
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #37 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #37 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca 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. 
 
Ini adalah Hari Penghakiman, hari kemurkaan Tuhan. Rasul Yohanes telah 
menerima informasi mengenai Hari Penghakiman dan dia melihat “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.” “Duduk” dalam Alkitab berarti “memerintah”, karena raja-raja 
duduk di atas takhta mereka sambil memerintah kerajaan mereka. Tuhan 
Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, telah 
menundukkan Setan dan Dia memerintah dan duduk di atas awan, yang 
melambangkan penghakiman. Dia menggunakan mahkota emas untuk 
menunjukkan kewenangan, kekuatan, dan pemerintahan mutlaknya atas 
semua yang sebelumnya diperintah oleh Setan – kerajaan dunia ini. 
 
Awannya merupakan “awan putih” dan kita melihat awan berwarna putih 
karena awan itu melambangkan kekudusan dan kemurnian penghakiman 
Allah. Dia adalah Hakim yang adil dan benar, yang melakukan 
penghakiman yang benar atas para pemberontak yang jahat, yang berani 
menentang-Nya dan mengambil alih kewenangan Raja Penguasa ciptaan. 
Para pemberontak ini sekarang berada di bawah murka-Nya dan 
pemberontak itu meliputi semua pendosa di dunia. 
 
Marilah kita melihat pada kata “awan” dalam Perjanjian Lama. Saya rasa 
kita akan menemukan beberapa pernyataan menarik yang akan diberikan 
Alkitab pada kita mengenai awan. Dikatakan dalam Keluaran 13:20-22: 



 
Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi 
padang gurun. TUHAN berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam 
tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam 
tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang 
dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari 
dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. 
 
Ini terjadi tepat setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir selama mereka 
mengembara di padang gurun. Allah menuntun umat-Nya. Bagaimana cara 
Dia menuntun mereka? Dia menuntun mereka “dengan tiang awan untuk 
menuntun mereka di jalan”. Awan menunjukkan jalan bagi orang-orang 
Israel. Hal ini menarik karena Allah memang berbicara tentang menuntun 
umat-Nya; Dia berbicara tentang menerangi jalan bagi umat-Nya sehingga 
kita tahu di mana kita harus berjalan. Biasanya, kita berpikir bahwa Firman 
Allah-lah yang menerangi jalan kita, memberitahu kita, “Inilah jalan. 
Berjalanlah mengikutinya”. Dan kita pergi mengikuti Tuhan Yesus di jalan 
yang sempit. Tetapi, di sini, “awan” mengambil alih peran itu. Dikatakan 
dalam Keluaran 14:19-22:  
 
Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan 
tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka; dan tiang awan itu 
bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah 
tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel; dan 
oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, 
sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman 
itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-
malaman itu TUHAN menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur 
yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering; maka terbelahlah air 
itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat 
kering; sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi 
mereka. 
 



Ini adalah kejadian sejarah yang benar-benar terjadi. Orang-orang Mesir 
mengejar orang-orang Israel sampai ke Laut Merah. Allah menahan orang-
orang Mesir dengan tiang api dan tiang awan di antara orang-orang Mesir 
dan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dapat melawan orang-
orang Israel untuk menghancurkan mereka semalaman. Perhatikan bahwa 
dikatakan, dalam ayat 20: “dan oleh karena awan itu menimbulkan 
kegelapan, maka malam itu lewat”.  Sebenarnya terjemahan yang lebih 
baik dari ayat ini ditemukan dalam Alkitab Terjemahan Lama sebagai 
berikut:   
maka	  adalah	  awan	  itu	  sebelahnya	  gelap	  dan	  sebelahnya	  menerangi	  malam,	  
sehingga	  tentara	  tiada	  dapat	  menghampiri	  tentara	  semalam-‐malaman	  itu	  
 

