
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #40 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #40 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:14-15: 
 
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. Maka keluarlah 
seorang malaikat lain dari Bait Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring 
kepada Dia yang duduk di atas awan itu: "Ayunkanlah sabit-Mu itu dan 
tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian di bumi 
sudah masak." 
 
Saya ingin menyebutkan sesuatu mengenai pembahasan terakhir kita, 
agar orang-orang tidak salah mengerti. Dalam pembahasan terakhir kita, 
kita menyebutkan bahwa “sabit tajam” hanya memiliki satu sisi. Itu adalah 
jenis sabit yang biasa; itu bukanlah pedang bermata dua. Ini menekankan 
bahwa Allah sedang memfokuskan bahwa Firman Allah mendatangkan 
penghakiman; penekanan pada bagian ini adalah pada penghakiman Allah. 
Tetapi, hal itu bukan berarti bahwa di tempat lain, Allah tidak dapat 
menggunakan pedang bermata dua dan mengaitkannya dengan Hari 
Penghakiman. Sebenarnya, Dia melakukannya dalam Mazmur 149, di 
mana kita membaca tentang orang-orang kudus. Dikatakan dalam Mazmur 
149:6-7: 
 
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, 
 
Kemudian dikatakan dalam Mazmur 149:9: 
 
Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. 
Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Haleluya! 
 



Ayat ini sangat sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Korintus 6:2: 
 
Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi 
dunia? 
 
Inilah tepatnya yang sedang terjadi sekarang ini, saat umat Allah 
digunakan oleh Allah sebagai alat penghakiman. Di sini, dalam Mazmur 
149, ayat ini menyebutkan tentang pedang bermata dua yang adalah 
Firman Allah. Bukan fokus Allah dalam Mazmur 149 untuk menekankan 
tentang penghakiman seperti dia menekankannya dalam Wahyu 14, di 
mana kemurkaan Allah adalah fokus dalam setiap ayatnya. Saya hanya 
ingin memperjelaskannya. 
 
Baiklah, marilah kita lihat Wahyu 14:15: 
 
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari Bait Suci; dan ia berseru dengan 
suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu: "Ayunkanlah sabit-
Mu itu dan tuailah,… 
 
Ini adalah keempat kalinya kita membaca tentang malaikat yang muncul 
dalam Wahyu 14. Kembali dalam ayat 9, dikatakan, “Dan seorang malaikat 
lain, malaikat ketiga, menyusul mereka”. Hanya sekali itu Allah 
memberikan nomor dan itulah ketiga kalinya dalam pasal itu, di mana Allah 
memberikan referensi tentang malaikat. Ini berarti bahwa kita harus 
memberi nomor malaikat-malaikat ini – kita harus menghitung mereka. 
Jadi, inilah malaikat keempat dan angka “empat” menunjukkan 
“keuniversalan”. Hal itu akan berkaitan dengan penghakiman di seluruh 
dunia bagi orang-orang yang tinggal di bumi, yang tidak diselamatkan. Hal 
itu berkaitan dengan keempat mata angin dari kompas.  
 
Hal lain yang harus kita perhatikan adalah bahwa “malaikat” ini keluar dari 
Bait Suci, berseru dengan suara nyaring, memberikan suatu perintah. 
Lihatlah kembali ayat itu: “Maka keluarlah seorang malaikat lain dari Bait 
Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas 
awan itu: "Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah”. Siapa yang sedang duduk 
di atas awan? Ayat 14 memberitahu kita bahwa dia adalah “seorang seperti 
Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya.” Dia 



adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Manusia dan Raja segala raja. Dia 
adalah Yang Mahakuasa dan Sang Penguasa, Allah yang kekal 
selamanya. Dan siapakah malaikat-malaikat (jika mereka adalah benar-
benar makhluk dari surga)? Mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Apakah 
mungkin untuk mereka memerintahkan sesuatu pada Tuhan Yesus yang 
sedang duduk di awan? Jawabannya adalah tidak ada “malaikat” yang 
dapat memberikan perintah seperti ini pada Allah Yang Maha Kuasa. Hal 
itu tidak mungkin. Allah tidak akan mengizinkan hal seperti itu untuk terjadi. 
Kita dapat meyakini bahwa “malaikat lain” dalam ayat ini bukanlah malaikat 
surgawi, atau salah satu dari malaikat yang diciptakan. Tentunya dia juga 
bukanlah orang percaya yang sejati (karena kita juga dapat disebut 
sebagai “utusan”, yaitu terjemahan dari kata “malaikat”). Malaikat itu pasti 
adalah Allah sendiri, Malaikat Tuhan, seperti cara Perjanjian Lama 
menyebut Dia. Malaikat itu adalah Allah, sama seperti “malaikat-malaikat” 
sebelumnya yang juga adalah Allah. Itu adalah perintah dalam keilahian-
Nya – Allah dapat memerintah Allah. Tidak ada masalah dengan hal itu. 
Allah mengutus Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak-Nya, seperti 
yang kita baca berulang kali dalam Perjanjian Baru. Kristus dengan taat 
mengikuti perintah-perintah Bapa. 
 
Perintah dalam keilahian-Nya adalah “Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, 
karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian di bumi sudah 
masak”. Kita ingin melihat semua hal yang dikatakan Alkitab dengan hati-
hati dan itulah alasan kita membahas ayat demi ayat dalam Alkitab. Itu 
adalah cara pembahasan Alkitab yang tidak mengizinkan kita untuk 
menghindari hal apa pun; kita harus melihat semua hal dalam setiap ayat. 
Kita tidak dapat “memilih” hal yang kita inginkan yang kemungkinan 
bertentangan dengan yang dikatakan Allah. Itu adalah salah satu alasan 
baik mengapa kita membahas ayat demi ayat.  
 
Menarik bahwa beberapa orang menuduh EBible terlalu fokus pada 
“penghakiman”. Beberapa orang mengatakan bahwa kita terpaku pada 
penghakiman dan kita terlalu berkonsentrasi pada penghakiman. Tetapi, 
kita membaca ayat demi ayat dalam Alkitab. Ya, ini adalah Kitab Wahyu 
dan memang kitab ini banyak berkaitan dengan penghakiman. Tetapi, saat 
kita membaca ayat demi ayat, melalui 2 Yohanes atau 3 Yohanes, kita juga 
berakhir dengan membicarakan tentang penghakiman.  



Saat kita membaca Kitab Ester, kita berakhir dengan membicarakan 
tentang penghakiman. Terkadang, saya bertanya-tanya: pada bagian 
manakah mereka ingin kita membahas Alkitab jika mereka tidak ingin 
mendengar tentang penghakiman Allah. Tentu saja, kita tidak dapat 
mempelajari Kitab Yeremia karena semua bagian dalam kitab ini 
menyatakan tentang penghakiman Allah. Kita tidak dapat mempelajari 
Kitab Yesaya karena kitab itu juga banyak mengatakan tentang 
penghakiman Allah. Bisakah kita mempelajari Yehezkiel? Yah, kita harus 
berhati-hati karena Yehezkiel memiliki beberapa pasal yang berkaitan 
dengan penghakiman Allah. Bagaimana dengan Daniel? Daniel adalah 
nabi yang diberikan banyak penglihatan oleh Allah mengenai waktu akhir. 
Bagaimana dengan Yoel? Yoel, pasal 1 membahas tentang Masa 
Kesusahan Besar; Yoel, pasal 2, membahas tentang Hari Penghakiman, 
dan Yoel 3 membahas tentang Hari Penghakiman. Ke mana kita dapat 
pergi? Ke mana kita boleh pergi? Ke mana mereka ingin kita pergi? 
 
Saudara dapat melihat alasan banyak gereja, pastur, dan guru Alkitab lebih 
memilih “pembahasan bertopik”. Minggu demi minggu, mereka memilih 
topik untuk diajarkan, “Ayat apa yang akan saya ajarkan? Minggu ini 
adalah Yohanes 3:16: ‘Allah sangat mencintai dunia ini’. Dan minggu 
depan, marilah kita berbicara tentang ‘sukacita’ dan menemukan beberapa 
ayat-ayat baik yang berkaitan dengan ‘sukacita’. Dan minggu selanjutnya, 
saya rasa ‘kedamaian’ dari Allah adalah topik yang sangat menenangkan. 
Jadi, marilah kita berbicara tentang kedamaian dari Allah.” Jadi, mereka 
“memilih” ayat-ayat mereka dan subjek mereka. Mereka membuka ayat di 
sini dan di sana.  
 
