
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #30 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #30 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, inti utamanya adalah, mengapa ayat ini diletakkan di sini, di 
tengah-tengah diskusi tentang Hari Penghakiman dan mengapa Allah 
menegaskan “ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah 
dan iman kepada Yesus”? Tentu saja, jawabannya adalah karena umat 
Allah akan berada di bumi pada Hari Penghakiman. Hal ini berlaku pada 
waktu sekarang karena sekarang adalah Hari Penghakiman dan selama 
periode waktu ini, umat Allah sedang melatih “ketekunan”. 
 
Kita harus berhati-hati saat kita membaca kata seperti “ketekunan” 
sehingga kita tidak secara otomatis mendefinisikannya seperti pemahaman 
kita yang biasa dan duniawi terhadap kata ini. Misalnya, jika Saudara 
berbicara pada seseorang yang tidak mengetahui apa pun tentang Alkitab, 
dan Saudara menyebutkan bahwa kita harus memiliki “ketekunan”, maka 
mereka akan memiliki suatu pemikiran tentang makna kata itu, sama 
seperti kita. Kata itu berarti bahwa kita harus “menunggu” hingga kita 
mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau kita harus tabah terhadap 
seseorang karena tingkah laku mereka, dan lainnya. Ada banyak 
pemahaman yang berbeda tentang kata “ketekunan”, dan orang-orang 
memiliki pemikirannya masing-masing tentang kata itu. Tetapi, bukan 
seperti itu cara kita memahami suatu kata dalam Alkitab. Kita harus 
membiarkan Alkitab mendefinisikannya. Seringkali, definisi Allah tidaklah 
sama dengan cara dunia mendefinisikan suatu kata. Inilah yang terjadi 
dengan kata “ketekunan”. 
 
Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi “ketekunan” adalah 
Strong #5281. Kata itu adalah “hupomone”. Kata itu adalah kata gabungan 
yang terdiri dari dua kata bahasa Yunani yang berbeda: 1) “hupo”, yang 



adalah Strong #5259; dan 2) “mone”, yang adalah Strong #3306. Saya 
rasa “hupo” dapat baik dipahami sebagai berada “di bawah” dan “mone” 
adalah kata yang diterjemahkan menjadi “tinggal” atau “bertahan” atau 
“tetap”. 
 
Saya ingin melihat beberapa tempat di mana “mone” digunakan. 
Kemudian, kita akan kembali ke kata kita dan saya rasa, kita akan lebih 
memahami maksud Allah. Dikatakan dalam Yohanes 8:31: 
 
Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: 
"Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 
 
Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi “tetap” adalah “mone”. 
Jika Saudara “tetap” dalam firman Kristus, maka Saudara benar-benar 
adalah murid-Nya. Bukankah menarik dan penting bahwa Yesus membuat 
pernyataan semacam ini? Mengapa Dia mengatakannya? Yah, itu karena 
“benih” ditaburkan dalam banyak hati dan terkadang, benih ditaburkan 
tetapi tanahnya tipis. Dengan segera, ada reaksi senang dari beberapa 
orang di awal. Hal ini seringkali terjadi saat Saudara mendengar orang-
orang berkata, “Oh, orang itu ‘berapi-api’ memuji Tuhan!” Saya sebenarnya 
pernah bertemu beberapa orang yang dikatakan seperti itu dan mereka 
penuh perasaan yang meluap dan bersemangat. Mereka ingin berbicara 
tentang Alkitab sepanjang hari (dan tidak ada yang salah dengan hal itu). 
Tetapi, ada contoh-contoh di mana ini hanyalah reaksi sekejap, karena 
tidak ada perubahan di dalam hati. Bisa saja karena intelektual atau bisa 
saja karena sifat mereka, yang mana mereka memang bersemangat 
mengejar sesuatu pada awalnya. Tetapi, karena “tanahnya tipis” dan 
Firman Allah tidak dapat berakar (Kristus, atau akar Isai, tidak ada dalam 
mereka), mereka akan menjadi murtad dari posisi awal mereka dan 
mereka tidak akan pernah memahami Injil dengan benar. Apakah gunanya 
kalau Saudara bersemangat tentang ajaran yang salah? Misalnya, ada 
orang-orang yang bersemangat tentang “berbicara dalam bahasa roh”. 
Mereka bersemangat tentang “rebah ke belakang”. Mereka bersemangat 
tentang penyembuhan fisik dan aspek-aspek lain dari Injil karismatik. Atau, 
mereka bersemangat tentang “menerima Kristus”, dan mereka 
bersemangat tentang hal-hal yang salah. Hal ini tidak menguntungkan 
siapa pun. Dunia selalu bersemangat akan hal-hal yang salah. Mereka 



mencapai titik emosi yang tinggi, tetapi perasaan, emosi dan semangat 
tidak berarti apa pun. 
 
