salah satu alasan yang 

sangat penting adalah bahwa Allah menempatkan umat-Nya 

untuk menguji iman mereka melalui percobaan api, menguji 

mereka untuk melihat apakah mereka benar-benar sudah 

diselamatkan: 

 

1 Petrus 1:7  Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian 

imanmu -- yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang 

diuji kemurniannya dengan api -- sehingga kamu memperoleh puji-pujian 

dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-

Nya 

1 Korintus 3:11 Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan 

dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 



12 Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, 

batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, 

13 sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari 

Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan 

bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 

 

 Alkitab menyatakan pada kita bahwa Allah telah 

menghukum orang-orang yang tidak diselamatkan di bumi sejak 

tanggal 21 Mei 2011 dan, secara bersamaan, melalui angka 

1600, Alkitab juga mengungkapkan bahwa Allah telah mencobai 

dengan sangat berat terhadap semua orang yang dianggap 

sebagai orang percaya sejati. 7 Oktober 2015 akan menjadi hari 

ke-1600 sejak tanggal 21 Mei 2011 dan, oleh karena itu, 

pengujian akan berakhir pada hari itu. 

KESELURUHAN 10.000 HARI PENGHAKIMAN: 

PENGHAKIMAN ALLAH YANG SEMPURNA 

Salah satu bukti terbesar yang membuktikan bahwa 7 Oktober 

2015 akan menjadi hari di mana Allah menyelesaikan 



penghakiman-Nya atas orang-orang yang tidak diselamatkan di 

bumi melibatkan jumlah hari kumulatif dari kedua penghakiman  

spiritual. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Allah 

menghakimi jemaat dunia selama periode Masa Kesusahan 

Besar selama 8400 hari. Seperti yang telah kita pelajari dalam 

Wahyu pasal 14, pasal yang menekankan panen akhir dari dunia 

ini dan memberi kita angka "1600", angka 1600 berfungsi dengan 

sangat baik dengan angka 8400. Sesungguhnya keduanya begitu 

dekatnya seperti tangan dengan sarung tangan: 

 

8400 hari (penghakiman dimulai pada gereja/Masa Kesusahan 

Besar) + 1.600 hari (kemungkinan durasi penghakiman di seluruh 

dunia) = 10.000 hari (total penghakiman pada orang-orang jahat). 

 

Sama seperti dengan angka "40", pencarian dari Alkitab 

mengungkapkan bahwa angka "10" (atau kelipatan 10 seperti 

100, 1.000 atau 10.000) memiliki suatu makna spiritual. Makna 

spiritual untuk angka "10.000" adalah keseluruhan. Hal ini dapat 



dilihat dengan sangat baik melalui ayat berikut dalam Mazmur: 

 

Mazmur 50:10  sebab punya-Kulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu 

hewan di gunung. 

 

 Allah berkata Ia memiliki beribu-ribu hewan di gunung. 

Apakah Allah cuma memiliki ribuan hewan? Atau apakah Ia 

memiliki semua hewan di semua gunung? Tentu saja, karena Dia 

adalah Allah, maka Ia memiliki segala sesuatu. Ia memiliki semua 

ternak di semua bukit di dunia ini. Untuk mengatakan dengan 

cara lain, Ia memiliki "keseluruhan" dari semua ternak. 

 

 Dalam pencarian kita untuk mengetahui durasi Hari 

Penghakiman kita telah berupaya untuk mengetahui kapan Allah 

akan menyelesaikan penghakiman-Nya di dunia ini. 1600 hari 

sejak 21 Mei 2011 membawa kita pada jumlah keseluruhan hari 

ke-10.000 sebagai puncak terakhir dari Hari Kiamat sejak 

penghakiman dimulai di rumah Allah pada tanggal 21 Mei, 1988. 



7 Oktober 2015 adalah hari ke-10.000. Dan kemungkinan besar 

hari itu akan menjadi saat di mana Allah akan menyelesaikan 

program penghakiman akhir zaman-Nya dan juga untuk 

menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia 

ini. 

 

7 OKTOBER 2015 MERUPAKAN HARI TERAKHIR DARI HARI 

RAYA PONDOK DAUN  

Sejauh ini, kita telah melihat bahwa Allah memberikan kita angka 

"1600" dalam konteks hari penghakiman dalam Wahyu pasal 14. 

