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Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #45 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:15-19: 
 
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." Dan Ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan 
sabit-Nya ke atas bumi, dan bumipun dituailah. Dan seorang malaikat lain 
keluar dari Bait Suci yang di sorga; juga padanya ada sebilah sabit tajam. 
Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah; ia berkuasa atas api dan ia 
berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit 
tajam itu, katanya: "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah 
buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu 
malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah 
pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu 
murka Allah. 
 
Saya akan berhenti membaca di sini. Kita telah membahas program 
penghakiman Allah atau rencana-Nya tentang “waktu dan masa”, serta 
cara Dia menggunakan orang-orang percaya sejati sebagai penuai pada 
Hari Penghakiman. Itulah alasan Dia menggunakan kata “pempo” yang 
diterjemahkan menjadi “ayun” dalam ayat 15. Ayat itu seharusnya 
berbunyi, “Utuslah sabit-Mu itu”. Ayat ini berkaitan dengan Tuhan yang 
menyuruh utusan-utusan-Nya, yaitu umat Allah, bersama Firman-Nya 
untuk pergi ke dunia. Saat mereka melakukannya, mereka adalah alat 
untuk menuai: “karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian di 
bumi sudah masak”. 
 
Kita seharusnya menyadari bahwa ayat ini mengatakan bahwa itulah 
tuaian di bumi. Saat kita mendengar hal itu, kita seringkali menghindar dari 
pemikiran tentang panen sebelumnya yang telah dihasilkan Allah di dunia 
melalui musim-musim hujan. Hujan awal menghasilkan buah sulung, dan 
hujan pada akhir musim membawa hasil panen terakhir dari orang-orang 



percaya sejati. Marilah kita membuka Yakobus pasal 5 dan melihat cara 
Allah berbicara tentang hasil panen-Nya. Dikatakan dalam Yakobus 5:7: 
 
Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan 
Tuhan! Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari 
tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan 
musim semi. 
 
Ayat ini mengandung banyak informasi mengenai rencana Allah untuk 
menuai hasil panen yang berupa jiwa-jiwa. Dia adalah petani yang 
menantikan hasil. Dia telah sabar menunggu dan menderita 
berkepanjangan untuk menanggung dosa-dosa dunia “sampai telah turun 
hujan musim gugur dan hujan musim semi” karena hujan-hujan itu 
menghasilkan hasil yang berharga dari tanah – yang hanya bisa merujuk 
pada orang-orang pilihan Allah, yaitu mereka yang diselamatkan Allah. 
Tetapi, perhatikan bahwa mereka dikatakan sebagai “hasil yang berharga 
dari tanah”. Kata “tanah” itu adalah kata yang sama dengan kata “bumi” 
yang kita dapati dalam Wahyu 14:15, di mana dikatakan, “tuaian di bumi 
sudah masak”. Jadi, kita harus memperhatikannya. Apakah mungkin Allah 
berbicara tentang orang-orang pilihan-Nya? Apakah merekalah yang sudah 
“masak”? 
 
Dan jawabannya adalah tidak. Hal itu tidak mungkin karena kata yang 
diterjemahkan menjadi “masak” pada ayat itu. Kata bahasa Yunaninya 
adalah Strong #3583. Saya akan mendorong Saudara untuk mencari kata 
itu. Sebenarnya, itulah alasan saya memberikan angka Strong ini, 
sehingga Saudara dapat mencari kata-kata itu dengan mudah. Jika 
Saudara tidak memiliki indeksnya, Saudara dapat mencari “Indeks Strong” 
secara online. Saya yakin Saudara akan menemukan situs di mana 
Saudara dapat mencari angka-angka Strong ini dan melihat cara Allah 
menerjemahkan kata-kata tertentu. Misalnya, kata ini, Strong #3583, 
ditemukan di dalam Matius 13 dalam perumpamaan tentang penabur. 
Dikatakan dalam Matius 13:5-6: 
 
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, 
lalu benih itupun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah 
matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 



