
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #41 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #41 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca 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, karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian 
di bumi sudah masak." 
 
Dalam pembahasan terakhir kita, kita melihat bahwa kata bahasa Yunani 
“pempo” diterjemahkan dalam bagian ini menjadi “ayun” sebanyak dua kali. 
Kata ini seringkali diterjemahkan menjadi “utus” atau “suruh” di tempat lain 
dalam Perjanjian Baru. Kata ini diterjemahkan menjadi “utus” atau “suruh” 
sebanyak 79 kali dari 81 kali. Hanya pada bagian ini, dalam Wahyu 14, 
kata ini diterjemahkan menjadi “ayun”. 
 
Kita tentu saja dapat memahami hal ini sebagai suatu perintah, “Utuslah 
sabit-Mu itu dan tuailah”. Kita melihat bagaimana umat Allah adalah para 
penuai. Kita membuka Yohanes, pasal 4, dan kita akan kembali ke sana 
sekarang. Dikatakan dalam Yohanes 4:34-38: 
 
Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia 
yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya. 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. 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." 



 
Dalam bagian ini, kita melihat bahwa Kristus berbicara pada umat-Nya dan 
Dia berbicara tentang menabur dan menuai. Orang-orang percaya yang 
sejatilah yang menabur benih Injil dan orang-orang percaya yang sejatilah 
yang menuai benih yang sama. Pernyataan Yesus dalam ayat 38 
menyatakan: “Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu 
usahakan." Dia berbicara kepada murid-murid-Nya, kepada anak-anak 
Allah yang sejati: “Aku mengutus kamu untuk menuai”. 
 
Tetapi penuaian mencakup lebih banyak hal selain akhir dunia, seperti 
yang kita baca dalam Wahyu pasal 14. Itu adalah Hari Penghakiman dan 
itu adalah penuaian terakhir pada akhir dunia. Kristus “mengutus sabit”, 
yang berkaitan dengan mengirimkan umat-Nya bersama Firman Allah pada 
waktu penghakiman ini, di mana mereka menyatakan bahwa keselamatan 
telah selesai dan seterusnya, termasuk semua informasi yang telah kita 
pelajari pada hari-hari sesudah masa siksaan itu. Saat kita membagikan 
pesan ini, kita akan secara aktif terlibat dalam proses penuaian. 
 
Tetapi, dikatakan di sini, dalam Yohanes 4:35, “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.” Jadi, kita perlu melihat lebih 
dalam pada Alkitab untuk memahami pernyataan yang dibuat Yesus ini. 
Pada dasarnya, Dia mengatakan bahwa “sekarang” adalah musim menuai, 
tetapi mereka mengatakan bahwa musim menuai masih empat bulan lagi. 
Saya rasa saat kita memeriksa beberapa pernyataan Alkitabiah mengenai 
“musim menuai”, kita akan memahami lebih dalam tentang hal-hal yang 
dikatakan di sini, dalam Yohanes 4:35. 
 
Alkitab berbicara tentang tiga periode “hujan”. Akhir-akhir ini, kita 
mendiskusikan hal ini dalam Yoel pasal 2. Izinkan saya membacakan 
bagian ini dalam Yoel karena bagian itu adalah gambaran yang luar biasa, 
yang diberikan Allah tentang “waktu dan masa” dari program keselamatan-
Nya. Dikatakan dalam Yoel 2:22-24: 



 
Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di 
padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan 
pohon anggur memberi kekayaannya. Hai bani Sion, bersorak-soraklah 
dan bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah diberikan-Nya 
kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkan-Nya 
kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti 
dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan 
tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. 
 
Di sini, kita melihat kaitannya. Allah mengirimkan hujan dan buah 
dihasilkan, serta anggur dan minyak berkelimpahan. Hasil panen dibawa 
dalam musim menuai. Hujan membawa hasil panen yang subur dan 
banyak. Saat kita melihat Alkitab, kita menemukan bahwa Alkitab berbicara 
tentang tiga hujan. Alkitab berbicara tentang “hujan pada awal musim 
dengan adilnya”, yang bisa lebih dipahami sebagai “hujan sebelumnya 
yang adil”. Kemudian, ada “hujan awal” dan kemudian ada “hujan pada 
akhir musim”. 
 