Awan itu menimbulkan kegelapan bagi orang-orang Mesir, tetapi 
memberikan penerangan bagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel 
melambangkan orang-orang pilihan Allah karena mereka diselamatkan dari 
“Mesir” yang melambangkan dunia ini; mereka mengalami keselamatan 
Allah. Setan, yang dilambangkan dengan Firaun dan bala tentaranya, 
masih mengejar dan masih melawan semua bangsa Israel, atau semua 
umat Allah. Di sini, saya rasa Allah sedang memberikan gambaran tentang 
waktu yang lengkap dari Hari Penghakiman karena Dia menyamakan Hari 
Penghakiman dengan “malam rohani”. Selama semalaman, orang-orang 
Mesir tidak dapat menghancurkan orang-orang Israel dan “awan” itu 
menimbulkan kegelapan bagi mereka. Itulah alasan orang-orang yang tidak 
diselamatkan di dunia (mereka yang berada dalam gereja-gereja atau 
mereka yang tinggal di dunia, yang mengaitkan dirinya sendiri dengan Injil 
sejati dan bahkan menyerukan tanggal 21 Mei 2011) tidak dapat “melihat” 
hal-hal yang dilihat oleh orang-orang pilihan Allah karena orang-orang yang 
tidak diselamatkan tidak memiliki mata rohani untuk melihat. Jadi, Hari 
Penghakiman adalah waktu kegelapan rohani bagi mereka. Pada waktu 
yang sama, Allah sedang melindungi umat-Nya dan memberi mereka 
penerangan dengan benda yang sama yang menimbulkan kegelapan bagi 
orang lain – yaitu awan. “maka	  adalah	  awan	  itu	  sebelahnya	  gelap	  dan	  
sebelahnya	  menerangi	  malam”.  “awan” dapat melambangkan Firman Allah. 
Dikatakan dalam Keluaran 24:15-16: 
 



Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan 
TUHAN diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya enam hari 
lamanya; pada hari ketujuh dipanggil-Nyalah Musa dari tengah-tengah 
awan itu. 
 
Siapa yang memanggil Musa dari tengah-tengah awan itu? Dia adalah 
TUHAN. Dikatakan dalam Keluaran 24:17-18: 
 
Tampaknya kemuliaan TUHAN sebagai api yang menghanguskan di 
puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke 
tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di 
atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya. 
 
Musa masuk ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung dan 
tinggal empat puluh hari dan empat puluh malam di sana dan menerima 
Sepuluh Perintah Allah. Sepuluh Perintah Allah adalah Firman Allah. 
Pertama, Allah berbicara padanya dari tengah-tengah awan. Kemudian, 
Musa masuk ke tengah-tengah awan itu untuk menerima Sepuluh Perintah 
Allah, Firman Allah. Di sini, Allah mengaitkan awan dengan Firman-Nya 
dan bahkan kaitannya lebih jelas dalam Bilangan, pasal 9. Saya akan 
membacakan bagian yang cukup panjang. Dikatakan dalam Bilangan 9:15-
19: 
 
Pada hari didirikan Kemah Suci, maka awan itu menutupi Kemah Suci, 
kemah hukum Allah; dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di 
atas Kemah Suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi: awan itu 
menutupi Kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap 
kali awan itu naik dari atas Kemah, maka orang Israelpun berangkatlah, 
dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah 
TUHAN orang Israel berangkat dan atas titah TUHAN juga mereka 
berkemah; selama awan itu diam di atas Kemah Suci, mereka tetap 
berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas Kemah Suci, maka orang 
Israel memelihara kewajibannya kepada TUHAN, dan tidaklah mereka 
berangkat. 



 
Di sini, Allah berbicara tentang awan dan pergerakannya. Ketika awan 
bergerak, orang Israel bergerak; saat awan diam, orang Israel diam dan 
berkemah. Kemudian Allah mengatakan, “Atas titah TUHAN”, orang Israel 
berangkat dan “Atas titah TUHAN”, orang Israel berkemah. Tetapi, kita 
tidak membaca tentang Allah yang benar-benar berbicara pada orang 
Israel dan mengatakan, “Mari kita berangkat”. Kemudian, setelah beberapa 
hari, Allah akan berbicara lagi, mengatakan, “Marilah kita berkemah di sini”. 
Allah tidak memberikan perintah itu secara verbal, tetapi Dia memberikan 
perintah-perintah-Nya melalui pergerakan awan. Saat awan bergerak, 
itulah perintah TUHAN bagi orang Israel untuk bergerak, dan saat awan 
diam, itulah perintah TUHAN untuk mereka berkemah. Kita melihat bahwa 
itu adalah perintah-perintah TUHAN dan Alkitab penuh dengan perintah-
perintah TUHAN. Firman Allah adalah perintah TUHAN. Allah mengaitkan 
dan dengan cermat mengidentikkan awan dan pergerakannya dengan 
perintah-perintah-Nya. Dilanjutkan dikatakan dalam Bilangan 9:20-23: 
 
Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas Kemah Suci; 
maka atas titah TUHAN mereka berkemah dan atas titah TUHAN juga 
mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi; 
ketika awan itu naik pada waktu pagi, merekapun berangkatlah; baik pada 
waktu siang baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, merekapun 
berangkatlah. Berapa lamapun juga awan itu diam di atas Kemah Suci, 
baik dua hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap 
berkemah dan tidak berangkat; tetapi apabila awan itu naik, barulah 
mereka berangkat. Atas titah TUHAN mereka berkemah dan atas titah 
TUHAN juga mereka berangkat; mereka memelihara kewajibannya kepada 
TUHAN, menurut titah TUHAN dengan perantaraan Musa. 
 
