
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #42 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #42 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." 
 
Kita menghabiskan beberapa waktu melihat pada kata “ayun”. Kita melihat 
bahwa kata itu adalah kata bahasa Yunani yang sering diterjemahkan 
menjadi “utus” atau “suruh”, saat Utusan mengatakan “Utuslah sabit-Mu 
itu”. Kita juga melihat bahwa Allah berfirman dalam Yohanes 4:38, “Aku 
mengutus kamu untuk menuai”. Kata itu adalah kata bahasa Yunani yang 
berbeda dengan kata “utus” dalam Wahyu 14, tetapi kata itu membawa kita 
pada Markus 4:29: “Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera 
menyabit.” Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi “menyabit” 
adalah kata yang sering juga diterjemahkan menjadi “utus”, seperti yang 
kita baca dalam Wahyu 14:15. Kita telah melihat bahwa Allah memberikan 
tugas lain pada kita. Kita semua telah mendengar (atau seharusnya telah 
mendengar) tentang perintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia 
untuk menginjili dunia. Itulah tugas untuk menabur benih Injil agar orang-
orang mendengar dan diselamatkan. 
 
Tetapi, sekarang hari keselamatan sudah berlalu dan waktu untuk menabur 
sudah berakhir. 12 jam hari kerja di ladang anggur sudah berakhir. Waktu 
untuk kita menabur benih yang mungkin menghasilkan buah, telah 
berakhir. 
 
Ada ayat yang menarik dalam Pengkhotbah 11:6 dan sebelumnya saat kita 
mulai berbicara tentang pintu surga yang ditutup dan bahwa kita tidak lagi 



menabur benih, ada beberapa orang yang membaca ayat ini untuk 
mencoba membuktikan bahwa kita akan terus menabur benih hingga akhir 
waktu atau hingga akhir dunia. Izinkan saya membacakan yang dikatakan 
dalam Alkitab terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, saya akan 
membacakan secara harfiah apa yang dituliskan dalam teks bahasa 
Ibraninya. Ada perbedaan makna yang sangat besar. Dikatakan dalam 
Alkitab Terjemahan Baru kita, dalam Pengkhotbah 11:6: 
 
Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat 
kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui 
apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. 
 
Petang hari adalah malam hari. Beberapa orang mengatakan, “Lihat, kita 
menabur benih di pagi-pagi hari dan tangan kita tidak boleh beristirahat 
pada petang hari”. Ayat ini tampaknya menuliskan bahwa Allah mungkin 
menunjukkan bahwa proses menabur tetap berlangsung pada malam hari 
– tetapi, lihatlah lebih dalam. Dikatakan dalam Alkitab Interlinear: 
“Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat 
kepada tanganmu “hingga” petang hari”. Jadi, Saudara menabur benih 
hingga malam hari, dan ini cocok dengan apa yang kita pelajari tentang 12 
jam hari kerja, saat pekerja dipekerjakan pada jam ke-11 pada akhir hari. 
Mereka hanya bekerja selama “satu jam”, yang melambangkan Masa 
Kesusahan Besar. Yesus berfirman, “Bukankah ada dua belas jam dalam 
satu hari?” Kita juga membaca yang dikatakan Kristus dalam Yohanes 9:4: 
 
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku, selama masih 
siang; akan datang malam, di mana tidak ada seorangpun yang dapat 
bekerja. 
 
Hari kerja 12 jam telah berakhir. Jam kerja terakhir itu adalah jam kerja ke-
11 hingga jam ke-12 atau selama “satu jam”, yang melambangkan Masa 
Kesusahan Besar. Kemudian, datanglah petang hari, “malam” rohani. Inilah 
yang dikatakan Pengkhotbah 11:6 secara harfiah: “Taburkanlah benihmu 
pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu hingga 



petang hari”, atau hingga malam. Hari telah berakhir – hari keselamatan 
telah berakhir. 
 
Dalam Wahyu 14, Allah menyatakan bahwa periode waktu hari kerja (hari 
keselamatan selama 12 jam yang dituliskan dalam Alkitab) telah berakhir 
dan sekarang adalah waktu untuk menuai. Sekarang bukan lagi waktu 
untuk menabur. Alkitab menyebutnya “musim menuai”. Dikatakan dalam 
Wahyu 14:15: 
 
Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk 
menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak. 
 
Utuslah sabit-Mu itu dan tuailah tuaian di bumi yang sudah masak. Kita 
akan banyak membicarakan tentang “musim menuai” di ayat-ayat 
selanjutnya dalam Wahyu 14. Jadi, marilah kita melihat dengan cepat yang 
dikatakan Alkitab tentang “musim menuai”. Kita tahu bahwa Matius pasal 
13 memberikan ayat-ayat yang sangat penting pada kita. Dikatakan dalam 
Matius 13:39: 
 
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir 
zaman dan para penuai itu malaikat. 
 