 
Kita dapat mengambil cukup banyak informasi dari ayat-ayat ini. “Benih” 
adalah Firman Allah dan benih jatuh pada hati-hati manusia. Allah 
mencobai orang-orang yang mendengar Injil untuk melihat apakah mereka 
adalah orang-orang percaya yang sejati atau bukan. Apakah benih jatuh di 
tanah yang baik atau tidak? Dalam kasus ini, benih jatuh di tanah yang 
berbatu-batu dan akarnya tipis, sehingga “sesudah matahari terbit” atau 
saat Allah mulai membawa pencobaan yang berat, “layulah benih itu dan 
menjadi kering” karena tidak berakar. Jika kita mencari kata “akar”, kata itu 
membawa kita pada Kristus. Dialah akar dari Isai. Jadi ayat ini mengatakan 
bahwa mereka tidak memiliki Kristus. Mungkin mereka memiliki gereja dan 
mereka menanggapi panggilan Injil. Mereka memiliki Alkitab dan mereka 
memiliki pengakuan iman, tetapi mereka “tidak berakar”. Mereka tidak 
memiliki Roh Kristus di dalam jiwa mereka. Itulah suatu hal yang selalu 
membedakan antara orang-orang yang diselamatkan dengan orang-orang 
yang tidak diselamatkan: “layulah ia dan menjadi kering karena tidak 
berakar.” Frasa “layu dan menjadi kering” adalah Strong #3583, yang 
diterjemahkan menjadi “masak” dalam ayat kita. Jadi, itu bukanlah buah 
yang baik, melainkan itu adalah buah yang tidak baik.  
 
Dalam Matius pasal 21, kata bahasa Yunani yang sama, digunakan 
beberapa kali dalam kaitannya dengan Tuhan yang mengutuk pohon ara. 
Dikatakan dalam Matius 21:19-20: 
 
Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Ia tidak mendapat 
apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata-Nya kepada pohon 
itu: "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya!" Dan seketika itu 
juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-
murid-Nya, lalu berkata: "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-
konyong menjadi kering?" 
 
Kita dapat melihat bahwa kutukan itu adalah, “Engkau tidak akan berbuah 
lagi selama-lamanya!” Menanggapi kutukan dari Allah Yang Maha Kuasa, 
Tuhan Yesus Kristus, pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. 
Dengan demikian, Tuhan mendefinisikan kata ini sebagai suatu kata yang 
memiliki makna ‘tidak ada buah’ – bukan sedikit buahnya, tetapi sama 
sekali tanpa buah. 



 
Dikatakan dalam perumpamaan tentang penabur dalam Lukas 8:6: 
 
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi 
kering karena tidak mendapat air. 
 
Ayat ini membantu karena ayat ini memberikan lebih banyak informasi. 
Tidak mendapat air. Matahari terbit dan membuatnya layu karena benih 
membutuhkan air. Tetapi karena lokasi jatuhnya benih itu, benih tidak 
memiliki akses ke air sehingga menyebabkan benih itu menjadi kering. 
 
Saudara dapat melihat di tempat-tempat lain, di mana kata ini digunakan. 
Kata ini selalu diterjemahkan menjadi “layu” atau “kering”. Kita hanya akan 
melihat pada satu tempat lagi dalam Yohanes 15:5-6: 
 
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal 
di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku 
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, 
ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian 
dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 
 
Sekali lagi, kita melihat bahwa ada kegagalan untuk tetap berada dalam 
Kristus. Tidak ada hubungan atau kaitan dengan Dia. Inilah yang terjadi 
jika tidak ada akar. Inilah yang terjadi jika benih tidak mendapat air. Hal-hal 
ini merujuk pada Firman Allah dan Dialah pokok dari Firman Allah. Tidak 
ada kesuburan bagi orang yang tidak tinggal dalam Kristus. Adalah suatu 
keharusan untuk tetap berada di dalam-Nya agar menghasilkan buah. 
Siapa pun yang tidak tetap di dalam-Nya, tidak akan menghasilkan buah. 
 