Ada contoh-contoh di mana orang-orang menjadi tertarik saat mereka 
mendengar Injil sejati. Tetapi, sekali lagi, tidak ada perubahan di dalamnya, 
sehingga mereka akan meninggalkan posisi itu. Jadi sangatlah penting 
saat Yesus mengatakan: "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu 
benar-benar adalah murid-Ku.” Hal ini benar terutama saat Saudara 
menghadapi kesusahan atau penganiayaan demi Firman. Pada waktu itu, 
Saudara akan tahu apakah Saudara benar-benar memiliki perubahan hati? 
Apakah Saudara adalah makhluk yang baru? Apakah Saudara adalah 
salah satu orang-orang pilihan Allah? Apakah Allah menyelamatkan 
Saudara? Hal ini akan diketahui, bukan dalam waktu sehari, bukan dalam 
waktu sekejap, bukan   karena suatu keputusan atau pengakuan iman, 
tetapi melalui kesinambungan dan melalui keinginan yang berkelanjutan 
untuk melakukan kehendak Allah dan untuk tetap menjaga kebenaran 
Firman Allah yang telah diajarkan dengan setia, yakni untuk “tetap berada 
dalam iman”. 
 
Sangat menyedihkan dan menyusahkan saat orang-orang mengikuti Injil 
selama beberapa saat, bahkan selama beberapa tahun, tetapi saat terjadi 
kesusahan yang hebat, seperti saat Masa Kesusahan Besar atau 
penganiayaan karena Firman, mereka jatuh. Kami melihat beberapa kasus 
seperti ini terjadi setelah tanggal 21 Mei 2011, setelah Masa Kesusahan 
Besar; ada kejatuhan saat beberapa orang meninggalkan pengajaran 
Alkitab yang setia. Mereka tidak lagi ingin mengikuti lini waktu atau mereka 
berpikir bahwa sudah waktunya untuk kembali ke gereja-gereja dan 
meninggalkan semua pemikiran tentang akhir masa kerja gereja. Mereka 
tidak tetap berada dalam ajaran yang setia, yang diajarkan, saat Allah 
membuka informasi ini pada waktu akhir. Tetapi, mereka kembali ke ajaran 
sebelumnya. Pada dasarnya, inilah yang Allah maksud saat Dia berbicara 
tentang mereka yang di dalam hatinya ingin kembali ke Mesir. Mereka ingin 
memiliki seorang pemimpin atas mereka dan kembali ke Mesir, seperti 
yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Itulah yang dimaksud Alkitab saat 
Alkitab mengatakan bahwa seseorang menaruh tangannya pada bajak dan 
kemudian menoleh ke belakang. Itulah yang dimaksud Alkitab saat Alkitab 
mengatakan, “Ingatlah akan isteri Lot!” Dan apakah pelanggaran isteri Lot? 



Dia meninggalkan Sodom, tetapi dia menoleh ke belakang. Allah 
memperingatkan hal itu dengan keras. Kita tidak boleh menoleh ke 
belakang, tetapi kita harus maju menuju panggilan sorgawi dari Allah 
dalam Kristus Yesus. Kita harus mencapai garis akhir yang ditetapkan bagi 
kita dan tidak boleh menoleh ke belakang. Semua pemikiran ini diringkas 
dalam ayat ini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar 
adalah murid-Ku.” 
 
Tempat lain di mana kita menemukan kata “mone” adalah 2 Yohanes, 
pasal 9. Allah menggerakkan Yohanes untuk menulis 1 Yohanes, 2 
Yohanes, 3 Yohanes, dan Kitab Wahyu. Ada beberapa keraguan tentang 
penulis Kitab Yohanes. Mungkin saja Lazarus, tetapi kita tahu bahwa Allah 
menggerakkan Yohanes untuk menulis 2 Yohanes. Dikatakan dalam 2 
Yohanes 1:9: 
 
Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang 
melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barangsiapa tinggal di 
dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. 
 