Bagian ini adalah salah satu tempat dalam Alkitab di mana Allah 
mendefinisikan salah satu istilah-Nya. Saat kita berpikir tentang “awan”, 
kita harus membaca yang dikatakan Allah di sini, dalam Bilangan 9:15 
hingga akhir pasal. Kita melihat bahwa awan berkaitan dengan perintah-
perintah TUHAN dan perintah-perintah TUHAN adalah Firman Allah, yaitu 



Alkitab. Alkitab adalah pedang bermata dua yang mendatangkan 
penghakiman. Kata “penghakiman” menandakan Firman Allah, Alkitab, dan 
juga awan. Kita telah melihat ini sebelumnya sehingga tidak heran jika 
Allah berfirman dalam Mazmur 149:6-9: 
 
Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan 
pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan 
terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku 
bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-
orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan 
terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi 
semua orang yang dikasihi-Nya. Haleluya! 
 
Ayat ini mendeskripsikan hal yang terjadi selama Hari Penghakiman. Allah 
telah menuliskan banyak hal dan memberikan banyak informasi mengenai 
Hari Penghakiman. Hari Penghakiman adalah waktu untuk melaksanakan 
hukuman seperti yang tertulis. Hukuman itu dilaksanakan. Jadi, kita 
mengetahui bahwa saat kita membaca tentang Hari Penghakiman, tiba-tiba 
Tuhan Yesus Kristus muncul di atas awan, “dengan sebuah mahkota emas 
di atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di tangan-Nya”. Dia adalah Raja 
yang telah menguasai Setan dan Tuhan sekarang memerintah dengan 
gada besi atas orang-orang yang mendiami bumi, yang tidak diselamatkan. 
Dia akan “melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis”. 
Penghakiman ini akan dilakukan oleh orang-orang kudus-Nya dan tentunya 
oleh Tuhan, saat Dia menutup pintu ke sorga dan memadamkan terang Injil 
di dunia selama periode Hari Penghakiman, periode waktu yang 
diperpanjang – yang kemungkinan besar berlangsung selama 1.600 hari. 
 
Dikatakan dalam Bilangan 11:25: 
 
Lalu turunlah TUHAN dalam awan dan berbicara kepada Musa, … 
 
 



Di sini, sekali lagi, TUHAN datang dalam awan dan berbicara. Firman Allah 
datang dari awan dan hal itu bukan hanya sekedar suatu kejadian dalam 
Perjanjian Lama. Ingatlah saat Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana 
dikatakan dalam Matius 17:3-5: 
 
Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan 
Dia. Kata Petrus kepada Yesus: "Tuhan, betapa bahagianya kami berada 
di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu 
untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang 
ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari 
dalam awan itu terdengar suara yang berkata: "Inilah Anak yang Kukasihi, 
kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia." 
 
Sekali lagi, awan muncul dan suara Allah Bapa terdengar mengatakan, 
“Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah 
Dia”. Kita tidak boleh melewatkan bahwa Allah berbicara dari dalam awan 
dan fakta bahwa kaitannya dengan awan tetap ada dalam penampakan-
Nya dalam Perjanjian Lama, terutama selama periode empat puluh tahun 
saat awan menuntun orang Israel setiap hari. Kemudian, awan akan 
bergerak dan orang Israel akan mengikutinya “atas titah TUHAN”. 
 