Jadi, kita bisa benar-benar meyakini maknanya saat dikatakan “tuaian di 
bumi sudah masak”. Tuaian itu bukanlah tuaian yang baik. Mungkin akan 
berguna jika mencoret kata “masak” dalam Alkitab Saudara. Para 
penerjemah menggunakan kata itu karena itu adalah panen terakhir dan 
Kristus datang. Mereka melihat bahasa dalam bagian-bagian lain di Alkitab 
bahwa Allah sedang menunggu buah yang berharga dari tanah. Jadi, 
mereka mungkin mencoba untuk membantu, tetapi itu adalah terjemahan 



yang sangat salah. Seharusnya kata itu diterjemahkan menjadi layu atau 
kering: “Tuaian di bumi sudah layu”. Tidak ada buah.  
 
Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Di manakah 
sejumlah orang banyak itu yang diselamatkan? Ini terjadi pada waktu 
penghakiman yang terjadi segera setelah Masa Kesusahan Besar. Allah 
menyelamatkan sejumlah orang banyak dalam paruh kedua dari Masa 
Kesusahan Besar. Jadi, ada banyak buah yang baik, tetapi di mana buah-
buah itu? Yah, Tuhan tidak memaparkan keseluruhan gambarannya. 
Dalam bagian ini (ayat 14 hingga 20), Allah memfokuskan diri pada hasil 
panen dari mereka yang akan dibinasakan. 
 
Pertama, Wahyu pasal 14 itu melihat pada hasil panen dari gereja-gereja. 
Itulah alasan kita membaca dalam Wahyu 14:15-16: 
 
… sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan Ia, yang duduk di atas awan 
itu, mengayunkan sabit-Nya ke atas bumi, dan bumipun dituailah. 
 
Baiklah, jadi ayat ini menjelaskan semuanya. Tetapi, kemudian Allah 
mengatakan bahwa seorang malaikat lain keluar dari Bait Suci dan 
seorang malaikat lain datang dari mezbah dan ada seruan bagi malaikat 
pertama yang memegang sabit tajam, “Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu 
dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi.” Kalimat ini sepertinya 
adalah pengulangan dari kalimat yang telah dikatakan, kecuali ada suatu 
perbedaan (yang akan kita lihat nanti). Tetapi, pada dasarnya, ayat ini 
mengatakan bahwa ada penuaian kedua atau panen kedua. Tetapi, panen 
ini juga bukan panen yang baik. Saat perintah kedua kalinya untuk menuai 
atau memanen ini diberikan, untuk mengutus sabit yang tajam dan 
memotong buah-buah pohon anggur, mereka memotong buah pohon 
anggur dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. 
Jadi, ayat ini tidak berbicara tentang orang-orang percaya. Jadi, mengapa 
Allah membagi Hari Penghakiman menjadi dua kejadian di mana sabit 
diutus untuk menuai pada suatu waktu dan kemudian Dia melakukannya 
lagi? 
 
Pertama, segera setelah tanggal 21 Mei 2011 datang, ada sebagian dari 
hasil panen di bumi yang rusak, seperti yang kita baca dalam Yoel 1:10-12: 



 
Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, 
buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi 
malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena 
jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan 
pohon ara sudah merana; pohon delima, juga pohon korma dan pohon 
apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan 
melayu dari antara anak-anak manusia. 
 
