
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #29 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #29 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. 
 
Kita telah mendiskusikan ayat ini dalam beberapa pembahasan terakhir 
karena ini adalah ayat yang sangat penting. Semua yang ada di dalam 
Alkitab adalah penting. Tetapi, dalam hal ini, ayat ini mengungkapkan 
suatu ajaran yang sebelumnya tidak kita ketahui. Inilah informasi yang 
telah Allah ungkap sejak Masa Kesusahan Besar berakhir. Kita seharusnya 
tidak terkejut akan hal itu karena kita membaca dalam Roma 2:5: 
 
Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun 
murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah 
yang adil akan dinyatakan. 
 
Di sini, Tuhan sedang berbicara pada mereka yang secara aktif terlibat 
dalam dosa. Jika mereka tidak memiliki Penyelamat, dosa-dosa mereka 
akan menumpuk; dosa-dosa itu “ditimbun” menjadi “murka pada hari waktu 
saat murka dinyatakan”. Hal itu memberitahu kita bahwa saat kita hidup di 
dunia ini, para pendosa tetap berada dalam murka Allah sepanjang hidup 
mereka, kecuali Allah menyelamatkan mereka. Tetapi meskipun mereka 
selalu berada dalam murka-Nya, ada satu hari khusus, yakni “hari yang 
ditetapkan”, yang disebut “hari kemurkaan”. Alkitab juga menyebutnya 
sebagai “hari Tuhan”. Dosa-dosa yang mereka lakukan sepanjang hidup 
mereka saat berada dalam murka Allah, akan “ditimbun”. Dosa-dosa itu 
diingat dalam pikiran Allah yang tak terbatas; Dia tidak melupakan satu 
pelanggaran apa pun. Semuanya disimpan hingga “hari waktu saat murka 



dinyatakan” dan tidak salah lagi bahwa ini adalah referensi untuk Hari 
Penghakiman. 
 
Tetapi, yang membuat ayat ini sangat menarik bagi kita adalah bagian 
yang mengatakan tentang hari kemurkaan itu. Izinkan saya membacanya 
kembali, bagian kedua dari Roma 2:5: 
 
… engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana 
murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 
 
Di sini, kata “dan” adalah kata yang penting karena kata itu 
menggabungkan dua pemikiran. Dalam ayat ini, kata “dan” 
menggabungkan “hari waktu mana murka” dan “hukuman Allah yang adil 
akan dinyatakan”. Ini memberitahu kita bahwa Hari Penghakiman, hari 
kemurkaan, juga merupakan hari di mana “hukuman Allah yang adil” akan 
dinyatakan. 
 
Karena Masa Kesusahan Besar berakhir pada tanggal 21 Mei 2011 dan 
Hari Penghakiman dimulai, kita telah mempelajari lebih banyak informasi 
tentang sifat penghakiman Allah. Kita telah mempelajarinya bahwa 
penghakiman bersifat rohani, sama seperti penghakiman atas gereja-
gereja. Penghakiman itu akan tetap berjalan sebagai penghakiman rohani 
hingga akhir dari periode Hari Penghakiman yang diperpanjang. Akhirnya, 
Allah benar-benar akan menghancurkan dunia ini dan para pendosa pada 
hari terakhir dari periode waktu ini. 
 
Kita juga telah mempelajari bahwa umat Allah berjalan melalui api ini yang 
dinyalakan dalam murka Allah. Kita akan tetap hidup didunia hingga hari 
terakhir itu, yaitu saat Tuhan datang. Itulah waktunya pembangkitan dan 
pengangkatan, dan Wahyu 14:12 adalah ayat yang mengajarkan 
kebenaran ini. Di sini, dalam konteks Hari Penghakiman, dikatakan: “Yang 
penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah 
Allah dan iman kepada Yesus.” Jadi, Allah terus mengungkap informasi 
pada kita. Salah satu kebenaran yang penting, yang telah kita pelajari 



sejak tanggal 21 Mei 2011, adalah sesuatu yang belum pernah diketahui 
sebelumnya oleh para teolog, gereja, atau siapa pun: umat Allah akan 
tinggal di bumi dan melalui Hari Penghakiman. Mereka akan melaluinya 
dengan cara mulia yang membawa kemuliaan bagi Allah pada akhir dari 
segalanya. Allah akan sangat dimuliakan dalam umat-Nya. Hal ini akan 
mendemonstrasikan dan menyatakan bahwa tidak ada dosa didalam diri  
mereka. Itulah cara mereka dapat bertahan hingga akhirnya, seperti yang 
dikatakan Alkitab. Bukankah menarik cara Allah membuat pernyataan itu 
dalam Matius, pasal 24? Izinkan saya membacanya. Dikatakan dalam 
Matius 24:11-12: 
 
