
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #43 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #43 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 telah mendiskusikan waktu panen Allah pada akhir waktu, panen 
terakhir yang terjadi pada akhir dunia menurut Matius 13:39: “Waktu 
menuai ialah akhir zaman” atau akhir masa. Pada saat itu, Allah akan 
“mengutus sabit”. Dia mengutus umat-Nya seperti yang dikatakan dalam 
Yohanes 4:38: “Aku mengutus kamu untuk menuai”. Dia akan mengutus 
umat-Nya untuk menuai hasil panen dan untuk mengumpulkan orang-
orang pilihan-Nya. Pada waktu yang sama, orang-orang yang tidak 
diselamatkan akan dikumpulkan untuk dibakar atau dibinasakan. 
 
Satu hal yang menarik adalah bahwa kata bahasa Yunani yang 
diterjemahkan menjadi “waktu menuai” atau panen adalah “therismos”, 
Strong #2326. Kata itu berasal dari kata bahasa Yunani “therido” yang 
adalah Strong #2325. “Therido” adalah kata “menuai”, jadi kata panen dan 
menuai sangatlah berkaitan. Tetapi, kata “therido” itu berasal dari Strong 
#2330, yaitu kata Yunani “theros”. “Theros” diterjemahkan menjadi “musim 
panas” dalam Alkitab. Kita telah melihat sebelumnya bahwa “waktu panen” 
dan “musim panas” adalah kata yang bersinonim. Keduanya juga 
merupakan kata bahasa Yunani yang sangat berkaitan. Jadi, kita dapat 
memahami bahwa saat kita membaca pernyataan seperti, “musim panas 
sudah dekat”, berarti Allah menunjukkan bahwa waktu menuai sudah 
dekat. 
 



Kita juga membaca Kitab Amsal sebelumnya dan kita melihat beberapa 
peringatan yang sangat penting, yang diberikan Tuhan mengenai waktu 
panen. Salah satu peringatan itu berada dalam Amsal pasal 6, saat Dia 
berbicara tentang semut dan memberitahu kita untuk memperhatikan 
lakunya dan untuk menjadi bijak karena dituliskan bahwa semut itu 
menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya 
pada waktu panen. Dalam ayat itu, Allah memberikan peringatan tentang 
“tidur”. Dikatakan dalam Amsal 6:9-11: 
 
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. 
 
Ini bukanlah satu-satunya ayat Allah memperingatkan tentang “tidur” pada 
waktu panen. Dikatakan juga dalam Amsal 10:5: 
 
Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi; siapa tidur pada 
waktu panen membuat malu. 
 
Dan ingat bahwa waktu panen dan musim panas adalah kata yang 
bersinonim. Jadi, di sini kita menemukan peringatan-peringatan yang 
sangat langsung bagi anak-anak Allah untuk mengumpulkan di musim 
panas. Lalu, mengapa Allah mengatakan hal itu jika waktu panen terjadi 
pada akhir dunia, kecuali jika umat Allah tetap hidup di bumi? Jadi perintah 
Allah dapat mereka laksanakan ketika tugas diberikan pada mereka. 
Mereka harus pergi mengerjakan kewajiban mereka, yaitu mematuhi Allah 
sebagai hamba-Nya untuk melakukan kehendak-Nya dalam menuai hasil 
panen, di mana sejumlah orang banyak keluar dari Masa Kesusahan 
Besar. 
 
