
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #12 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #12 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." 
 
Dalam pembahasan terakhir kita, kita membahas tentang takut akan Allah 
dan Alkitab menyebutkan banyak ayat tentang takut akan Allah. Kita 
melihat bahwa Allah memerintahkan kita untuk takut akan Dia. Kita juga 
melihat beberapa Kitab Injil yang menandakan aspek-aspek positif tentang 
takut akan Allah; ada berkat yang luar biasa di dalamnya. 
 
Sebenarnya, takut akan Allah berkaitan dengan keselamatan karena hanya 
orang-orang percaya yang sejati, dengan roh-roh kebangkitan barunya, 
yang takut akan Allah. Orang-orang yang tidak diselamatkan tidak takut 
akan Allah dan Allah secara sangat spesifik menuliskan kaitan antara 
“takut akan Allah” dan “keselamatan” dalam beberapa tempat. Salah 
satunya ada dalam Mazmur 34:7: 
 
Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, 
lalu meluputkan mereka. 
 
Dan dikatakan dalam Mazmur 34:9: 
 
Takutlah akan TUHAN, hai orang-orang-Nya yang kudus, sebab tidak 
berkekurangan orang yang takut akan Dia! 
 
Dalam Mazmur 34:11: 
 



Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan TUHAN akan kuajarkan 
kepadamu! 
 
Dalam ayat 7, dikatakan bahwa Allah meluputkan mereka yang “takut akan 
Dia”, dan itu adalah acuan pada keselamatan. 
 
Dikatakan dalam Mazmur 85:9: 
 
Sesungguhnya keselamatan dari pada-Nya dekat pada orang-orang yang 
takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. 
 
Inilah kaitan antara takut akan Allah dan keselamatan. 
 
Kita akan melihat beberapa ayat dalam Mazmur 103. Tempat pertama 
adalah Mazmur 103:11: 
 
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas 
orang-orang yang takut akan Dia; 
 
Juga, dikatakan dalam Mazmur 103:13: 
 
Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang 
kepada orang-orang yang takut akan Dia. 
 
Dan, dalam Mazmur 103:17: 
 
Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-lamanya sampai selama-lamanya 
atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya bagi anak cucu, 
 
Kita tentunya dapat melihat dalam ayat-ayat ini cara Allah mengaitkan 
“takut akan TUHAN” dengan seseorang yang telah menerima kasih setia 
Allah dan yang telah dilahirkan kembali. Alasannya karena setelah Allah 
menyelamatkan seorang pendosa, Dia memberi orang itu hati yang baru 
dan roh yang baru dan mereka memiliki keinginan terus-menerus untuk 



melakukan kehendak Allah. Untuk melakukan kehendak Allah berarti 
menjauhi dosa dan menjauhi pelanggaran Hukum Allah hingga ingin 
mematuhi dan menuruti Hukum Allah. Hal itu bukanlah sesuatu yang kita 
lakukan untuk diselamatkan, tetapi karena keselamatan sudah terjadi. 
Dalam mematuhi Hukum Allah, ada demonstrasi untuk mengasihi Allah 
(“Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.”) 
dan demonstrasi untuk takut akan Allah (“Permulaan hikmat adalah takut 
akan TUHAN.”) Takut akan Tuhan adalah menjauh dari kejahatan, jadi kita 
meninggalkan dosa dan saat kita meninggalkan dosa, kita menuruti 
perintah Allah. Semua itu berkaitan dengan “takut akan Tuhan”. 
 
Allah juga menulis acuan pada takut akan Dia dalam Amsal 1:28:30: 
 
Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, 
mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. 
Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut 
akan TUHAN, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala 
teguranku. 
 
