
 

 



PRAKATA 

 

 
Isi buku ini diambil sepenuhnya dari hasil riset dan tulisan 

Bapak Paul Grevas yang dapat diunduh di 

http://bloodmoonscoming.com, dengan sedikit perubahan dan 

pengurangan agar lebih mudah dipahami. 

Sejujurnya, kami sangat terkejut ketika membaca tulisan 

dari hasil riset beliau. Kami terkagum-kagum karena Biblical 

Blood Moon Tetrad 2014-2015 dan blood moon maupun 

gerhana matahari yang berkaitan dengan itu ternyata memiliki 

pola yang simetris sempurna. Hal itu tentunya bukan karena 

kebetulan! 

Kami setuju dengan Bapak Grevas bahwa melalui Biblical 

Blood Moon Tetrad yang simetris sempurna, Tuhan ingin 

mendemonstrasikan kuasa-Nya sehingga manusia sadar 

bahwa di kolong langit ini tidak ada yang seperti Allah. Dan 

juga, kita sebagai anak-anak-Nya yakin bahwa Bapa di sorga 

mampu menjaga dan memelihara kita dalam kondisi apa pun. 

Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang 

dapat kamu anggap serupa dengan Dia? (Yesaya 40:18). 

 

Selain itu, Biblical Blood Moon Tetrad yang simetris 

sempurna tersebut sesungguhnya merupakan tanda yang 



nyata dari Allah Bapa kita yang menginginkan agar anak-anak-

Nya tidak tidur, tetapi harus bangun sebab waktunya sudah 

amat sangat dekat. 

Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui 

keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi 

kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan 

sudah lebih dekat bagi kita dari pada waktu kita menjadi 

percaya. (Roma 13:11). 

 

Yang terpenting, Biblical Blood Moon Tetrad yang simetris 

sempurna tahun 2014-2015 itu, sama seperti 7 Biblical Blood 

Moon Tetrad yang telah terjadi sebelumnya, merupakan tanda 

bahwa akan terjadi sesuatu yang besar, yang penting, bahkan 

yang luar biasa.  

Oleh karena itu, hendaklah kita semua bangun dari tidur 

kita. Sebagai pribadi, marilah kita mempersiapkan diri kita. 

12Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu 

marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan 

dan mengenakan perlengkapan senjata terang! 13Marilah kita 

hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam 

pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan 

hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14Tetapi 

kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan 

senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk 

memuaskan keinginannya. (Roma 13:12-14). 



Sebagai gembala, marilah kita mempersiapkan domba-

domba kita. 

Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, 

jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan 

kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari 

keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. (1Petrus 5:2). 

 

Soli Deo Gloria, 

 

Tim Penulis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANDA LANGIT YANG SEMPURNA       

DARI TUHAN 

 
 

Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2014-2015 akan 

dan telah terjadi tanda-tanda langit seperti berikut. 

 

 

Ada seorang ahli statistik Yunani yang bernama Paul 

Grevas. Ia mempelajari Biblical Blood Moon Tetrad, yaitu 

empat gerhana bulan total (bulan seperti darah) yang terjadi 

secara berurutan dan keempatnya terjadi tepat pada hari raya 

bangsa Israel, dimana pada tahun pertama maupun tahun 

kedua terjadi 2 gerhana bulan total pada hari raya Paskah dan 

hari raya Pondok Daun.  

Dalam penyelidikannya, Paul Grevas menggunakan data 

dari NASA, karena di sana terdapat data-data gerhana bulan 

maupun gerhana matahari selama 6.000 tahun, yaitu mulai dari 

3.000 tahun sebelum Masehi sampai 3.000 tahun sesudah 

Masehi. 



Secara ilmu statistik, kemungkinan terjadinya Biblical 

Blood Moon Tetrad adalah satu kali dalam 1,85 x (10)139, yaitu 

1,85 x 1 dengan 139 buah “0”. Sebagai perbandingan, 1 juta 

adalah (10)6 = 1.000.000, 1 miliar adalah (10)9 = 1.000.000.000 

dan 1 triliun adalah (10)12 = 1.000.000.000.000.  Jadi, jika 

kemungkinan terjadinya Biblical Blood Moon Tetrad adalah 1 

kali dalam 1,85 x (10)139, bisa dikatakan bahwa kemungkinan-

nya amat sangat kecil dan bisa diabaikan sehingga bila Biblical 

Blood Moon Tetrad terjadi, hal tersebut terjadi bukan karena 

kebetulan.  