Kata “tinggal” adalah kata kita. Ada lagu yang sangat indah itu, “Tinggal 
Sertaku”, tetapi jarang kita memikirkan lagu ini. Kata “tetap” itu membantu 
karena merupakan kata bahasa Yunani yang sama. Jadi, kita dapat 
membaca ayat ini menjadi, “Setiap orang yang tidak tetap di dalam ajaran 
Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. 
Barangsiapa tetap di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak.” 
Apakah ajaran Kristus? Kata yang diterjemahkan menjadi “ajaran”, 
diterjemahkan secara berbeda dalam satu tempat di dalam Titus 1:9: “dan 
berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang 
sehat. Frasa “ajaran yang sehat” adalah terjemahan untuk kata “ajaran”. 
Ajaran adalah sesuatu yang diajarkan dari Alkitab. Kita membaca Alkitab 
dan, tentu saja, itu adalah hal yang sangat baik, tetapi Allah tidak 
mengharapkan kita hanya membaca Alkitab dan tidak mendapatkan apa 
pun. Allah mengharapkan kita untuk memperhatikan Firman-Nya. Kita 
membaca Alkitab dan mempelajari banyak hal. 
 
Kesalahan besar yang dilakukan oleh beberapa orang, terutama akhir-akhir 
ini, adalah mereka tidak memercayai guru Alkitab siapa pun. Tidak ada 



yang salah dengan hal itu – baik saya maupun orang lain sebaiknya tidak 
memercayai. Allah memberitahu kita untuk memastikan dan memeriksa 
bahwa semua ajarannya berdasarkan Alkitab dan “menguji roh-roh”, 
karena kita tidak boleh memercayai manusia. Jadi, kita selalu ingin 
memeriksa hal-hal yang dikatakan, apakah itu berdasarkan Alkitab. Tetapi, 
orang-orang ini melakukan sesuatu yang lebih jauh dari apa yang Allah 
maksudkan. Dengan melakukan hal itu, kita dapat mengatakan bahwa 
mereka mencoba menjadi “lebih kudus dari pada Allah”, karena Allah tidak 
memerintahkan hal ini. Mereka mengatakan bahwa tidak ada guru-guru 
lagi: “Tidak ada guru-guru lagi – hanya Alkitab”. Jadi mereka memasang 
Kitab-Kitab Injil di Facebook, misalnya, dan seringkali mereka mencoba 
mengajar melalui pemasangan Kitab Injil itu. Terkadang, mereka bahkan 
mengomentarinya. Hal ini bertentangan dengan ajaran mereka sendiri 
bahwa “tidak ada guru”. Tetapi mereka hanya memasang Kitab Injil dan 
mengatakan, “Mari kita izinkan Alkitab sendiri yang berbicara”. 
 
Tetapi, mengapa Allah telah memberikan kita Kitab Injil? Menurut 2 
Timotius 3:16: “Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat 
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki 
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.” Tetapi, mereka 
menyangkalnya, dan mengatakan, “saya hanya akan memasang Kitab 
Injil”. Tetapi mereka tidak berani menyebutnya sebagai ajaran atau 
mengatakan bahwa inilah makna dari sebuah ayat karena jika demikian, 
Saudara akan menyatakan suatu ajaran. Mereka bertentangan dengan 
Alkitab dalam penyangkalan mereka bahwa Allah telah memberikan Kitab 
Injil pada kita untuk tujuan “pengajaran”. Jadi, kita dapat membaca, 
misalnya, bahwa Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah Bapa dan Dialah 
Roh dan Dialah Anak; kita dapat mengumpulkannya dan kemudian kita 
dapat menyimpulkan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah satu, 
tetapi Alkitab menulis Dia sebagai tiga pribadi – Allah, Anak, dan Roh 
Kudus. Dia merupakan tiga pribadi tetapi satu Allah. Dan itulah ajaran. 
Itulah yang Allah harapkan dari pembaca Alkitab karena itulah salah satu 
tujuan Dia memberikan Alkitab – untuk digunakan dalam pengajaran.  
 
