
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #36 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #36 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:13-14: 
 
Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: "Berbahagialah 
orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini." "Sungguh," 
kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena 
segala perbuatan mereka menyertai mereka." 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. 
 
Saya akan memberikan beberapa komentar terakhir tentang ayat 13 
sebelum kita melanjutkan ke ayat 14. Ayat 14 adalah ayat transisi 
meskipun kita telah membicarakan tentang Hari Penghakiman dan Allah 
telah menekankan keberadaan orang-orang percaya yang sejati di dunia 
selama waktu penghakiman. Tetapi, setelah kita sampai pada ayat 14, dari 
ayat ini hingga akhir pasal, fokusnya berpindah ke gambaran tentang Hari 
Penghakiman sebagai panen terakhir, panen pada akhir dunia. Kita akan 
melihat penekanan besar yang diberikan Tuhan tentang “panen” yang 
berkaitan dengan Hari Penghakiman dalam ayat-ayat itu.  
 
Tentu saja, yang menarik tentang hal ini adalah bahwa kita mengetahui 
bahwa Hari Penghakiman dimulai pada tanggal 21 Mei 2011. Dalam ayat 
20, kita akan membaca tentang “1.600 setadi” (dalam Terjemahan Lama), 
di mana Alkitab mengizinkan kita untuk memahaminya sebagai “1.600 
hari”. Jika kita melihat hal ini sebagai total periode waktu dari penghakiman 
Allah yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2011, dan jika kita 
menambahkannya dengan 8.400 hari Kesusahan Besar, maka jumlah 
keseluruhannya menjadi 10.000 hari (penghakiman). Jika kita 
memahaminya sebagai 1.600 hari dari tanggal 21 Mei 2011, maka hari ke-



1.600 jatuh pada tanggal 7 Oktober 2015. Hari itu adalah hari terakhir dari 
Hari Raya Pondok Daun. Hari itu juga merupakan hari raya menuai atau 
panen yang terakhir. Dan hal ini luar biasa karena Allah berbicara tentang 
Hari Penghakiman sebagai waktu panen dalam ayat-ayat itu. Kemudian, 
Dia memberikan kita sebuah angka (1.600) yang sangat sesuai dengan 
8.400 hari yang membentuk angka sempurna yaitu “10.000”, yang 
melambangkan kesempurnaan penghakiman. Angka itu juga merupakan 
angka yang jatuh pada hari panen yang terakhir, yang juga akan 
menyelesaikan panen terakhir dari penghakiman yang Allah lakukan pada 
akhir dunia. 
 
Dikatakan dalam bagian kedua dari Wahyu 14:13: 
 
…"Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah 
mereka… 
 
Kita melihat bagaimana hal ini berkaitan dengan jerih lelah umat Allah 
selama masa kerja gereja, saat umat Tuhan melayani Injil melalui gereja-
gereja dan Allah membawa buah-buah sulung. Keluaran 23:16 berbicara 
tentang waktu panen dan buah-buah sulung dari jerih lelah mereka. 
Pekerjaan itu diselesaikan. Kemudian Allah memberikan pekerjaan kedua 
untuk umat-Nya selama “sedikit waktu lagi” dari Hujan Pada Akhir Musim, 
di mana sejumlah orang banyak akan diselamatkan dari Masa Kesusahan 
Besar. Mereka akan dibawa sebagai hasil panen terakhir. Mereka adalah 
buah-buah yang muncul dalam Hari Raya Menuai yang terakhir. 
 
Allah mengatakan, “supaya mereka boleh beristirahat (atau “semua 
berhenti”) “dari jerih lelah mereka”. Buah-buah sulung telah selesai 
dipanen. Sekarang, sejumlah orang banyak, yaitu buah-buah terakhir, juga 
telah selesai dipanen. Kemudian, jerih payah dari keseluruhan panen pada 
hujan awal dan hujan pada akhir musim telah selesai. Petani telah 
menunggu hujan-hujan itu dan kemudian, Dia berhenti bersabar dengan 
dunia yang tidak diselamatkan. Itu sudah selesai dan sekarang adalah Hari 
Penghakiman. Allah, yaitu sang petani, tidak lagi dengan sabar memikul 



dosa-dosa manusia. Tetapi, Dia secara aktif menutup pintu ke sorga, 
sebuah tindakan kemurkaan dan hukuman atas seluruh dunia yang fasik.  
 