Perhitungan kemungkinan itu belum termasuk jika pada 

Biblical Blood Moon Tetrad tersebut ditambahkan lagi gerhana 

matahari yang jatuh pada hari raya bangsa Israel lain, seperti 

yang terjadi di tahun 2014-2015. Ketika terjadi Biblical Blood 

Moon Tetrad 2014-2015, terjadi juga dua gerhana matahari 

yang jatuh pada hari raya bangsa Israel lainnya.  

Paul Grevas mempelajari bahwa Biblical Blood Moon 

Tetrad berikutnya baru akan terjadi lagi pada tahun 2.582-

2.583 Masehi atau hampir 570 tahun lagi.  

Bila kita melihat dunia saat ini: 

• Makin meningkat ancaman nuklir karena makin banyak 

negara yang memilikinya. 

• Makin meningkat seks bebas, perkawinan sejenis dan 

aborsi.  



• Makin serakah dan tidak bermoral sebagian besar 

manusia.  

• Makin jahat dan hilang kasih akan sesama manusia dan 

lainnya. 

Maka rasanya tidak mungkin Tuhan Yesus datang 570 tahun 

lagi. 

Sejak 3.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan saat 

ini telah terjadi tujuh kali Biblical Blood Moon Tetrad. Yang 

menarik sekali, ternyata setiap kali Biblical Blood Moon Tetrad 

terjadi, hal tersebut selalu berhubungan dengan sesuatu yang 

besar yang berkaitan dengan bangsa Israel. 

 

Fenomena Alam Luar Biasa 

Biblical Blood Moon Tetrad yang pertama didahului 

dengan suatu fenomena alam yang luar biasa.  

 

 



Gambar A:  Terdapat 2 gerhana bulan total di tahun 32 dan 2 gerhana 

bulan parsial di tahun 33 Masehi. Terjadi 2 gerhana bulan total 

sebelum dan sesudah keempat gerhana bulan tersebut. Selain itu, 

terjadi juga gerhana matahari total pada hari raya Paskah tahun 33 M. 

 

Tanda-tanda langit itu berkaitan dengan peristiwa 

penyaliban Tuhan Yesus yang terjadi pada hari raya Paskah 

tahun 33 M. 

Jika dibandingkan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 (gambar 8 A): 

• Terdapat 2 gerhana bulan total pada tahun 32 M dan 2 

gerhana bulan parsial pada tahun 33 M. 

• Pada tahun 32 M terjadi bulan seperti darah pada hari 

raya Paskah dan Pondok Daun. 

• Pada tahun 33 M terjadi gerhana bulan parsial pada hari 

raya Paskah dan Pondok Daun. 

• Hanya terdapat 2 gerhana bulan total yang terjadi 

sebelum dan sesudah gerhana bulan tetrad. 

• Tidak terdapat 4 gerhana matahari parsial yang terjadi 

sebelum dan sesudah gerhana bulan tetrad. 

 

Pada tanggal 3 April tahun 33 M yang bertepatan dengan 

hari raya Paskah terjadi gerhana matahari total (gelap total) 

sesuai dengan Lukas 23:44-45,  



Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu kegelapan 

meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga, sebab matahari tidak 

bersinar. 

 

Biblical Blood Moon Tetrad Pertama 

 

 

 
Gambar 1:  Biblical Blood Moon Tetrad tahun 162-163 M.  Terjadi 3 

gerhana bulan total sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 3 

gerhana bulan total setelahnya. 

 

Pada tahun terjadinya tanda-tanda langit tersebut, 

terdapat peristiwa tersebarnya bangsa Israel ke benua Eropa 

karena dianiaya oleh Kaisar Romawi, Marcus Aurelius 

Antoninus. 

Jika dibandingkan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 (gambar 8A): 



• Terdapat 3 gerhana bulan total sebelum dan 3 gerhana 

bulan total sesudah Biblical Blood Moon Tetrad. 

• Tidak terdapat 4 gerhana matahari parsial sebelum dan 4 

gerhana matahari parsial sesudah Biblical Blood Moon 

Tetrad. 

• Jika diambil titik tengah Biblical Blood Moon Tetrad yang 

jatuh pada tanggal 7 Januari 163, jarak waktu antara 

gerhana bulan total yang ketiga dan titik tengah adalah 29 

tahun, sedangkan jarak waktu antara gerhana bulan total 

yang keempat dan titik tengah adalah 17 tahun. 

