
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #13 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #13 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." 
 
Kita melihat terakhir kali bahwa perintah untuk “Takutlah akan Allah dan 
muliakanlah Dia” berkaitan dengan keselamatan. Injil yang kekal, yang 
diserukan oleh Pembawa Kabar Allah yang terbang di tengah-tengah 
langit, yang harus diberitakan pada mereka semua orang yang mendiami 
bumi, menunjukkan pengiriman Firman Allah selama bagian kedua dari 
Masa Kesusahan Besar, periode Hujan Pada Akhir Musim. Selama Hujan 
Pada Akhir Musim, sejumlah orang banyak dari setiap suku dan bangsa 
dan sanak saudara dari orang-orang di dunia mendengar Injil dan Allah 
menyelamatkan mereka yang tersisa, yang seharusnya diselamatkan, yang 
namanya tercatat dalam Kitab Kehidupan Anak Domba sebelum dunia 
dijadikan. 
 
Allah menggunakan informasi yang telah Dia ungkap pada waktu akhir 
Masa Kesusahan Besar. Allah mengungkap banyak kebenaran, seperti 
pemusnahan (pengajaran Injil yang benar tentang penghakiman Allah), 
kebenaran tentang akhir masa kerja gereja dan kebenaran tentang tanggal 
hari penghakiman di dunia.  Hari Penghakiman ini dimulai pada akhir 
periode 23 tahun Masa Kesusahan Besar, yaitu yang ditetapkan pada 
tanggal 21 Mei 2011.  Pada hari ini pintu ke surga akan tertutup dan terang 
Injil akan dipadamkan. Allah mengirimkan pesan itu secara khusus, tidak 
seperti pesan lain sebelumnya; pesan itu adalah pesan tersendiri dalam 
sejarah dan belum pernah ada pernyataan di seluruh dunia seperti 
pernyataan pada tanggal 21 Mei 2011 pada semua penghuni bumi. Kita 



adalah saksinya. Kita belum pernah menyaksikan sesuatu seperti itu 
sebelumnya dan orang-orang yang telah hidup selama bertahun-tahun 
belum pernah menyaksikan sesuatu seperti itu, dengan media elektronik 
yang berperan sangat besar. Jangkauan pernyataan yang luas itu tidak 
mungkin dicapai sebelum era kita. 
 
Sudah pasti tidak ada pernyataan seperti ini di seluruh dunia dalam abad-
abad sebelumnya yang dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di 
hari-hari menjelang 21 Mei 2011; mereka tidak memiliki teknologi dan 
kemampuan untuk menyiarkan di radio dan internet dan satelit. Banyak 
Umat Allah pergi ketempat terpencil untuk menjangkau bangsa-bangsa 
dengan menggunakan traktat Injil. Beberapa tim-tim traktat terbang ke 
negara-negara yang jauh selama 10 hari untuk membagikan traktat Injil 
disana, dan kemudian terbang ke negara lain selama 10 hari, dan 
seterusnya. Tidak ada media berita yang memiliki kemampuan ini selama 
abad-abad sebelumnya untuk menyiarkan berita ini pada jutaan dan jutaan 
orang. Jadi itu bukanlah pernyataan yang berlebihan dan bukanlah 
pernyataan hiperbolik untuk mengatakan bahwa yang terjadi dalam tahun-
tahun menjelang 21 Mei 2011 belum pernah terjadi sebelumnya dalam 
sejarah dunia. Cara Allah melakukannya ini belum pernah terjadi 
sebelumnya dan banyak dari kita mendapat hak istimewa untuk mengambil 
bagian di dalamnya dan kita semua mendapat hak istimewa untuk 
menyaksikan pemenuhan akan hal-hal yang Tuhan katakan dalam Matius 
24:14: 
 
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian 
bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." 
 