Pada waktu yang sama, Allah menyampaikan pada para pekerja-Nya dan 
Dia berkata bahwa mereka boleh beristirahat atau berhenti dari jerih lelah 
mereka; karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Seperti yang 
dideskripsikan dalam 1 Korintus 3:9, Allah menyamakan mereka yang 
terlibat dalam pekerjaan Injil dengan berjerih lelah bersama Allah. 
Bagaimana cara Allah mengirimkan Injil-Nya ke dunia? Melalui umat-Nya 
dan mereka adalah utusan-utusan yang membawa Firman Allah. Melalui 
merekalah, Firman Allah sampai pada orang-orang pilihan-Nya dan 
menyelamatkan mereka, dan seterusnya. Mereka yang diselamatkan 
adalah “pekerjaan” itu. Izinkan saya membacanya kembali dalam 1 
Korintus 3:13-15: 
 
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. Jika 
pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian… 
 
Sudah jelas, jika Allah menguji “pekerjaan masing-masing orang” dengan 
api, hal itu berarti bahwa Dia menguji “yang baik” (orang-orang yang 
diselamatkan) sekaligus “yang jahat” (orang-orang yang tidak 
diselamatkan) dengan api. Dia menguji semuanya dengan api. Api akan 
mengungkap pekerjaan siapa yang bernilai seperti “emas, perak, batu 
permata” yang melambangkan orang-orang yang benar-benar 
diselamatkan, atau seperti “kayu, rumput kering atau jerami” yang tidak 
bernilai, terbakar, dan termakan api. Agar suatu “pekerjaan” dapat 
bertahan, pekerjaan itu harus diuji dalam api. Tentu saja, hal itu sangat 
sesuai dengan hal-hal yang telah kita pelajari dari Alkitab mengenai 
rencana Tuhan untuk meninggalkan umat-Nya di bumi pada Hari 
Penghakiman untuk menguji iman mereka. (Kita telah sering 
mendiskusikan hal ini.) Inilah yang muncul dalam ayat ini. 



Ayat kita berkata, “karena segala perbuatan mereka menyertai mereka”. 
Dalam Bahasa Yunaninya, ada satu kata yang ada dalam ayat ini, tetapi 
tidak diterjemahkan di sini. Secara harfiah, kalimat ini seharusnya berbunyi: 
“Karena segala perbuatan mereka menyertai bersama dengan mereka”. 
Ada satu kata bahasa Yunani yang seharusnya diterjemahkan menjadi 
“bersama”. Kata ini tidak ada dalam Alkitab Terjemahan Baru, tetapi kata 
ini ada dalam teks Bahasa Yunani aslinya. Apakah perbedaannya? Allah 
telah berbicara tentang  orang-orang pilihan-Nya dan jerih lelah mereka di 
ladang untuk menyebarkan Inji keluar. Kemudian, pernyataan ini (“karena 
segala perbuatan mereka menyertai mereka”) membuat seolah-olah orang-
orang ini mengikuti perbuatan mereka. Ngomong-ngomong, hal ini tidak 
masalah karena Rasul Paulus berkata, “Jadilah pengikutku, sama seperti 
aku juga menjadi pengikut Kristus”. Tetapi, saya rasa Allah ingin kita 
mengetahui bahwa sebenarnya ayat ini berkata, “Karena segala perbuatan 
mereka menyertai bersama dengan mereka”. Hal itu menunjukkan sesuatu 
yang berbeda: mereka adalah orang-orang yang melayani Injil dan 
kemudian perbuatan ini datang dan mengikut Tuhan bersama dengan 
mereka; dengan kata lain, perbuatan itu juga mengikut Tuhan. Saya rasa 
itu adalah hal yang penting untuk kita pahami. 
 
Marilah kita melanjutkan ke 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. 
 
Rasul Yohanes diberikan penglihatan dan ilham lain dari Allah mengenai 
Hari Penghakiman. Pertama, dia melihat “awan putih”. Kita mungkin 
berpikir bahwa hal itu tak berguna. Saat kita melihat ke langit, kita 
seringkali melihat awan-awan putih. Tetapi, dengan mendeskripsikan awan 
yang berwarna “putih”, Allah membuat poin penting tentang penghakiman-
Nya. Poin itu adalah bahwa penghakiman-Nya adalah penghakiman yang 
kudus dan adil. Itu adalah poin yang sama seperti poin yang Tuhan tuliskan 



dalam Roma, pasal 2, juga di banyak tempat di dalam Alkitab. Dikatakan 
dalam Roma 2:5: 
 
Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun 
murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah 
yang adil akan dinyatakan. 
 