 

 

Biblical Blood Moon Tetrad Kedua 

 

 

 
Gambar 2:  Biblical Blood Moon Tetrad tahun 795 796 M.  Terjadi 3 

gerhana bulan total sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 3 

gerhana bulan total setelahnya. 

 



Pada tahun terjadinya tanda-tanda langit itu terdapat 

peristiwa pertempuran antara Kalifah Islam yang ingin merebut 

negara-negara Eropa, tetapi dikalahkan oleh Raja 

Charlemagne, yang dalam peperangan itu jutaan orang Kristen 

dan bangsa Yahudi tewas. 

Jika dibandingkan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 (gambar 8A): 

• Terdapat 3 gerhana bulan total sebelum dan 3 gerhana 

bulan total sesudah Biblical Blood Moon Tetrad. 

• Tidak terdapat 4 gerhana matahari parsial sebelum dan 4 

gerhana matahari parsial sesudah Biblical Blood Moon 

Tetrad. 

• Jika diambil titik tengah Biblical Blood Moon Tetrad yang 

jatuh pada tanggal 30 Desember 795, jarak waktu antara 

gerhana bulan total yang ketiga dan titik tengah adalah 3 

tahun, sedangkan jarak waktu antara gerhana bulan total 

yang keempat dan titik tengah adalah 6,5 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 



Biblical Blood Moon Tetrad Ketiga 

 

 

 
Gambar 3:  Biblical Blood Moon Tetrad tahun 842 843 M.  Terjadi 3 

gerhana bulan total sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 3 

gerhana bulan total setelahnya. Terjadi juga 4 gerhana matahari 

parsial sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 4 gerhana matahari 

parsial setelahnya. 

 

Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut, muncul 

peristiwa runtuhnya kerajaan Romawi, yaitu ketika negara 

Islam berhasil menguasai Byzantinum. Dalam peperangan 

tersebut ditemukan jutaan orang Kristen dan bangsa Yahudi 

tewas.  

Jika dibandingkan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 (gambar 8A): 



• Terdapat 3 gerhana bulan total sebelum dan 3 gerhana 

bulan total sesudah Biblical Blood Moon Tetrad. 

• Terdapat 4 gerhana matahari parsial sebelum dan 4 

gerhana matahari parsial sesudah Biblical Blood Moon 

Tetrad. 

• Jika diambil titik tengah Biblical Blood Moon Tetrad yang 

jatuh pada tanggal 20 Desember 842 Masehi, jarak waktu 

antara gerhana matahari parsial yang keempat dan titik 

tengah adalah 3 tahun, sedangkan jarak waktu antara 

gerhana matahari parsial yang kelima dengan titik tengah 

adalah 6 tahun. 

 

 

Biblical Blood Moon Tetrad Keempat 

 

 

 



Gambar 4: Biblical Blood Moon Tetrad tahun 860-861 M.  Terjadi 3 

gerhana bulan total sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 3 

gerhana bulan total setelahnya. Terjadi juga 4 gerhana matahari 

parsial sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 4 gerhana matahari 

parsial setelahnya. 

 

Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut terdapat 

peristiwa ketika Kekaisaran Islam ingin menguasai dunia, tetapi 

dikalahkan oleh negara-negara Eropa yang menyebabkan 

jutaan orang Kristen dan bangsa Yahudi tewas.  

Jika dibandingkan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 (gambar 8A): 

• Terdapat 3 gerhana bulan total sebelum dan 3 gerhana 

bulan total sesudah Biblical Blood Moon Tetrad. 

• Terdapat 4 gerhana matahari parsial sebelum dan 4 

gerhana matahari parsial sesudah Biblical Blood Moon 

Tetrad. 

• Jika diambil titik tengah Biblical Blood Moon Tetrad yang 

jatuh pada tanggal 31 Desember 860,  jarak waktu antara 

gerhana matahari parsial  yang keempat dan titik tengah 

adalah 3 tahun, sedangkan jarak waktu antara gerhana 

matahari parsial yang kelima dan titik tengah adalah 8 

tahun. 

 
 
 
 
 



Biblical Blood Moon Tetrad Kelima 

 

 

 
Gambar 5:  Biblical Blood Moon Tetrad tahun 1493 1494.  Terjadi 3 

gerhana bulan total sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 3 

gerhana bulan total setelahnya. Terjadi juga 4 gerhana matahari 

parsial sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 4 gerhana matahari 

parsial setelahnya. 

