
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #10 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #10 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:7: 
 
Dan ia berseru dengan suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan 
muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah 
Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." 
 
Ketika kita mendiskusikan ayat-ayat sebelumnya dalam Wahyu 14, kita 
melihat bahwa lima ayat pertama terpusat pada “buah sulung”, orang-
orang yang Allah selamatkan selama masa kerja gereja. Kemudian, dalam 
ayat 6, kita melihat malaikat lain, atau “pembawa kabar”, (Tuhan Yesus) 
terbang di tengah-tengah langit “dan padanya ada Injil yang kekal untuk 
diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua 
bangsa dan suku dan bahasa dan kaum.” Khotbah tentang Injil yang kekal 
itu adalah pesan yang dikirimkan Allah ke dunia selama “sedikit waktu” 
pada Masa Kesusahan Besar. Kita mengetahui dari Wahyu 7 bahwa Injil 
yang kekal dikhotbahkan pada mereka yang diam di atas bumi sehingga 
sejumlah orang banyak diselamatkan dari setiap bangsa, suku, bahasa, 
dan kaum – jutaan, lebih dari jutaan, lebih dari jutaan orang. Dunia telah 
berkembang menjadi sangat besar sehingga Allah dapat menyelamatkan 
sejumlah orang banyak, tetapi mereka masih disebut orang-orang sisa-sisa 
dalam Alkitab. Jika populasi dunia ada sekitar tujuh miliar orang, sisa-sia 
bisa mencangkup puluh jutaan orang. Dan itulah yang Allah kerjakan 
melalui pernyataan Injil yang kekal, yang adalah Firman Allah, Alkitab. 
 
Kita juga dapat mendefinisikan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah apa pun yang 
difirmankan Alkitab atau apa pun yang dikatakan Alkitab. Selama masa 
kerja gereja, Injil adalah semua yang dinyatakan Alkitab, termasuk instruksi 
untuk pergi ke gereja dan berkumpul dengan orang-orang percaya pada 
Hari Tuhan, hari Minggu, dan untuk menempatkan diri di bawah 
kewenangan tua-tua, diaken, dan pastur. Itu adalah bagian dari Injil yang 
kekal pada saat itu. 
 



Kemudian, Allah membuat perubahan dalam program-Nya. Dia mengakhiri 
masa kerja gereja dan kemudian Injil yang kekal untuk Masa Kesusahan 
Besar memberikan instruksi untuk umat Allah keluar dari gereja. Roh 
Tuhan telah pergi keluar dari tengah-tengah jemaat dan Setan telah 
dibebaskan dan didirikan sebagai “manusia yang durhaka” dalam gereja-
gereja dunia. Inilah yang diajarkan Alkitab dan, dengan demikian, itulah 
Injil. Injil adalah yang diajarkan Alkitab. Allah memiliki hak prerogatif, 
menurut program waktu dan masa-Nya, untuk bekerja dalam satu bangsa 
(seperti bangsa Israel) untuk periode waktu yang lama dan kemudian 
mengakhiri hubungan itu, dan hal itu memang sudah dilakukan-Nya. 
Kemudian, Allah memiliki hak prerogatif untuk mengembangkan dan 
bekerja dalam gereja-gereja Perjanjian Baru dan jemaatnya untuk 
membawa kehadiran Injil di seluruh bangsa di dunia dan untuk membawa 
Firman-Nya ke semua negara di bumi dan kemudian mengakhiri hubungan 
itu pada waktu-Nya, yang persis dia lakukan pada tanggal 21 Mei 2011. 
Masa kerja gereja berakhir pada waktu itu dan Allah mengabaikan gereja-
gereja dan jemaat-jemaat di dunia dan membawa penghakiman ke atas 
mereka, seperti yang telah Dia lakukan pada bangsa Israel sebelumnya. Ini 
adalah hak prerogatif Allah untuk mengembangkan “hari keselamatan” dan 
memiliki periode waktu di mana banyak orang banyak diselamatkan, 
seperti buah sulung selama masa kerja gereja; atau untuk mengizinkan 
periode tanpa keselamatan selama 2.300 petang dan pagi di awal Masa 
Kesusahan Besar; kemudian Dia menyimpan program yang terbaik untuk 
waktu akhir dimana Dia menyelamatkan sejumlah orang banyak dalam 
sedikit waktu, yaitu selama 6.100 hari terakhir dari Masa Kesusahan Besar. 
Itu semua menurut kehendak Allah sesuai dengan yang telah Dia tetapkan 
sebelumnya untuk melakukan hal-hal ini sesuai dengan jadwal “waktu dan 
masa”-Nya. 
 