Kita telah membicarakan hal ini sebelumnya, tetapi “hujan sebelumnya 
yang adil” terjadi selama periode Perjanjian Lama, terutama selama 
periode pembentukan Israel hingga Kristus datang ke dunia ini. Dia adalah 
buah yang dihasilkan oleh hujan itu. Saat Yesus disalibkan, itulah penuaian 
buah. 
 
Kemudian, datanglah “hujan awal” yang diidentifikasikan dengan 
Pentakosta. Hujan itu membawa buah-buah sulung Allah yang merupakan 
orang-orang yang diselamatkan selama masa kerja gereja. 
 
Kemudian, hujan ketiga dan terakhir adalah “hujan pada akhir musim” yang 
membawa buah-buah terakhir pada Hari Raya Pengumpulan Panen pada 
akhir tahun. Sejumlah orang banyak diselamatkan dari “sedikit waktu lagi” 
dari Masa Kesusahan Besar. 
 



Marilah kita membuka Imamat pasal 23, dan kita akan melihat cara Allah 
berbicara tentang musim menuai ini. Dikatakan dalam Imamat 23:10: 
 
"Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila 
kamu sampai ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, dan kamu 
menuai hasilnya,… 
 
Dan, inilah bahasa yang menarik tentang menuai hasil. Dilanjutkan 
dikatakan dalam Imamat 23:10-11: 
 
… maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu 
kepada imam, dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan 
TUHAN, supaya TUHAN berkenan akan kamu. Imam harus 
mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu. 
 
Inilah yang terbaik dari buah bungaran atau buah sulung. Allah berbicara 
tentang hal ini di tempat lain, yaitu dalam Keluaran 23:19: 
  
Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kaubawa ke 
dalam rumah TUHAN, Allahmu… 
 
Di sini, dikatakan “yang terbaik dari buah bungaran”. Frase ini lebih baik 
diterjemahkan sebagai “yang pertama dari buah sulung.” Dalam Imamat 
23:10, dikatakan, “kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari 
penuaianmu kepada imam”. Kata “buah bungaran” adalah kata bahasa 
Ibrani “ray-sheeth” dan kata itu adalah Strong #7225. Kata ini adalah kata 
bahasa Ibrani yang berbeda dengan kata “buah bungaran” yang digunakan 
di tempat-tempat lain dalam Alkitab yang berkaitan dengan Hari 
Pentakosta, hari buah bungaran. Kata itu adalah kata yang berbeda. Kata 
itu adalah “bik-koor” dan kata itu adalah Strong #1061. “Yang terbaik dari 
buah bungaran” atau “yang pertama dari buah sulung” mengacu pada 
Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah yang pertama dari buah sulung, seperti 
yang dikatakan dalam 1 Korintus 15:23: 
 



Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus sebagai buah sulung; 
sesudah itu mereka yang menjadi milik-Nya pada waktu kedatangan-Nya. 
 
Yesus disebut sebagai “buah sulung”. Kata itu diambil dari Imamat 23:10 
dan Keluaran 23:19, yang berbicara tentang “yang pertama dari buah 
sulung”, seperti yang dikatakan “kamu harus membawa seberkas hasil 
pertama dari penuaianmu kepada imam”. Ini adalah penuaian pertama, 
“yang pertama dari buah sulung”, yang diidentifikasikan dengan “hujan 
sebelumnya yang adil”. Sekali lagi, Firman Allah akhirnya menghasilkan 
(setelah periode Perjanjian Lama berakhir) Mesias yang menjadi manusia. 
Kristus datang ke dunia dan Dia hidup sesuai dengan tablo, Dia akan 
mendemonstrasikan bahwa Dialah Anak Domba yang disembelih sebelum 
dunia dijadikan. Dia akan disalibkan untuk menggambarkan “yang pertama 
dari buah sulung”. Perhatikan, dikatakan bahwa panen “yang pertama dari 
buah sulung” dilakukan saat mereka menjejak di tanah perjanjian. Kita 
membaca tentang Israel yang menyeberangi Yordan dalam Yosua 4:17-19: 
 
Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian: "Keluarlah 
dari sungai Yordan." Ketika para imam, pengangkat tabut perjanjian 
TUHAN itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki 
para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai 
Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap 
sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada 
tanggal sepuluh bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas 
timur Yerikho. 
 