Sebaliknya, saat Hari Penghakiman datang (seperti yang terjadi pada 
tanggal 21 Mei 2011), beberapa orang telah berhenti berkeinginan untuk 



membahas tentang Hari Penghakiman. Mereka tidak tertarik dengan 
kedatangan Kristus. Beberapa orang ini, yang sebelumnya dengan lantang 
menyerukan bahwa Hari Penghakiman terjadi pada tanggal 21 Mei 2011, 
sekarang akan memberitahu Saudara bahwa “tentang hari dan saat itu 
tidak seorangpun yang tahu”. Apakah ini adalah peningkatan bagi mereka 
secara rohani? Apakah hal itu membantu mereka agar lebih rajin dalam 
kehidupan Kristen mereka dan menjadi hamba Tuhan? Tidak – dari yang 
dapat kita simpulkan, tidak ada aktivitas. Tidak ada penyebaran traktat dan 
tidak ada yang mengatakan, “Hei, saya akan pergi menyebarkan traktat. 
Bagaimana kalau kamu ikut denganku?” Saya tidak melihat hal-hal seperti 
itu terjadi pada orang-orang yang saya kenal, yang berpikir bahwa 
keselamatan terus berlanjut. Tentu saja, ada beberapa orang di sini atau di 
sana yang menyebarkan traktat. Tetapi, tidak penting jika mereka 
melakukannya karena Allah tidak bersama mereka. Allah tidak beserta 
dengan mereka saat mereka menyebarkan traktat. Allah tidak beserta 
mereka saat mereka melakukan penginjilan dan mendorong orang-orang 
untuk mencari keselamatan. Allah tidak lagi terlibat dengan program itu dan 
itulah hal yang paling penting. Tetapi, dapat dikatakan bahwa keadaan 
rohani mereka yang seharusnya tahu lebih dalam, mereka yang 
menganggap dirinya sebagai orang-orang percaya yang sejati, serta 
mereka yang bahkan mengakui bahwa masa kerja gereja telah berakhir, 
mereka berada dalam keadaan “pingsan”. Mereka sedang “tidur” secara 
rohani karena kemalasan mereka. Tentunya, mereka tidak aktif dalam 
penuaian hasil panen yang hanya dapat dilakukan dengan terus 
menyerukan kebenaran yang telah dibukakan Allah bagi kita. Ini adalah 
Hari Penghakiman yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2011 dan 
keselamatan telah berakhir. Sekarang, utusan-utusan Allah sedang 
mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya. Mereka sedang memberinya 
makan dengan informasi yang datang dari Firman Allah, tetapi “siapa tidur 
pada waktu panen membuat malu”. 
 
Dalam dua tempat penting dalam Perjanjian Baru, Tuhan membuat 
referensi akan “tidur”. Terakhir kali, kita membaca salah satunya dalam 
Markus 13, di mana Tuhan membuat referensi akan “tidur” mengenai Hari 



Penghakiman yang merupakan waktu panen. Kita melihat dalam Wahyu 14 
bahwa Hari Penghakiman disamakan dengan waktu panen. Dikatakan 
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! 
 
Di sini, Allah mengaitkan pemikiran tentang tidur pada Hari Penghakiman 
(saat Kristus datang untuk menghakimi) dengan beberapa orang yang 
sedang “tidur”, seperti yang diperingatkan Allah tentang tidur pada masa 
menuai. Itu adalah hal yang sangat berbahaya karena jika Saudara “tidur”, 
maka hal itu akan membawa Saudara pada “kemiskinan”. Kita melihat ayat 
dalam Amsal yang mengatakan, “yang menjadi kebinasaan bagi orang 
melarat ialah kemiskinan”. Ayat itu pada dasarnya adalah bahasa yang 
mengatakan bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan ini akan 
dihancurkan. Dengan demikian, tidur pada masa menuai adalah bukti dari 
tidak diselamatkan. Kita dapat melihat bagaimana hal itu akan terjadi 
karena orang-orang “bijak” seperti semutlah yang mengumpulkan 
makanannya di musim panas. Pada masa panen, anak yang bijaksanalah 
yang sibuk untuk menuai dan anak yang lain (anak yang bodoh) adalah 
anak yang membuat malu. Orang-orang bijaklah yang akan memahami. 
Hati orang-orang bijaklah yang memahami waktu dan penghakiman. Jadi, 
anak Allah yang diberikan kebijaksanaan (yaitu Tuhan Yesus) di dalam 
mereka, memiliki pemahaman untuk mengetahui “waktu” (tanggal 21 Mei 
2011 sebagai Hari Penghakiman) dan sifat dasar penghakiman, yaitu 
penghakiman rohani yang sedang terjadi. Sangat penting untuk memahami 



hal-hal ini agar Saudara menyibukkan diri bekerja untuk menuai pada 
waktu ini. 
 