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan 
karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang 
akan menjadi dingin. 
 
Ada kejatuhan gereja-gereja dengan referensi pada banyaknya nabi palsu 
yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Ada peningkatan kejahatan 
dalam dunia seperti yang kita lihat sekarang ini, saat kedurhakaan semakin 
bertambah. Kemudian, dikatakan dalam Matius 24:13: 
 
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 
 
Ini adalah pernyataan yang benar-benar tidak terlupakan dari Allah dalam 
konteks Matius 24, saat Tuhan menjawab pertanyaan murid-murid-Nya: 
“Apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?” Yah, hal itu 
akan membutuhkan ketekunan. Kita harus bertahan hingga waktu akhir. 
Kita sebelumnya berpikir bahwa ayat ini berarti bahwa kita harus bertahan 
hingga 21 Mei 2011. Kita harus setia sampai saat itu dan kemudian orang-
orang percaya akan dikeluarkan dari dunia. 
 
Tetapi, bukan itu; Allah memiliki rencana lain. Dia membawa ujian yang 
lebih besar dan berat untuk orang-orang yang mengaku memercayai 
Firman-Nya dan mengaku memercayai hal-hal yang tertulis dalam Alkitab 
mengenai akhir masa kerja gereja; mengenai pengorbanan Kristus 



sebelum dunia dijadikan; mengenai ajaran tentang Neraka; mengenai 
ajaran tentang Hari Penghakiman itu sendiri. Bagaimana jika Allah 
menyusun hal-hal sedemikian rupa hingga kelihatannya Hari Penghakiman 
tidak terjadi, meskipun hari itu benar sudah datang tepat pada hari yang 
Dia katakan? Bagaimana jika Allah mengizinkan dan memperbolehkan 
umat-Nya untuk mengetahui kebenaran tentang Hari Penghakiman, fakta 
bahwa pintu ke sorga akan ditutup, dan Allah akan mulai menghukum 
dunia pada hari kemurkaan, yaitu pada periode waktu yang diperpanjang? 
Tetapi, bagaimana jika mereka salah tentang aspek fisik tentang hal ini, 
misalnya tentang “gempa bumi hebat” secara harfiah? Bagaimana jika 
mereka mengartikan “lima bulan” secara harfiah dan bukan sebagai 
lambang? Bagaimana jika Allah mengizinkan mereka berpegang pada 
kesimpulan yang salah untuk mempersiapkan ujian terakhir, yakni ujian 
akan Firman-Nya dan ujian akan iman mereka? Perhatikan bahwa 
dikatakan dalam Wahyu 14:12: “Yang penting di sini ialah ketekunan 
orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.” 
Ayat ini mengatakan tentang mereka yang menuruti “iman Yesus”. 
 
Tetapi, hal itu akan terjadi pada tanggal yang telah ditetapkan Allah, saat 
Allah mengungkap informasi itu dari Firman-Nya. Bagaimana jika Allah 
membiarkan orang-orang membayangkan bahwa sesuatu yang “terlihat 
secara fisik” akan terjadi, sehingga mereka dapat melihatnya dengan mata 
mereka, tetapi kemudian hal itu tidak terjadi secara fisik, apakah reaksi dari 
orang-orang yang mengaku memercayai hal-hal ini? Jadi, seolah-olah 
Allah mengatakan, “Ayo marilah kita lakukan hal ini sehingga hal ini dapat 
menyelesaikan beberapa tujuan lainnya pada waktu yang bersamaan; Aku 
dapat memurnikan orang-orang pilihan-Ku sebagai emas, perak, dan batu 
permata dan membawa mereka melalui api; Aku dapat menguji rumah baru 
yang sudah selesai Kubangun di atas Batu dan Aku akan mendatangkan 
badai dan melihat jenis fondasi yang sebenarnya. Aku dapat 
mendatangkan badai yang sama pada orang lain yang rumahnya tidak 
dibangun di atas Batu itu dan rumahnya akan rubuh. Umat-Ku dapat 
mendemonstrasikan, sementara mereka melalui api rohani ini, bahwa 
dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus sejak dunia 



