
Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

mempelajari Pemahaman No. 54 dari kitab Wahyu, pasal 14 dan 

kita terus melihat ayat terakhir dalam pasal ini, 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 kata Yunani "stadion," yang 

merupakan kata yang diterjemahkan sebagai "setadi" dan kita 

melihat kata itu muncul enam kali dalam Alkitab. Kita sudah 

membahas setiap tempat dimana kata itu ditemukan; lima kali 

kata itu diterjemahkan sebagai "setadi" dan satu kali itu 

diterjemahkan sebagai “pertandingan”.  Saya ingin kembali ke 

bagian terakhir, di mana kata "stadion" diterjemahkan sebagai 

"pertandingan" di 1 Korintus 9: 24-27: 



 

Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan 

semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja 

yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga 

kamu memperolehnya! Tiap-tiap orang yang turut mengambil 

bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. 

Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang 

fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 

Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju 

yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku 

dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan 

Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 

 

 Apa yang penting di sini adalah bahwa ini adalah tentang 

berlari dalam jarak satu “setadi” (dalam pertandingan) untuk 

mendapatkan hadiah, di mana Allah mengatakannya sebagai 

"mahkota yang abadi".  Segera setelah kita melihat kata "kekal",  



kita tahu bahwa apa yang diacu ialah tentang kehidupan kekal, 

namun marilah kita lihat kata ini yang diterjemahkan sebagai 

"kekal" dan melihat tempat-tempat lain di mana kata ini 

digunakan. Dikatakan dalam 1 Petrus 1: 4: 

 

untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak 

dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga 

bagi kamu 

 

 Perhatikan bahwa itu adalah warisan yang kekal, yang tidak 

dapat cemar dan tidak dapat layu, yang adalah tepat seperti yang 

dinyatakan Allah di dalam 1 Korintus 9, di mana mereka 

menerima mahkota, namun itu bukan sebuah mahkota yang fana 

yang dapat memudar. Perhatikan ayat ini mengatakan bahwa 

mahkota ini "di simpan di surga bagi kamu" dan ini berarti bahwa 

ini bukan hanya keselamatan jiwa kita. Sementara kita berada di 

bumi Allah telah memberikan umat-Nya hati yang baru dan roh 

baru dan ini adalah satu bagian dari keselamatan yang mulia dan 



indah yang telah diberikan-Nya dengan cuma-cuma pada orang-

orang pilihan-Nya. Pada dasarnya ini adalah "uang muka" atau 

"jaminan" (2 Korintus 5:5), namun sisanya masih akan datang; 

Allah harus menyelesaikan keselamatan dengan memberikan 

tubuh rohani yang baru untuk setiap umat-Nya. Kemudian ia 

harus lebih melengkapinya dengan memberikan kita satu tempat 

untuk hidup selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru. 

Semuanya ini termasuk dalam warisan yang kekal. 

 

Dikatakan dalam 1 Korintus 15:42: 

 

Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh 

yang ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam 

ketidakbinasaan 

 

 Ketika Allah menyelamatkan kita, Ia menabur benih Tuhan 

Yesus Kristus, Roh Allah, dalam tubuh jasmaniah manusia 

sementara kita masih hidup di muka bumi ini. Secara jasmaniah 



tubuh kita membusuk, tetapi didalam kita memiliki jiwa dan roh 

baru dan ini adalah benih yang telah ditaburkan Allah dan inilah 

yang akan "dibangkitkan dalam ketidakbinasaan." Frase ini 

menunjuk ke akhir dunia karena itulah hari kebangkitan orang 

mati dan pengangkatan orang-orang kudus yang masih hidup di 

bumi ketika Kristus menyelesaikan Hari Penghakiman. 

 

Marilah kita baca sedikit lebih dalam pada 1 Korintus 15: 49-54: 

 

Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, 

demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. 

Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu 

bahwa daging dan darah tidak mewarisi Kerajaan Allah dan 

bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. 

Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: Kita 

tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, 

dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab 

nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan 



dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan 

diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang 

tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan 

yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini 

mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini 

mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman 

yang tertulis: "Maut telah ditelan dalam kemenangan.” 

 

 Dalam ayat ini Allah secara sangat langsung dan sangat 

gamblang menunjukkan bahwa ada waktu untuk menerima 

mahkota yang kekal. Dalam 1 Korintus 9 ayat itu berbicara 

tentang mahkota, namun dikatakan bahwa manusia duniawi 

melakukan hal-hal tertentu untuk menerima mahkota yang fana. 

