
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #28 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #28 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:12: 
 
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti 
perintah Allah dan iman kepada Yesus. 
 
Sekali lagi, saya ingin menunjukkan bahwa konteks dari pernyataan ini 
berada tepat di tengah-tengah diskusi tentang Hari Penghakiman yang 
diperpanjang, penghakiman terakhir atas manusia di bumi ini. Tidak salah 
lagi bahwa yang Allah bicarakan dalam ayat-ayat sebelumnya; cawan 
anggur kemurkaan Allah sedang diberikan kepada semua orang yang 
menyembah binatang. Mereka melakukan penyembahan itu selama Masa 
Kesusahan Besar. Itulah saat Setan dilepaskan dan itulah saat Allah 
memberikan gelar “binatang” pada Setan dan saat dia diberikan kekuasaan 
yang besar dan menguasai dunia dan gereja-gereja. Itulah saat semua 
orang yang tidak diselamatkan, yang namanya tidak tertulis di Kitab 
Kehidupan Anak Domba, sedang menyembahnya. Mereka tidak 
menyembah Allah. Mereka melayani dosa dan, dengan demikian, mereka 
melayani Setan. 
 
Dalam ayat-ayat setelah ayat 12, kita menemukan istilah waktu panen dan 
Kristus mengayunkan sabitnya pada Hari Penghakiman dan memanen 
bumi. Di antara ayat-ayat itu, ditemukan ayat ini: “Yang penting di sini ialah 
ketekunan orang-orang kudus”. Kata bahasa Yunani untuk “di sini” adalah 
“hode”, dan kata ini memiliki makna “di sini, di tempat ini” atau “sekarang, 
pada saat dan tempat penghakiman ini”. Inilah tepatnya yang kita pelajari 
dari Alkitab pada masa setelah Masa Kesusahan Besar ini. 
 
Tidak ada yang memahami alasan ayat ini ditempatkan dalam konteks ini. 
Saya rasa saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa seorang 



penelepon telah menelepon Forum Terbuka dan bertanya pada Mr. 
Camping perihal pemikirannya tentang ayat ini. Dia menjelaskan beberapa 
hal, tetapi kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak yakin mengapa ayat 
ini ditempatkan di tempat itu. Itu karena kita tidak pernah berpikir (dan saya 
tidak pernah mendengar) bahwa umat Allah akan ditinggalkan di bumi 
pada Hari Penghakiman. Sebenarnya, keseluruhan pemikiran tentang 
dunia yang terus berjalan selama Allah menghukum orang-orang fasik di 
bumi juga merupakan pemikiran yang tergolong baru. Kita telah mencapai 
kesimpulan itu berdasarkan pemahaman bahwa tidak ada suatu tempat 
yang disebut “Neraka” yang kekal. Saat kita membaca bahasa Alkitab 
tentang orang-orang yang disiksa, “meratap dan mengertakkan giginya” 
dan hari-hari (jamak) yang terus berlanjut setelah Masa Kesusahan Besar 
itu, kita berpikir bahwa kita akhirnya mendapatkan jawabannya. Alkitab 
berbicara tentang “lima bulan” penyiksaan dan saat itu kita berpikir bahwa 
ini akan berlangsung dari tanggal 21 Mei 2011 hingga 21 Oktober 2011. 
Tetapi, sejak saat itu kita telah mempelajari bahwa “lima bulan” itu ternyata 
adalah merupakan suatu “gambaran” atau lambang. Jadi, itu bukanlah lima 
bulan sesungguhnya – kita salah tentang hal itu. Itu adalah lambang rohani 
yang merujuk pada durasi Hari Penghakiman (berapa pun lamanya) dan 
Alkitab sekarang menunjukkan bahwa kemungkinan besar durasinya 
adalah selama 1.600 hari dari tanggal 21 Mei 2011. Periode keseluruhan 
selama 1.600 hari itu akan dilambangkan dengan “lima bulan”. 
 
Kita telah menyadari bahwa ada “waktu” atau “masa” setelah Masa 
Kesusahan Besar, seperti yang dikatakan Markus 13:24: “Tetapi pada 
masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap”, dan 
seterusnya. Istilah matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya ini 
berkaitan dengan pemadaman terang Injil. Kita berpikir bahwa tidak akan 
ada keselamatan selama “lima bulan” sesungguhnya itu. Itu adalah 
pemahaman yang baru tentang penghakiman yang terjadi. Tetapi, pada 
saat itu, kita berpikir bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, orang-orang 
percaya akan diangkat ke sorga dan dikeluarkan dari dunia; mereka tidak 
akan ditinggalkan di bumi saat bumi berada di bawah murka Allah dan 
Allah secara aktif menghukum orang-orang yang tidak diselematkan. 