dijadikan. Hal itu akan menjadi pernyataan bahwa mereka telah berdiri di 
hadapan kursi penghakiman Kristus untuk hal-hal yang telah dilakukan 
dalam tubuh mereka, baik yang baik maupun yang jahat. Dan karena 
semua dosa mereka telah diampuni melalui karya penebusan Tuhan 
sebelum dunia diciptakan, mereka akan dapat bertahan. Mereka akan 
melalui api dengan selamat.” 
 
Jadi, “hari” itu akan mengungkap pekerjaan seperti apa yang telah 
dilakukan Allah pada mereka. Apakah mereka adalah manusia sejati tanpa 
cela ataukah mereka bukan manusia sejati? Apakah mereka masih 
memiliki hati yang tidak percaya dan licik? Dengan kata lain, periode waktu 
ini akan menunjukkan dengan pasti orang-orang yang diselamatkan dan 
orang-orang yang tidak diselamatkan – “hari” itu akan menyatakannya. 
Orang-orang percaya akan melewatinya dan akan ada pemisahan terakhir 
dari gandum dan lalangnya, serta kambing dan dombanya. Inilah rencana 
Allah yang rumit, termasuk “jerat” yang ditempatkan Allah bagi semua 
orang yang mendiami bumi. 
 
Tetapi, umat Allah terus menyelidiki dan mempelajari Alkitab, meskipun  
hal-hal tidak berjalan sesuai yang mereka pikirkan. Ada kebingungan; ada 
ketidakyakinan. Orang-orang bertanya-tanya apa yang terjadi dan umat 
Allah tidak yakin selama beberapa saat. Tetapi, mereka mengetahui satu 
hal: Alkitab dapat dipercaya. Firman Allah selalu setia dan benar, dan 
domba Allah mendengar suara-Nya dan mereka tahu: “Saya mendengar 
suara Kristus. Cara kalender Alkitabiah (yang berasal dari Alkitab) 
mengunci banyak hal pada tempatnya dan semuanya cocok dengan 
sangat sempurna. Ini semua hanya dapat dilakukan oleh tangan Allah.”  
 
Semua Kitab-Kitab Injil ini semuanya cocok; tidak ada kontradiksi. Tidak 
seorang pun dapat mengembangkan lini waktu ini, di mana tepat 7.000 
tahun dari kejadian air bah, jatuh pada hari ke-8.400 dari Masa Kesusahan 
Besar, yaitu tepat pada tahun ke-23. Kemudian, tanggal 21 Mei 2011 itu 
terjadi pada bulan kedua hari ke tujuh belas didalam kalender Ibrani. Ini 
adalah hari yang sama dimana Allah menutup pintu bahtera Nuh dan air 



bah datang. Tidak ada orang yang sepandai itu yang dapat memanipulasi 
banyak hal untuk mengatur peristiwa-peristiwa seperti ini.  
 
