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Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #2 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan melanjutkan membahas 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. 
 
Terakhir kali, kita melihat bahwa Kristus adalah Anak Domba dan 
keberadaan-Nya di atas bukit Sion berkaitan dengan yang kita baca dalam 
Mazmur 2, di mana dikatakan bahwa Dia akan berdiri di bukit kudus-Nya. 
Juga, Allah mendefinisikan bukit Sion 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. 
 
Jadi, Sion adalah nama yang dapat menandakan orang-orang pilihan Allah 
dan dikatakan dalam Mazmur 74 dan dalam ayat kita dalam Wahyu 14 
bahwa Sion memang menandakan orang-orang pilihan Allah. 
 
Dikatakan dalam Mazmur 125:1: 
 
Orang-orang yang percaya kepada TUHAN adalah seperti gunung Sion 
yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. 
 
Jadi, umat Allah adalah mereka yang percaya kepada TUHAN karena 
Tuhan memercayai umat-Nya saat Dia menempatkan hati yang baru dan 
roh yang baru dalam kita. Kita akan menjadi seperti “gunung Sion” yang 
“tetap untuk selama-lamanya”. Ini adalah lambang kerajaan Allah yang 
abadi. 



 
Dikatakan dalam Mazmur 132:13: 
 
Sebab TUHAN telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat 
kedudukan-Nya. 
 
Tuhan “memilih”  Yakub, tetapi Dia membenci Esau, jadi TUHAN telah 
memilih Sion, yang menggambarkan semua keselamatan yang telah 
ditentukan sebelum dunia dijadikan. Dia telah mengingininya menjadi 
tempat kedudukan-Nya dan Dia akan mendiaminya, seperti yang dikatakan 
Alkitab. Allah berfirman tentang rumah Allah yang dibangun untuk tempat 
kedudukan-Nya dan, dengan demikian, rumah Allah yang suci itu, yang 
dituliskan dalam Alkitab, didiami oleh semua orang percaya yang 
diselamatkan dan dijadikan sebagai “batu kehidupan” daripada rumah itu. 
Dikatakan dalam Efesus 2:21-22: 
 
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah 
yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan 
menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. 
 
Sion dibangun. Sion adalah tempat kedudukan Allah dan juga bait suci 
atau rumah Allah, karena pengertian bait suci dan rumah Allah hampir 
sama dalam hal ini. 
 
Mari kita lihat satu ayat lagi mengenai Sion. Dikatakan dalam Mazmur 
147:12: 
 
Megahkanlah TUHAN, hai Yerusalem; pujilah Allahmu, hai Sion! 
 
Di sini kita melihat kemiripan dan bahwa “Yerusalem” dan “Sion” dapat 
saling menggantikan. Keduanya adalah pernyataan yang sama, tetapi 
dituliskan dengan kata yang berbeda sehingga kita bisa lebih memahami 
cara menggunakan kata “Sion”. 
 



Mari kita kembali ke 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. 
 
Bersama-sama dengan Dia “seratus empat puluh empat ribu orang”, dan 
angka ini adalah angka khusus. Angka ini memiliki makna rohani. Setiap 
angka dalam Alkitab memiliki makna rohani karena setiap angka dalam 
Alkitab berupa kata-kata. Misalnya, saat kita melihat dalam Alkitab, kita 
tidak akan melihat angka ditulis secara numeral (seperti “144.000”), tetapi 
kita akan melihatnya sebagai suatu kata yaitu “seratus empat puluh empat 
ribu”. Allah menuliskannya dalam kata-kata dan setiap kata Alkitab memiliki 
makna rohani. Kita mungkin tidak selalu memahami makna rohani-nya. 
Ada beberapa angka yang tidak kita ketahui maknanya secara rohani, 
pada saat ini. Maknanya tidak jelas. Angka-angka lain memiliki makna 
yang jelas, dan ini terjadi karena Allah memang memberitahukannya untuk 
menekankan suatu hal dan untuk menunjukkannya dengan jelas pada kita 
sehingga kita dapat memahami makna yang ingin Tuhan sampaikan.  
 
Misalnya, saat Yesus disalib, angka “tiga” terus muncul, lagi, dan lagi. Ada 
tiga salib, tiga orang yang disalib, tiga tulisan di kayu salib, dan seterusnya. 
Angka “tiga” muncul, berulang-ulang, saat kita melihat Allah menunjukkan 
angka tiga dengan cara ini dan saat kita mencari dalam Alkitab, kita melihat 
bahwa makna rohani dari angka “tiga” adalah “tujuan”. Adalah tujuan Allah 
supaya Kristus disalibkan; dalam Kitab Kisah Para Rasul, Tuhan berfirman 
bahwa Kristus akan disalibkan, menurut “maksud dan rencana-Nya”. 
 