 
Sejak saat itu, kita telah melihat banyak ayat (yang semakin banyak seiring 
berjalannya waktu) di mana Allah memang menunjukkan bahwa umat-Nya 
akan ditinggalkan di bumi untuk melalui Hari Penghakiman. 1 Tesalonika 4, 
ayat 16 dan 17 sebenarnya memberikan petunjuk besar tentang pemikiran 
itu, saat ayat itu mengatakan, ”Kita yang hidup, yang masih tinggal” di 
bumi. Juga, Zakaria, pasal 13, berbicara tentang “sepertiga” orang yang 
melewati api. 1 Korintus, pasal 3, menyebutkan bahwa akan ada saat 
“emas, perak, batu permata” dan “kayu, rumput kering atau jerami” diuji 
dengan api dan Hari Penghakiman akan menyatakan atau menunjukkan 
siapa saja yang benar-benar merupakan umat Allah. 
 
Ketika “hal yang menutupi mata” tidak lagi menutupi mata kita tentang 
ajaran ini dan kita menerima pemikiran baru bahwa umat Allah akan 
melalui Hari Penghakiman, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:10: 
“Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus”. Dengan 
kata lain, Umat Allah akan “dinyatakan” atau dibuktikan bahwa mereka 
adalah benar-benar umat Allah. Kita tidak mengalami penghakiman atau 
penghukuman, karena dosa-dosa kita sudah dibayar sepenuhnya sebelum 
dunia dijadikan dalam nama Tuhan Yesus; Allah akan membawa kita 
melalui periode ini untuk mendemonstrasikan kemurnian kita (dalam 
Kristus) dan untuk menunjukkan bahwa kita tidak memiliki dosa, melalui 
ketekunan kita dalam melewati api dan pada akhirnya keluar dari api. Hal 
itu akan mendemonstrasikan secara pasti bahwa tidak ada dosa didalam 
orang-orang pilihan ini, yang dapat menyebabkan kita terbakar seperti 
orang-orang lainnya. Tetapi mengapa orang-orang lainnya terbakar? 
Mereka terbakar karena dosa-dosa mereka dan karena mereka tidak 
memiliki Penyelamat. Tetapi, bagi mereka yang keluar dari api, Allah 
mendapatkan kemuliaan.  
 
Ada banyak ayat yang mengajarkan hal ini. Tetapi, mari kita hanya 
membuka satu tempat dalam Yesaya, pasal 24, di mana Allah sedang 
mendeskripsikan penghakiman atas bumi ini. Dikatakan dalam Yesaya 
24:4-6: 



 
Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi 
merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka 
melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari 
perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan 
penduduknya akan mendapat hukuman; sebab itu penduduk bumi akan 
hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. 
 
Manusia akan tinggal sedikit: “banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang 
dipilih”. “Sedikit” orang itu adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka berada 
di bumi pada hari kemurkaan Allah Yang Kuasa, saat api rohani yang 
hebat dinyalakan dalam murka Allah. Semua penduduk bumi lainnya 
dibakar, tetapi “manusia akan tinggal sedikit” karena mereka yang sedikit 
akan bertahan dari api dan keluar dari api itu. Untuk melewati api, Saudara 
harus berada di dalam api. Itulah tepatnya keadaan kita sekarang, hidup di 
bumi pada Hari Penghakiman, tidak peduli apa pun yang biasanya 
diajarkan gereja-gereja dan diberitahukan oleh para teolog. Hampir semua 
teolog di masa lalu akan mengatakan, “Oh, itu tidak mungkin. Hal itu tidak 
mungkin terjadi. Allah akan terlebih dahulu mengangkat umat-Nya.” Satu-
satunya pertanyaan dan hal yang mereka debatkan adalan jika Allah akan 
membawa umat-Nya keluar dari bumi sebelum Masa Kesusahan Besar 
atau sesudah Masa Kesusahan Besar. Dengan kata lain, apakah Allah 
akan membawa keluar umat-Nya sebelum Masa Kesusahan Besar dimulai 
atau apakah Dia mengizinkan mereka melalui Masa Kesusahan Besar dan 
mengeluarkan mereka segera setelah semuanya selesai? Di masa lalu, 
Family Radio dan EBible berpegang pada ajaran tentang pengangkatan 
setelah Masa Kesusahan Besar. Kita percaya bahwa Allah akan 
membiarkan umat-Nya melalui Masa Kesusahan Besar. Tetapi, ada 
banyak teolog yang terus mengajarkan bahwa umat Allah akan diangkat ke 
sorga sebelum Masa Kesusahan Besar, dan mereka tidak akan melewati 
periode menyedihkan itu lagi. 
  