Siapa yang dapat membuka kesempatan-kesempatan, pintu ke semua 
bagian dunia untuk membawa kesaksian tentang Hari Penghakiman? 
Semua bangsa yang biasanya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu atau 
tidak tertarik untuk mendengar firman Alkitab tentang penghakiman, 
mendengar kesaksian itu. Mereka berpaling dari pada Alkitab; mereka 
mengabaikannya. Mereka secara harfiah akan “membelakangi” Saudara 
jika Saudara datang dengan pesan itu. Tetapi, Allah telah mengaturnya 
sehingga pesan itu dapat diletakkan tepat di depan mata mereka untuk 
periode waktu yang panjang. Mereka tidak dapat menghindarinya. Siapa 
lagi selain Allah yang dapat mengatur bis-bis di kota-kota besar 
“membawa” pesan tentang Hari Penghakiman dan mengatur opelet-opelet 
di India dan Filipina untuk membawa pesan yang sama, dan ribuan papan 
iklan di seluruh dunia – di Irlandia, di Inggris, bahkan di Timur Tengah? 
Dan jutaan traktat disebarkan, dan seterusnya. Pernyataan di seluruh 
dunia yang luar biasa tentang tanggal 21 Mei 2011, yaitu Hari 
Penghakiman, tidaklah tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya. 
Siapa yang dapat melakukannya? Orang-orang percaya yang sejati 
mengetahui bahwa Firman Allah memastikannya, dan tidak seorang pun 
dapat menunjukkan kesalahannya. Pernyataan itu pasti berasal dari Allah. 
Saudara tidak dapat menemukan sekte atau pengikut injil palsu yang bisa 
membuka pintu sangat lebar seperti itu; hal itu membutuhkan bantuan 
Allah untuk membuka pintu ke Cina, India, Korea, dan negara lainnya. 
Hanya umat Allah yang dapat memiliki kesempatan seperti itu, karena 
Allah ada bersama mereka. 
 
Kemudian, umat Tuhan menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mengapa tidak 
terjadi seperti yang kita pikirkan? Banyak orang-orang yang bukan 
merupakan umat Allah sejati (yang memiliki cela dalam dirinya) bergabung 
dan mengikuti gerakan ini karena mereka ingin berada “di sisi yang benar” 
untuk alasan apa pun. Mereka mengikutinya, tetapi saat hal itu tidak terjadi 
(secara fisik), mereka dengan cepat berpaling dari saudara-saudara 



mereka dan mulai mencaci mereka, melebihi orang-orang di dunia maupun 
orang-orang di dalam gereja. Dengan dengki dan kekejaman, mereka 
mencaci. Kita diingatkan pada Kitab Injil yang memperingatkan tentang hal 
ini, dalam Lukas, pasal 12, di mana Allah memberikan peringatan tentang 
mereka yang mulai memukuli sesama hamba yang lain karena Tuannya 
menunda kedatangan-Nya. Dikatakan dalam Lukas 12:42-46: 
 
Jawab Tuhan: "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana 
yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya 
untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? 
Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, 
ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya 
itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, 
jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-
datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba 
perempuan, dan makan minum dan mabuk,  maka tuan hamba itu akan 
datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak 
diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan 
orang-orang yang tidak setia. 
 
Perhatikan cara ayat ini memberitahu kita bahwa ada hamba yang jahat, 
dan itu berarti bahwa hamba ini tidak pernah diselamatkan. Dia adalah 
seseorang yang akan mengatakan, “Ya, saya Kristen”, dan mereka 
kelihatannya sama dengan orang-orang percaya yang sejati dan mereka 
menuntut bahwa mereka percaya pada Firman Allah yang sejati. Tetapi, 
karena “penundaan kedatangan Tuannya”, hamba yang jahat mengatakan 
dalam hatinya, “Tuanku tidak datang-datang”. Ini persis seperti apa yang 
terjadi pada tanggal 21 Mei 2011 dimana mereka mengharap Tuannya 
akan datang pada hari itu, tetapi kelihatannya Tuannya tidak datang. Jadi 
mereka mengatakan dalam hatinya, “Tuanku tidak datang-datang”. Lalu 
mereka berpaling kepada sesama hamba lainnya dan marah: “Saya 
kelihatannya seperti orang bodoh”. Mereka malu dan harga diri mereka 
terluka karena mereka memercayai bahwa Tuhan akan datang. Mereka 
menyalahkan orang-orang percaya yang sejati, terutama karena orang-



orang percaya sejati terus berbicara tentang penghakiman rohani. Orang-
orang percaya sejati terus memercayai Alkitab mengenai informasi yang 
telah diungkap Allah dengan penuh berkat dan kemurahan hati pada umat-
Nya pada waktu akhir. Hal ini mengobarkan kemarahan hamba-hamba 
yang jahat karena ini membuat mereka selalu ingat tentang waktu yang 
mereka anggap sia-sia dan tindakan bodoh karena memercayai hal-hal 
seperti itu. Jadi, mereka mengamuk dan mereka “mulai memukul hamba-
hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan 
mabuk”. 
 
