
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #1 oleh Chris McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #1 tentang 
Wahyu, pasal 14, sambil melanjutkan, ayat demi ayat, melalui Kitab 
Wahyu. Saat kita memasuki pasal ini, kita akan melihat bahwa kitab ini 
terfokus terutama pada Hari Penghakiman (setelah kita mempelajari 
beberapa ayat), tetapi kitab ini dimulai dengan kejadian Tuhan Yesus di 
bukit Sion. Dikatakan dalam Wahyu 14:1: 
 
Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan 
bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang dan di 
dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya. 
 
Gambaran yang diberikan Allah terjadi beberapa saat sebelum Hari 
Penghakiman karena “144.000” menandakan masa kerja gereja, tapi mari 
kita lihat hal ini. Saat Tuhan Yesus memberikan penglihatan ini pada Rasul 
Yohanes, dikatakan: “Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba berdiri 
di bukit Sion”. Saya mengetahui bahwa hampir semua pendengar EBible 
memahami bahwa Kristus dilambangkan sebagai Anak Domba dalam 
Alkitab, tapi kita mungkin memiliki pendengar baru yang belum terlalu 
akrab dengan istilah ini, jadi selalu baik untuk mereka (dan untuk kita) agar 
selalu diingatkan karena Alkitab mengatakan akan “mengingatkan akan 
semua” hal meskipun Saudara sudah mengetahuinya. Tuhan 
memberitahukannya pada kita dalam 1 Petrus atau 2 Petrus. (Terkadang 
saya terbalik antara Kitab-Kitab yang memiliki nama Kitab 1 dan Kitab 2 
dengan nama yang sama seperti ini, tapi hal ini terdapat dalam salah satu 
Kitab tersebut.) Baik untuk kita mengakrabkan diri dengan hal-hal yang 
sudah kita ketahui dan salah satu hal tersebut adalah Yesus yang 
digambarkan dalam Alkitab sebagai Anak Domba, seperti tertulis dalam 
Yohanes 1:29: 
 
Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia 
berkata: “Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. 



 
Juga, dikatakan dalam Yohanes 1:36: 
 
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata: “Lihatlah Anak Domba 
Allah!” 
 
Tidak salah lagi bahwa Yesuslah yang dimaksud dan disebut sebagai 
“Anak Domba Allah”. Anak Domba adalah nama yang diberikan pada-Nya 
karena Dia adalah korban dan persembahan untuk dosa, yang telah 
disediakan Allah untuk umat-Nya, seperti Allah menggambarkan karya 
penebusan Kristus sejak dunia diciptakan dengan memberikan Hukum 
Israel yang mengajarkan karya penebusan melalui sistem korban mereka. 
Dan, dengan demikian, banyak hewan yang dikorbankan – puluh ribuan 
anak domba disembelih dan setiap anak domba itu merupakan satu 
gambaran atau lambang dan demonstrasi tentang apa yang telah Kristus 
lakukan sejak dunia diciptakan dan tentang hal yang akan Dia lakukan 
“pada waktunya”,  Yohanes, pasal 1, merujuk pada Tuhan Yesus saat Dia 
memasuki sejarah manusia pada abad ke-1 AD dan tiga setengah tahun 
pelayanan-Nya. Akhirnya, Dia disalibkan untuk “membuktikan” hal-hal yang 
telah dilakukan-Nya sebelum dunia ini diciptakan. Jadi, semua Hukum 
yang diberikan Allah, yang berkaitan dengan korban hewan (terutama anak 
domba), merujuk pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus; dalam Alkitab 
versi bahasa Inggris: He is “the” Lamb of God. Digunakan partikel “the” 
yang menunjukkan suatu kepastian, dan bukan “a” yang menunjukkan 
seekor – Dia bukanlah “seekor” anak domba, tetapi Dia “adalah” Anak 
Domba. 
 
Dalam ayat kita, Anak Domba terlihat di bukit Sion bersama 144.000 orang. 
Mengapa Allah terlihat di bukit Sion atau bukit Zion? Bukit Sion adalah 
nama yang sangat menarik yang digunakan Allah untuk merujuk pada 
orang-orang Yerusalem, atau Yahudi, atau untuk orang-orang pilihan-Nya. 
Semua ini dapat dilambangkan dengan bukit Sion. Ada banyak ayat dalam 
Mazmur yang menyebutkan Sion, jadi kita akan melihat beberapa ayat 
tersebut. 