“Tanggal sepuluh bulan pertama” adalah tanggal yang penting. Hal itu 
berkaitan dengan waktu saat anak domba akan dipilih. Ini adalah 
penyeberangan Sungai Yordan menuju Tanah Perjanjian, seperti yang 
dikatakan dalam Imamat, “Apabila kamu sampai ke negeri… yang pertama 
dari buah sulung hasil tanahmu haruslah kaubawa”. Di sini, mereka 
memasuki Tanah Perjanjian Kanaan pada “tanggal sepuluh bulan 
pertama”. Kemudian, dikatakan dalam pasal selanjutnya dalam Yosua 
5:10-11: 



 
Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada 
hari yang keempat belas bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yerikho. 
Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti 
yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. 
 
Hal ini berkaitan dengan waktu menuai “yang pertama dari buah sulung”. 
Tetapi, hal ini juga berkaitan dengan hari raya buah sulung. Dikatakan 
dalam Imamat 23:15-17: 
 
Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu 
waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 
tujuh minggu; sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh kamu harus 
hitung lima puluh hari; lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian 
yang baru kepada TUHAN. Dari tempat kediamanmu kamu harus 
membawa dua buah roti unjukan yang harus dibuat dari dua persepuluh 
efa tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi 
sebagai hulu hasil bagi TUHAN. 
 
Frase “sebagai hulu hasil bagi TUHAN” bisa lebih baik diterjemahkan 
“sebagai buah sulung bagi TUHAN.” Kata “hulu” atau “buah sulung” ini 
adalah “bik-koor”, kata bahasa Ibrani untuk “buah sulung”, Strong #1061. 
Kata itu adalah kata yang berbeda dengan “ray-sheeth”, yang berarti “yang 
pertama dari buah sulung”, yang adalah Kristus. Kata “bik-koor” merujuk 
pada Pentakosta, penuaian buah sulung, yang secara rohani 
melambangkan semua orang yang diselamatkan selama 1.955 tahun masa 
kerja gereja. 
 
Tetapi, perhatikan cara Allah mengaturnya: “Apabila kamu sampai ke 
negeri”. Kemudian, sehari setelah hari Sabat dan seterusnya, Saudara 
mulai menghitung hari raya tujuh minggu hingga Saudara menghitung lima 
puluh hari. Kita dapat melihat bagaimana hal ini berkaitan secara sejarah, 
dengan waktu Kristus disalibkan. Pertama, Dia dipilih sebagai Anak Domba 
saat Dia memasuki Yerusalem dan mereka semua meneriakkan, “Hosana 



bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana 
di tempat yang mahatinggi!” Kristus dipilih menjadi “yang pertama dari 
buah sulung”. Kemudian, saat Hari Raya Paskah, Kristus disalibkan dan 
mati. Kejadian ini mendemonstrasikan hal-hal yang telah Dia lakukan 
sebelum dunia dijadikan. Kemudian, seperti Allah sudah memberitahukan 
cara untuk menghitung lima puluh hari itu dalam Imamat 23, kita melewati 
kelima puluh hari itu dan itulah Hari Pentakosta seperti dinyatakan dalam 
Kisah Para Rasul 2 yang memberitahu kita, “Ketika tiba hari Pentakosta.” 
Hari raya yang pertama yaitu hari raya Paskah, secara rohani digenapi 
pada masa yang tepat, yaitu kebangkitan “yang pertama dari buah sulung”, 
yaitu Tuhan Yesus. Kemudian 50 hari kemudian, pada hari Pentakosta, hal 
itu digenapi secara rohani saat Roh Kudus dituangkan dan 3.000 orang 
diselamatkan. Dan, semua itu berkaitan dengan “musim menuai”. Hujan 
membawa hasil panen: Kristus adalah “yang pertama dari buah sulung” 
saat Dia dibangkitkan dan penuangan Roh Kudus pada hari Pentakosta 
menandakan musim “panen” selanjutnya dalam waktu dan masa program 
Allah. 
 