Para penuainya adalah “malaikat” atau “utusan”. Yesus mengatakan, “Aku 
mengutus kamu untuk menuai” dan kita adalah utusan-utusan Allah – kita 
adalah para penuai. Tetapi “musim menuai” adalah pada akhir dunia atau 
“akhir masa”. Itulah masa yang sedang kita jalani sekarang ini. Jadi, 
Wahyu 14 berbicara tentang waktu panen terakhir dalam program “waktu 
dan masa” keselamatan Allah. Ada tiga periode “hujan” dan ada tiga 
periode “kelaparan” serta ada tiga periode “panen”. Inilah periode “panen” 
yang ketiga dan terakhir.  
 
Dalam Kitab Amsal, kita menemukan beberapa ayat yang berbicara 
tentang waktu panen. Misalnya, dikatakan dalam Amsal 6:6-11: 
 



Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah 
bijak: biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia 
menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya 
pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? 
Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk 
sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring -- maka 
datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan 
kekurangan seperti orang yang bersenjata. 
 
Di sini, Allah berbicara tentang semut. Dia memberitahu kita untuk 
memperhatikan tingkah laku semut dan menjadi bijak. Perhatikan bahwa 
“kebijaksanaan” berperan penting dan kebijaksanaan adalah Tuhan Yesus 
Kristus, dan umat Allah menjadi “bijak” melalui keselamatan. Kita memiliki 
roh Kristus yang merupakan pusat kebijaksanaan, sehingga kita menjadi 
bijak. Apa yang dikatakan Alkitab tentang waktu akhir? Alkitab 
memberitahu kita bahwa orang-orang yang “bijaksana” akan 
memahaminya, tetapi tidak seorangpun dari orang fasik akan 
memahaminya. Dengan demikian, kita harus memperhatikan semut dan 
menjadi bijak. 
 
Perhatikan bahwa ayat ini mengatakan bahwa semut “menyediakan rotinya 
di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen”. Ini 
adalah pernyataan yang sama. “Musim panas” dan “waktu panen” adalah 
hal yang sama. “Menyediakan rotinya” dan “mengumpulkan makanannya” 
adalah hal yang sama. Ini adalah bentuk paralelisme bahasa Ibrani. Ayat 
ini berbicara tentang semut yang menjadi pengumpul. Itulah yang 
dimaksud dengan menuai, saat kita “mengumpulkan” buah di ladang. 
Seperti yang dilihat Allah, hal itu juga bisa berarti “mengumpulkan lalang” 
yang bukan merupakan buah yang baik, atau menyerukan Firman Allah 
yang akan mendatangkan penuaian bagi orang-orang fasik seperti yang 
kita lihat dalam Wahyu pasal 14. 
 
Tetapi, perhatikan bahwa semut dikaitkan dengan kebijaksanaan karena 
semut bekerja pada waktu panen. Semut sibuk mengumpulkan makanan 



selama musim menuai. Kita juga dapat melihat beberapa kaitannya dengan 
hal-hal yang dikatakan Allah tentang “memberi makan domba-domba-Nya”. 
Untuk memberi makan domba-domba Allah, kita harus mengumpulkan 
makanan. Selain itu, ada juga unsur dalam perumpamaan di Lukas 11 di 
mana pintu sudah ditutup dan temannya datang untuk meminta roti untuk 
dibagikan pada seorang temannya yang datang kerumahnya dari 
perjalanan jauh. Itulah yang dilakukan umat Allah saat mereka mendatangi 
Allah dan memohon kebenaran pada-Nya: “Tolong bantu kami memahami 
yang sedang Engkau lakukan pada hari penghakiman ini sehingga kami 
dapat membagikannya dengan orang lain”. Jadi, kita mengumpulkan 
makanan sekaligus mengumpulkan orang-orang pilihan Allah. Dan, sekali 
lagi, ada unsur pengumpulan orang-orang fasik untuk dibakar. 
 
Perhatikan kontras di sini. Allah berbicara tentang semut dan pekerjaan 
yang sibuk dilakukannya, yaitu mengumpulkan. Kemudian, Allah 
membandingkannya dengan pemalas yang “tidur”. Dikatakan dalam Amsal 
6:9: 
 
Berapa lama lagi engkau berbaring? 
 
Ada referensi pertama pada kata tidur. Kemudian, dikatakan: 
 
…Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 
 
Kemudian, dikatakan dalam Amsal 6:10: 
 
Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi 
untuk tinggal berbaring 
 
Jadi, ada lima referensi untuk berbaring dan tidur dalam beberapa ayat ini. 
Kemudian, Allah mengatakan dalam Amsal 6:11: 
 
Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu 
 



Berada dalam “kemiskinan” atau miskin secara rohani, sama sekali 
bukanlah hal yang baik, seperti yang kita baca dalam Amsal 20:13: 
 
Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah 
matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. 
 