Ada waktu untuk “mendapatkan” atau “mencari”. Saya akhir-akhir ini 
mempelajarinya selama “Dua Hari dalam Firman” di Sacramento, 
California. Dalam Pengkhotbah, pasal 3, Tuhan menunjukkan bahwa ada 
“waktu dan masa” yang pasti untuk Tuhan melakukan suatu hal, seperti 
yang kita pelajari dalam Pengkhotbah 3:1-6: 
 
Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada 
waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu 



untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam; ada waktu 
untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan; ada waktu untuk 
merombak, ada waktu untuk membangun; ada waktu untuk menangis, ada 
waktu untuk tertawa; ada waktu untuk meratap; ada waktu untuk menari; 
ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu; 
ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk; 
ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi;… 
 
Saya mempelajari sesuatu hal tentang ayat 6 dari salah satu pengajar saat 
dia mengajarkan pada konferensi “Dua Hari dalam Firman”. Ayat 6 
mengatakan, “Waktu untuk mencari”. Ingatlah bahwa dikatakan di bagian 
lain untuk “Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui”. Jadi, ada “waktu 
untuk mencari”, hari keselamatan, yang berlangsung selama berabad-
abad, yang mana Allah dengan penuh kemurahan hati, penuh berkat, dan 
kesabaran yang panjang, memikul dosa-dosa manusia agar Injil dapat 
dikirimkan ke seluruh penjuru dunia dan menemukan anak domba yang 
hilang dari rumah Israel. Allah menggunakan Firman itu untuk 
menyelamatkan orang-orang dan untuk mengumpulkan mereka pada-Nya, 
hingga orang yang terakhir diselamatkan. Itulah waktu “untuk mencari” dan 
waktu “untuk mencari” mendekat pada tanggal 21 Mei 2011 sebagai akhir 
dari periode Kesusahan Besar dan akhir dari “sedikit waktu”, yaitu waktu 
saat sejumlah orang banyak telah dikumpulkan. Itu adalah klimaksnya dan 
akhir dari milenium pencarian orang-orang pilihan Allah. Orang pilihan 
terakhir ditemukan dan dikembalikan dan dibawa ke Tuhan Yesus Kristus 
dan waktu “untuk mencari” pun berakhir. 
 
Kemudian, dikatakan dalam Pengkhotbah 3:6: 
 
…ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi… 
 
Kata yang diterjemahkan sebagai “membiarkan rugi”, juga diterjemahkan 
sebagai “binasa”, jadi ada “waktu untuk mencari dan waktu untuk binasa”. 
Jadi, saya rasa kita dapat melihat dengan jelas yang dikatakan Allah di sini: 
ada waktu saat Dia akan menyelamatkan, saat manusia dapat mencari 
Allah dan memohon kemurahan hati dalam hari keselamatan, tetapi 
kemudian datang “waktu untuk binasa”, Hari Penghakiman, yang juga 
merupakan periode waktu yang diperpanjang. Tentu saja, Hari 



Penghakiman tidak sepanjang hari keselamatan. Hari Penghakiman akan, 
kemungkinan besar, berlangsung selama 1.600 hari dan kemudian 
berakhir. Jadi periode sekarang ini adalah “waktu untuk binasa” dan itu 
semua menurut jadwal Allah dan program-Nya dalam melakukan 
pekerjaan. Allah tidak melakukan sesuatu secara sembarangan atau acak, 
tanpa rencana atau rancangan. Dia melakukan semuanya dengan 
sempurna dan kita dapat melihat didalam ciptaan di mana pun; semuanya 
dirancang dengan cara yang sangat rumit dan dengan cara yang sangat 
cerdas. 
 
