
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #38 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #38 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. 
 
Yang terlihat dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Manusia. 
Dia sedang duduk di atas awan putih dan hal itu menandakan bahwa Dia 
memerintah pada Hari Penghakiman. Itulah alasan Dia memakai sebuah 
mahkota emas di kepala-Nya. Allah menyamakan Hari Penghakiman 
dengan “panen”, jadi Dia juga membawa sebilah sabit tajam di tangan-Nya. 
 
Kita telah melihat pada kata “awan” dan hal-hal yang dilambangkan kata ini 
dalam Alkitab, terutama, yang dikatakan dalam Bilangan 9:18: 
 
Atas titah TUHAN orang Israel berangkat dan atas titah TUHAN juga 
mereka berkemah; selama awan itu diam di atas Kemah Suci, mereka 
tetap berkemah. 
 
Ini hanya contoh kecil dalam pasal tentang cara Allah mengaitkan “awan” 
dengan perintah-Nya itu. Dengan pergerakan awan, orang Israel berangkat 
dan saat awan diam, orang Israel berhenti berjalan. Itu semua “atas titah 
TUHAN” dan, tentu saja, kata “titah” itu menunjukkan Firman Allah. 
 
Dikatakan dalam Lukas 21:25: 
 
Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, 
dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan 
gelora laut. 



 
Di sini, Allah berbicara tentang masa segera sesudah Masa Kesusahan 
Besar. Perhatikan bahwa Dia mengatakan bahwa yang terjadi dengan 
matahari, bulan, dan bintang adalah “tanda-tanda”. Di tempat lain, Dia 
berfirman, “matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan 
bintang-bintang akan berjatuhan dari langit”, tetapi itu hanyalah “tanda-
tanda” dari Kristus yang datang menghakimi. Tentu saja, jika hal-hal ini 
secara harfiah terjadi, maka hal itu akan jauh lebih dari sekedar “tanda-
tanda”, karena hal itu akan menjadi bukti dari kehancuran sesungguhnya 
pada akhir dunia. Tetapi, karena Tuhan berbicara tentang peristiwa rohani, 
maka hal itu disebut sebagai “tanda”. Hanya ada satu tanda yang diizinkan 
oleh Alkitab, yaitu “Tanda Nabi Yunus.” Tanda ini hanya dapat dipahami 
dalam Alkitab karena itulah satu-satunya tempat di mana kita dapat 
membaca tentang Yunus. Allah tidak akan memberikan tanda-tanda fisik di 
mana Saudara dapat melihat ke langit untuk melihatnya. Alkitab 
mengatakan bahwa hanya generasi yang jahat dan tidak setia yang 
menuntut suatu tanda seperti itu. 
 
Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Lukas 21:26-27: 
 
Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala 
apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan 
dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 
   
Kemudian, orang akan “melihat” dan kata “melihat” ini adalah kata yang 
juga kita temukan dalam Yohanes, pasal 1, di suatu bagian di mana Kristus 
berbicara pada Natanael dan Natanael dengan cepat percaya bahwa 
Yesus adalah Mesias. Dikatakan dalam Yohanes 1:50-51: 
 
Yesus menjawab, kata-Nya: "Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat 
engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat 
hal-hal yang lebih besar dari pada itu." Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku 



berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan 
malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." 
 