Jika Saudara tidak memahami bahwa tanggal 21 Mei 2011 adalah Hari 
Penghakiman dan bahwa itu adalah penghakiman rohani, maka Saudara 
akan terjangkit penyakit yang sudah menjangkit banyak orang. Saudara 
akan tertidur pada saat ini. Saudara tidak akan menanggapi perintah Allah 
untuk menuai dan untuk “bernubuat kembali” seperti yang dikatakan 
Tuhan, atau untuk “jangan menyembunyikan, tetapi mengatakan” bahwa 
Babel telah runtuh. Akan ada kurangnya pemahaman untuk memahami 
“waktu dan penghakiman” sehingga Saudara tidak akan menuai. Tetapi 
umat Allah, orang-orang bijak, telah diberikan pemahaman dan mereka 
memahaminya. Akibatnya, mereka akan terlibat dalam proses penuaian. 
Setelah orang-orang percaya yang sejati mendengar perintah Allah, 
mereka bertindak dan Allah memastikan hal ini seperti yang dilakukan-Nya 
pada hari-hari menjelang 21 Mei 2011. Tuhan-lah yang mendorong umat-
Nya untuk berusaha menyebarkan Injil dan menabur benih seperti belum 
pernah dilakukan sebelumnya; Allah menggerakkan umat-Nya untuk 
memiliki dan melakukan kehendak-Nya menurut kerelaan-Nya. Sama 
seperti ini, roh Allah yang berada di dalam umat-Nyalah yang 
menyebabkan mereka terlibat dalam pekerjaan-Nya. 
 
Kita menemukan bagian lain di mana Tuhan mendeskripsikan tentang Hari 
Penghakiman dalam 1 Tesalonika 5:1-10: 
 
Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan 
kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan 
datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan: 
Semuanya damai dan aman--maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh 
kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit 
bersalin--mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, 
kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba 
mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak 
terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-



orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang 
lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu 
malam dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang 
adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan 
kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak 
menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan 
oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah 
kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 
 
 
Kita akrab dengan bagian ini karena inilah salah satu tempat di mana Allah 
berbicara tentang Kristus yang datang seperti pencuri. Dan saat Dia 
melakukannya, dikatakan “Tetapi… kamu tidak hidup di dalam kegelapan 
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri”. Hal itu karena 
umat Allah akan memiliki pengetahuan awal dan mereka akan 
diperingatkan terlebih dahulu tentang hari itu (seperti kita sudah 
diperingatkan). Kemudian, Allah berbicara tentang mereka yang berada 
dalam kegelapan sebagai orang-orang yang “tidur, tidur waktu malam” 
seperti yang dikatakan dalam ayat 7. 
 
Apa lagi yang telah kita pelajari? Allah berbicara tentang hari kerja yang 
panjangnya 12 jam dan jam terakhir, yaitu jam ke-11 hingga jam ke-12 
menandakan Masa Kesusahan Besar. Hari kerja 12 jam melambangkan 
hari keselamatan. Itulah “hari” yang ditunjukkan Kristus saat Dia 
mengatakan bahwa itulah hari di mana Dia harus mengerjakan pekerjaan 
Dia yang mengutus-Nya. Dan menurut Yohanes 6:27-29, apakah 
pekerjaan itu? Pekerjaan itu adalah bahwa mereka harus percaya. Inilah 
pekerjaan yang harus dikerjakan Kristus selama hari keselamatan – dia 
mengerjakan pekerjaan yang menimbulkan kepercayaan atau iman pada 
mereka yang diselamatkan-Nya. Tetapi, kemudian dikatakan dalam 
Yohanes 4, “akan datang malam, di mana tidak ada seorangpun yang 
dapat bekerja.” Ayat itu menggambarkan Hari Penghakiman. Kristus 
datang seperti pencuri di malam hari. Dia datang pada akhir dari hari kerja 
dan itulah Hari Penghakiman. Tentu saja, itu adalah penghakiman rohani. 