Agar sesuatu itu “adil”, maka sesuatu itu haruslah murni, kudus, dan tanpa 
dosa. Penghakiman Allah adalah penghakiman yang adil dan benar. 
Manusia adalah pelanggarnya; kita adalah orang-orang yang tidak benar; 
kita adalah para pendosa dan pelanggar Hukum-Nya; kita bersalah dan 
pantas mendapatkan murka Allah atas dosa-dosa kita. Hanya oleh karena 
kasih karunia dan kemurahan hati-Nya, beberapa dari kita diselamatkan 
oleh karena pekerjaan dan iman Tuhan Yesus Kristus. Allah menghukum 
kita di dalam-Nya. Hal itu seharusnya mengajarkan kita bahwa dosa-dosa 
anak Allah juga pantas mendapatkan murka Allah. Kita bersalah dan kita 
adalah “orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain”. Kita 
telah melanggar Hukum Allah. Hukum menuntut kematian kita. Tetapi, 
Hukum Allah digenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Hukum 
menuangkan murka penuh yang pantas pada Sang Penyelamat, 
Pembebas kita, yang membebaskan kita dari hukuman dari Hukum. 
Hukum tidak lagi dapat melakukan apa pun pada kita. Tetapi, prinsipnya 
adalah bahwa dosa membawa murka Allah dan manusia telah secara aktif 
melakukan dosa dengan menentang Allah dalam pikiran, perkataan, dan 
perbuatan mereka.  
 
Bahkan sebelum air bah, Allah memandang ke bawah, pada orang-orang 
yang mendiami bumi, dan Dia melihat bahwa pikiran dan hati-hati manusia 
“selalu membuahkan kejahatan”. Apakah kondisi itu telah menjadi lebih 
baik? Apakah manusia menjadi lebih baik setelah masa air bah? Tidak, 
tidak lebih baik. Dari apa yang bisa dilihat, pikiran-pikiran yang ada dalam 
hati kita telah muncul ke permukaan lebih sering dari sebelumnya. Manusia 
tidak malu atau takut untuk berbicara tentang pikiran jahat mereka atau 
bertindak berdasarkan pemikiran jahat mereka; mereka melakukan hal-hal 



ini terlebih pada waktu sekarang ini. Kita tahu bahwa ini adalah sifat dasar 
manusia: “Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya 
sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?” Hal-hal dalam hati 
kita pada masa sekarang ini, yakni pada akhir waktu, telah muncul dengan 
cara yang tidak tahu malu; orang-orang bertindak berdasarkan kefasikan 
mereka. Pada dasarnya mereka mengepalkan tinju mereka pada Allah dan 
Firman-Nya, sambil mengatakan “Aku tidak peduli dengan yang dikatakan 
Hukum-Mu tentang hari Minggu. Aku tidak peduli dengan yang dikatakan 
Hukum-mu tentang pernikahan dan perceraian. Aku tidak peduli dengan 
yang dikatakan Hukum-mu tentang homoseksual. Aku tidak peduli dengan 
yang dikatakan Hukum-mu tentang berbicara kebohongan”. Untuk 
kebanyakan orang, Hukum Allah bahkan tidak ada dalam pikiran mereka 
karena mereka sudah melenyapkan Allah dari pikiran mereka. 
 
Tetapi, Allah hadir dan secara aktif menuangkan murka-Nya atas mereka, 
bahkan jika mereka tidak menyadarinya, sama seperti yang Dia lakukan 
dalam gereja-gereja selama 23 tahun. Allah mengambil Roh Kudus-Nya 
dari tengah-tengah kongregasi dan membiarkan roh Setan untuk masuk. 
Tidak seorang pun diselamatkan dalam gereja-gereja selama periode 23 
tahun dari Masa Kesusahan Besar. Itulah tangan berat dari Allah yang 
marah atas kongregasi, meskipun mereka tidak mengetahuinya. Mereka 
“bebal dan berbahagia” akan hal itu dan mereka meneruskan cara mereka 
yang berbahagia, Minggu demi Minggu, bahkan hingga saat ini. Tetapi, kita 
tidak boleh berpikir bahwa karena mereka tidak mengetahuinya, jadi 
penghakiman Allah tidak berada di atas mereka. Penghakiman Allah 
benar-benar ada di atas mereka. Dan itu adalah hal yang sama seperti 
yang terjadi sekarang ini di seluruh bumi. Allah tidak peduli jika manusia 
mengetahui hal ini atau tidak, tetapi itulah yang telah Dia lakukan. Dia 
mengungkap hal-hal yang telah Dia lakukan pada umat-Nya. Itulah alasan 
orang-orang yang bijak memahami “waktu dan penghakiman”. Tetapi, 
orang-orang jahat dan fasik tidak memahami penghakiman. Kita membaca 
dalam Amsal 8:25, seperti Allah mengatakan bahwa orang-orang Yudea 
pada zaman dahulu, orang-orang dunia sekarang juga “tidak mengetahui 
hukum Allah mereka”. Ini adalah sifat dasar manusia duniawi saat Allah 