Mereka tidak “memilih takut akan TUHAN”, dan ini menandakan mereka 
yang tidak menginginkan ajaran Alkitab sesungguhnya. Mereka tidak ingin 
mematuhi ajaran Firman Allah yang benar. Mereka memiliki pemikiran 
mereka sendiri dan ajaran mereka sendiri. Mereka lebih memilih ajaran-
ajaran gereja mereka dan teolog gereja mereka. Mereka menyukai hal-hal 
yang tertulis dalam bentuk pernyataan iman dan pengakuan iman dan 
mereka berpegang pada hal-hal itu di atas ajaran Alkitab. Karena itu 
mereka menunjukkan kurangnya rasa “takut akan Allah”. Itulah poin yang 
ditulis Allah di sini: “Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan.” Allah 
adalah “hikmat” dan Dia “memahami” dan Dialah “Kebenaran”. Ada ajaran 
Kristus dan pengetahuan sejati (pengajaran Firman Allah yang sejati) 
benar-benar dirangkumkan dalam Tuhan Yesus yang adalah Firman. 
Tetapi, “mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan 
TUHAN”; mereka menolak untuk melakukan hal-hal dengan cara Allah. 
Misalnya, mereka menolak untuk berserah dengan rendah hati pada yang 



dikatakan Alkitab tentang ajaran “neraka”. Neraka adalah “kuburan” dan 
merupakan kata yang berbicara tentang kematian dan neraka bukanlah 
tempat dimana manusia akan menderita selamanya. Ajaran Alkitab yang 
benar adalah pembinasaan. Demikian pula, mereka menolak pengetahuan 
Alkitab pada bagian ajaran Kristus mati sebelum dunia dijadikan dan 
membayar dosa pada saat itu, dan bukan di kayu salib. Manusia bergumul 
dengan hal-hal ini dan mereka membenci pengajaran Alkitab yang benar 
pada bagian-bagian ini dan, dengan demikian, mereka tidak “memilih takut 
akan TUHAN”. Mereka seharusnya berlutut dan berserah pada Firman 
Allah saat Allah mengungkap ajaran itu pada waktu akhir selama Masa 
Kesusahan Besar dan saat Hari Penghakiman. 
 
Ajaran-ajaran yang dikoreksi ini benar-benar telah membawa isu ini untuk 
dibahas. Apakah Saudara takut akan Tuhan ataukah Saudara takut akan 
manusia? Apakah Saudara takut akan gereja korporat atau sesuatu yang 
lain selain Allah? Siapakah penguasa Saudara? Apakah Alkitab dan, 
dengan demikian, hanya Allah? Ataukah Saudara berserah pada penguasa 
lain? Allah, sekali lagi, dan lagi, membawa program pengujian pada pokok 
hal ini: “Siapa penguasa Saudara?” Dia akan membuka informasi, 
misalnya, tentang akhir masa kerja gereja, tetapi tidak ada pastur yang 
menyetujuinya dan mereka menentangnya dan gereja mulai menyebutnya 
bidaah atau pengeleweng. Merupakan hal mengerikan jika dianggap suatu 
bidaah oleh gereja-gereja korporat dan diasingkan dari jemaat dan nama 
Saudara terdaftar sebagai kultus dan pengeleweng. Banyak orang takut 
disebut “bidaah” dan mereka takut akan kemurkaan gereja korporat, atau 
kemurkaan istri mereka atau anggota keluarga lain yang berpikir bahwa 
mereka sudah gila jika berpikir bahwa saat itu adalah akhir masa kerja 
gereja dan mereka harus keluar dari gereja. Ketakutan mereka terhadap 
manusia melebihi ketakutan akan Allah. 
 
Tentunya, tidak ada umat Allah sejati yang hidup selama Masa Kesusahan 
Besar dan selama Hari Penghakiman, yang takut akan manusia atau takut 
akan gereja korporat melebihi takut akan Allah. Takut akan Allah adalah 
hal terutama dalam kehidupan mereka yang telah diselamatkan Allah. Roh 