“Malaikat-malaikat” adalah “utusan-utusan” dan hanya ada satu cara untuk 
memahami bagian ini. Saudara dapat mencari dalam Perjanjian Baru dan 
keseluruhan Alkitab, tetapi Saudara tidak akan menemukan referensi 
tentang malaikat Allah yang “turun naik kepada Anak Manusia”. Hal itu 
tidak terjadi. Kita tidak membaca tentang kejadian ini sekalipun. Tetapi, 
Yesus berkata pada Natanael, “engkau akan melihat”, dan ini berarti mulai 
sekarang, dari saat ini, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-
malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Hanya ketika kita 
mengingat bahwa Yesus berfirman dengan menggunakan perumpamaan 
(dan tanpa perumpamaan Dia tidak berkata-kata), kita dapat memahami 
apa yang dikatakan Yesus pada Natanael. Dia memberitahunya bahwa 
saat Tuhan menyelamatkan seseorang, mereka langsung naik secara 
rohani ke sorga untuk didudukkan dengan Kristus Yesus. Tetapi, karena 
Allah memiliki pekerjaan untuk mereka lakukan di bumi, mereka dengan 
segera dikirim turun ke bumi. Itulah alasan Allah hanya menyelamatkan 
jiwa kita dan tidak sekaligus tubuh dan jiwa. Mereka harus memiliki tubuh 
fisik mereka (meskipun tubuh ini dikutuk dengan dosa) untuk dapat 
membaur dan beroperasi di bumi dengan semua orang untuk 
mengabarkan Firman-Nya didunia. Orang-orang yang sudah diselamatkan, 
tetap memiliki sesuatu yang sama dengan orang lain, yaitu tubuh yang 
dikutuk karena dosa. Jadi, ”utusan Allah” yang baru ini sekarang dapat 
membagikan Injil dengan keluarga, teman, tetangga mereka, dan orang-
orang di seluruh bagian bumi. Inilah yang dimaksud Tuhan saat Dia 
berkata pada Natanel, “engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-
malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia”. Apakah Natanael 
melihatnya secara harfiah? Tidak. Apakah Natanael “melihat” sesuatu 
terjadi saat Kristus menyelamatkan orang-orang? Atau, setelah Tuhan 
kembali ke sorga, apakah dia “melihat” sesuatu saat Injil pergi untuk 
menyelamatkan orang-orang? Ya, dia melihat makna rohaninya dengan 
mata penglihatan rohaninya. Dia melihatnya karya keselamatan sejak saat 
itu dengan imannya.  



 
Ayat ini, dalam Yohanes 1:51, akan mengajarkan kita bahwa kita harus 
sangat berhati-hati saat Alkitab menggunakan kata “melihat”. Seringkali 
artinya bukanlah “melihat” dengan penglihatan fisik. Marilah kita pergi ke 
Matius 26 dan membaca beberapa ayat yang sangat berkaitan dengan 
pemikiran Kristus yang “datang dari awan-awan”, seperti yang diserukan 
Injil dan saat kita membaca dalam Lukas 21:27. Dikatakan dalam Matius 
26:62-65: 
 
Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata kepada-Nya: "Tidakkah Engkau 
memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?" 
Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: "Demi 
Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak 
Allah, atau tidak." Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan 
tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak 
Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas 
awan-awan di langit." Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan 
berkata: "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang 
telah kamu dengar hujat-Nya. 
 
Allah-lah yang memberikan Kitab Injil ini pada kita. Tuhan Yesuslah yang 
membuat pernyataan ini, sama seperti Dia membuat pernyataan itu pada 
Natanael. Pernyataan-pernyataan seperti ini telah dibaca oleh para teolog 
dan siswa Alkitab di mana mereka membaca, “Pada waktu itu orang akan 
melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan 
kemuliaan-Nya.” Kata “melihat” disini adalah kata bahasa Yunani yang 
sama dengan yang digunakan dalam Matius 26:64, tetapi mereka tidak 
mempertimbangkan apa yang Kristus katakan di sini. Izinkan saya 
membacanya kembali dalam Matius 26:64: 
 
Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata 
kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di 
sebelah kanan Yang Mahakuasa… 
 



Dan kata “duduk” ini adalah kata bahasa Yunani yang sama dan memiliki 
cara penulisan yang sama dengan ayat kita dalam Wahyu 14:14, di mana 
Rasul Yohanes melihat seseorang “yang sedang duduk di atas awan” 
seperti Anak Manusia. Kemudian, dilanjutkan dikatakan, dalam Matius 
26:64: 
 
…dan datang di atas awan-awan di langit.” 
 
Sekarang, mari kita pertimbangkan yang baru saja dikatakan Allah. Yesus 
berbicara pada Imam Besar Israel dan Dia berkata bahwa “mulai sekarang” 
atau “mulai saat ini”, kamu akan “melihat Anak Manusia duduk di sebelah 
kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit”. Jadi, ini 
berarti bahwa dia tidak hanya akan melihatnya sekali, tetapi hal ini akan 
menjadi suatu kejadian yang berkelanjutan, yaitu bahwa Imam Besar (yang 
kemungkinan melambangkan seluruh orang Israel) akan melihat Tuhan di 
sebelah kanan Yang Mahakuasa, datang di atas awan-awan di langit mulai 
sekarang dan secara berkelanjutan. 
 