Itulah tepatnya yang terjadi. Injil diberitakan kepada semua bangsa dan 
sesudah itu barulah tiba kesudahannya; yakni, Hari Penghakiman datang 
dan kita hidup di akhir dunia. Kita hidup di Hari Penghakiman. Beberapa 
orang tidak memahaminya. Mereka tidak dapat mengerti atau 
memahaminya karena mereka telah terlebih dahulu menetapkan pemikiran 
mereka  – mereka yakin bahwa ketika Kristus datang kedua kalinya, dunia 



ini akan segera dihancurkan dan kita akan naik kesurga bersama dengan 
Tuhan. Yah, ada berbagai ayat Alkitab yang tidak mendukung kesimpulan 
mereka itu. Misalnya, Alkitab mengatakan, “Tetapi pada masa itu, sesudah 
siksaan itu,” dan dapatkah mereka menjelaskan hal itu? Dapatkah mereka 
menjelaskan bahwa ayat itu merujuk pada “waktu” sesudah masa siksaan, 
saat matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-
bintang akan berjatuhan. Setelah hal ini terjadi masih ada periode waktu 
yang disebut “masa itu” yang dikatakan dalam Markus 13:24 “Tetapi pada 
masa itu, sesudah siksaan itu”. Mereka tidak dapat menjelaskannya dan, 
sesungguhnya, mereka bahkan tidak mencoba menjelaskannya; mereka 
tidak ingin menjelaskannya; mereka bahkan tidak ingin menyentuh topik 
kedatangan Kristus lagi atau rincian tentang akhir masa kerja gereja dan 
Masa Kesusahan Besar. Mereka hanya ingin melanjutkan:” Kami hanya 
ingin hari itu menjadi hari keselamatan dan kami tidak lagi peduli.” Inilah 
pada dasarnya yang terjadi sekarang ini. Tidak ada usaha untuk 
menyelaraskan ayat-ayat di Alkitab yang berbicara tentang akhir zaman 
karena mereka tidak menyukai kesimpulannya. Dengan membandingkan 
ayat yang satu dengan yang lain, kita bisa melihat bahwa Hari 
Penghakiman datang “segera sesudah masa kesusahan besar” yaitu pada 
tanggal 21 Mei 2011, hari di mana Allah mengatakan bahwa keselamatan 
akan berakhir dan mereka tidak menyukainya. Mereka menuntut 
keselamatan untuk terus berlanjut dan, dengan demikian, banyak ayat-ayat 
di Alkitab yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, tetapi mereka terus 
bersikeras selama ini. Apakah penyelesaian mereka? Saat mereka tidak 
bisa menyelaraskan ayat-ayat Alkitab dalam masalah-masalah doktrin 
seperti ini, penyelesaian mereka adalah untuk mengabaikannya dan 
memfokuskan perhatian mereka pada hal-hal yang lain. Itulah tepatnya 
yang dilakukan orang-orang ini. Mereka tidak membahas Matius 24 atau 
Lukas 21 atau Markus 13 atau Kitab Wahyu. Mereka tidak membahas 
Yeremia 50 dan Yeremia 51, dan seterusnya. Sebenarnya, mereka bahkan 
tidak bisa melihat apa pun. Itulah kenyataan yang menyedihkan pada saat 
ini dengan banyaknya orang yang telah berbalik pada hal-hal yang pernah 
mereka percayai dan yang telah Allah ungkapkan dengan kebaikan dan 



kemurahan hati pada umat-Nya. Dia telah mengungkapkan pada kita 
rahasia-rahasia kerajaan ini dan mengungkapnya pada akhir zaman. 
 