Yaitu manusia mengendalikan tubuh mereka dan mereka sangat 

disiplin dalam hidup mereka untuk memperhatikan apa yang 

mereka makan dan hal-hal yang mereka lakukan. Sejauh itu 

menyangkut minum minuman keras dan merokok, mereka akan 

menahan nafsu mereka, namun mereka tidak melakukan hal ini 



untuk melayani Allah. Allah memang mengatakan umat-Nya 

harus mengendalikan hidup kita dan kita tidak boleh membunuh, 

kita tidak boleh merokok karena itu akan membunuh tubuh. 

Orang-orang dunia tidak melakukannya sebagai tanggapan baik 

terhadap perintah-perintah Allah, tetapi mereka melakukannya 

karena keluar dari nafsu mereka dan keinginan untuk 

memperoleh kemuliaan duniawi dan dihormati di antara sesama 

mereka.  Jadi mereka memiliki pahala mereka sendiri dan 

beberapa akan mendapatkan hadiah itu, namun itu semua adalah 

hadiah yang fana; itu adalah hal yang sementara. Sorak-sorai 

akan segera mereda dan mahkota memudar. 

 

 Namun untuk umat-Nya, Allah telah menyediakan "mahkota 

yang kekal".  Ini adalah tubuh kebangkitan yang baru, tubuh 

spiritual yang kekal yang tidak akan pernah mati dan kita akan 

hidup selama-lamanya dalam sebuah ciptaan baru dari Allah 

untuk setiap umat-Nya sebagai warisan mereka. Ingatlah  ketika 

orang Israel masuk ke tanah Kanaan, setelah mereka 



menundukkan bangsa-bangsa dan menguasai daerah itu, Yosua 

kemudian memberi warisan dengan membuang undi pada setiap 

suku.  Kemudian tanah yang diberikan pada suku-suku itu dibagi 

lagi untuk semua keluarga dalam suku tertentu. Itulah idenya di 

sini. Ini adalah Tanah Perjanjian Kerajaan Allah dan pada hari itu 

kita memasukinya. Semua janji Allah digenapi dan Allah telah 

membuktikan diri-Nya sebagai Allah yang benar dan setia. Di 

situlah Anda berada dan itulah warisan kekal Anda - kehidupan 

kekal dan  suatu bagian dari kerajaan kekal yang sangat mulia 

yang telah dibangun Allah bagi umat-Nya.  

 

 Marilah kita melihat satu ayat lainnya mengenai "mahkota" 

dalam Yakobus 1:12: 

 

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab 

apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan 

yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia 

 



 Sekali lagi, "mahkota kehidupan", yang merupakan mahkota 

yang kekal, seperti yang kita lihat melalui bahasa yang digunakan 

di tempat-tempat lain dalam Alkitab, berkaitan dengan 

kebangkitan dan dengan hari terakhir. Perhatikan bahwa Allah 

mengatakan dalam Yakobus 1:12, "Berbahagialah orang yang 

bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,” 

atau, dengan kata lain, setelah ia diuji dan masa ujian sudah 

selesai, maka ia akan menerima "mahkota kehidupan", mahkota 

yang kekal. Ini adalah hal yang penting karena kita telah melihat 

bahwa sementara kita hidup di bumi ini di Hari Penghakiman, 

Allah sedang menguji umat-Nya melalui api spiritual. Ia menguji 

kita semua untuk melihat apakah kita "emas, perak, batu 

permata" (orang percaya sejati) atau "kayu, rumput kering, jerami" 

(orang tidak percaya). "Kayu, jerami, jerami" akan dibakar di Hari 

Penghakiman, namun "emas, perak, batu permata" akan 

bertahan dalam api (1 Korintus 3:12). Mereka akan bertahan 

dalam pengujian dan pada akhir periode pengujian pada akhir 

dari Hari Penghakiman, mereka akan menerima "mahkota 



kehidupan". Mereka akan menerima “mahkota yang kekal”. 

 

 Jadi kita bisa melihat bagaimana mahkota yang kekal (tubuh 

kebangkitan dan semua hal yang menyertainya) terletak di ujung 

dunia ini; pada akhir murka Allah dan pada akhir Hari 

Penghakiman. Hal ini menolong kita untuk memahami ketika 

Tuhan berkata, di 1 Korintus 9:24, "Tidak tahukah kamu, bahwa 

dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, 

tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? 

Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya."  

Pertandingan ini adalah salah satu hal yang kita masing-masing 

harus jalani; Allah sedang berbicara pada kita masing-masing, 

secara individu. Ia berbicara pada Anda dan Ia sedang berbicara 

pada saya. Anda didorong untuk berlari dalam pertandingan 

untuk menerima mahkota yang kekal. Saya juga didorong untuk 

berlari dalam pertandingan untuk menerima mahkota yang kekal. 

Hal ini sangat pribadi. Allah berbicara langsung pada kita masing-

masing dan kita dipanggil untuk menjalankan pertandingan dan 



untuk memfokuskan pandangan mata kita pada hadiah, 

"melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri 

kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan 

untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah 

dalam Kristus Yesus” seperti dikatakan di Filipi, pasal 3 ayat 13 

dan 14. Hadiahnya adalah hidup yang kekal. Tidak ada yang 

sebanding dengan hal itu. Tidak ada yang setara dengan hidup 

yang kekal. Ini adalah hadiah yang terbesar dari semua hadiah 

yang mungkin dan hadiah ini ada di hadapan kita. Satu-satunya 

hal yang diperlukan adalah untuk berlari sebagaimana  Allah 

memerintahkan kita untuk menjalankannya. 

 

 Sangat menarik bagaimana Alkitab mendefinisikan istilahnya 

sendiri. Alkitab adalah sebuah Kitab yang menyembunyikan  

kebenaran-kebenaran dan kita tidak boleh berasumsi bahwa 

sebuah kata berarti apa yang mungkin kita pikirkan. Bahasa 

duniawi kita atau definisi kamus tentang sebuah kata bukanlah 

definisi Alkitab dari kata itu.  Ketika kita melihat kata seperti "lari", 



kita tidak boleh hanya menarik dari pengalaman kita sendiri dan 

berkata, "Saya tahu apa artinya itu. Ini berarti untuk 

menggerakkan kaki Anda dengan sangat cepat dan bergerak 

cepat ke suatu tempat. "Itu adalah definisi duniawi, namun 

apakah definisi Alkitab? Allah memang menjelaskan apa yang 

dimaksudkan-Nya dengan kata "lari" dalam Mazmur 119: 32: 

 

Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab 

Engkau melapangkan hatiku 

 

 Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai “mengikuti” adalah 

kata yang diterjemahkan sebagai “lari” dibanyak tempat, seperti di 

Kejadian 18: 6: “Lalu berlarilah Abraham pada lembu sapinya…”. 

Jadi "lari pada perintah-perintah-Mu" berarti memegang perintah-

perintah Allah. Setelah Tuhan mengungkapkan sebuah perintah 

dan membuka pemahaman kita terhadap makna perintah itu, 

maka kita "mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu" dan itu 

menunjukkan keinginan atau kerinduan yang datang keluar dari 



hati untuk melakukan kehendak Allah. 

 

 Juga, kita mendapati bahwa Allah berbicara tentang "berlari" 

dalam konteks zaman akhir. Dikatakan dalam Habakuk 2:2 dan 3: 

 

Lalu TUHAN menjawab aku, demikian: "Tuliskanlah penglihatan 

itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu 

dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti 

saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak 

menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah ia, sebab ia 

sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh 

 

 Saya menggantikan kata “itu” dengan data "ia" karena kata 

ini mengacu pada Allah. Ayat ini merujuk pada Roh Kudus, jadi 

kita harus menggunakan kata "ia" dan bukan "itu". Ayat ini dikutip 

dari kitab Ibrani, pasal 10, dan kita tahu kata “ia” adalah lebih 

benar karena dikatakan dalam Ibrani 10:37: 



 

"Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang 

akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-

Nya 

 

 Di sini Allah menggunakan kata "ia" dan berbicara tentang 

akhir zaman ketika Firman Allah akan "berbicara" dan Allah Roh 

Kudus akan berbicara begitu Allah membuka meterai Alkitab. Ia 

telah berkata pada Daniel, "Sembunyikanlah segala firman itu, 

dan meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir zaman.”  Pada 

akhir zaman Alkitab dibuka meterainya dan Allah 

mengungkapkan pemahaman pada umat-Nya tentang banyak hal 

rohani yang penting termasuk saat Masa Kesusahan Besar,  Hari 

yang sudah ditetapkan sebagai Hari Penghakiman dan 

seterusnya. Ini adalah apa yang ada dalam pikiran Habakuk 2: 2 

ketika dikatakan, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu 

pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya.”  