Kemudian, kita sampai ke banyak ayat-ayat di mana Allah berbicara 
tentang Hari Penghakiman. Misalnya, jika kita kembali ke Perjanjian Lama, 
kita membaca dalam Zefanya 1:14-15: 
 
Sudah dekat hari TUHAN yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan 
cepat sekali! Dengar, hari TUHAN pahit, pahlawanpun akan menangis. 
Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan 
dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan 
kelam, 
 
Ini sama seperti saat awan dan tiang api menahan orang-orang Mesir. 
Awan itu menimbulkan “kegelapan” bagi orang-orang Mesir, tetapi 
memberikan terang bagi orang-orang Israel di malam hari. Jadi, Hari 



Penghakiman juga adalah “hari TUHAN yang hebat” dan bahkan “dengar, 
hari TUHAN pahit”. Itu adalah “suara” yang merupakan Firman Allah, yang 
sangat dimuliakan. Suara itu terdengar saat Allah mengungkap 
penghakiman adil-Nya pada Hari kemurkaan-Nya. Orang-orang kudusnya 
melaksanakan “hukuman seperti yang tertulis". Ini adalah kehormatan bagi 
semua orang kudus pada Hari Penghakiman. Jadi, umat Allah menyerukan 
penghakiman yang telah datang atas bumi pada orang-orang di bumi. 
 
Perhatikan juga, bahwa “hari TUHAN yang hebat” adalah “hari berawan 
dan kelam”. Itu tidak hanya tertulis di sini, tetapi juga ada referensi-
referensi lain, misalnya Yoel 2:1-2: 
 
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; suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu 
hari berawan dan kelam pekat; seperti fajar di atas gunung-gunung 
terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak 
pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-
temurun, pada masa yang akan datang. 
 
Hari TUHAN adalah “hari berawan”. Itulah alasan mengapa tidak 
mengherankan jika Matius 24:29 mengatakan: 
 
Segera sesudah siksaan pada masa itu… 
 
Dan, kapan Masa Kesusahan Besar berakhir? Pada tanggal 21 Mei 2011, 
tepat pada tahun ke-23 dan tepat pada hari ke-8.400. Sejak saat itu, kita 
telah hidup dalam masa setelah siksaan itu. Kemudian, dilanjutkan 
dikatakan dalam Matius 24:29-30: 
 
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. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak 
Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka 



akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan 
segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 
 
Itu adalah masa “segera sesudah siksaan pada masa itu”, saat Anak 
Manusia terlihat “datang di atas awan-awan di langit dengan segala 
kekuasaan dan kemuliaan-Nya”. Ingatlah dalam ayat kita dalam Wahyu 
14:14, Yohanes diberikan penglihatan tentang “seorang seperti Anak 
Manusia” dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan sebilah 
sabit tajam di tangan-Nya – Dia akan menuai karena itulah awal dari Hari 
Penghakiman. Hari Penghakiman dimulai pada tanggal 21 Mei 2011. 
Kemudian, kita diberikan angka 1.600 setadi (atau 200 mil), yang 
kemungkinan besar menandakan 1.600 hari durasi Hari Penghakiman. 
Inilah periode penuaian. Inilah waktu Allah akan mengirimkan umat-Nya 
untuk menuai panen dan Tuhan Yesus akan terlihat “di awan-awan”. Apa 
yang dilambangkan oleh awan? Sekali lagi, untuk memahami Alkitab, kita 
harus membandingkan ayat dengan ayat-ayat lainnya. Apa yang diungkap 
ayat-ayat ini tentang awan dalam Perjanjian Lama? Terungkap bahwa 
Allah dengan cermat mengaitkan “awan” dengan “suara”-Nya, dengan 
Firman-Nya dan dengan perintah-perintah-Nya. Jadi, marilah kita gunakan 
definisi yang telah diberikan Alkitab; definisi ini bukanlah definisi kita – 
EBible tidak menulis Bilangan, pasal 9, di mana dikatakan “atas titah 
TUHAN” orang Israel bergerak atau “atas titah TUHAN” orang Israel 
berdiam. Itu semua berkaitan dengan pergerakan “awan”. Allah 
mendefinisikan kata ini dan mengaitkannya dengan Kitab Injil, yaitu Alkitab. 
 
Firman Allah turun dari atas, yaitu dari sorga. Itu berarti bahwa saat 
Saudara “melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit 
dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya”, Saudara melihatnya dalam 
Firman-Nya, Alkitab. Saat kita membaca Alkitab, Allah membukakan 
Firman-Nya untuk mengungkap waktu semasa kita hidup, “masa” saat kita 
sedang hidup. Masa ini adalah Hari Penghakiman dan kita sedang 
“melihat”nya, bukan dengan mata fisik, tetapi kita sedang “melihat”nya 
dalam Alkitab bahwa Kristus telah datang sebagai Hakim. Kita melihat-Nya 



di atas awan dengan sabit. Hal itu berbicara tentang penglihatan rohani 
atau pemahaman rohani dan bukan penglihatan dari mata fisik. 
 