Tetapi, kapan pun kita mendalami Kitab Alkitab (dan saya cukup yakin 
bahwa tidak peduli Kitab yang mana) dan kita mulai mengikuti metodologi 
Allah yang membandingkan satu ayat dengan ayat-ayat lainnya, jikalau 
kitab itu tidak secara langsung menyebutkan tentang penghakiman, maka 
kitab itu akan menuntun kita ke arah penghakiman. Itu karena Alkitab 
adalah Kitab yang memang menghukum manusia atas pemberontakan dan 
pelanggaran mereka terhadap Hukum Allah. Tidak ada jalan keluar dari 
hukuman itu dan hal itu tidak dapat dihindari. Kita tidak mencoba dan kita 
tidak ingin melakukannya. Kita ingin berhati-hati dalam membaca Alkitab, 
ayat demi ayat, dan melihat sebanyak-banyaknya kata dalam setiap ayat. 



Terkadang, rasanya seperti kita berjalan dengan sangat lambat, tetapi 
itulah kenyataannya. Ini bukan perlombaan untuk membaca cepat atau 
untuk membaca Kitab Injil secara terburu-buru. Saat kita menggunakan 
waktu kita dengan baik, kita menyadari pengajaran-pengajaran Alkitab 
yang sangat penting. Jika kita tidak membacanya dengan perlahan-lahan 
mungkin kita tidak akan menyadari tentang beberapa aspek kebenaran 
Alkitab. Kita mungkin akan melewatkannya. 
 
Dan, di sini, dalam Wahyu 14:15, di mana dikatakan, “Maka keluarlah 
seorang malaikat lain dari Bait Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring 
kepada Dia yang duduk di atas awan itu: "Ayunkanlah sabit-Mu itu dan 
tuailah”, kita menemukan kata bahasa Yunani yang sangat menarik, yang 
diterjemahkan menjadi “ayun”. Kata itu adalah kata bahasa Yunani 
“pempo” dan kata itu merupakan Strong #3992. Kata itu ditemukan sekitar 
81 kali. (Saya menghitung kata itu, baris demi baris, dalam Indeks 
Englishman. Itulah alasan saya mengatakan “sekitar 81 kali” karena saya 
bisa saja melewatkan satu atau dua kata.) Jika penghitungan saya benar, 
kata ini diterjemahkan menjadi “utus” atau “suruh” sebanyak 79 kali. 
Misalnya, kata itu digunakan dalam Lukas 16 dalam perumpamaan tentang 
orang kaya dan Lazarus, di mana orang kaya itu memohon pada Bapa 
Abraham dalam Lukas 16:24: 
 
Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah 
Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan 
menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 
 
Permintaan itu ditolak. Hal itu tidak mungkin dikabulkan karena ada “jurang 
yang tak terseberangi”. Itu adalah penghakiman dari orang kaya ini. Tetapi, 
tidak ada lagi kemungkinan keselamatan saat dia meminta “sedikit” 
kemurahan hati atau kasih karunia yang dibawa oleh Firman Allah. 
“Mungkinkah, meskipun saya berada di kuburan, Lazarus mungkin ‘diutus’ 
untuk membawakan saya hanya setetes air, hanya sedikit kemungkinan 
akan keselamatan?” Tidak. Hal itu tidak mungkin karena adanya “jurang” 
dan tidak mungkin Lazarus melewatinya. Bagian ini mengajarkan pada kita 
bahwa tidak adanya kemungkinan untuk keselamatan setelah Allah 
membawa kondisi “neraka”. Hal ini dilakukan-Nya saat Dia menutup pintu 
sorga pada tanggal 21 Mei 2011. Dia menjamin kehancuran semua orang-