Allah tinggal di dalam mereka dan Roh Allah tidak akan mengizinkan siapa 
pun untuk memuliakan diri di atas kasih Allah. Hal-hal ini sangat penting 
dalam kehidupan didalam roh dan, dengan demikian, umat Allah takut akan 
Tuhan, tidak peduli apa pun konsekuensinya dan tidak peduli yang 
dipikirkan orang lain. Umat Allah mengikuti pengajaran Alkitab, tidak peduli 
apa pun yang dipikirkan orang lain tentang mereka saat mengikutinya dan 
itulah saat di mana rasa “takut akan TUHAN” diuji. Takut akan Tuhan 
bertentangan dengan “takut akan manusia” dan takut akan mereka yang 
memandang rendah kebenaran Allah yang sesungguhnya. Banyak yang 
“rebah” di bawah tekanan itu dan mereka mundur karena mereka tidak 
dapat menahan cacian dan hinaan demi Firman dan mereka takut akan 
hal-hal yang dikatakan orang tentang mereka; mereka takut akan yang 
dipikirkan orang lain ketika mereka memercayai ajaran-ajaran benar ini. 
Jadi mereka kembali ke gereja atau mereka kembali ke dunia, atau mereka 
kembali ke ajaran-ajaran sebelumnya, seperti “tentang hari dan saat itu 
tidak seorangpun yang tahu”. Hal ini berkebalikan dengan “takut akan 
Allah”. Tidak ada takut akan Allah dalam ajaran itu, tetapi ada takut akan 
manusia. Inilah apa yang dipikirkannya: “Apa yang akan dipikirkan orang 
lain jika saya mempercayai bahwa kita dapat mengetahui ‘waktu dan 
masa’nya atau bahwa Allah akan mengungkap rincian tentang Hari 
Penghakiman? Lagipula, ternyata saya salah mengenai tanggal 21 Mei 
2011 karena tidak ada apa-apa terjadi, jadi sekarang mereka lebih benar.”  
 
Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya adalah apa pun yang dikatakan 
Alkitab dan Alkitab tidak berubah dalam hal ini. Pengkhotbah 8:5 tetap 
mengatakan, “hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan”, dan 
Amos 3:7 tetap mengatakan, “Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat 
sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, 
para nabi.” Kejadian 7:4 masih mengatakan bahwa Allah mengatakan pada 
Nuh, “Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi”, 
dengan demikian memberikan hari penghakiman air bah yang tepat pada 
Nuh. Kitab Kejadian masih mengatakan bahwa malaikat pergi ke Sodom 
dan memperingatkan Lot untuk keluar dari kota sebelum kehancuran 
datang. Kitab Yunus masih mengatakan bahwa Yunus pergi ke kota Niniwe 



selama satu hari perjalanan dan menyerukan, “Empat puluh hari lagi, maka 
Niniwe akan ditunggangbalikkan.” Dan Alkitab berlanjut, dan berlanjut, dan 
berlanjut, dan semua informasi itu masih ada di sana. Tidak ada yang 
berubah dan tidak ada yang menjawab hal-hal ini, tetapi Alkitab 
mengatakan, dalam konteks memeteraikan Firman hingga waktu akhir, 
dalam Daniel 12:10: “Tidak seorangpun dari orang fasik itu akan 
memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya.” 
 
Tak seorangpun menjawab hal-hal ini, lalu mengapa, tiba-tiba, orang 
berserah dan gemetar ketakutan dan lalu setuju dengan posisi gereja yang 
mengatakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu? 
Ada kaitannya dengan takut akan manusia lebih daripada 
mempertahankan rasa “takut akan Allah”. 
 
Saat kita melihat banyak ayat di mana Alkitab berfirman tentang takut akan 
Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Yeremia 32:38-40: 
 
Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka. 
Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga 
mereka takut kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan 
anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian 
kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, 
melainkan akan berbuat baik kepada mereka; Aku akan menaruh takut 
kepada-Ku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dari 
pada-Ku. 
 