Sekali lagi, saat kita mencari dalam Alkitab, kita tidak menemukan bahwa 
Imam Besar menyaksikan hal ini secara fisik. Kita tidak membaca bahwa 
Imam Besar melihat Kristus di sebelah kanan Allah atau datang di atas 
awan-awan secara harfiah. Tetapi, kita menemukan fakta Alkitab bahwa 
Tuhan memang pergi ke langit untuk duduk di sorga, di sebelah kanan 
Allah dan Allah memang membawa penghakiman (karena “awan” dapat 
melambangkan penghakiman) melalui Firman-Nya atas Israel, mulai saat 
itu. Tidak lama setelah pernyataan ini dibuat, Kristus disalibkan dan tabir 
Bait Suci terbelah dua dan Israel akan diceraikan dari pada Allah. Dan 
mulai saat itu, Firman Allah akan membawa penghakiman atas 
keseluruhan korporat bangsa Israel; mereka bukan lagi merupakan umat 
kudus Allah; mereka bukan lagi merupakan wakil-Nya dan Imam Besar 
bukan lagi merupakan Imam Besar dari kerajaan Allah. Dengan cara ini, 
hal yang dikatakan pada Imam Besar dan pada orang Israel telah digenapi. 
Misalnya, kita membaca dalam Markus 16:19: 
 



Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia 
ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 
 
Setelah kebangkitan Kristus, hal ini terjadi. Kebangkitan-Nya juga 
merupakan “duri dalam sisi” bangsa Israel dan kewenangannya karena itu 
adalah kesaksian terhadap kebenaran dari hal-hal yang telah dikatakan 
Tuhan pada mereka: Dia adalah Mesias; Dia adalah “Allah yang menjadi 
manusia”, dan Dia berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Setelah 
Tuhan tinggal didunia selama empat puluh hari untuk memberikan bukti 
tentang kebangkitan-Nya, Dia naik ke sorga dan duduk di sorga, di sebelah 
kanan Allah. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2:34-36: 
 
Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata: 
Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: Duduklah di sebelah kanan-Ku, 
sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu. Jadi seluruh 
kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, 
yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. 
 
Perhatikan cara Allah mengaitkan pernyataan, “Tuhan telah berfirman 
kepada Tuanku: Duduklah di sebelah kanan-Ku” dengan “seluruh kaum 
Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang 
kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." Hal ini tidak terjadi dalam 
tempat tinggal pribadi di suatu tempat. Petrus dan murid yang lain 
berbicara dalam bahasa asing kepada semua orang Yahudi dan pengikut 
baru yang berkunjung dari banyak bangsa. Hari itu adalah Hari Pentakosta 
dan itu adalah pernyataan publik tentang identitas Tuhan Yesus dan tiga 
ribu jiwa diselamatkan pada hari itu. Tentu saja, bangsa Israel 
mengetahuinya karena Yesus telah berkata kepada Imam Besar, “Mulai 
saat ini, engkau akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di 
langit”. Firman Allah menyerukan bahwa Yesus adalah Mesias dan bahwa 
Dia telah diagungkan dan diangkat ke sebelah kanan Allah. Bangsa Israel 
sudah tidak lagi menjadi umat Allah. Mereka tidak lagi merupakan wakil 
Allah. Allah sekarang bekerja dengan gereja-gereja dan kongregasi-
kongregasi yang sedang dibentuk. Jadi apa yang diserukan Yesus kepada 



Imam Besar terus dilaksanakan setiap hari karena Firman Allah terus 
dinyatakan ketika umat Allah membagikan pesan ini. Marilah kita melihat 
satu bagian lagi dalam Kisah Para Rasul, pasal 7, saat Stefanus 
memberikan kesaksiannya, dalam Kisah Para Rasul 7:54-58: 
 
Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, 
sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan 
gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap 
ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan 
Allah. Lalu katanya: "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak 
Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka 
dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia 
ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka 
di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 
 
Di sini, kesaksian dari umat Allah adalah bahwa Yesus berada di sebelah 
kanan Allah. Inilah kesaksian yang tidak pernah berhenti dinyatakan pada 
saat ini, bahkan setelah hampir dua ribu tahun kemudian. Masih ada 
kesaksian Alkitab dan kesaksian orang-orang Kristen sejati yang 
menyatakan dan menyerukan bahwa Kristus telah bangkit dan berada di 
sebelah kanan Allah, dan bahwa Israel bukan lagi umat kudus Allah. 
Tetapi, umat kudus adalah mereka yang diselamatkan Allah dari segala 
suku dan bangsa dan bahasa. 
 