“Loh-loh” berhubungan dengan Sepuluh Perintah Allah yang 



ditulis di atas loh batu. Dan "Tuliskanlah penglihatan itu” mengacu 

pada Firman Allah. Frase “ukirkanlah itu pada loh-loh” 

diterjemahkan sebagai “tuliskan dengan jelas” dalam King James 

Bible dalam bahasa Inggris. Frase ini berarti penglihatan itu tidak 

akan disembunyikan lagi dan tidak akan dimeteraikan lagi, tetapi 

akan dibawa ke pikiran umat Allah sehingga mereka 

membedakan "baik waktu maupun pengadilan".  Tuhan Allah 

akan mengungkapkan rahasia-Nya pada hamba-hamba-Nya, 

para nabi. Orang bijaksana akan memahaminya, namun tidak ada 

orang fasik akan mengerti. 

 

 Ayat ini selanjutnya mengatakan: "Supaya orang sambil lalu 

dapat membacanya.”  Terjemahkan literal frase ini adalah 

“supaya orang yang membacanya dapat lari”. Saya pikir ini 

langsung mengacu pada informasi yang dibuka  Allah selama 

Masa Kesusahan Besar, terutama mengenai mendekati Hari 

Penghakiman pada tanggal 21 Mei 2011. Sementara Allah 

mengungkapkan informasi tersebut, Ia menggerakkan umat-Nya 



sampai pada tingkat yang luar biasa untuk melakukan segala 

macam aktivitas spiritual dalam membawa pesan itu di hadapan 

mata orang-orang dari dunia;  pesan itu ditempatkan tepat di 

hadapan mereka sehingga mereka tidak bisa mengabaikannya, 

melupakannya, atau menghindarinya – pesan itu ada di mana-

mana. Itu karena umat Allah mengikuti perintah-perintah-Nya, 

dalam ketaatan, "supaya orang yang membacanya dapat lari".  

Umat Tuhan mampu membaca dan memahami hal-hal yang 

diungkapkan Allah dan, sebagai hasilnya, mereka " berlari" 

dengan membawa pesan itu dalam keinginan yang luar biasa 

untuk menjadi penjaga yang setia, meniup sangkakala dan 

memperingatkan orang-orang akan datangnya hari murka Allah, 

Hari Penghakiman yang akan segera tiba. Ini semua terjadi 

sebelum tanggal 21 Mei 2011. 

 

 Allah juga berbicara tentang "berlari" di Hari Penghakiman 

itu sendiri. Saya rasa ini adalah fokus utama dalam 1 Korintus 9 

pada saat Ia mengatakan, "Tidak tahukah kamu, bahwa dalam 



gelanggang pertandingan (setadi) semua peserta turut berlari”  

karena "1.600 setadi" akan dimulai pada tanggal 21 Mei 2011 dan 

itu akan menjadi “langkah” terakhir (istilah yang digunakan dalam 

lomba lari) dalam perlombaan. Ini adalah akhir dari pertandingan 

yang harus dilalui umat Allah di dunia ini. Pada akhir dari 

"pertandingan" ketika kita mencapai 1600 setadi, atau hari ke- 

1600 (yang juga merupakan hari ke-10.000 dari Hari 

Penghakiman), kita akan mencapai garis finis penghakiman pada 

tanggal 7 Oktober 2015, yang juga merupakan hari terakhir masa 

"panen" dan hari terakhir Hari Raya Pondok Daun. Ingat 

bagaimana Allah berbicara tentang Hari Raya Pondok Daun 

sebagai "hari terakhir" dan Ia juga menggunakan istilah "hari 

terakhir" dalam hubungan dengan kebangkitan. Frase “hari 

terakhir” ini yang hanya muncul delapan kali dalam Alkitab dan 

dua kali mengacu pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun. 

Ditempat-tempat lain frase ini mengacu pada penghakiman pada 

hari terakhir atau kebangkitan pada hari terakhir. Apa yang yang 

terjadi pada akhir dari hari kebangkitan? Pembagian "mahkota 



yang kekal".  Itu berarti akhir dari pertandingan dan itu adalah 

ketika mahkota diterima oleh umat Allah, tetapi kita harus berlari 

untuk mencapainya. 