Sekali lagi, ada “tidur” dan “miskin”. Kemudian, dikatakan dalam Amsal 
24:33-34: 
 
Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi 
untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang 
penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. 
 
Ayat ini mengatakan hal yang sama seperti akhir dari Amsal 6 ayat 11. Jadi 
“tidur” dan “kemiskinan” selalu berkaitan. Dikatakan dalam Amsal 10:15: 
 
Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi 
kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. 
 
Jadi, kebinasaan adalah “kemiskinan” seseorang, tidak peduli berapa 
banyak hal duniawi yang mungkin mereka miliki di dunia ini. Secara rohani, 
jika mereka tidak diselamatkan, maka mereka miskin. Saat seseorang tidur 
secara rohani pada masa menuai, itu merupakan bukti bahwa seseorang 
tidak diselamatkan. Kalau mereka sedang tidur pada masa menuai, itu 
berarti mereka miskin. 
 
Di bagian awal dalam Amsal 10, kita membaca dalam Amsal 10:4-5: 
 
Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin 
menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal 
budi; siapa tidur pada waktu panen membuat malu. 
 
Di sini, sekali lagi, Allah berbicara tentang orang yang mengumpulkan pada 
musim panas sebagai anak yang bijaksana karena saat Saudara 



mengumpulkan pada musim panas, Saudara membuktikan bahwa saudara 
adalah anak Allah. Tetapi, mengapa tidak semua orang terlibat dalam 
pengumpulan atau penuaian pada musim panas? Mengapa orang-orang 
yang berada di dalam gereja tidak terlibat di dalamnya? Apa yang telah kita 
pelajari sejak tanggal 21 Mei 2011? Kita telah mempelajari bahwa itulah 
awal dari Hari Penghakiman dan awal dari panen terakhir karena Allah 
mengaitkan Hari Penghakiman dengan waktu panen. Periode itu adalah 
periode waktu yang diperpanjang, yang kemungkinan besar akan 
berlangsung selama 1.600 hari. Dan hari ke-1.600 dari tanggal 21 Mei 
2011 jatuh pada tanggal 7 Oktober 2015, yang merupakan hari terakhir dari 
hari raya pengumpulan panen atau hari raya penuaian panen. Saya tidak 
bisa berhenti memikirkannya. Kita memahami bahwa Wahyu 14 berbicara 
tentang Hari Penghakiman yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2011, yaitu 
tanggal yang telah ditetapkan Alkitab sebagai awal dari Hari Penghakiman 
dan awal dari panen terakhir. Kita melewati 1.600 hari dari masa itu dan hal 
itu membawa kita pada hari terakhir dari waktu panen dan hari terakhir dari 
Hari Raya Pondok Daun pada tahun 2015.  
 
Dengan demikian, Allah telah mengungkap informasi ini pada kita dan 
terus membukakan pemahaman umat-Nya pada waktu akhir ini untuk 
mengungkap bahwa kita tidak lagi menabur benih, tetapi kita harus 
menuai. Kita harus bernubuat lagi, tetapi bukan nubuat di mana kita 
mengharapkan seseorang untuk diselamatkan. Tetapi, nubuat yang secara 
luar biasa terfokus pada pengumpulan orang-orang pilihan Allah, 
mengumpulkan lalang, dan membawa informasi dari Firman Allah. Hal ini 
akan bertindak sebagai “api” bagi mereka yang tidak diselamatkan, yaitu 
“kayu, rumput kering atau jerami”. Semua ini sedang berlangsung dan 
umat Tuhan sedang “mengumpulkan” pada masa menuai.   
 
Apakah gereja-gereja terlibat dalam hal ini? Tidak, mereka tidak terlibat 
apa pun dengan hal ini. Apakah beberapa orang yang “bergabung” dengan 
pernyataan tentang tanggal 21 Mei 2011 terlibat dalam hal ini? Tidak, 
karena segera setelah semuanya tidak berjalan sesuai yang mereka 
harapkan, kebanyakan dari mereka pergi. Mereka tidak hanya 