mengungkap tentang penghakiman rohani. Mata rohani dibutuhkan untuk 
dapat melihat dan untuk memahaminya. Tetapi, manusia duniawi tidak 
memilikinya. Mungkin, mereka dapat melihatnya hingga suatu batasan 
bahwa hal-hal yang dikatakan Alkitab bertentangan dengan dirinya; 
terkadang orang-orang Farisi dapat melihat bahwa Allah berfirman dengan 
perumpamaan yang bertentangan dengan mereka. Tetapi, dalam banyak 
bagian, mereka tidak dapat memahami yang dikatakan dalam cara nyata 
apa pun. 
 
Saat Allah menggerakkan Rasul Yohanes untuk menulis hal-hal ini, ayat ini 
mengatakan: “Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih”. Hal 
pertama yang kita ketahui tentang awan itu adalah bahwa awan itu murni 
dan kudus. Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Wahyu 14:14: 
 
… 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. 
 
Kata ‘duduk” dalam Alkitab merujuk pada “memerintah”. Kita telah 
mempelajari dari bagian Alkitab lainnya bahwa segera sesudah Hari 
Penghakiman dimulai, Setan diturunkan dan diberhentikan dari takhta. 
Tuhan Yesus Kristus mulai memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat 
besi. Juga sama disini, ajaran Alkitab ini dikonfirmasi lebih lanjut saat kita 
membaca tentang seorang yang duduk “di atas awan”, yang 
melambangkan “penghakiman”. “Duduk” berarti bahwa Anak Manusia 
memerintah atas mereka yang dihakimi-Nya. Sekali lagi, di tempat lain, kita 
mengetahui bahwa Dia memerintah dengan “gada besi”. Hal lain yang 
akan saya sebutkan adalah bahwa kata “duduk” ini merupakan terjemahan 
kata kerja yang salah. Kata ini sebenarnya adalah “kata kerja yang sedang 
berlangsung”. Jika Saudara melihat pada Alkitab Interlinear Jay Green, 
Saudara akan melihat bahwa kata ini diterjemahkan menjadi “sedang 
duduk”. Dikatakan, “dan di atas awan itu sedang duduk seorang seperti 
Anak Manusia”. Kata “sedang duduk” memberikan gambaran tentang 
tindakan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kata “duduk” menandakan 



sesuatu yang telah terjadi, seperti dalam kalimat “Dia duduk di kursi”. 
Tetapi kata “sedang duduk” berarti bahwa hal itu sedang berlangsung dan 
berkelanjutan. Jadi, saya rasa terjemahan itu akan lebih mudah dipahami 
saat kita melihat lebih dalam pada kata “awan” dan beberapa bahasa yang 
diberikan Alkitab mengenai “awan”. 
 
Kita tidak akan memiliki waktu untuk membahasnya dalam pembahasan 
ini, tetapi silakan Saudara mencari kata “awan” dalam Perjanjian Baru 
maupun Perjanjian Lama. Allah menulis banyak hal tentang “awan”. Saat 
kita melihat kata ini, kita ingin mengikuti metodologi Alkitab untuk sampai 
pada kebenaran dan mengizinkan Allah untuk mendefinisikan istilah-istilah-
Nya sendiri dengan membandingkan satu ayat dengan ayat-ayat lainnya. 
Kita tahu apa itu “awan”, bukan? Kita hanya perlu melihat ke langit dan 
melihat bahwa awan adalah sesuatu yang mengambang, atau bahwa awan 
dapat membawa hujan atau bahwa awan dapat menghalangi matahari 
untuk sementara waktu. Kita bisa mendapatkan definisi duniawi, tetapi kita 
tidak menginginkan definisi duniawi atau pemahaman kita sendiri. Apakah 
definisi Allah tentang kata “awan”? Kita dapat menemukan definisi Allah 
saat kita melihat pada tempat-tempat lain dalam Alkitab, di mana kata ini 
digunakan. Kita akan mulai melihat makna yang disampaikan Alkitab 
tentang “awan”. 
 