Angka “144.000” adalah angka khusus karena kita dapat menjabarkannya 
menjadi “12 x 12” dan kemudian kita menambahkan kelipatan “10” untuk 
mendapatkan angka “144.000”, jadi hal ini melambangkan “kesempurnaan 
yang lengkap” tentang hal apa pun yang muncul. Angka 144.000 
melambangkan orang-orang pilihan Allah yang diselamatkan selama masa 
kerja gereja. Kita tidak hanya asal mengambilnya. Bagaimana cara kita 



mengetahuinya? Kita mengetahuinya dari yang dikatakan Alkitab di bagian 
lain, dalam Wahyu 7:3-4: 
 
Katanya: “Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon 
sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka!” 
Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat 
puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan 
Israel. 
 
144.000 telah dijabarkan untuk kita, berdasarkan suku, seperti yang tertulis 
dalam beberapa ayat selanjutnya yang menyebutkan 12 suku dengan 
masing-masing 12.000 jumlahnya, sehingga sama dengan “12 x 12.000”. 
Jadi itulah “kepenuhan” (angka “12”) dan “kelengkapan” (angka “10”) dari 
144.000, yang diberitakan dalam Wahyu 14:4: 
 
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan 
perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. 
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja 
Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban 
sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. 
 
“Buah sulung” adalah istilah yang sangat penting untuk membantu kita 
mengartikan 144.000. Itu adalah istilah yang akan membawa kita pada hari 
raya Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dalam 
Kisah Para Rasul, pasal 2. Dengan demikian, itu adalah istilah yang 
menandakan masa kerja gereja dan 144.000 adalah orang-orang yang 
diselamatkan Allah – kepenuhan yang lengkap bagi semua orang yang 
diselamatkan selama masa kerja gereja, yaitu selama hampir 2.000 tahun. 
Banyak orang diselamatkan (ada 3.000 yang diselamatkan pada hari 
pertama Pentakosta pada 33 AD), tetapi kita tidak mengetahui jumlah 
tepatnya. Kemungkinan merupakan jumlah yang banyak selama berabad-
abad, tapi mungkin bukanlah seperti yang kita pikirkan. Allah menunjukkan 
dalam beberapa bagian bahwa itu mungkin bukanlah yang kita harapkan, 
tetapi orang-orang diselamatkan dan dilambangkan dengan angka 



144.000. Angka itu tidak menunjukkan semua yang diselamatkan Allah. 
Beberapa orang mencoba menyatakan pemikiran ini, tapi kita harus ingat, 
dalam Wahyu 7, setelah Tuhan menyebutkan 12.000 dari masing-masing 
12 suku Israel, Dia berfirman, dalam Wahyu 7:9: 
 
Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar 
orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa 
dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan 
Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di 
tangan mereka. 
 
Kemudian, dalam Wahyu 7:13-14, diberitakan pada kita bahwa banyak 
orang keluar dari masa kesusahan besar. Setelah kita memahaminya, 
maka kita memahami yang dilakukan Allah. 144.000 adalah buah sulung. 
Jika kita kembali ke Keluaran, dikatakan dalam Keluaran 23:16: 
 
Kaupeliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari 
hasil usahamu menabur di ladang; demikian juga hari raya pengumpulan 
hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari 
ladang. 
 
Hari raya menuai terbagi menjadi dua bagian: pertama adalah “buah 
sulung” dan kemudian ada hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, 
yang berkaitan dengan bulan Ibrani ketujuh saat Hari Raya Pengumpulan 
Hasil diadakan bersama-sama dengan Hari Raya Tabernakel. Ini akan 
dimulai pada hari kelima-belas pada bulan ketujuh. Tetapi ada dua periode 
mengumpulkan buah dan keduanya jika digabungkan akan menjadi hari 
raya menuai. Jika Saudara hanya mengumpulkan buah sulung (144.000), 
maka Saudara belum mendapatkan hasil keseluruhannya. Saudara juga 
harus menunggu pengumpulan buah terakhir pada akhir tahun dan Tuhan 
memberitahukan hal ini pada kita dengan cara lain dalam Surat Yakobus 
dalam Perjanjian Baru. Berbicara tentang Allah sebagai petani, dikatakan 
dalam Yakobus 5:7: 
 



Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan! 
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan 
ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 
 
Hasil yang berharga dari tanahnya adalah orang-orang pilihan-Nya. 
Mengapa ada dua kali hujan? Karena  ada dua kali pengumpulan hasil. 
Hujan yang pertama menandakan buah sulung dan menggambarkan 
Firman Allah yang pergi ke dunia untuk menyelamatkan 144.000 orang 
selama masa kerja gereja. Kemudian, setelah 144.000 orang itu 
dimeteraikan, masa kerja gereja pun berakhir dan masa kesusahan besar 
pun dimulai. Kita mengetahui dari kitab Injil lain bahwa Tuhan 
mendatangkan masa kelaparan selama 2.300 petang dan pagi di antara 
akhir masa buah sulung dan awal masa Hujan Kedua. Allah telah bersabar 
hingga Dia menerima hujan yang pertama dan Dia menyelamatkan semua 
orang-orang pilihan-Nya melalui gereja selama masa kerja gereja dan 
kemudian Dia mengirimkan Hujan Kedua dan hujan itu telah 
menyelesaikan tugasnya untuk membawa hasil panen terakhir selama hari 
raya pengumpulan hasil, 6.100 hari terakhir dari masa kesusahan besar, 
yang disimpulkan jatuh pada tanggal 21 Mei, 2011. 
 
Kemudian hujan berhenti turun, masa kesusahan besar berakhir dan Hari 
Penghakiman datang. Allah tidak lagi bersabar. Allah tidak lagi bersabar 
dan menahan murka-Nya hingga Dia menerima hujan untuk mendatangkan 
hasil. Hujan telah turun dan buah telah dituai. Kemurkaan dimulai – pintu 
tertutup dan cahaya injil telah padam, dan seterusnya. 
 
Hanya karena kita tidak dapat melihat hal-hal ini, bukan berarti bahwa Allah 
tidak menghukum dunia. Ingatlah bahwa Allah menghukum gereja selama 
23 tahun dan tidak ada yang melihatnya dengan mata. Itu adalah 
penghakiman rohani dan Saudara tidak dapat melihat penghakiman rohani. 
Saudara dapat melihat akibatnya, setelah Saudara “melihat”nya dari 
Alkitab dan kemudian Saudara dapat melihat kemurkaan dalam gereja dan 
Saudara memahami alasannya. Dan sekarang, kita melihat kemurkaan 
yang sama dalam dunia dan kita memahami alasannya, tetapi kita tidak 



dapat melihat secara fisik kemurkaan Allah sesungguhnya; kita tidak dapat 
melihat pintu yang tertutup; kita tidak dapat melihat cahaya injil yang telah 
menghilang dari bumi. Tapi kita tahu hal ini benar karena Firman Allah 
menyatakannya. 
 
Mari kita lihat Wahyu, pasal 22, pasal terakhir dari Alkitab. Dikatakan dalam 
Wahyu 22:3-4: 
 
Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba 
akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-
Nya, dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di 
dahi mereka. 
 
Saya rasa saya agak sedikit melompat. Ini adalah ayat yang sesuai dengan 
bagian terakhir dari Wahyu 14:1: 
 
…dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang 
dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya. 
 
Ayat yang saya baca dalam Wahyu 22, ayat 4, memberitahu kita bahwa “di 
dahi mereka tertulis nama-Nya”. Dahi adalah tempat pikiran manusia dan 
dahi menandakan roh manusia dan nama Bapa yang tertulis di dahi 
mereka. Ayat ini sangat berkebalikan dengan yang kita baca dalam Wahyu, 
pasal 13, di mana di dahi orang-orang tertentu tertulis nama-nama hujat 
atau binatang, yang identik dengan Setan karena mereka terbelenggu 
dalam dosa dan merupakan milik Setan. Sebaliknya, Allah telah membeli 
umat-Nya; Dia telah membeli dan menebus kita. Dia membeli kita dengan 
harga yang sangat mahal, yaitu nyawa-Nya, nyawa Tuhan Yesus Kristus. 
Kita tidak lagi kepunyaan kita sendiri. Hidup kita tidak lagi menjadi milik 
kita. Dialah yang memiliki kita dan nama-Nya tertulis di dahi kita. Hal ini 
menunjukkan bahwa kita memiliki pikiran Kristus dan kita ingin bertindak 
sesuai dengan kehendak Allah. Umat Allah diberikan keinginan yang 
berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Semua hal ini muncul saat 
kita mencari pernyataan seperti, “di dahi mereka tertulis nama-Nya”. 



 