Hal itu benar-benar mengantar kita ke kesimpulan bahwa mereka yang 
telah berbalik ke ajaran-ajaran sebelumnya adalah hamba yang tidak setia 
pada rahasia-rahasia Allah. Seperti yang dituliskan di 1 Korintus, pasal 4, 
umat Allah adalah hamba-hamba yang dipercayakan rahasia Allah. Kristus 
berbicara dalam perumpamaan dan dalam misteri. Rahasia Alkitab adalah 
kebenaran yang tersembunyi dan hanya orang umat Allah-lah yang 
dipercayakan dengan rahasia ini. Orang-orang yang mengaku percaya, 
tetapi bukan orang-orang percaya sejati, tidak akan bisa memahaminya. 
Dan bagaimana bisa gereja menjadi badan yang dipercayakan rahasia 
Allah? Hanya orang pilihan Allah yang dapat menjadi hamba setia dan 
Allah mempercayakan kebenaran luar biasa dan hebat ini pada kita. Jadi, 
kita adalah penjaga Injil rahasia Firman Allah. Beberapa orang mencoba 
memalingkan diri dari hal ini, tetapi mereka tidak memiliki bukti kesalahan 
doktrin akhir zaman ini. Lini waktunya tetap benar. Lini waktunya tetap 
berlaku. Mereka berpaling karena mereka tidak melihat apa yang mereka 
harap bisa melihat dengan mata fisik mereka. Ini membuktikan bahwa 
mereka adalah hamba yang tidak setia akan rahasia yang Allah ungkapkan 
pada kita. Tetapi, umat Tuhan adalah hamba-hamba yang setia karena 
Allah membuat mereka menjadi hamba yang baik dan setia.  
 
Mari kita kembali ke Wahyu 14 dan kita akan melanjutkan ke bagian 
selanjutnya dari ayat, dalam Wahyu 14:7: 
 
…Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat 
penghakiman-Nya… 
 
“Karena telah tiba saat penghakiman-Nya.”  Di dalam terjemahan Alkitab 
yang lain (seperti dalam King James Bible), kata “saat” diterjemahkan 
sebagai kata “jam”. Jadi kita bisa membacanya seperti ini: “Karena telah 
tiba jam penghakiman-Nya”. Secara literal, ketika kita melihat bahasa 
Yunani aslinya, ayat ini ditulis dalam kalimat lampau. Izinkan saya 



mengatakannya seperti ini. Misalkan saat penghakiman dimulai pukul 5 
sore dan, sesungguhnya, saat kita membaca perumpamaan pekerja yang 
pergi ke ladang anggur, Allah menyamakan hari kerjanya menjadi 12 jam 
(yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore). Ada kelompok yang dipekerjakan 
pada jam kerja ke-11 (jam 5 sore) dan kemudian jam kerja berakhir (pada 
jam 6 sore). “satu jam terakhir” itu, dari jam kerja ke-11 hingga jam kerja 
ke-12, berkaitan dengan Masa Kesusahan Besar. Jadi, sejauh jam kerja 
orang Yahudi berlangsung, pukul 5 sore hingga 6 sore adalah “jam 
terakhir”. 
 
Dalam perumpamaan tentang pekerja dalam ladang anggur ini, 
penghakiman atas gereja dimulai pada jam 5 sore. Sebelum jam 5 sore, 
kita mengatakan bahwa penghakiman AKAN datang, tetapi setelah jam 5 
berlalu, dapat dikatakan “telah tiba [jam] penghakiman-Nya”. Jam itu telah 
tiba dan itulah saat penghakiman dimulai, jam terakhir, dan itulah yang 
dikatakan ayat kita: “Karena telah tiba [jam] penghakiman-Nya.” Jadi, yang 
kita baca dalam Wahyu 14, ayat 6 dan 7, tentang Injil yang kekal yang 
diberitakan dan perintah untuk takut akan Allah dan memuliakan-Nya, 
terjadi setelah penghakiman pada gereja dimulai. Sekali lagi, “jam” itu 
berkaitan dengan Masa Kesusahan Besar dimana gereja dihakimi. 
 
Mari kita baca sisa ayat kita dalam Wahyu 14:7: 
 
…karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah 
menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." 
 