Inilah bagian luar biasa yang mendeskripsikan berkat dari takut akan Allah, 
yang datang setelah Allah memberikan hati yang baru pada kita: “Aku akan 
memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka 
takut kepada-Ku sepanjang masa.” Ayat ini berkata bahwa untuk 
selamanya hingga masa depan yang kekal (yang dimulai saat 
penyelamatan dalam kehidupan ini), umat Allah akan takut akan Dia 
karena mereka akan selalu memilki keinginan untuk melakukan kehendak 
Allah. Itulah keinginan yang kekal untuk melakukan hal-hal dengan cara 



Allah dan mematuhi-Nya dan menuruti perintah-Nya. Apa yang Allah 
katakan, yang akan menjadi pernyataan umum hingga masa depan kekal? 
“Mari berlomba melakukannya”. Apa yang Allah katakan harus kita lakukan 
di sini dan apa yang Allah katakan harus kita lakukan di sana? “Mari kita 
cepat pergi dan melakukan kehendak Allah.” Itulah sifat dasar hati yang 
telah ditempatkan Allah dalam setiap orang yang telah diselamatkan-Nya 
dan sifat dasar itu tidak akan pernah berubah lagi. Sifat dasar itu tidak akan 
pernah diuji lagi, sehingga tidak akan gagal dalam pengujian seperti Adam 
dan Hawa gagal dalam ujian di Taman Eden. Dalam masa depan luar 
biasa dalam kekekalan itu, akan ada kepatuhan yang sempurna dan “takut 
akan Allah” yang sempurna dalam setiap orang pilihan Allah. 
 
Ada satu ayat yang merangkum takut akan Allah dan kemudian kita akan 
kembali ke Wahyu 14. Setelah melihat semua ayat lain ini, kita akan lebih 
memahami arti sesungguhnya dari “takut akan Allah”. Dikatakan dalam 
Pengkhotbah 12:13: 
 
Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allah dan 
berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban 
setiap orang. 
 
Sekarang kita memahami dengan benar. Tidak heran jika Allah 
mengatakannya karena ini adalah ringkasan yang sesuai dan inilah 
tepatnya yang seharusnya dilakukan makhluk dengan gambaran Allah 
sepanjang masa – untuk melakukan yang dikatakan Sang Pencipta: 
“Takutlah akan Allah”. Takut akan Allah ditunjukkan dengan menuruti 
perintah-perintah-Nya; itulah “kewajiban” kita dan itulah alasan kita 
diciptakan. Itulah alasan kita hidup. Itulah yang seharusnya kita dilakukan, 
yang merupakan kehendak Allah. 
 
Tentunya, inilah yang hilang dalam kejatuhan manusia. Itulah yang tidak 
lagi ingin dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh manusia yang tidak 
dilahirkan kembali. Mereka tidak lagi takut akan Allah di hadapan mata 
mereka. Mereka takut akan banyak hal-hal lain, tetapi mereka tidak lagi 



takut akan Allah. Mereka tidak memiliki rasa takut yang akan mendorong 
mereka untuk menuruti segala perintah-Nya dengan cara yang baik dan 
tepat, tetapi umat Allah memiliki rasa takut ini. 
 
Jadi, kembali ke Wahyu 14, kita sekarang dapat melihat yang dikatakan 
tentang Injil yang kekal yang diberitakan ke seluruh penjuru dunia selama 
Hujan Pada Akhir Musim, 6.100 hari terakhir dari Masa Kesusahan Besar, 
seperti yang dikatakan dalam Wahyu 14:7: 
 
Dan ia berseru dengan suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan 
muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, 
 
Apakah artinya? Satu-satunya cara untuk takut akan Dia adalah melalui 
keselamatan dan, dengan demikian, pada dasarnya hal itu menyatakan 
pada bangsa-bangsa bahwa mereka diselamatkan oleh Firman Allah: 
“Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman 
Kristus.” 
 
Dan Allah memang menyelamatkan sejumlah orang banyak dari bangsa-
bangsa dunia sebagai akibat dari pernyataan itu dan sekarang, sejumlah 
orang banyak itu takut akan Allah dalam hati mereka; Roh Allah ada dalam 
mereka dan mereka memiliki roh kebangkitan yang baru dan, dari hati 
mereka, mereka takut akan Dia. Tentu saja, hal ini akan datang dan akan 
terlihat lebih lagi dalam hidup mereka, dan lebih lagi, seiring berjalannya 
waktu. Akan ada keinginan itu di dalam mereka untuk melakukan kehendak 
Allah dan untuk “memuliakan Dia”. Sekarang kita tidak memiliki banyak 
waktu tersisa dalam pembahasan ini, tapi hal ini juga berkaitan dengan 
keselamatan. Dalam sebuah pasal yang mendeskripsikan sakit dan 
kematian Lazarus, dikatakan dalam Yohanes 11:4: 
 
Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata: "Penyakit itu tidak akan 
membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh 
penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." 
 