Sama seperti Injil-Nya. Apakah Dia akan merancang makhluk-makhluk dan 
ciptaan-Nya sangat rumit menurut “hitungan”, karena hitungan berada di 
balik ciptaan-Nya dan membentuk pola yang dapat kita lihat? Apakah Dia 
akan bekerja dengan sangat tepat dalam urutan penciptaan dan kemudian 
hanya secara acak bekerja dalam program Injil-Nya? Bagaimanapun juga, 
apakah hal yang paling penting dan hebat bagi Tuhan? Apakah dunia dan 
alam semesta dan ciptaan-Nya, ataukah Injil-Nya? Apakah yang paling Dia 
pentingkan? Dia mementingkan Tuhan Yesus Kristus dan mereka yang 
ditebus dengan kematian-Nya. Dia mementingkan pembawaan kemuliaan 
pada Kristus melalui program penebusan keselamatan dan melalui 
program penghakiman-Nya. Jadi, Tuhan memberikan kita Alkitab dan di 
dalamnya, Dia memberi kita lini waktu sejarah Alkitabiah yang terungkap 
menurut pola yang tepat. Ingatlah bahwa dikatakan dalam Mazmur 90:12: 
 
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh 
hati yang bijaksana 
 
Tuhan yang sama, yang telah membuat matematika (perhitungan) sangat 
penting dalam ciptaan, juga telah menempatkan perhitungan dalam 
program keselamatan-Nya, di mana semua hal terjadi menurut “waktu” 
yang ditentukan dan periode yang diatur, seperti yang Tuhan katakan pada 
Abraham, “Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak 
laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah 
ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya.” Saat kita melihat pada 
kejadian-kejadian sejarah pada Alkitab seperti tanggal kelahiran setiap 
orang penting, kita dapat melihat bahwa dari kelahiran Yakub pada tahun 
2007 BC, tepat seribu tahun hingga tahun 1007 BC saat Daud mendapat 



takhta dan sekali lagi tepat seribu tahun hingga tahun 7 BC saat Kristus, 
Raja Segala Raja, dilahirkan di dunia. Itu hanyalah contoh kecil dari 
rancangan dan pola rumit yang Allah bentuk dalam banyak hal didalam 
Firman-Nya. Pola itu dapat dilihat dari penciptaan hingga air bah, tepatnya 
6.023 tahun; kemudian dari air bah ke tanggal 21 Mei 2011 tepatnya 7.000 
tahun. Dari penciptaan hingga tahun 1988 tepatnya 13.000 tahun dan dari 
tahun 1988 hingga tahun 2011 tepatnya 23 tahun, jadi ada 13.023 tahun 
dari penciptaan sampai Hari Penghakiman dimulai. Ada hubungan waktu 
tertentu dan itulah alasan Allah dapat berfirman tentang “waktu yang 
ditentukan”. Itu bukanlah sekadar hari yang acak, yang merupakan cara 
kerja dunia gereja korporat: “Yah, pada suatu hari, yang tidak kita ketahui 
dan tidak ada yang mengetahui, Kristus akan datang.” Tetapi Allah tidak 
mengatakan, dalam Alkitab, bahwa “beberapa” hari akan terjadi Hari 
Penghakiman; Dia mengatakan dalam Kisah Para Rasul 17:30-31: 
 
Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah 
memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka 
harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana 
Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-
Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal 
itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. 
 
Ada “hari yang ditetapkan”. Hari Penghakiman telah ditentukan dari 
semula, karena Allah mengetahui akhirnya dari permulaannya. Dia telah 
mengetahui semua hal yang akan terjadi sepanjang waktu dan sepanjang 
sejarah dunia ini. Dari semula, Dia tahu bahwa Hari Penghakiman akan 
datang, dan Dia menyembunyikannya dalam Firman-Nya dan hari itu 
adalah tanggal 21 Mei 2011, yang merupakan Hari Penghakiman. Hal itu 
sudah ditentukan sebelum ada waktu. Saat Allah menulis Alkitab, Dia 
menempatkan informasi tentang air bah di dalamnya dan pernyataannya 
pada Nuh, “Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas 
bumi,” dan Dia memberitahu Nuh untuk masuk ke dalam bahtera dan 
pernyataan dalam 2 Petrus, pasal 3, di mana dikatakan, “satu hari sama 
seperti seribu tahun”. Allah mengetahui bahwa suatu hari Dia akan 
membuka pemahaman umat-Nya pada akhir zaman untuk mengungkap 
Hari Penghakiman yang ditentukan. Itulah cara kerja Allah. Itulah alasan 
Dia dapat mengatakan, “Apakah Aku akan menyembunyikan kepada 



Abraham apa yang hendak Kulakukan ini?” Ini alasan Dia dapat 
memberikan contoh air bah dalam Lukas 17, yang mengatakan, “Dan sama 
seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-
hari Anak Manusia”. Dan bagaimana hal itu terjadi dalam zaman Nuh? 
Apakah Nuh memiliki ramalan dan informasi dahulu mengenai tanggal 
untuk air bah? Ya, dia tahu dengan tepat bahwa harinya adalah, “tujuh hari 
lagi”, jadi dia mengetahui pada hari itu akan terjadi air bah. 
 