Apakah makna dari kata “kegirangan” di dalam Alkitab? Apakah yang 
diberitahu Allah dalam perumpamaan yang luar biasa itu? Saat seorang 
pendosa bertobat, kita diberitahu bahwa ada sukacita di sorga. Tetapi, di 
sini, di dalam Yoel 1 “kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia”. 
Ini karena Yoel 1 adalah pasal yang terfokus pada penghakiman Allah atas 
gereja-gereja Perjanjian Baru. Inilah yang dideskripsikan secara rohani 
pada waktu akhir dunia, di mana penghakiman dimulai di rumah Allah. Saat 
Roh Kudus meninggalkan gereja-gereja dan Setan serta roh-roh jahatnya 
memasuki gereja, hasil panen dari gereja dan kongregasinya telah rusak. 
Tidak seorang pun diselamatkan di dalam gereja sejak awal Masa 
Kesusahan Besar pada tanggal 21 Mei 1988 hingga akhir dari Masa 
Kesusahan Besar pada tanggal 21 Mei 2011, yaitu selama dua puluh tiga 
tahun yang lengkap. Tidak seorang pun dalam gereja mana pun di dunia 
yang diselamatkan. Tetapi, Allah memiliki proses yang sedang berjalan 
karena ada beberapa jiwa yang masih harus diselamatkan. Allah harus 
menarik mereka keluar dari gereja-gereja ke dunia agar mereka dapat 
diselamatkan. Jadi, Tuhan memulai proses pemisahan gandum dari 
lalangnya dengan membukakan Alkitab untuk mengungkap akhir dari masa 
kerja gereja dan memberikan perintah untuk semua orang agar 
meninggalkan gereja. Inilah perintah Allah – jika Saudara ingin setia pada 
Alkitab dan hal-hal yang dikatakan Tuhan, Saudara harus meninggalkan 
gereja karena Hujan Pada Akhir Musim sedang turun di luar gereja. Tidak 
ada hujan di dalam kongregasi di dunia. Dengan demikian, seseorang 
harus keluar dari gereja bersama dengan keluarga mereka agar mereka 
berada di tempat di mana mereka dan keluarga mereka mungkin dapat 
diselamatkan. Jadi, “gandum” keluar dari gereja dalam proses pemisahan 
gandum dari lalangnya. Allah menunggu hingga saat terakhir. Saat kita 
membaca dalam Matius 13, proses itu sedang berjalan dan terus berjalan 



selama Masa Kesusahan Besar, terutama selama beberapa tahun terakhir. 
Itu adalah sebuah proses. Pemisahan terakhir terjadi pada saat terakhir 
dari Masa Kesusahan Besar. Allah memastikan bahwa umat-Nya 
mendengar peringatan itu dengan lantang dan jelas. Suara terompet yang 
lantang dibunyikan agar mereka keluar dari gereja; karena jika mereka 
terjebak di dalam gereja dan menolak untuk mendengarkan perintah Allah 
setelah tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 21 Mei 2011, maka pintu ke 
sorga akan tertutup dan Hujan Pada Akhir Musim akan berhenti turun di 
seluruh dunia.  
 
Saya yakin bahwa beberapa orang pilihan Allah mungkin telah keluar dari 
gereja menjelang hari terakhir itu. Tetapi, semua gandum akhirnya 
dipisahkan dari lalangnya pada saat hari itu datang, hari yang telah 
diserukan pada semua bangsa-bangsa di dunia. Kemudian, Allah menutup 
pintu atas dunia dan Dia mengakhiri program keselamatan-Nya. Dengan 
demikian, Dia mengikat semua yang tersisa di dalam gereja-gereja sebagai 
lalang. Sekali lagi, tidak ada Hujan Pada Akhir Musim di dalam gereja dan 
tidak ada keselamatan yang terjadi. Tidak seorang pun bisa diselamatkan 
kecuali melalui Roh Allah. Roh Allah telah keluar dan menyerahkan gereja-
gereja pada Setan. Dengan demikian, siapa pun yang tinggal di dalam 
gereja tidak akan diselamatkan. Mereka tidak akan mengalami Hujan Pada 
Akhir Musim yang hanya turun di luar gereja. Itu berarti bahwa semua 
orang yang tersisa tidak akan diselamatkan. Dengan segera, pada tanggal 
21 Mei 2011, sabit diayunkan dan Tuhan Yesus Kristus, melalui Firman-
Nya, melemparkan semua orang yang berada di dalam gereja-gereja 
korporat ke dalam api rohani dari Hari Penghakiman, seperti yang 
dikatakan dalam Matius 13:38-42: 
 
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. Maka 
seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada 
akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan 
mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan 
semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam Kerajaan-Nya. 
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan 
terdapat ratapan dan kertakan gigi. 