Tetapi, apakah hal yang sudah kita pelajari dari Alkitab mengenai Masa 
Kesusahan Besar? Yaitu bahwa Masa Kesusahan Besar adalah 



penghakiman rohani dalam rumah Allah (gereja-gereja). Allah mengakhiri 
masa kerja gereja dan Roh Kudus keluar dari tengah-tengah kongregasi 
(pada tahun 1988) dan Allah memerintahkan umat-Nya untuk keluar dari 
gereja-gereja. Melalui perintah untuk meninggalkan gereja itu, Allah 
menetapkan suatu proses untuk ‘memilih’ gandum dari lalang-lalangnya. 
Mereka yang tertinggal adalah lalang-lalang. Pada akhirnya, setelah Masa 
Kesusahan Besar selama 23 tahun berakhir, semua orang yang tersisa di 
dalam gereja diikat sebagai lalang karena semua orang pilihan-Nya telah 
keluar dari gereja. Sekarang adalah waktunya untuk mendatangkan Hari 
Penghakiman atas seluruh dunia dan untuk melakukan transisi dari 
penghakiman atas gereja menjadi penghakiman atas seluruh bumi. Mereka 
yang tidak mendengarkan Allah, membuktikan bahwa mereka adalah 
lalang. Hari Penghakiman datang pada tanggal 21 Mei 2011. Api rohani 
dinyalakan di atas seluruh bumi dan lalang-lalang dibuang ke api secara 
rohani. Kita telah membicarakan hal itu berulang kali. 
 
Inti dari yang saya maksudkan adalah bahwa para teolog membuat 
kesalahan mengenai fakta bahwa Allah akan membawa umat-Nya keluar 
dari dunia sebelum Masa Kesusahan Besar. Allah meninggalkan mereka 
untuk melaluinya. Bukankah menarik yang dikatakan dalam Wahyu pasal 
13? Kita mempelajari hal ini saat kita membahas pasal ini.  Didalam pasal 
ini Allah secara konsisten mendeksripsikan tentang Masa Kesusahan 
Besar. Pasal itu dimulai dengan binatang yang keluar dari dalam laut, yang 
merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa Setan telah dilepaskan; dia 
diberikan kewenangan dan kekuasaan yang besar atas gereja-gereja dan 
atas bumi. Setiap ayat didalam pasal ini terfokus pada periode Masa 
Kesusahan Besar selama 23 tahun, dari tanggal 21 Mei 1988 hingga 21 
Mei 2011. Dalam pasal ini, kita membaca dalam Wahyu 13:5: 
 
Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan 
hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh 
dua bulan lamanya. 
 



“Empat puluh dua bulan” adalah lambang dari periode waktu Kesusahan 
Besar yang telah selesai, yang ternyata berlangsung selama 23 tahun 
penuh. 
 
Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Wahyu 13:6-8: 
 
Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya 
dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia 
diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk 
mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku 
dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas 
bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis 
sejak dunia dijadikan di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba, yang telah 
disembelih. 
 
Ini adalah bahasa yang sangat akrab setelah kita terbiasa membaca hal-
hal ini dalam Kitab Wahyu, dalam Kitab Daniel, dan tempat-tempat lain 
dalam Alkitab. Setan mengadakan peperangan dengan orang-orang kudus 
dan mengalahkan mereka. Inilah informasi kunci untuk memberitahu kita 
bahwa sudah waktunya Allah mengizinkan Setan untuk menang dan untuk 
membawa penghakiman atas gereja-gereja dan kongregasi dunia selama 
Masa Kesusahan Besar. 
 
Kemudian, saat ayat ini terus mendeskripsikan tentang Masa Kesusahan 
Besar dalam konteks ini; di tengah-tengah diskusi tentang penghakiman 
atas gereja-gereja (seperti yang kita lihat terjadi dalam ayat kita, yakni di 
tengah-tengah Wahyu 14:12), Wahyu 13:10 mengatakan: 
 
Barangsiapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan; barangsiapa 
ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan 
pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. 
 