Kita dapat melanjutkan contoh-contoh yang ada lagi dan lagi. Itulah alasan 
Allah mengatakan bahwa Dia akan mengungkap rahasia-Nya pada hamba-
hamba-Nya, para nabi. Tuhan tidak akan melakukan apa pun tanpa 
mengungkap rahasia-Nya. Ada satu hari yang ditetapkan dan selalu 
merupakan rencana Allah untuk membuka dan mengungkap hari yang 
ditetapkan seperti yang Dia lakukan bertahun-tahun lalu sebelum tanggal 
21 Mei 2011. Dan Dia terus melakukan hal ini, karena Alkitab terus 
memastikan bahwa ini adalah tanggalnya. Beberapa orang “tersesat”;  
meskipun mereka sebelumnya memercayai hal-hal ini, sekarang mereka 
mengatakan bahwa kita melakukan kesalahan, tetapi kesimpulan mereka 
berdasarkan hal yang mereka lihat dengan mata fisik mereka. Saat kita 
melihat pada Alkitab dengan “mata iman” dan kita mempelajari Kitab Injil, 
Firman Allah membuktikan bahwa tanggal 21 Mei 2011 adalah Hari 
Penghakiman. Firman Allah tidak menolaknya. Firman Allah tidak 
menunjukkan ada suatu kesalahan. Firman Allah tidak menunjukkan satu 
kesalahan apa pun pada lini waktunya, tetapi sebaliknya meyakinkannya. 
 
Mengenai orang-orang yang sekarang meragukannya dan mengatakan, 
“Itu adalah kesalahan dan tidak ada yang terjadi”, lihat saja hidup mereka 
dan lihatlah arah tujuan mereka ketika akhirnya mereka menyangkal 
bahwa tanggal 21 Mei 2011 adalah Hari Penghakiman. Apakah mereka 
berkembang secara rohani? Apakah mereka mempelajari kebenaran yang 
lebih besar dan lebih besar saat mereka bersikeras bahwa saat ini masih 
merupakan hari keselamatan? Apakah mereka melakukan pembahasan 
Alkitab mendalam dan mempelajari berbagai hal tentang koreksi kesalahan 
masa lalu? Tidak ada kemajuan. Mereka tidak menunjukkan koreksi dari 
Alkitab. Mereka hanya kembali pada ajaran-ajaran lama seperti, “tentang 
hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu”, sama seperti yang diajarkan 
gereja-gereja, atau mereka kembali ke gereja itu sendiri, meskipun tidak 



ada indikator (Alkitab) bahwa ini adalah arah yang benar untuk dijalani. 
Siapa pun yang mulai kembali ke arah itu, melupakan kebenaran yang 
sebelumnya mereka pegang dan bahwa Allah telah bermurah hari 
memberikannya pada mereka. Itu adalah tanda peringatan besar bagi 
mereka dan mereka harus berhati-hati. Berhati-hati, karena mereka tidak 
hanya berjalan kebelakang, tetapi sekarang Allah juga membatasi 
jangkauan mereka. 
 
Saya tidak suka berbicara tentang Family Radio, tetapi banyak dari kita 
adalah pendengar dan pendukung Family Radio selama bertahun-tahun. 
Selama periode Hujan Pada Akhir Musim, telah ditekankan dan ditunjukkan 
oleh Mr. Camping di konferensi dan di radio tentang pintu hebat yang 
dibuka Allah pada dunia. Saya ingat mendengarkan dan setuju dengannya 
dan berpikir, “Wah, ini hebat sekali.” Allah telah membuka pintu-pintu ke 
Cina. Allah telah membuka pintu-pintu ke Afrika dan India. Penyebaran 
traktat itu adalah berkat yang melimpah. Stasiun-stasiun radio telah 
tersebar luas dan juga pembelian waktu siaran dan ada fasilitas gelombang 
pendek di Okeechobee, Florida, yang merupakan berkat yang sangat 
besar untuk banyak stasiun radio di Amerika Serikat. Ini benar-benar 
pelayanan Injil yang hebat di seluruh dunia. Mengapa? Karena itu adalah 
waktu yang tepat; itu adalah bagian kedua dari Masa Kesusahan Besar 
dan periode Hujan Pada Akhir Musim dan Allah memanfaatkan media 
elektronik di mana beberapa orang (terutama di bawah Family Radio dan 
kepemimpinan iman dari Mr. Camping dan pengajarannya) akan 
mengirimkan Firman Allah dengan cara yang luar biasa. Semua telah 
tersedia dan Allah terus membuka pintu demi pintu demi pintu. 
 