Dalam Ulangan, pasal 16, Tuhan memberikan konfirmasi lebih lanjut pada 
kita bahwa keseluruhan rencana keselamatan dan penghakiman-Nya 
terikat dengan masa-masa “panen”. Dikatakan dalam Ulangan 16:16: 
 
Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap 
hadirat TUHAN, Allahmu, ke tempat yang akan dipilih-Nya, yakni pada hari 
raya Roti Tidak Beragi… 
 
Hari raya Roti Tidak Beragi adalah istilah lain untuk Paskah. 
 
… pada hari raya Tujuh Minggu… 
 
Ini adalah cara lain untuk mengatakan hari raya “Pentakosta”. 
 
… dan pada hari raya Pondok Daun… 
 



Hari Raya Pondok Daun dan Hari Raya Pengumpulan Panen pada akhir 
tahun diadakan secara bersamaan. Kemudian, selanjutnya dikatakan 
dalam Ulangan 16:16-17: 
 
… Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa, tetapi 
masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang 
diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. 
 
Perhatikan bahasanya. Allah berkata bahwa tiga kali dalam setahun, setiap 
orang laki-laki harus datang ke tempat yang dipilih-Nya. Kemudian, Dia 
menuliskan ketiganya: Paskah, Pentakosta, dan Pengumpulan Panen. 
Kemudian, Dia mengatakan, “Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN 
dengan tangan hampa”. Mengapa tidak? Itu karena ketiga waktu itu adalah 
waktu panen dan itulah saat Saudara membawa buah. Jadi Saudara harus 
membawa persembahan dari panen yang berlimpah-limpah dan subur dan 
berkat yang telah dilimpahkan Allah pada Saudara. Jadi, kita melihat 
bagaimana ketiga kali dalam setahun itu berkaitan dengan tiga musim 
menuai Allah. Kristus adalah yang pertama, buah sulung adalah yang 
kedua, dan yang ketiga adalah hasil panen yang dihasilkan pada akhir 
tahun. Alkitab berbicara tentang panen ketiga ini “pada akhir tahun” 
meskipun itu terjadi dalam bulan ketujuh dalam kalender Ibrani.  
 
Sekarang, karena kita sudah memiliki informasi ini, kita akan kembali ke 
Yohanes pasal 4 dan melihat yang dikatakan dalam Yohanes 4:35: 
 
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. 
 
Jika kita memahami bahwa hari keempat belas dari bulan pertama 
disamakan dengan “panen”, yaitu masa Paskah (saat “yang pertama dari 
buah sulung” dibawa), dan kemudian Saudara menghitung lima puluh hari, 
maka penghitungan itu membawa kita pada bulan Ibrani ketiga, yang 
berkaitan dengan Pentakosta. Jadi, kita dapat melihat alasan mereka 



mengatakan, “Empat bulan lagi” untuk menuai karena panen terakhir dari 
hari raya pengumpulan panen, yang diadakan bersamaan dengan Hari 
Raya Pondok Daun, terjadi pada bulan ketujuh. Jadi, dari bulan ketiga yaitu 
penuaian buah sulung, Saudara masih memiliki empat bulan lagi sebelum 
Saudara mencapai bulan ketujuh. Saya rasa dalam Yohanes 4:35, Kristus 
mengacu pada penuaian diri-Nya sendiri yang akan terjadi segera (karena 
Dia adalah buah sulung pertama) saat Dia disalibkan dan dibangkitkan. 
Kemudian, penuaian buah sulung akan mulai terjadi lima puluh hari setelah 
itu. Jadi, Yesus mengatakan bahwa aspek-aspek panen tertentu akan 
segera digenapi. Itulah alasannya mengapa referensi-Nya merujuk pada 
ladang yang “putih” sudah siap untuk dipanen.  
 
Saat kita membaca dalam Matius 13, kita tahu bahwa “musim menuai” 
adalah pada akhir dunia. Kita dapat membacanya dalam Wahyu 14:15: 
“Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk 
menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak.” Jadi, tidak salah lagi bahwa 
Allah berbicara tentang Hari Penghakiman sebagai waktu panen dan 
menuai. Tetapi, ada panen-panen sebelumnya dalam keseluruhan 
program-Nya dan waktu-waktu menuai sebelumnya. Saya hanya ingin 
mengklarifikasi hal itu. 
 