Dikatakan, “Sembahlah Dia”, dan, tentu saja, dia merujuk pada Allah 
Pencipta, Allah MahaKuasa, Allah yang penuh kuasa dalam Alkitab. Alkitab 
memberitahu kita tentang Allah sebagai Pencipta pada awal mulanya dan 
mari kembali ke bagian ini untuk mengingatkan kita. Dikatakan dalam 
Kejadian 1:1: 
 
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 
 



Saat kita melanjutkan membaca pasal itu, dikatakan bahwa Allah berfirman 
dan berkata, “Jadilah”, dan segera setelah Dia berfirman, semua tercipta 
dari ketiadaan. Allah memiliki kemampuan yang luar biasa dan mulia untuk 
mengucapkan Firman dan sesuatu segera tercipta.  Dia bisa menciptakan 
benda hidup dan menciptakan makhluk-makhluk untuk mengisi bumi. Ada 
berbagai macam makhluk: makhluk yang merangkak; makhluk yang 
memanjat pohon; makhluk yang terbang di langit; makhluk yang berenang 
di laut. Ada serangga dan gajah dan ikan paus dan ada berbagai macam 
ukuran. Dan, tentunya, puncak ciptaan-Nya adalah manusia, yang 
diciptakan menurut gambaran dan serupa dengan Allah. Semua itu 
diselesaikan saat Allah mengucapkan Firman. 
 
Alkitab memberitahu kita: “Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih 
tajam dari pada pedang bermata dua manapun; ia menusuk amat dalam 
sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 
membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.” Allah benar-benar sirius. 
Dia telah meletakkan batasan-batasan pada Firman-Nya setelah Alkitab 
diselesaikan; Dia tidak lagi menunjukkan kuasa ciptaan melalui suara-Nya 
dan Firman-Nya sehingga kita bisa melihatnya dengan mata fisik kita 
sendiri sekarang ini. Allah tidak berfirman dan membelah laut pada era kita 
dan Dia tidak menyebabkan air keluar dari batu atau roti mana jatuh dari 
surga; Dia tidak membunuh raksasa atau menyebabkan tembok sebuah 
kota, seperti Yerikho, hancur. Dia tidak lagi melakukan banyak hal-hal luar 
biasa dan ajaib yang telah Dia lakukan di masa lalu. Dia tidak lagi 
menyembuhkan yang sakit dengan Firman-Nya atau menyembuhkan yang 
tuli dengan Firman-Nya, atau membangkitkan orang mati dengan Firman-
Nya. Allah pasti dapat melakukannya (dan hal-hal lain yang jauh lebih 
banyak lagi), tetapi menurut hikmat dan rancangan-Nya yang tidak 
terbatas, Dia menetapkan untuk hanya memberikan Alkitab pada kita. 
Setelah Alkitab selesai ditulis, Dia berfirman, “Inilah komunikasi yang 
lengkap antara Aku dan manusia dan dengan umatku. Semuanya sudah 
Aku tulis didalam Alkitab yang Aku berikan kepadamu.” Alkitab itu memiliki 
kuasa dan Alkitab itu memiliki kemampuan luar biasa untuk 
menyelamatkan pendosa dan semua yang Allah lakukan dalam dunia fisik 



melalui mujizat penyembuhan, Dia lakukan secara rohani, saat Dia 
menyelamatkan pendosa. Dia memberikan mata rohani dan telinga rohani 
dan hidup rohani pada yang mati. Allah melakukan semua mukjizat itu, 
tetapi sekarang Dia memilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 
hebat itu dalam dunia rohani sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan 
mata fisik kita. Dia melakukan hal ini selama 2.000 tahun terakhir karena 
Dia mau agar kita melihatnya “dengan iman”. Semuanya menurut 
rancangan dan program Allah. Dia menginginkannya seperti itu. 
 
Tapi, kita tidak boleh berpikir bahwa firman Allah tidak memiliki kuasa yang 
besar karena Allah telah menempatkan batasan-batasan atas kekuatan 
Firman-Nya tentang hal-hal yang terlihat oleh manusia. Firman-Nya penuh 
kuasa dan itulah alasan mengapa Allah membandingkan Firman-Nya 
dengan guntur dan petir: “Suara Allah mengguntur”, dan Firman itu adalah 
Firman yang mulia dan penuh kuasa. 
 