orang yang tidak diselamatkan. Dan, dengan demikian, Dia membawa 
mereka ke dalam “kematian”. “Neraka” dan “kematian” adalah sinonim. 
Meskipun umat Allah ingin membawa Injil dan menawarkan harapan pada 
orang-orang, tetapi kita tidak bisa. Tidak ada kemampuan. Tidak mungkin 
kita dapat menyeberangi “jurang” yang telah dibentangkan Allah. Kondisi 
rohani semua orang telah ditetapkan dan secara permanen ditentukan oleh 
Allah: mereka yang benar akan tetap benar (seperti Lazarus) dan mereka 
yang cela akan tetap cela (seperti orang kaya itu).  
 
Ngomong-ngomong, kata “suruh” atau “utus” juga digunakan dalam Lukas 
16:27: 
 
Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya 
engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, 
 
Kata bahasa Yunani “pempo” selalu diterjemahkan menjadi “suruh” atau 
“utus”, kecuali dalam Wahyu 14. Juga dikatakan dalam Lukas 20:11-13: 
 
Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga 
dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan 
hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga 
dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan ke luar kebun itu. Maka kata tuan 
kebun anggur itu: Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh 
anakku yang kekasih; tentu ia mereka segani. 
 
Dalam ayat 11, 12, dan 13, kata “menyuruh” digunakan. Allah, yang 
dilambangkan sebagai tuan pemilik ladang anggur, menyuruh hamba-
hamba-Nya. Kita tahu bahwa itu adalah gambaran Allah yang mengirimkan 
umat-Nya ke dunia, seperti nabi-nabi tua. Allah terus melakukan hal itu 
dalam Perjanjian Lama. Dalam Yohanes, pasal 20, kata bahasa Yunani 
“pempo” digunakan, yaitu dalam Yohanes 20:21: 
 
Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti 
Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." 
 
Kata “mengutus” adalah kata bahasa Yunani “pempo”. Kata ini berkaitan 
dengan perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan 



mengajarkannya pada semua manusia. Kata “pempo” ini berkaitan dengan 
menjadi utusan Allah yang “diutus” dengan Firman Allah. Lalu, mengapa 
Allah menggunakan kata ini untuk merujuk pada sabit? “Ayunkanlah sabit-
Mu itu dan tuailah”. Secara harfiah, ayat ini berkata, “Utuslah sabit-Mu itu 
dan tuailah”. Mengapa Allah ingin menggunakan kata itu? Sudah jelas 
bahwa ada banyak kata yang bisa dipilih-Nya. Kita mengetahui jawaban 
yang diberikan Alkitab pada kita, yaitu bahwa selalu merupakan rencana 
Allah untuk menggunakan orang-orang pilihan-Nya sebagai alat untuk 
menuai saat Kristus ingin menuai. Hal ini sama seperti masa lalu, pada 
hari-hari keselamatan saat Kristus ingin menabur benih. Kita memang 
membaca dalam perumpamaan tentang penabur dalam Lukas 13 bahwa 
“seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya”. Siapa orang itu? 
Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Penabur. Dia melakukan 
semua pekerjaan. Dialah yang menggerakkan umat-Nya untuk memiliki 
dan melakukan kehendaknya menurut kerelaan-Nya. Tetapi, Kristus adalah 
Sang Penabur, jadi kita juga membaca dalam Alkitab, “Betapa indahnya 
kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang 
mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik”. Kristus secara 
pribadi dan individu menabur Firman-Nya pada orang-orang di dunia untuk 
mencari dan menyelamatkan domba-domba-Nya yang hilang. Tetapi, 
meskipun kita mengetahui bahwa Alkitab menggunakan frasa “kedatangan 
pembawa berita”, hal itu tidak diselesaikan hanya melalui Yesus. 
Pengiriman Injil adalah perintah Kristus. Dialah yang menggerakkan umat-
Nya untuk mematuhi perintah-Nya. Kristus menabur melalui orang-orang 
pilihan-Nya saat mereka pergi dan menjadi misionaris di India, Afrika, dan 
Cina, atau saat mereka pergi dalam perjalanan penginjilan untuk 
menyebarkan literatur Injil. Jadi, Alkitab juga mengatakan, “Betapa 
indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik!” Keduanya 
tidaklah bertentangan – keduanya sama. Kita adalah tubuh Kristus. Saat 
umat Allah menabur benih, Kristus menabur benih. 
 