 

 Dalam Kitab Yoel, pasal 2, Tuhan memberi kita satu bagian 

yang sejajar dengan Wahyu, pasal 9. Ia berbicara tentang 

pasukan tentara-Nya yang besar yang mendatangkan 

penghakiman, sementara orang percaya datang bersama dengan 

Kristus - Tuhan datang dan semua orang kudus bersama-Nya. 

Misalnya, dikatakan dalam Yoel 2:1: 

 

Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-Ku yang 

kudus! Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari 

TUHAN datang, sebab hari itu sudah dekat; 

 

Lalu dikatakan dalam Yoel 2: 4: 

 

Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari 



 

 Perlu diingat bahwa kita sedang melihat gagasan tentang 

"berlari". Kita harus berlari dalam pertandingan itu. Di sini, Allah 

sedang berbicara tentang umat-Nya, pasukan tentara yang besar, 

dan penampilan mereka seperti kuda dan penunggang kuda dan 

"seperti kuda balapan mereka berlari".  Perhatikan berapa kali 

kata "lari" yang digunakan. Hal selanjutnya dikatakan dalam Yoel 

2: 5-9: 

 

Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di 

atas puncak gunung-gunung; seperti geletiknya nyala api yang 

memakan habis jerami; seperti suatu bangsa yang kuat, teratur 

barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa 

gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti 

pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok; 

dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak 

membelok dari jalannya; mereka tidak berdesak-desakan, mereka 

berjalan terus masing-masing di jalannya; mereka menerobos 



pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan 

barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka 

berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-

rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri 

 

Kita tahu kapan hal ini terjadi karena dikatakan dalam Yoel 2:10: 

 

Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang; matahari dan 

bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan 

cahayanya 

 

 Ini adalah ayat yang memberi kita rujukan waktu penting 

karena Matius 24:29 memberitahu kita bahwa ketika Masa 

Siksaan Besar berakhir, segera, matahari menjadi gelap dan 

bulan tidak akan memberikan cahayanya. Jadi konteksnya adalah 

Hari Penghakiman, 21 Mei 2011, dan pasukan Allah yang besar 

ini maju berperang dan "mereka berlari".  Empat kali dalam ayat-

ayat yang saya baca dalam kitab Yoel frase ini digunakan. 



Mengapa mereka berlari? Apakah supaya kita bisa 

membayangkan dalam mata pikiran kita tentang pasukan yang 

sedang berlari? Tidak - kita menyelidiki kata itu dan melihat apa 

yang dimaksudkan Alkitab ketika Ia menggunakan frase: ”Aku 

akan berlari pada petunjuk perintah-perintah-Mu.” (terjemahan 

literal)  Mereka berlari sesuai dengan kehendak Allah 

sebagaimana Ia mengungkapkan "hukuman Allah yang adil akan 

dinyatakan" di hari murka Allah, sebagaimana dinyatakan dalam 

Roma 2: 5. Sementara Allah terus mengungkapkan rahasia Kitab 

Suci, mereka memberitakan hal-hal ini dan menyatakan 

kejatuhan Babel dan "bernubuat lagi" pada semua bangsa-

bangsa di dunia. Itulah sebabnya dikatakan "mereka akan berlari" 

empat kali. "Empat" bersifat universal; angka ini menunjuk pada 

empat titik dari kompas: Utara, Selatan, Timur dan Barat. Seluruh 

umat Allah di seluruh bumi (sejumlah besar orang banyak) adalah 

bagian dari pasukan tentara yang besar ini. 

 

Waktunya sudah semakin sempit, tetapi juga dikatakan tentang 



belalang, dalam Wahyu 9:7-9: 

 

Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan 

untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang 

menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti 

muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut 

perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada 

mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka 

bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang 

sedang lari ke medan peperangan 

  

 Mereka "berlari" pada Hari Penghakiman. Umat Allah, 

dilambangkan di sini oleh belalang dan dilambangkan oleh 

tentara besar dalam Yoel 2; mereka "berlari" di Hari 

Penghakiman. Mereka berlari dalam pertandingan tersebut. 

Mereka bertanding. 

 

Kita memiliki pengharapan besar bahwa pada penyelesaian 



pertandingan terakhir, pada akhirnya ada "mahkota yang kekal" 

dari kehidupan kekal. 

 