Itulah yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2011 dan itulah malam rohani. 
Izinkan saya membacakan kembali ayat itu dalam 1 Tesalonika 5:7: 
 
”Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-
jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam dan mereka 
yang mabuk, mabuk waktu malam.” 
 
Perhatikan cara Allah mengaitkan “tidur” dengan “malam”. Saat kita melihat 
akhir dari hari kerja, malam rohani datang (pada akhir dari Masa 
Kesusahan Besar) . Itulah yang dikatakan Alkitab, “Segera sesudah 
siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak 
bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit”. Ini tentunya 
adalah cahaya-cahaya yang berada di langit. Tanpa cahaya, ada 
kegelapan. Dalam banyak cara, “orang dapat meraba kegelapan itu” 
karena sangat gelapnya secara rohani: “sebab mereka yang tidur, tidur 
waktu malam”. Apakah Saudara melihat cara Allah menekankan tidur pada 
waktu menuai dan tidur pada waktu penghakiman? Dia datang dan melihat 
orang-orang tidur saat Dia datang pada waktu menuai, pada Hari 
Penghakiman.  Mereka sedang tidur di malam hari karena mereka 
kekurangan cahaya rohani. Mereka tidak dapat melihat yang terjadi saat 
Allah membawa penghakiman rohani atas dunia. 
 
Selain itu, Alkitab mengatakan, “tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab 
mereka yang tidur, tidur waktu malam dan mereka yang mabuk, mabuk 
waktu malam.” Perhatikan bahwa ayat ini juga berkaitan dengan 
“kemabukan”. Hal ini menarik karena kita hanya menemukan istilah “tidur” 
saat Kristus datang dalam Markus 13. Tetapi, Markus 13 adalah bagian 
paralel dari Matius 24 dan Lukas 21. Tetapi, kita tidak menemukan “tidur” 
disebutkan dalam bagian-bagian itu, melainkan kita menemukan 
“kemabukan”. Misalnya, marilah kita membuka Matius 24:42-51: 
 
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan 
mu datang. Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana 
pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan 



tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu 
juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu 
duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh 
tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada 
waktunya? Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan 
tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas 
segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam 
hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba 
lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan 
hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada 
saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia 
senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan 
dan kertakan gigi. 
 
Perhatikan cara Allah mengaitkan pernyataan bahwa hamba yang jahat 
mengatakan di dalam hatinya “Tuanku tidak datang-datang”. Mengapa 
orang yang mengaku sebagai hamba Allah mengatakan hal itu kecuali dia 
berpikir bahwa Tuhan akan datang pada waktu tertentu? Tetapi, saat 
Tuhan tidak datang pada waktu yang diharapkannya, maka hamba ini 
mengatakan di dalam hatinya, “Tuanku tidak datang-datang”. Kemudian, 
perhatikan akibat dari pemikiran hati ini dalam Matius 24:49: “lalu ia mulai 
memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-
pemabuk”. Karena dikatakan bahwa dia mulai memukul hamba-hamba 
lain, kita dapat menyimpulkan bahwa sebelumnya dia tidak memukul 
mereka. Tetapi setelah berpikir di dalam hatinya bahwa tuannya tidak 
datang-datang, dia memukul hamba-hamba lain dan makan minum 
bersama pemabuk-pemabuk. Dapatkan Saudara melihat betapa sesuainya 
hal ini dengan situasi yang terjadi pada masa sesudah Masa Kesusahan 
Besar selesai, yakni setelah tanggal 21 Mei 2011?  
 