Bagaimana cara Dia akan mengerjakan rencana-Nya untuk menuai hasil 
panen? Bagaimana cara Yesus akan menggunakan “sabit” (atau mereka 
yang “diutus” atau “disuruh”) dan melakukan penuaian hasil panen di 
bumi? Dia akan melakukan penuaian yang sama persis seperti cara Dia 
menabur. Dia akan menggunakan umat-Nya. Saya yakin ada beberapa 
orang yang mendengarkan dan mereka menggelengkan kepala mereka 



dan mengatakan, “Oh, tidak. Ini dia, pemikiran gila lainnya dari EBible 
Fellowship. Kita adalah seorang penuai sekarang.”  
 
Tetapi, saya tidak mengatakannya. Alkitab-lah yang mengatakannya. Mari 
kita kembali ke Yohanes 4:34: 
 
Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia 
yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya. 
 
Kata “mengutus” di sini adalah “pempo”, sama seperti yang kita lihat di 
tempat-tempat lain. Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Yohanes 4:35-
36: 
 
Bukankah kamu mengatakan: Empat bulan lagi tibalah musim menuai? 
Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah 
ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang 
juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk 
hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. 
 
Di sini, perhatikan bahwa mereka yang menabur dan menuai berkumpul 
bersama-sama. Kita tahu sepenuhnya bahwa kita digunakan oleh Allah 
untuk menabur benih-benih Injil. Setiap kali kita membagikan suatu ayat, 
berbicara pada teman tentang Alkitab, atau membagikan traktat, kita 
sedang menabur benih-benih Injil secara rohani. Ayat ini menggabungkan 
keduanya – mereka yang menabur dan mereka yang menuai – dengan 
mengatakan bahwa mereka akan “sama-sama bersukacita”. Dengan 
demikian, mereka yang menuai adalah orang-orang percaya yang sejati. 
 
Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Yohanes 4:37-38: 
 
Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa: Yang seorang menabur dan 
yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu 
usahakan; orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil 
usaha mereka. 
 
Siapa yang diutus Kristus untuk menuai? Dia mengutus Saudara dan saya. 
“Aku mengutus kamu, anak Allah. Aku mengutus kamu untuk menuai”. Kita 



adalah para penuai. Kita adalah orang-orang yang diutus, menurut ayat ini. 
Dan, apa yang dikatakan ayat kita dalam Wahyu 14:15? Dikatakan, 
“Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah”. Dan kata bahasa Yunani yang 
diterjemahkan menjadi “ayun” adalah “pempo”, yang berarti “utus”. Jadi, 
ayat ini berbunyi, “Utuslah sabit-Mu itu dan tuailah”. Utuslah para penuai. 
 
Saya hanya akan melihat satu ayat lain lagi dalam pembahasan ini dan kita 
akan membahasnya dalam pembahasan kita selanjutnya, jika Tuhan 
menghendaki. Dalam Matius pasal 13, dalam perumpamaan tentang 
penabur, dikatakan dalam Matius 13:37-39: 
 
Ia menjawab, kata-Nya: "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak 
Manusia; ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan 
lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. 
Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. 
 
“Malaikat-malaikat” dapat diterjemahkan menjadi “utusan-utusan”, dan di 
dalam ayat ini, kata ini dapat diterjemahkan menjadi “utusan-utusan”. Dan 
siapa yang berhak menjadi seorang utusan? Yang “diutus” adalah utusan 
Allah, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4:38: “Aku mengutus kamu 
untuk menuai.” Utuslah sabit-Mu itu dan tuailah. Allah menyuruh utusan-
utusan, yakni orang-orang kudus (orang-orang pilihan) Allah untuk 
melakukan pekerjaan menuai hasil panen pada Hari Penghakiman. 
 