 
Hal ini terjadi dengan segera tepat saat pintu sorga ditutup. Kita membahas 
hal ini sebelumnya, yakni tentang cara Tuhan membagi Hari Penghakiman 
dalam Wahyu 9, di mana dikatakan mengenai utusan-utusan Allah yang 
adalah 200 juta pasukan berkuda, dalam Wahyu 9:18: 
 
Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia… 
 
“Sepertiga” bagian itu mengacu pada semua orang yang berada di dalam 
gereja, seperti yang dikatakan Wahyu 8 tentang penghakiman atas 
“sepertiga”. Tetapi, penghakiman dalam pasal 8 adalah penghakiman 
dalam Masa Kesusahan Besar. Tetapi, dalam Wahyu 9, “sepertiga dari 
umat manusia” dibunuh. Ayat itu berbicara tentang penghakiman akhir dan 
pemisahan terakhir antara gandum dan lalangnya. Semua lalang akan 
diikat dan akan dipisahkan dari orang-orang percaya yang sejati. Yakub 
telah menerima berkat dan mereka adalah “Esau”. Mereka tidak menerima 
berkat Allah. Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Wahyu 9:18: 
 
Oleh	  ketiga	  malapetaka	  ini	  dibunuh	  sepertiga	  dari	  umat	  manusia…	  
 
Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Wahyu 9:20: 
 
Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu… 
 
Siapa mereka? Siapa “manusia lain” itu? Ayat itu berbicara tentang sisa 
umat manusia, yaitu orang-orang yang tidak diselamatkan, yang tidak 
berada di dalam gereja. Mereka adalah umat Muslim, Hindu, Buddha, 
ateis, atau sekularis, dan orang-orang lain yang tidak diselamatkan. Tetapi, 
mereka tidak dibunuh seperti lalang yang dengan segera dibunuh secara 
rohani pada tanggal 21 Mei 2011. Dilihat dari sudut pandangan manusia, 
masih ada harapan-harapan dan kemungkinan-kemungkinan keselamatan 
bagi yang tersisa. 
 
Misalkan, ada seorang ateis dan dia tidak berhubungan dengan gereja 
mana pun tentunya. Dia tidak percaya pada Allah dan dia berada di dunia 
saat Hujan Pada Akhir Musim sedang turun. Orang Ateis ini mulai 
mendengar bahwa Allah mengakhiri rencana keselamatan-Nya pada 



tanggal 21 Mei 2011. Misalkan, ada keinginan di dalam dirinya untuk pergi 
pada Allah dan untuk melihat jika dia diselamatkan. Dia dapat berdoa, 
“Saya tidak memercayai Engkau, tetapi saya mendengar bahwa saya 
masih dapat datang pada-Mu dengan harapan bahwa mungkin Engkau 
akan menyelamatkan saya tanpa saya ketahui. Firman menyebar di 
seluruh penjuru dunia dan saya mendengar tentang tanggal 21 Mei 2011. 
Jadi, apakah mungkin jika Engkau telah menyelamatkan saya sebelum 
Engkau menutup pintu pada tanggal 21 Mei 2011?” Kemungkinan besar 
Allah tidak akan menyelamatkan orang Ateis itu, tetapi masih ada sedikit 
harapan, lebih baik daripada tidak ada harapan. Dia dapat pergi pada Allah 
dan mengatakan, “Kasihilah saya, karena Engkau sudah mengasihi”. 
 
Tetapi, seseorang di dalam gereja tidak dapat berdoa seperti itu. Mereka 
tidak dapat pergi mendatangi Allah dan mengatakan, “Mungkin Engkau 
telah menyelamatkan saya sebelum Engkau menutup pintu ke sorga,” 
karena di tempat mereka (yaitu di dalam gereja), pintu telah tertutup 
selama dua puluh tiga tahun. Tidak ada keselamatan yang terjadi. 
 
Jadi, “manusia lain” adalah kelompok kedua yang muncul dalam Wahyu 
14. Yang pertama adalah “tuaian yang layu dan kering” dan mereka dituai. 
Kemudian, kelompok kedua ini muncul. Allah telah membagi orang-orang 
yang tidak diselamatkan menjadi dua kategori ini. 
 
 
 