Juga, kembali pada Kitab Yohanes, dikatakan dalam Yohanes 4:38:  
 
“Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan; orang-
orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.” 
 
Saya menyebutkan bahwa kata bahasa Yunani “pempo” yang 
diterjemahkan menjadi “ayun” dalam Wahyu 14, diterjemahkan sebanyak 
79 kali menjadi “utus” atau “suruh”. Kata yang sama ditemukan dalam 
Yohanes 4:34, “Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang 
mengutus Aku”. (Ini adalah kata “pempo”.) Tetapi, dalam Yohanes 4:38, 
kata “mengutus” itu adalah kata bahasa Yunani yang berbeda. Kata itu 
bukanlah “pempo”, melainkan adalah “apostello”, Strong #649. Kata itu 
juga merupakan kata yang seringkali diterjemahkan menjadi “utus” atau 



“suruh”. Sebenarnya, kata itu lebih sering digunakan dari pada “pempo” 
untuk menandakan suatu “pengutusan”. Saya pikir kata itu ditemukan 
sebanyak 125 kali dalam Alkitab dan setidaknya 121 kali diterjemahkan 
menjadi “utus” atau “suruh”. Kata “apostello” diterjemahkan satu kali 
menjadi “menyabit” dalam Markus 4:26-29: 
 
Lalu kata Yesus: "Beginilah hal Kerajaan Allah itu: seumpama orang yang 
menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang 
hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin 
tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan 
sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, 
kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu 
sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai 
sudah tiba." 
 
Kata bahasa Yunani “apostello” diterjemahkan menjadi “menyabit”. Dan 
perhatikan sekali lagi bahwa kata itu digunakan bersama dengan kata 
“sabit”. Kata “sabit” dalam Perjanjian Baru selalu diterjemahkan menjadi 
“sabit”. Saya pikir kata “sabit” ini ditemukan sebanyak tujuh kali dalam 
Wahyu 14 dan satu kali di sini. Hanya itu. Jadi, Allah berfirman dalam 
Wahyu 14 untuk “Ayunkanlah sabit-Mu itu”, dan Dia menggunakan kata 
“pempo” atau “utus”. Kata itu sering sekali digunakan berkaitan dengan 
pengutusan utusan-utusan: “Utuslah sabit-Mu itu”. Kemudian, kita 
membaca dalam Yohanes 4:38, di mana dikatakan, “Aku mengutus kamu 
untuk menuai”, dan Dia berbicara pada orang-orang percaya yang sejati. 
Saya harus mengakui bahwa pada awalnya saya merasa kecewa karena 
kata “mengutus” disini bukanlah kata “pempo” karena kata itu akan sangat 
cocok dengan yang kita baca dalam Wahyu, pasal 14. Tetapi, kemudian 
saya mencarinya dan kata itu adalah kata yang pada dasarnya memiliki 
makna yang sama dengan “pempo”. Kata itu sebenarnya adalah kata yang 
lebih sering diterjemahkan menjadi “utus” atau “suruh”. Allah juga 
menggunakan kata itu dalam konteks Markus 4:29: “Apabila buah itu sudah 
cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah 
tiba.” Dan saat kita membaca Wahyu 14, kita tahu bahwa Hari 



Penghakiman dimulai pada tanggal 21 Mei 2011, saat Allah menyelesaikan 
Hujan Pada Akhir Musim. Penuaian telah selesai dan buah-buah dari 
sejumlah orang banyak dibawa (mereka semua diselamatkan). Sejumlah 
orang banyak keluar dari Masa Kesusahan Besar dan segera sesudahnya, 
dikatakan “Ayunkanlah sabit-Mu itu” atau “Utuslah sabit-Mu itu”. Itulah 
makna kata ini dan itulah kata yang digunakan Allah dalam Yohanes 4:38: 
“Aku mengutus kamu untuk menuai”. Dia menugaskan kita dan Dia 
mengirimkan kita. Ini adalah pekerjaan kita pada saat ini. Masa menabur 
sudah selesai. Kita tidak akan pernah menabur lagi. Masa itu sudah 
berlalu, tetapi kita harus menyibukkan diri untuk menuai. 