Saya harus mengakui bahwa ada waktu di mana saya terkejut. Saya tidak 
berpikir bahwa dunia rohani dapat mengejutkan saya kembali setelah 
melihat apa yang terjadi dalam Masa Kesusahan Besar, dimana banyak 



gereja-gereja yang marah dan berseteru terhadap pengajaran Alkitab yang 
sejati yang mengatakan bahwa masa kerja gereja telah berakhir. Ada 
teriakan bahwa ini adalah ajaran bidaah. Dikatakan bahwa itu adalah 
pengajaran Setan dan ada banyak cacian dari umat Allah. Kami yang 
berada dalam EBible mengalaminya bersama banyak orang lainnya. 
Tetapi, setelah beberapa saat, Saudara terbiasa dengan hal itu dan hal itu 
sama sekali tidak mengganggu saya. Tetapi, kemudian setelah tanggal 21 
Mei 2011 datang dan berlalu, dan terutama setelah tanggal 21 Oktober 
2011 datang dan berlalu, saya terkejut. Saya mengakuinya. Tetapi, saya 
tidak terlalu terkejut dengan fakta bahwa saya dicaci dan EBible dicaci atau 
Mr. Camping dicaci. Saya terkejut dengan orang-orang yang mencaci. 
Mereka adalah orang-orang yang sama, yang beberapa minggu 
sebelumnya (sepertinya) setuju dengan kami. Kami berjalan bersama 
dalam pemahaman Firman Allah. Tetapi, orang-orang ini berpaling dari 
mereka yang terus percaya pada pengajaran yang sama, yang 
sebelumnya mereka juga mempercayainya. Beberapa dari mereka bahkan 
adalah pengajarnya. Pertama, ada satu orang (yang jatuh), kemudian ada 
yang lain, yang lain, dan yang lain. Hal ini benar-benar mengejutkan. 
Setelah beberapa waktu Allah mengungkap hal-hal yang dilakukan-Nya. 
Dia mengungkap bahwa Dia memiliki program pengujian bagi umat-Nya. 
Dia “menguji” rumah untuk melihat bahan pembuat fondasinya. Dia 
menguji masing-masing orang percaya untuk melihat jika mereka adalah 
“emas, perak, batu permata” atau “kayu, rumput kering atau jerami”. 
 
Kemudian, Allah menjabarkan keseluruhan program penghakimannya dan 
semuanya masuk akal. Setelah kita memahami Alkitab, hal itu akan 
membantu kita dalam kehidupan kita untuk menghadapi banyak hal. Sekali 
lagi, tidak lama setelah itu, cacian seperti itu datang seperti yang sudah 
diduga yaitu cacian dari mereka yang berada di dalam gereja-gereja 
selama Masa Kesusahan Besar. Tentu saja, ada amarah dan “ratapan dan 
kertak gigi” terhadap orang-orang percaya yang sejati pada Hari 
Penghakiman karena penghakiman telah mendatangi mereka, seperti yang 
sebelumnya telah difokuskan pada mereka yang berada di dalam gereja. 
Mereka juga menanggapinya dengan amarah. Tetapi, sekarang Allah 



membawa penghakiman bagi individu-individu ini secara pribadi. Beberapa 
dari mereka mungkin berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri dari 
penghakiman Allah hanya dengan meninggalkan gereja. Tetapi, kita tidak 
dapat melarikan diri dari penghakiman kecuali melalui kasih karunia dan 
kemurahan Allah dalam keselamatan. Orang-orang ini mulai melihat bukti 
bahwa mungkin mereka tidak diselamatkan. Saya tidak akan mengatakan 
bahwa mereka tidak diselamatkan, tetapi, tentunya ini adalah bukti saat 
seseorang mengaku sebagai orang percaya yang sejati, tetapi kemudian 
berpaling dari hamba-hamba lainnya dan mencaci mereka serta memukul 
mereka dan mulai “makan minum bersama pemabuk-pemabuk”. Itu adalah 
bukti dari “tidur” pada waktu panen dan “dimabukkan” pada waktu panen. 
 
Pada waktu kita berkumpul selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam 
makna dari Allah tentang “dimabukkan”.  
 