Tapi kemudian datanglah Hari Penghakiman dan selama sesaat, kita 
mengalami kebingungan, tetapi itu semua menurut rencana Allah untuk 
menghentikan proses itu dan untuk mengakhiri pengiriman Injil ke dunia. 
Allah, seperti sebelumnya, menghentikan media cetak; mereka 
menghentikan pencetakan traktat; pesan-pesan berhenti diinjilkan. Selama 
beberapa bulan, diajarkan dalam Family Radio bahwa keselamatan telah 
berakhir. Tetapi kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011, adalah tahap 
kedua dari program pengujian Allah dan saat mereka tidak melihat apa pun 
terjadi, tidak lama kemudian Family Radio mulai membuat keputusan. 
Pada saat itu, Mr. Camping sudah tidaklah sama (setelah terkena struk) 



dan tidak lagi kembali ke Forum Terbuka setiap malam dan dalam 
pembahasan Alkitab di radio setiap hari (karena dia tidak cukup sehat 
untuk melakukannya), jadi keputusan dibuat oleh Family Radio bahwa 
Allah masih menyelamatkan dan mereka pergi ke arah itu. Sejak saat itu, 
apakah Family Radio masih diberkati seperti sebelumnya? Tidak, mereka 
telah kehilangan stasiun-stasiun radio di Amerika Serikat dan mereka telah 
kehilangan jangkauan internasional mereka – bagian besar dari 
penjangkauan mereka sudah lenyap.  
 
Pada waktu yang sama, EBible terus mempertahankan banyak pengajaran 
yang sebelumnya telah diajarkan Family Radio. Dengan berkat Allah, 
Tuhan telah membuka beberapa informasi tambahan, tetapi saya 
mengatakan sekitar 90% dari yang kita ajarkan, adalah pengajaran yang 
pernah diajarkan oleh Mr. Camping dan Family Radio. Allah telah 
memberkati EBible lebih dan lebih lagi, membuka kesempatan-kesempatan 
besar untuk menjangkau orang-orang, terutama secara internasional. Saya 
tidak mengetahui jumlahnya, tetapi kami menjangkau lebih banyak orang 
sekarang ini dibandingkan sebelumnya dan Allah telah membawa orang-
orang yang sangat membantu kami. Tuhan telah membuka lebih banyak 
kesempatan. Mengapa? Yah, sangat sederhana. Karena kita berjalan di 
arah yang benar, arah yang telah ditentukan Firman Allah, Alkitab dan kita 
tidak berpaling darinya. Ini berarti bahwa Allah bersama kita dan Dia 
membantu kita. Dialah yang telah memerintahkan domba-domba-Nya 
untuk diberi makan dan Dia akan memastikan pekerjaan ini diselesaikan. 
 
Ini semua adalah bagian dari program Allah untuk periode waktu ini. Ini 
tidak seperti periode waktu lainnya. Ini bukanlah waktu untuk “mencari” 
lagi. Ini adalah waktu untuk orang-orang dunia yang tidak diselamatkan 
“binasa”. Tetapi bahkan dalam Hari Penghakiman, Allah tetap sangat 
mementingkan umat-Nya dan Dia memiliki rasa sayang yang sangat besar 
pada umat-Nya. Dia menginginkan umat-Nya terus bertumbuh secara 
rohani, saat kita diuji berat, saat kita melalui gambaran untuk 
mendemonstrasikan bahwa kita sudah berdiri di hadapan kursi 
penghakiman Kristus. Ini semua dikerjakan pada hari-hari ini, setelah Masa 
Kesusahan Besar, saat umat Allah diam di atas bumi pada Hari 
Penghakiman. 
 