 
Mari mulai dengan melihat Mazmur 2:6: 
 
“Akulah yang telah melantik raja-Ku di Sion, gunung-Ku yang kudus!” 
 
Itulah tepatnya situasi dalam ayat kita dalam Wahyu 14, pasal 1. Anak 
Domba berdiri di bukit Sion dan Anak Domba itu adalah Kristus dan Kristus 
adalah Raja dari segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan, sehingga Dia 
adalah Raja di bukit Sion. Dilanjutkan dalam Mazmur 2:7: 
 
Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: 
“Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini”. 
 
Jadi, di sini ada hubungan antara Kristus, Raja yang berada di bukit Sion, 
dan fakta bahwa Dia adalah Anak Allah. Bagaimana cara Yesus menjadi 
Anak Allah menurut Alkitab? Berdasarkan Roma 1, ayat 4, Dia “dinyatakan 
oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah 
yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita”. Dia bangkit dari kematian dan 
karena itu, Dia dinyatakan sebagai “Anak Allah”. Mengapa bangkit dari 
kematian membuat Allah menyatakan bahwa Dia adalah Anak Allah? 
Karena Dia adalah anak sulung yang bangkit dari kematian, menurut 
Alkitab. Dialah yang pertama bangkit dari kematian dan hidup, dan Dia mati 
demi dosa-dosa umat-Nya sejak dunia dijadikan. Dia membayar hukuman 
mati itu untuk semua umat pilihan-Nya, dan setelah hukuman itu terbayar, 
Kristus bangkit dari kematian. Saat Dia bangkit, Dia dinyatakan sebagai 
Anak Allah, anak sulung, tetapi bukan seolah-olah bahwa Dia sebelumnya 
tidak ada dan kemudian ada, seperti manusia pada umumnya; kita 
dilahirkan dan kita menjadi seorang putra (jika kita adalah pria) dan kita 
memulai hidup kita. Tetapi dalam kasus Kristus, hal ini tidak berlaku. Dia 
dinyatakan sebagai Anak Allah karena Dialah yang pertama lahir dari 
kematian. Tuhan Yesus selamanya adalah Allah. Dialah Firman, menurut 
Yohanes 1:1, yang memberitahu kita: “Pada mulanya adalah Firman; 
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah”. 
Yesus Kristus selalu kekal. Dia adalah Allah Tritunggal, tetapi Dia 



menerima tanggung jawabnya sebagai “Anak Allah” dan hal ini seharusnya 
tidak terlalu mengejutkan untuk kita, karena Alkitab memberikan banyak 
nama untuk Kristus. Nama-nama Allah yang beragam ini mengungkapkan 
sifat dan karakteristik atau kebenaran tentang-Nya. Nama “Anak Allah” 
mengungkapkan fakta bahwa Dialah yang pertama lahir dari kematian. 
Tentu saja, penting untuk Alkitab memberitahu kita bahwa Anak Allah 
menciptakan dunia, seperti tertulis dalam Ibrani, Pasal 1. Hal ini penting 
karena ini merupakan bukti positif bahwa Yesus harus terlebih dahulu mati 
dan dibangkitkan dari kematian untuk dipanggil sebagai Anak Allah yang 
menciptakan dunia. Dia tidak dapat dipanggil Anak Allah (yang 
menciptakan dunia) jika Dia belum bangkit dari kematian dan hidup. 
Beberapa orang bersikeras menentang Firman Allah dan mereka 
mendebat yang dikatakan Alkitab dan mereka terus-menerus bersikeras 
berkata, “Oh, bukan, pada tahun 33 AD-lah Kristus mati untuk menebus 
dosa, tetapi, dalam Alkitab sudah jelas bahwa Dia mati sejak dunia 
dijadikan. Ingat yang tertulis dalam Wahyu 13:8: 
 
Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu 
setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam 
kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih. 
 