Menarik bahwa pemikiran tentang Tuhan yang menunda kedatangan-Nya 
mengingatkan kita pada Israel di padang gurun saat Musa naik ke atas 
Gunung dan menunda turunnya. Berapa lama Musa berada di Gunung? 
Empat puluh hari dan empat puluh malam. Dan, selama periode waktu ini, 
orang-orang Israel membuat berhala-berhala dan mereka “bangun dan 
bersukaria” karena Musa telah menunda kedatangannya. Tetapi, Musa 
turun setelah empat puluh hari dan empat puluh malam. Dia melihat 
penyembahan berhala dan kondisi sesungguhnya dari banyak orang-orang 
Israel. Inilah yang kemungkinan besar yang akan Allah lakukan pada akhir 
dari 1.600 hari itu. Hari Penghakiman dimulai pada tanggal 21 Mei 2011, 
dan kemungkinan besar akan berlanjut selama 1.600 hari hingga tanggal 7 
Oktober 2015. 1.600 hari adalah “40 x 40”. Dan, hari ke-1.600 akan 
menjadi akhir dari “40” yang ke-40, dan akhir dari penundaan Tuhan 
(tampaknya), meskipun Dia memang sudah datang untuk menghakimi 
pada tanggal 21 Mei 2011. Tetapi, memang ada penundaan dari 
kehancuran dunia secara fisik dan penundaan dari pembangkitan dan 
pengangkatan umatNya, saat Allah menjalankan periode penghakiman 
rohani yang diperpanjang. 
 
Dan apa yang akan Allah temukan saat Dia datang untuk mengakhiri 
semua hal pada akhir dari periode Hari Penghakiman yang diperpanjang 
ini? Dia akan menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan Musa 
saat dia turun dari gunung, yaitu sekumpulan orang yang berpaling dari 
kebenaran Firman Allah dan sekumpulan orang yang menyembah berhala. 



Dia akan menemukan orang-orang yang tertarik pada politik, tertarik pada 
injil sosial, tertarik untuk kembali ke gereja-gereja, dan tertarik pada semua 
hal kecuali hal-hal yang seharusnya mereka yakini, yakni kebenaran 
Firman Allah. Itu adalah situasi yang buruk, situasi yang sama seperti yang 
dialami Musa di Gunung. 
 
Mari kita kembali ke Wahyu 14:12: “Yang penting di sini ialah ketekunan 
orang-orang kudus”. Kita harus memiliki ketekunan.  Kita membaca dalam 
Lukas 21:19: “Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh 
hidupmu.” Kita harus bertahan karena pengujian yang berat dan 
kekejaman Hari Penghakiman. Tetapi, umat Allah terus menanti Tuhan dan 
memercayai Firman-Nya, yaitu Alkitab. Mereka tahu apa yang mereka 
dengar saat mereka mendengar suara Kristus; mereka tahu bahwa hal-hal 
ini tidak hanya terjadi secara kebetulan. Banyak orang-orang yang percaya 
pada evolusi dan mereka berkata: “Tidak ada Pencipta. Tidak ada Allah 
yang terlibat dalam penciptaan bunga-bunga atau kupu-kupu atau semua 
binatang”. Mereka berpikir seperti ini meskipun hal-hal ini begitu rumit dan 
sudah jelas ada satu perancang. Demikian pula, kalender sejarah 
Alkitabiah itu rumit dan tersusun dengan kesesuaian yang sangat indah. 
Tetapi, beberapa orang mengatakan, “Oh, itu bukan apa-apa. Sama sekali 
bukan apa-apa”. Yah, itu adalah penolakan dari rancangan yang sudah 
jelas dan pertunjukan yang jelas dari tangan Allah. 
 
Jika Tuhan menghendaki, selanjutnya kita akan melihat lebih dalam pada 
kata “tekun”. Ini adalah kata yang sangat menarik sehingga saya berpikir 
bahwa akan berguna bagi kita untuk menjabarkan kata ini dan melihat hal-
hal yang muncul bersama kata ini. 
 