Saudara dapat melihat betapa miripnya bagian terakhir dari ayat ini: “Yang 
penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus.” Sekali lagi, 



kita harus menanyakan pertanyaan: “Mengapa Allah membuat pernyataan 
ini dalam konteks Masa Kesusahan Besar?” Yah, kita tahu. Sangat jelas 
bagi kita karena kita telah hidup melaluinya – kita telah melalui 23 tahun 
Masa Kesusahan Besar dan kita memiliki keuntungan karena bisa melihat 
ke belakang. Kita tahu dengan pasti bahwa Allah meninggalkan umat-Nya 
di bumi pada saat itu. Dia menguji kita dan Dia menguji dengan berat 
orang-orang yang mengaku Kristen di semua gereja di bumi melalui 
pengungkapan Kitab-Kitab Injil pada waktu akhir. Tuhan mengatakan pada 
Daniel, ”Meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir zaman” dan 
pengetahuan akan bertambah. Saat Allah membuka meterai atas Firman-
Nya, Allah memberi penerangan tentang banyak ajaran-ajaran yang 
sebelumnya kita anut – Allah mengoreksi kita melalui Firman-Nya. Saat kita 
membandingkan Kitab Injil dengan Kitab Injil lainnya, kita memahami 
bahwa kita membuat kesalahan tentang suatu tempat yang disebut 
“Neraka”. Kita salah tentang Kristus yang membayar dosa-dosa kita di 
kayu salib, dan bahwa Dia sebenarnya membayar dosa sebelum dunia 
dijadikan. Kita mempelajari bahwa dasar dari Periode Kesusahan Besar 
adalah akhir dari masa kerja gereja. Periode itu bukanlah seperti yang kita 
pikirkan sebelumnya, yakni bahwa terang Injil akan padam sedikit demi 
sedikit dan akan semakin sulit untuk menemukan gereja yang setia. Tetapi, 
Terang Injil telah padam dalam semua gereja di dunia pada waktu yang 
bersamaan. Roh Allah meninggalkan semua kongregasi pada saat itu dan 
roh Setan memasuki gereja-gereja untuk memerintah sebagai “manusia 
yang durhaka”. Kita harus keluar dari gereja karena kita tidak lagi bisa 
berada di sana. Pada saat yang memilukan dan menyedihkan ini dalam 
sejarah, awal dari akhir zaman terjadi, saat penghakiman dimulai di rumah 
Allah. Di sini, kita akan menemukan “ketabahan dan iman orang-orang 
kudus”. Umat Allah telah disucikan oleh darah Kristus saat Dia menghapus 
dosa-dosa mereka dan membersihkan mereka sehingga Allah tidak melihat 
ada dosa didalam mereka. Itulah ketekunan atau ketabahan; hal itu akan 
ditunjukkan selama periode keseluruhan dari Masa Kesusahan Besar. 
Durasinya selama 23 tahun dan itu merupakan Masa Kesusahan Besar 
yang belum pernah terjadi di dunia sebelumnya. 
 



Dan, dalam Wahyu 14, kita menemukan susunan pasal yang sejenis. Dari 
ayat 8 hingga akhir pasal, ayat-ayat ini terfokus pada Hari Penghakiman 
yaitu penghakiman terakhir atas bumi. Kita menemukan susunan yang 
sejenis dan “penempatan” pernyataan yang sejenis dalam Wahyu 14:12: 
 
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti 
perintah Allah dan iman kepada Yesus. 
 
Para teolog telah berpikir bahwa umat Allah tidak akan melalui Masa 
Kesusahan Besar dan mereka salah tentang hal itu. Ya, mereka akan 
melalui Masa Kesusahan Besar dan ketika hal ini terjadi, mereka akan 
menunjukkan karakteristik-karakteristik tertentu yang akan mendatangkan 
kemuliaan bagi Allah: ketekunan dan iman. Mereka akan bertahan hingga 
saat akhir dengan tekun dan tabah, dan mereka akan menunggu Firman 
Allah. Mereka akan melakukannya dengan iman Tuhan Yesus Kristus. 
 
Demikian pula, meskipun para teolog yakin dan pasti bahwa orang-orang 
kudus tidak akan berada di bumi pada Hari Penghakiman, mereka salah. 
Berapa banyakkah pemikiran yang dulunya diyakini oleh para teolog, tetapi 
sekarang kita tahu ternyata salah? Seberapa yakin dan pasti semua teolog 
tentang ajaran mengenai Neraka, di mana mereka berpikir bahwa murka 
Allah akan dituangkan sampai selama-lamanya atas para pendosa dan 
mereka akan menderita tanpa akhir? Saya tidak mengatakan bahwa 
beberapa teolog itu bukanlah orang-orang percaya; beberapa dari mereka 
adalah orang-orang percaya. Tetapi, Saudara melihat bahwa Allah telah 
memberikan peringatan. Izinkan saya membacanya dalam Markus 13:11: 
 
Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa 
yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan 
kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, 
melainkan Roh Kudus.  
 