 

Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut, 

Columbus mendarat di Benua Amerika untuk kedua kalinya 

yang merupakan awal dimulainya kolonialisasi di benua 

tersebut. 

Jika dibandingkan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 (gambar 8A): 

• Terdapat 3 gerhana bulan total sebelum dan 3 gerhana 

bulan total sesudah Biblical Blood Moon Tetrad. 



• Terdapat 4 gerhana matahari parsial sebelum dan 4 

gerhana matahari parsial sesudah Biblical Blood Moon 

Tetrad. 

• Jika diambil titik tengah Biblical Blood Moon Tetrad yang 

jatuh pada tanggal 29 Desember 1493, jarak waktu antara 

gerhana matahari parsial yang keempat dan titik tengah 

adalah 14 tahun, sedangkan jarak waktu antara gerhana 

matahari parsial yang kelima dan titik tengah adalah 3 

tahun. 

 

Biblical Blood Moon Tetrad Keenam 

 

 

 

Gambar 6:  Biblical Blood Moon Tetrad tahun 1949 1950. Terdapat 

3 gerhana bulan total sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 3 

gerhana bulan total setelahnya. Terjadi juga 4 gerhana matahari 



parsial sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 4 gerhana matahari 

parsial setelahnya serta terjadi gerhana matahari total di hari raya 

Serunai. 

 

Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut terdapat 

peristiwa diakuinya kemerdekaan Negara Israel oleh Perseri-

katan Bangsa-Bangsa.  

Jika dibandingkan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 (gambar 8A): 

• Terdapat 3 gerhana bulan total sebelum dan 3 gerhana 

bulan total sesudah Biblical Blood Moon Tetrad. 

• Terdapat 4 gerhana matahari parsial sebelum dan 4 

gerhana matahari parsial sesudah Biblical Blood Moon 

Tetrad. 

• Terjadi gerhana matahari total pada hari raya Serunai. 

• Jika diambil titik tengah Biblical Blood Moon Tetrad yang 

jatuh pada tanggal 4 Januari 1950, jarak waktu antara 

gerhana matahari parsial yang keempat dan titik tengah 

adalah 3 tahun, sedangkan jarak waktu antara gerhana 

matahari parsial yang kelima dan titik tengah adalah 14 

tahun. 

 

 

 

 

 

 



Biblical Blood Moon Tetrad Ketujuh 

 

 

 
Gambar 7:  Biblical Blood Moon Tetrad tahun 1967-1968.  Terdapat 

3 gerhana bulan total sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 3 

gerhana bulan total setelahnya. Terjadi juga 4 gerhana matahari 

parsial sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 4 gerhana matahari 

parsial setelahnya. 

 

Pada saat terjadinya tanda-tanda langit tersebut terdapat 

peristiwa bangsa Israel menguasai Yerusalem Timur sebagai 

akibat perang 6 hari.  

Jika dibandingkan dengan Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 (gambar 8A): 

• Terdapat 3 gerhana bulan total sebelum dan 3 gerhana 

bulan total sesudah Biblical Blood Moon Tetrad. 



• Terdapat 4 gerhana matahari parsial sebelum dan 4 

gerhana matahari parsial sesudah Biblical Blood Moon 

Tetrad. 

• Terjadi gerhana matahari total pada hari raya Serunai. 

• Jika diambil titik tengah Biblical Blood Moon Tetrad yang 

jatuh pada tanggal 4 Januari 1950, jarak waktu antara 

gerhana matahari parsial yang keempat dan titik tengah 

adalah 3 tahun, sedangkan jarak waktu antara gerhana 

matahari parsial yang kelima dan titik tengah adalah 14 

tahun. 

 

Biblical Blood Moon Tetrad Kedelapan 

 

 

 



Gambar 8 A:  Biblical Blood Moon Tetrad tahun 2014-2015. Terdapat 

3 gerhana bulan total sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 3 

gerhana bulan total setelahnya. Terjadi juga 4 gerhana matahari 

parsial sebelum Biblical Blood Moon Tetrad dan 4 gerhana matahari 

parsial setelahnya. 

 

Jika dihitung dari titik tengah Biblical Blood Moon Tetrad 

yang jatuh pada tanggal 5 Januari 2015, jarak waktu antara 

gerhana bulan total pertama dan keempat adalah sama yaitu 

266 hari, demikian juga yang kedua dan ketiga yaitu 90 hari, 

tidak ada selisih bahkan 1 hari sekalipun. 