Kita juga telah melihat bahwa angka 1.600 dapat dipecah menjadi 

angka "40 x 40" yang sangat menarik.  Selain itu, angka 1.600 

cocok dengan 8400 hari untuk mendapatkan jumlah hari 

penghakiman 10.000. Ini berarti bahwa 7 Oktober 2015 

menyimpulkan periode ke-40 dari jumlah 40 hari sejak 21 Mei 

2011 dan juga akan menjadi hari ke-10.000 secara keseluruhan 

sejak penghakiman dimulai pada gereja-gereja pada tanggal 21 

Mei 1988. Informasi ini saja membuat 7 Oktober 2015 mencuat 



keluar dari semua tanggal lain, tetapi sementara kita terus 

mencari bukti-bukti alkitabiah lain, kita menemukan sesuatu yang 

luar biasa. 7 Oktober 2015 juga kebetulan menjadi hari terakhir 

dari hari raya Pondok Daun. Ini adalah hari ke-23 bulan ke-7 

dalam kalendar Ibrani. Ini adalah hari yang sudah disisihkan Allah 

bagi orang-orang untuk pulang kembali ke rumah setelah 

mengikuti hari raya Pondok Daun: 

 

2 Tawarikh 7:9  Pada hari yang kedelapan mereka mengadakan 

perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah 

selama tujuh hari, dan perayaan Pondok Daun selama tujuh hari. 

10 Pada hari yang kedua puluh tiga, bulan ketujuh, disuruhnya bangsa 

itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira 

atas kebaikan yang telah dilakukan TUHAN kepada Daud, kepada Salomo, 

dan kepada orang Israel, umat-Nya. 

 

 Allah memberikan tiga perayaan utama dalam Perjanjian 

Lama. Hari raya Paskah secara rohani digenapi oleh Kristus 



dengan pergi ke salib pada saat Paskah. Hari Raya Pentakosta 

secara rohani digenapi dengan pencurahan Roh Kudus (lihat 

Kisah Para Rasul pasal 2) pada saat hari raya itu dirayakan; dan 

akhirnya, hari raya ketiga dan terakhir yang masih memerlukan 

penggenapan secara rohani adalah Hari Raya Pondok Daun. 

Penggenapan spiritual dari hari raya ini akan berlangsung pada 

akhir dunia. 

 

 Frase "hari terakhir" hanya muncul delapan kali dalam 

Alkitab. Dalam dua tempat dari delapan tempat tersebut, kita bisa 

melihat penjelasan tentang hari terakhir dari hari raya Pondok 

Daun: 

 

Nehemia 8:19  Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, 

dari hari pertama sampai hari terakhir. Tujuh hari lamanya mereka 

merayakan hari raya itu .  .   . 

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

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



Ku dan minum! 

 

 Dalam enam tempat lain hari terakhir mengacu pada akhir 

keberadaan dunia ini (di sini beberapa contoh dari 

penggunaannya): 

 

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. 

6:40 Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang 

melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan 

supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. 

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 

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 

 



 Kita melihat dari ayat-ayat di atas bahwa kebangkitan umat 

pilihan (melalui kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang 

yang masih hidup) terjadi pada hari terakhir. Ini juga merupakan 

waktu Firman Allah akan menghakimi umat manusia. Hal ini 

terjadi 1600 hari sejak 21 Mei 2011 dan keseluruhan 10.000 hari 

sejak penghakiman dimulai di gereja-gereja juga merupakan hari 

terakhir dari hari raya Pondok Daun. Dan oleh karena itu hari ini 

adalah hari yang utama bagi Allah untuk membangkitkan umat-

Nya dan untuk menyelesaikan penghakiman mereka yang tidak 

diselamatkan melalui penghancuran akhir dan pemusnahan. 

 

7 OKTOBER 2015 JUGA HARI PANEN/PENUAIAN TERAKHIR  

Satu hal terakhir yang harus kita lihat adalah bahwa 7 Oktober 

2015 juga merupakan hari terakhir dari hari raya panen. Hari raya 

panen (dikenal sebagai Hari Raya Penuaian) adalah sebuah hari 

raya yang diadakan bersamaan dengan hari raya Pondok Daun: 

 

Imamat 23:34  "Katakanlah kepada orang Israel, begini: Pada hari yang 



kelima belas bulan yang ketujuh itu ada hari raya Pondok Daun bagi 

TUHAN tujuh hari lamanya 

39 Akan tetapi pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu pada 

waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan 

bagi TUHAN tujuh hari lamanya;  

 

 Yang tidak kurang luar biasanya ialah bahwa Alkitab 

memberi kita angka (1600), dalam Wahyu pasal 14, yaitu dalam 

konteks panen akhir pada akhir dari dunia ini; dan ketika kita 

menjalani 1.600 hari dari awal hari penghakiman pada tanggal 21 

Mei 2011, kita datang pada satu hari (7 Oktober 2015) yang 

merupakan hari terakhir dari panen di penanggalan Alkitab 

(Ibrani). Oleh karena itu kita berani mengatakan bahwa pada hari 

itu ada kemungkinan besar bahwa Allah akan mengumpulkan ke 

surga hasil yang berharga dari semua orang yang telah 

diselamatkan-Nya dan menyelesaikan penghancuran dari semua 

orang yang tidak diselamatkan-Nya. 
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