Inilah Anak Domba yang menebus dosa dunia dan kapan Kristus mati 
sebagai satu-satunya Penebus dan satu-satunya yang dapat menebus 
dosa-dosa semua orang-orang pilihan-Nya? Sejak dunia dijadikan. Saya 
tidak mengada-ada. Inilah yang dikatakan Alkitab. Pada saat itulah Kristus, 
Domba Allah, disembelih. Tidak dikatakan bahwa Dia disembelih “dari 33 
AD” atau “dari abad ke-1 AD”. Allah bisa saja berfirman seperti itu untuk 
menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus disembelih demi umat-Nya 
selama Dia menjalani hidup keduniawian, tetapi Dia tidak berfirman seperti 
itu. Tetapi, Allah mengatakan “sejak dunia dijadikan”.  
 
Sekarang kita memiliki pernyataan ini dan ada pernyataan lain yang 
mengatakan bahwa Kristus disembelih sejak dunia dijadikan dan kita 
menggabungkannya dengan fakta bahwa dia “dinyatakan oleh 



kebangkitan-Nya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang 
berkuasa”, dan Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Yesus, sebagai 
Anak Allah, menciptakan dunia. Jadi, inilah dua potongan bukti yang 
sangat besar bahwa Dia telah mati dan bangkit kembali sebelum dunia 
dijadikan. Ada juga pasal-pasal lain; tetapi ini sudah pasti. Ini sudah pasti 
dan tidak ada yang perlu dipertanyakan. Orang-orang mengalami 
kemunduran dalam ajaran ini, seperti banyak ajaran lain sekarang ini. 
Mereka mengalami kemunduran secepat mungkin, dalam hal spiritual. 
Mereka kembali ke sejarah kalender Alkitabiah; mereka kembali ke ajaran 
mengenai “hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu” (Matius 24: 36) 
dan banyak dari mereka yang sekarang sejalan dengan gereja pada 
bagian ajaran tersebut.  
 
Sebuah pelayanan yang sebelumnya setia, baru saja muncul dan 
mengatakan bahwa hal itu tidaklah terlalu penting. Ajaran tentang masa 
kerja gereja tidak penting, yang penting adalah keselamatan. Nah, itu 
adalah sebuah pernyataan tidak bijak. Apakah tidak penting jika Allah 
memisahkan gandum dari lalangnya? Tidak penting jika Allah mengatakan 
ada “maut dalam kuali” tentang Injil dalam gereja dan umatnya? Tidak 
penting jika binatang (Setan) diberikan kuasa dalam gereja selama masa 
kesusahan besar dan Roh Kudus keluar dari tengah-tengahnya? Jadi 
semua itu tidaklah penting, tapi yang penting adalah keselamatan? Yah, 
apakah tidak penting jika tidak ada keselamatan dalam gereja? Jika orang-
orang berada dalam gereja, bukankah penting untuk membiarkan mereka 
mengetahui bahwa mereka berada dalam situasi di mana Allah tidak akan 
menyelamatkan selama masa kesusahan? Itu adalah pernyataan yang 
sangat tidak bijak. Saya hampir tidak percaya bahwa pelayanan yang 
dulunya setia akan menyatakan hal seperti itu. Itu hampir sama seperti 
mengatakan, “Yah, tidak penting jika orang-orang berkata-kata dalam 
bahasa roh – yang penting adalah keselamatan.” Tapi, bagaimana dengan 
fakta bahwa orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh menambahi 
Firman Allah dan, dengan demikian, Allah mengatakan bahwa tulah yang 
terdapat dalam Injil akan ditambahkan daripada mereka? 
 



Ajaran itu penting. Ajaran sangatlah penting dan kita tidak dapat 
menghindari pembicaraan tentang suatu hal dan mencoba menyenangkan 
semua orang dengan mengatakan sesuatu itu tidak penting hanya karena 
kita mengetahui bahwa ada banyak kontroversi tentang subjek itu, jadi kita 
tidak ingin membicarakannya. Pada dasarnya, semua pernyataan itu 
adalah: “Kami tidak ingin membicarakan hal itu karena kami tidak ingin 
menyinggung Kelompok A maupun Kelompok B. Jika kami mengatakan 
sesuatu, kelompok lain akan memiliki sudut pandang yang lain.” Sangatlah 
plin-plan untuk mengatakan bahwa ajaran itu tidak penting, tetapi yang 
penting adalah keselamatan. 
 
Inilah seberapa penting Allah memandang suatu ajaran. Dikatakan dalam 
Titus 1:9: 
 
Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran 
yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu 
dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. 
 