Demikian juga ketiga gerhana bulan total yang terjadi 

sebelum Biblical Blood Moon Tetrad memiliki jarak waktu yang 

sama dengan ketiga gerhana bulan total pasangannya jika 

dihitung dari titik tengah, yaitu 1.122 hari, 1.299 hari dan 1.477 

hari.  

Hal ini berlaku juga pada keempat gerhana matahari 

parsial yang terjadi sebelum Biblical Blood Moon Tetrad yang 

memiliki jarak waktu yang sama dengan keempat gerhana 

matahari parsial pasangannya jika dihitung dari titik tengah. 

Gerhana bulan total yang kedua pada tanggal 15 Juni 

2011 terlihat di Yerusalem, demikian juga pasangannya, yaitu 

gerhana bulan total kelima pada tanggal 27 Juli 2018 akan 

terlihat di Yerusalem. 

Blood moon yang terakhir di tahun 2015 yang akan jatuh 

pada hari raya Pondok Daun akan menjadi Supermoon, yaitu 

akan tampak lebih besar dan akan terlihat di Yerusalem. 



Secara keseluruhan gerhana bulan total dan gerhana 

matahari, baik yang total maupun parsial yang terjadi berkaitan 

dengan Biblical Blood Moon Tetrad 2014-2015, adalah sebagai 

berikut.  

 

 

Catatan: 

Terdapat 3 gerhana matahari total yang terjadi sebelum 

gerhana bulan total (blood moon) pada 21 Desember 2010 

yang ketiganya terjadi pada tanggal 1 Av (bulan kelima 

penanggalan Israel), yaitu  

Gerhana matahari total 1 Av 2008. 

Gerhana matahari total 1 Av 2009. 

Gerhana matahari total 1 Av 2010. 

 

Jika kita melihat gerhana matahari dan gerhana bulan 

total 2014-2015 dan gerhana-gerhana lainnya yang terjadi 



sebelum dan sesudahnya yang sedemikian teratur dan 

simetris, pastilah hal tersebut terjadi bukan karena kebetulan. 

Mengapa demikian? Karena berbeda dengan bintang 

jatuh yang bisa terjadi kapan saja. Gerhana matahari maupun 

gerhana bulan tidak bisa terjadi di waktu yang sembarangan 

karena gerhana tersebut mengikuti aturan dan perhitungan 

yang tetap yang didasarkan atas perputaran matahari, bulan, 

maupun bumi yang bersifat tetap. Itulah sebabnya para 

ilmuwan NASA dapat menghitung kapan terjadinya gerhana 

dengan tepat sebab perputaran dan gerakan ketiga benda 

langit tersebut bersifat tetap. 

Demikian pula hari-hari raya bangsa Israel bersifat tetap 

sesuai dengan penanggalan Yahudi. Setiap hari raya bersifat 

tetap sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Oleh 

karena itu, apa yang terjadi pada Biblical Blood Moon Tetrad 

2014-2015 beserta gerhana-gerhana yang menyertainya, 

pastilah terjadi karena ada suatu kuasa yang luar biasa yang 

mengaturnya.  

Jika secara ilmu statistik kemungkinan terjadinya Biblical 

Blood Moon Tetrad adalah 1 kali dalam 1,85 x (10)139, 

dapatkah kita membayangkan seberapa kecil kemungkinan 

terjadinya gerhana-gerhana simetris seperti yang terjadi pada 

Biblical Blood Moon Tetrad 2014-2015. 

Penulis tidak yakin ada manusia yang sejenius apa pun 

yang mampu melakukan, bahkan sekadar menghitung, apalagi 



mengatur sedemikian agar hal tersebut bisa terjadi tepat 

seperti Biblical Blood Moon Tetrad 2014-2015.  

Sesungguhnya hal tersebut merupakan tanda yang 

sangat nyata dari Tuhan untuk menyadarkan kita, minimal 

untuk tiga hal: 

1. Akan terjadi peristiwa yang luar biasa berkaitan dengan 

tanda-tanda langit tersebut. 

2. Allah menunjukkan kuasa-Nya pada manusia agar kita 

sadar dan mengerti bahwa tidak ada yang seperti Tuhan. 

Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa 

yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? (Yesaya 

40:18). 

3. Allah ingin meyakinkan anak-anak-Nya tentang janji 

pemeliharaannya.  

 
 

 

 

Sumber:  http://bloodmoonscoming.com 

 

 

 
 