meninggalkan tanggal 21 Mei 2011 tetapi juga seluruh sejarah kalender 
Alkitabiah. Mereka meninggalkan banyak ajaran-ajaran yang setia seperti 
akhir dari masa kerja gereja, Kristus yang disembelih sebelum dunia 
dijadikan, pelenyapan, dan banyak kebenaran lainnya. Mereka cepat-cepat 
mau menjalani cara mereka sendiri: kembali ke gereja-gereja; kembali ke 
ajaran-ajaran lama; kembali ke dunia. Apakah mereka menjadi anak yang 
bijaksana dalam musim menuai? Tidak. Bukankah deskripsi yang jauh 
lebih tepat dan cocok untuk banyak orang ini adalah mereka yang keadaan 
rohani keseluruhannya sedang tidur? Mereka mengatakan bahwa Allah 
masih menyelamatkan, tetapi mereka tidak melakukan apa pun tentang hal 
itu. Mereka tidak berkumpul dan bepergian untuk menyebarkan traktat di 
seluruh dunia seperti yang seharusnya mereka lakukan jika mereka 
percaya bahwa Allah masih menyelamatkan. Mereka sepertinya tidak 
terlalu aktif untuk menyebarkan traktat-traktat Injil di kota-kota mereka. 
Mereka tidak terlalu aktif di mana pun. Mereka tentunya tidak tertarik untuk 
membahas tentang Masa Kesusahan Besar atau akhir dunia dan banyak 
ajaran-ajaran Alkitabiah baik yang telah dibukakan Tuhan bagi umat-Nya 
dengan penuh kebaikan dan kemurahan pada waktu akhir. Apakah 
deskripsi yang tepat untuk mereka selain keadaan rohani dengan mata 
tertutup? Mereka sedang “tidur”, tetapi kenyataannya adalah bahwa 
sekarang adalah waktunya menuai. Kita membaca satu pasal yang 
berkaitan dengan Masa Kesusahan Besar dan akhir dunia. Allah 
mengatakan dalam Markus 13:33-37: 
 
Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah 
waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang 
meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada 
hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan 
penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab 
kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, 
atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia 
tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang 
Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-
jagalah! 



 
Ayat ini sangat penting karena Kristus merujuk pada mereka yang “tidur” 
ketika Ia berbicara tentang kedatangan-Nya. Tetapi tidur yang bagaimana? 
Mereka sedang tidur pada masa menuai. Mereka mengaku sebagai anak 
Allah tetapi mendatangkan rasa malu pada diri mereka sendiri. Mereka 
akan tertidur dan ini akan menjadi kemiskinan karena hal ini akan 
membawa mereka pada kebinasaan. Kita sedang hidup pada masa di 
mana kita tidak boleh berhenti, tetapi kita harus menjadi sangat aktif. Kita 
memiliki sebuah tugas. Kita telah ditugaskan untuk menuai. Kita “diutus” ke 
dunia pada musim menuai – panen terakhir – untuk menuai. Anak yang 
bijaksana akan mengumpulkan buah. 
 
Jika Tuhan menghendaki, dalam pembahasan kita selanjutnya, kita akan 
membaca 1 Tesalonika pasal 5 untuk melihat cara Allah berbicara tentang 
hari Tuhan dan cara Dia berbicara tentang melihat, dan untuk tidak tidur. 
 
Tetapi, sambil kita menutup pembahasan ini, marilah kita membuka Matius 
24. Kita tahu bahwa Matius 24:29 berbicara tentang periode waktu segera 
sesudah Masa Kesusahan Besar pada Hari Penghakiman, yaitu masa 
yang sedang kita jalani. Ayat itu berbicara tentang Kristus yang datang 
dalam awan-awan, yang berkaitan dengan “melihat” penghakiman Allah 
pada halaman-halaman Alkitab. Kemudian, dikatakan dalam Matius 24:31 
 
Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya… 
 
Dia akan “menyuruh” utusan-utusan-Nya. Kata ini adalah kata “apostello” 
yang adalah Strong #649. Itulah kata yang kita baca dalam Matius 13:39 
saat Tuhan Yesus berkata bahwa para penuainya adalah “malaikat” atau 
“utusan”. Di sini, dalam Matius 24:31, dikatakan bahwa Dia akan menyuruh 
keluar utusan-utusan-Nya, yakni orang-orang percaya yang sejati: “Aku 
mengutus kamu untuk menuai” seperti yang dikatakan dalam Yohanes 
4:38. Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Matius 24:31: 
 



Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup 
sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan 
orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang 
satu ke ujung langit yang lain. 
 
Apa yang dideskripsikan saat Dia menyuruh keluar utusan-utusan-Nya 
untuk mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya di seluruh dunia? Frase 
“empat penjuru bumi” dan “dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang 
lain” berarti bahwa itu adalah semua orang-orang pilihan Allah di seluruh 
dunia, saat sejumlah orang banyak diselamatkan dari semua suku, bangsa, 
dan bahasa. Allah menyuruh utusan-utusan-Nya untuk menuai – itulah 
makna “pengumpulan”. Yang tampak di sini adalah proses penuaian dan 
itulah yang ditunjukkan Allah saat Dia berbicara tentang seseorang yang 
menjadi orang yang bijak pada masa menuai atau tentang seekor semut 
yang mengumpulkan makanannya pada masa menuai. Satu-satunya 
pilihan yang lain adalah orang-orang yang “tidur” pada masa menuai. 
Orang-orang yang tidur pada masa menuai adalah anak yang membuat 
malu. 