Lazarus kemudian mati dan dia dimasukkan ke dalam kubur dengan batu 
di depannya dan Tuhan, saat Dia datang, memerintahkan batunya untuk 
digulingkan dan Marta, saudara perempuan Lazarus mengatakan, “Tuhan, 
ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati." Kemudian Yesus 
menjawab, dalam Yohanes 11:40-44: 
 
Jawab Yesus: "Bukankah sudah Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau 
percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka 
mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: "Bapa, 
Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan 
Aku. Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh 
karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku 
mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah 
mengutus Aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan 
suara keras: "Lazarus, marilah ke luar!" Orang yang telah mati itu datang 
ke luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya 
tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: "Bukalah kain-
kain itu dan biarkan ia pergi." 
 
Semua ini dilakukan demi kemuliaan Allah. “Engkau akan melihat 
kemuliaan Allah,” kata Yesus pada Marta, dan kemuliaan Allah 
membangkitkan orang mati. Ini adalah kasus untuk seseorang yang mati 
secara fisik, seperti Lazarus dibangkitkan kembali, tetapi hal itu 
menunjukkan tentang apa yang dilakukan Allah dalam keselamatan; yaitu  
membangkitkan pendosa yang telah mati secara rohani, mati dalam 
pelanggaran dan dosa. Saat Allah mengirimkan Firman-Nya ke seluruh 
penjuru dunia melalui Injil, Injil mencari orang-orang pilihan itu dan saat 
orang-orang pilihan itu mendengar Firman pada waktu yang ditetapkan 
untuk penebusan mereka, menurut kehendak Allah, Allah menyelamatkan 
mereka sama seperti Yesus membangkitkan Lazarus; mereka hidup 
kembali dan bangkit dari kematian dalam roh mereka. Semua itu berkat 
kemuliaan Allah dalam setiap kejadian saat seorang pendosa diberikan 
keselamatan dan diberikan hidup rohani yang baru dalam roh kebangkitan 
baru mereka. Allah mendapatkan semua kemuliaan. 



 
Jadi, di sini, dalam Wahyu 14, dengan pernyataan, “Dan ia berseru dengan 
suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia”, semua itu 
berkaitan dengan keselamatan Allah selama Masa Kesusahan Besar. Ini 
adalah klimaks dan akhir dari program keselamatan hebat yang telah Allah 
rancang sebelum dunia diciptakan. Akhirnya, sekarang program 
keselamatan yang sangat besar dan hebat itu sudah berakhir; pemenuhan 
keselamatan dari semua orang yang namanya tertulis dalam Kitab 
Kehidupan Anak Domba sudah selesai. Seluruh orang pilihan Allah telah 
ditemukan dan mereka sekarang aman dan terkunci di surga, didudukkan 
di tempat-tempat surgawi dalam Kristus Yesus. Benar-benar hal yang 
mulia, indah, dan luar biasa – Allah telah mencapai puncak dari rencana 
keselamatan-Nya; Saudara tidak bisa mendapatkan keselamatan lagi 
selain setiap orang yang terpilih untuk menerima keselamatan. Itulah 
alasan mengapa tidak benar jika orang mengatakan, “Oh, itulah injil ‘tanpa 
keselamatan’ yang diajarkan EBible.” Tidak, hal itu tidak benar – Ini adalah 
Injil keselamatan yang utama dan keselamatan terbesar yang 
dimungkinkan. Tidak ada keselamatan tambahan selain orang-orang 
pilihan Allah yang telah ditemukan Allah. Dia tidak hanya menemukan 
kebanyakan dari mereka atau 99% dari mereka, tetapi Alkitab mengajarkan 
bahwa setiap orang yang dipilih telah menerima keselamatan. Itu adalah 
akhir yang mulia dari program keselamatan Allah yang mulia. 