Inilah yang muncul saat kita membaca dalam Matius, pasal 24. Kita tahu 
bahwa matahari, bulan, dan bintang yang menjadi gelap merupakan 
bahasa rohani. Tetapi jika kita memahaminya secara rohani, lalu mengapa 
Allah berpindah ke sesuatu yang bersifat fisik tentang kedatangan-Nya di 
atas awan-awan? Tidak, kita harus memahaminya secara rohani juga. 
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. 
 
Kita sedang “melihat”, seperti Natanael melihat utusan-utusan turun naik 
kepada Anak Manusia. Kita sedang “melihat”, seperti Imam Besar Israel 
melihat Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan datang di atas awan-
awan – yang melambangkan penghakiman atas Israel. Buktinya ada dalam 
Alkitab dan dari kesaksian umat Allah yang sejati saat mereka menyerukan 
Yesus sebagai Mesias. Seperti itu juga, segera sesudah Masa Kesusahan, 
Alkitab akan menyaksikan dan membuktikan bahwa Kristus telah datang 
dalam penghakiman. Umat Allah akan menyadari kesaksian itu dan 
mereka juga akan membagikan pesan itu pada orang-orang lain. Dengan 
demikian, mereka “akan melihat Anak Manusia yang datang dalam awan di 
langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.” Hal itu berkaitan 
dengan membaca Alkitab, memahami Alkitab, memahami “waktu dan 
penghakiman”, dan “melihat” dengan mata rohani. 
 
Marilah kita kembali ke Lukas 21, pada bagian penutup. Sekali lagi, 
dikatakan dalam Lukas 21:27: 
 
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan 
dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 
 
Allah baru saja mengatakan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa ada 
tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Dengan semua bahasa 
yang mengerikan ini, kemudian Dia berkata, “Pada waktu itu orang akan 
melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan 
kemuliaan-Nya.” Perhatikan yang dikatakan dalam Lukas 21:28: 
 
Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, 
sebab penyelamatanmu sudah dekat. 
 



Penyelamatan sudah “dekat”. Kita dapat memahaminya dalam referensi 
tentang penyelamatan, setelah kita membaca Roma 8:23: 
 
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia 
sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan 
pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 
 
Jadi saat Allah berkata, “penyelamatanmu sudah dekat”, Dia sedang 
berbicara tentang tubuh fisik dan waktu kebangkitan saat tubuh kita akan 
diselamatkan; sama seperti roh kita yang sudah diselamatkan. Ini akan 
terjadi pada akhir dari semua hal, yaitu pada hari terakhir. Itulah waktu 
penyelamatan tubuh fisik dan kita akan diberikan tubuh rohani yang baru. 
Tetapi, perhatikan penempatan ayat ini, “Apabila semuanya itu mulai 
terjadi”. Itulah saat matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya 
dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Anda “melihat” Anak 
Manusia datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 
Ketika hal-hal ini mulai terjadi, maka Saudara akan bangkit dan 
mengangkat muka Saudara, dan kemudian semuanya selesai, bukan? Di 
situlah Dia dan semuanya selesai dan telah diselesaikan, bukan? Tidak, 
bukan begitu, karena dikatakan, “sebab penyelamatanmu sudah dekat.” 
Saya yakin Saudara setuju bahwa jika matahari benar-benar menjadi gelap 
dan bulan benar-benar menjadi gelap, dan bintang-bintang berjatuhan dari 
langit, dan Kristus benar-benar datang dalam awan, maka Saudara tidak 
perlu didorong atau diteguhkan dengan frase “sebab penyelamatanmu 
sudah dekat.” Saudara akan mengetahui dengan jelas bahwa inilah 
akhirnya, karena bumi tidak akan berlanjut satu waktu pun lagi jika semua 
hal ini benar-benar terjadi secara fisik. Tetapi, jika hal-hal ini terjadi secara 
rohani, seperti yang telah terjadi sejak tanggal 21 Mei 2011, maka ada 
alasan untuk pengharapan dan dorongan. Ada alasan untuk mengangkat 
lutut yang goyah dan meluruskan jalan bagi kaki Saudara dan untuk 
“bangkit dan mengangkat muka Saudara” sebab penyelamatan Saudara 
sudah dekat. Ada harapan yang luar biasa bahwa tanggal 7 Oktober 2015 
adalah hari penyelamatan. 