Saya rasa saya agak sedikit menyimpang dari topik, tetapi Allah 
mengatakan dalam Wahyu 14:7: “Sembahlah Dia yang telah menjadikan 
langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Sembahlah Allah yang 
berfirman dan membawa seluruh ciptaan ini menjadi nyata. Dia 
melakukannya dalam sekejap – Dia berfirman dan Dia menciptakan. Pada 
akhir waktu, Dia akan berfirman dan Dia akan menghancurkan. Kemudian, 
Dia akan berfirman kembali, dan menciptakan surga baru dan bumi baru. 
Hal-hal yang menanti anak Allah adalah hal-hal yang tidak bisa kita 
pahami. Hal-hal itu berada di luar jangkauan kemampuan kita untuk 
memahami berkat dan kekayaan yang Allah sediakan untuk setiap umat-
Nya. 
 
Ada banyak ayat yang memberitahu kita tentang Allah Pencipta, tetapi 
tidak banyak ayat yang menyebutkan tiga ciptaan ini, seperti yang kita 
baca di sini: “Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan 
laut..."  Kita menemukan beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah 
menciptakan surga dan bumi, tetapi saya tidak dapat menemukan banyak 



ayat yang menyebut “laut” juga. Dikatakan dalam Mazmur 146 di satu 
tempat yang saya temukan. Dikatakan dalam Mazmur 146:5-8: 
 
Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, 
yang harapannya pada TUHAN, Allahnya: Dia yang menjadikan langit dan 
bumi, laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang 
menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti 
kepada orang-orang yang lapar. TUHAN membebaskan orang-orang yang 
terkurung, TUHAN membuka mata orang-orang buta, TUHAN menegakkan 
orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi orang-orang benar. 
 
Di sini, Allah pertama menyebutkan bahwa dia menciptakan “langit dan 
bumi, laut” dan kemudian Dia mengatakan tentang menegakkan keadilan 
untuk orang-orang yang diperas, memberi roti kepada orang-orang yang 
lapar, membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata orang-
orang buta dan menegakkan orang yang tertunduk. Ini semua adalah 
gambaran tentang keselamatan dan hal itu menarik karena dalam ayat kita 
dalam Wahyu 14:7, dikatakan: “Sembahlah Dia yang telah menjadikan 
langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Saya rasa Allah sekali lagi 
mengatakan, “Aku adalah Pencipta yang mulia dan inilah Firman-Ku yang 
memiliki kuasa yang hebat untuk menciptakan semua hal yang tampak 
maupun tak tampak, semua ciptaan yang engkau lihat di sekelilingmu di 
dunia ini dan di semesta alam ini. Ini semua adalah hasil Firman yang 
penuh kuasa yang keluar dari mulutku.” Kemudian, Allah mengaitkannya 
dengan Injil-Nya dengan menambahkan “dan semua mata air.” Misalnya, 
dikatakan dalam Yesaya 41:18: 
 
Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang 
gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran; Aku akan 
membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah 
kering. 
 



Secara rohani, hal ini berkaitan dengan pengiriman Firman Allah, Injil, dan 
inilah tempat istilah “mata air” membawa kita. Dikatakan dalam Wahyu 
7:17: 
 
Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan 
menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air 
kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." 
 
Juga, dikatakan dalam Wahyu 21:6: 
 
Firman-Nya lagi kepadaku: "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan 
Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum 
dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. 
 
Jadi, pernyataan-pernyataan ini berkaitan dengan Injil. Allah, yang 
menciptakan dunia, demikian juga, menciptakan Injil keselamatan untuk 
menebus orang untuk diri-Nya sendiri dan mereka akan menjadi makhluk-
makhluk yang baru melalui kuasa Firman Allah yang mulia. 