Ini adalah “bahasa yang tersembunyi” dan ayat ini tidak terungkap hingga 
waktu akhir. Tetapi, jika mereka dapat memahaminya, para teolog 



seharusnya menyadari bahwa Allah berfirman untuk tidak terlebih dahulu 
berpikir tentang apa yang harus dikatakan atau merancang tentang hal-hal 
yang akan terjadi pada “jam (penghakiman)” itu. Tetapi pada “jam” itu, kita 
akan berbicara dan bukan kitalah yang berbicara melainkan Roh Kudus. Ini 
karena Allah telah memeteraikan Firman-Nya hingga akhir waktu. Dan 
beberapa teolog yang merupakan umat Allah yang sangat setia, yang 
menuliskan tentang ajaran-ajaran Alkitab ratusan tahun yang lalu, tidak 
dapat membuka informasi yang dimeteraikan Allah mengenai akhir zaman. 
Tidak mungkin mereka mengetahuinya, meskipun mereka memang 
membaca hal-hal ini dalam Alkitab. Mereka memang menuliskan tafsiran-
tafsiran mereka dan memberikan pendapat mereka tentang pemahaman 
mereka saat mereka melihat “suatu gambaran yang samar-samar”, seperti 
yang dituliskan di 1 Korintus 13:12, tetapi pada saat itu hal-hal tentang 
akhir zaman itu disembunyikan dari pemahaman mereka. Jadi, mereka 
menulis tentang “Neraka” dan mereka menulis tentang Allah yang 
mengangkat umat-Nya sebelum mendatangkan Hari Penghakiman. 
Mereka menuliskan banyak hal-hal lain yang salah. 
 
Kita tidak dapat mengikuti tulisan dan ajaran para teolog untuk mendikte 
kepercayaan dan pemahaman kita, tidak peduli betapa setianya mereka 
dan tidak peduli seberapa besar apresiasi kita terhadap tulisan mereka. 
Itulah dosa gereja-gereja saat mereka membangun “bukit-bukit 
pengorbanan” mereka melalui pengakuan iman dan kepercayaan mereka, 
dan tulisan dari teolog favorit mereka. Mereka akan memegang ajaran itu 
dengan penghargaan tertinggi. Tetapi, saat seseorang datang dengan 
sebuah ayat dari Alkitab yang mempertanyakan kebenaran pengakuan 
iman mereka atau posisi ajaran dari teolog favorit mereka, tanggapannya 
adalah: “Oh, tidak, ini adalah posisi gereja kami. Jika Saudara tidak setuju 
dengannya, Saudara harus pergi ke gereja lain.” Dengan demikian, mereka 
telah mengungkap otoritas yang mereka pegang, bukan hanya otoritas 
Alkitab, tetapi Alkitab ditambah dengan pengakuan iman, kepercayaan 
mereka dan teolog-teolog tertentu. Terkadang, itulah tulisan dari tokoh-
tokoh reformasi dan tulisan itu diberikan otoritas yang lebih besar daripada 



Alkitab. Alkitab tidak diabaikan pada bagian-bagian tertentu. 
 
Jadi, para teolog dapat menulis dengan cara yang sangat meyakinkan 
bahwa Allah akan mengeluarkan umat-Nya dari bumi dan mereka tidak 
perlu melewati Hari Penghakiman – sama seperti yang mereka tulis bahwa 
ada tempat yang disebut “Neraka”, di mana Allah akan menuangkan api 
dan belerang dan orang-orang yang tidak diselamatkan akan menderita 
selama-lamanya. Mereka menulis dalam pernyataan yang sangat pasti dan 
mereka sangatlah yakin, tetapi hal itu jelas-jelas salah. Alkitab 
menunjukkan pada kita hari ini bahwa umat Allah ditinggalkan di bumi 
untuk melalui periode Hari Penghakiman. Jadi, di sinilah kita, diberikan 
ajaran Alkitab. Apakah kita akan mempercayai hal itu ataukah kita terlalu 
merasa tidak nyaman untuk melawan ajaran dan kepercayaan yang sudah 
mengakar untuk waktu yang sangat lama itu? Ini adalah pertanyaan yang 
sangat serius untuk kita masing-masing. Kita harus mengizinkan Firman 
Allah, Alkitab, untuk menjadi satu-satunya otoritas kita. 
 