Ini adalah ajaran yang sehat, yang digunakan Allah untuk menasihati dan 
meyakinkan penentang-penentangnya. Yang sangat menyenangkan dari 
program Forum Terbuka di radio adalah ada banyak sekali ajaran yang 
sehat. Orang-orang dapat menelepon tentang semua “detail-detail tidak 
penting” tentang masa kerja gereja ini. Dan jika itu tidaklah penting, maka 
saya rasa ajaran mengenai pernikahan dan perceraian tidaklah penting. 
Dan saya rasa seorang wanita yang mengajarkan Injil pada pria tidaklah 
penting dan berkata-kata dengan bahasa roh tidaklah penting. Yang 
penting hanyalah keselamatan. Dapatkah Saudara membayangkan sebuah 
program yang menerima telepon dari orang-orang mengenai sebuah 
pertanyaan tentang suatu hal yang “menyentuh” dan jawabannya adalah, 
“Itu tidak penting. Yang penting adalah keselamatan. Bisakah kita ke 
penelepon selanjutnya?” Sekali lagi, orang lain mengangkat subjek peka 
lainnya dan tanggapannya adalah, “Yah, kita tidak benar-benar ingin 
memasuki bagian itu. Itu tidaklah penting. Mari kita lanjutkan ke penelepon 
selanjutnya, dan mari membahas tentang keselamatan saja.”  



 
Ajaran ADALAH keselamatan; ajaran adalah pengajaran Alkitab dan Allah 
mengungkapkan “ajaran yang benar” saat kita berada dalam ajaran 
Kristus. Maka, kita berada dalam keselamatan-Nya. Ini sangatlah buruk 
dan parah dan saya benar-benar tidak bisa memahami betapa bodohnya 
jika mengatakan bahwa subjek masa kerja gereja itu tidaklah penting. Ini 
sangatlah penting. Saya tidak berani mengatakan bahwa ada ajaran dalam 
Alkitab yang tidak penting. Pandangan itu hanyalah salah satu cara musuh 
untuk memanfaatkan kesempatan. Yang perlu dilakukan musuh hanyalah 
mencari “awal kehancuran” dalam keretakan yang kecil dan kemudian 
menghantamnya dengan palu. Jika kita tidak akan membahas suatu ajaran 
karena terlihat tidak penting, maka kita tidak mungkin membawa Ajaran 
Alkitab – kita tidak membawa kebenaran firman Tuhan tanpa suatu ajaran 
dan kita pasti tidak memberi makan firman Allah pada orang lain tanpa 
suatu ajaran. Ajaran adalah pengajaran Injil dan merupakan kebenaran 
Firman Allah yang diterima oleh umat Tuhan. 
 
Mari kita kembali ke Mazmur. Kita sedang membicarakan bukit Sion. Mari 
sekarang kita lihat di Mazmur 69:35: 
 
Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota 
Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya; 
 
Dikatakan dalam Mazmur 74:2: 
 
Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kauperoleh pada zaman purbakala, 
yang Kautebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri! Ingatlah akan gunung 
Sion yang Engkau diami. 
 
Ini sangat mendefinisikan Sion. Inilah umat yang telah dibeli, yang telah 
ditebus Allah. Kita akan mengetahui bahwa Sion hampir sama dengan 
Yerusalem. Allah dapat membicarakan Yerusalem dan merujuk pada 
orang-orang pilihan-Nya. Ingatlah istilah “Yerusalem, kota yang kudus” 
atau “Yerusalem baru yang turun dari sorga” dalam Kitab Wahyu, saat 



tubuh umat percaya telah tercipta dan semua orang-orang pilihan Allah 
telah diselamatkan, dan kemudian mereka dikatakan turun dari surga. Allah 
juga menggunakan “Yerusalem” dalam sifat korporatnya untuk 
melambangkan gereja dan umat di dunia, tetapi mereka bukanlah umat 
sesungguhnya dan tidaklah benar-benar  diselamatkan. Yah, hampir sama 
dengan Sion. Kita bisa menemukan satu atau dua ayat di mana Sion 
disebutkan, tetapi gereja korporat inilah yang muncul dan bukan “gereja 
abadi” yang beranggotakan umat yang telah diselamatkan Allah. 
 
Kita akan terus membahas Sion, jika Tuhan menghendaki, saat kita 
berkumpul kembali untuk pembahasan Alkitab kita selanjutnya. 
 