Kemudian, Allah mengizinkan orang-orang mengajarkan dengan berbagai 
cara, untuk menyatakan ajaran-ajaran yang dituliskan Alkitab, sejauh hal-
hal yang kita katakan itu akurat dan setia terhadap Kitab Injil (seperti ajaran 



tentang Tri Tunggal, ajaran tentang pemilihan umat). Kemudian, kita tahu 
bahwa inilah yang telah Allah tetapkan dan inilah pengajaran Allah. Alasan 
lainnya adalah karena Allah mengatakan bahwa saat kita membandingkan 
ayat dengan ayat yang lain, Roh kudus kemudian “mengajar”. Ingatlah 
yang dikatakan dalam Titus 1:9, bahwa ajaran itu memang suatu ajaran 
yang sehat. Jika kita mengikuti metodologi Alkitab, Roh Kudus adalah guru 
yang mengajarkan ajaran Kristus pada kita. Itulah alasan 2 Yohanes, pasal 
9 mengatakan: “Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, 
tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah.” Ajaran 
berkembang, didasarkan ayat-ayat Alkitab, dengan membandingkan ayat-
ayat di dalam Alkitab, dan Allah bertanggung jawab saat Roh Kudus 
mengajar. Ada kebutuhan untuk “tetap berada dalam ajaran Kristus”, 
pengajaran Alkitab yang benar dan setia. 
 
Seperti yang sudah kita lihat, masalahnya bukan bahwa pengajaran Alkitab 
yang benar dan setia itu tidak dinyatakan atau tidak disebarkan sehingga 
orang-orang dapat mendengarnya. Oh, mereka dapat dan sudah 
mendengarnya. Orang-orang dalam gereja-gereja mendengar tentang 
akhir dari masa kerja gereja. Mereka yang memiliki Injil “kehendak bebas” 
telah mendengar tentang ajaran pemilihan umat. Mereka yang mengatakan 
bahwa kita harus beribadat pada Allah pada hari yang ketujuh, yakni hari 
Sabat, telah mendengar bahwa Allah mengubahnya menjadi hari Sabat 
Minggu, dan seterusnya. Mereka mendengar dan bahkan, mereka mungkin 
percaya dan tetap berpegang pada ajaran yang benar. Tetapi, pada suatu 
titik, mereka berubah. Pada suatu titik, sesuatu terjadi dan mereka tidak 
lagi berpegang pada bagian dari ajaran itu. Hal itu bisa saja karena 
masalah yang wajar, dan beberapa orang bahkan dapat memahami bahwa 
hari Minggu adalah hari Sabat dimana kita tidak boleh melakukan 
pekerjaan apa pun pada Hari Tuhan. Tetapi mungkin ada satu perubahan 
dalam pekerjaan mereka dan pekerjaan mereka bukanlah “jenis darurat” 
seperti dokter atau perawat, melainkan hanya pekerjaan biasa. Sekarang, 
mereka diharuskan untuk bekerja pada hari Minggu, dan sekarang mereka 
mulai melihat ayat-ayat Alkitab dengan cara berbeda. Mungkin, beberapa 
tahun yang lalu, jika Saudara berbicara pada mereka, mereka setuju 
bahwa kita tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi, sekarang, setelah 
mereka mengambil langkah untuk bekerja pada hari Minggu, mereka 
mengatakan, “Saya tidak lagi memercayai hal itu”. Saudara lihat, mereka 



diuji pada titik itu dan mereka gagal dalam ujian. Mereka tidak lagi 
berpegang pada hal itu untuk membenarkan ketidakpatuhan mereka. 
 
Contoh yang lain adalah ajaran tentang perceraian (dan hal ini 
menyinggung beberapa orang yang saya kenal). Orang ini setuju bahwa 
tidak boleh ada perceraian dengan alasan apa pun: “Saya setuju bahwa 
Alkitab mengajarkan hal ini”. Orang ini adalah orang yang bercerai dan dia 
tetap berada dalam ajaran itu selama beberapa tahun. Kemudian, dia 
bertemu seseorang. Dia benar-benar menyukai orang ini dan mereka 
sangat akrab. Setelah beberapa waktu, dia berpaling dari Alkitab dan mulai 
mencari-cari lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang sepakat dengan tindakan 
mereka. Dan, tentu saja, akan ada satu atau dua ayat yang menunjukkan 
kesimpulan yang lain. Allah telah menuliskan Alkitab dengan cara seperti 
itu, untuk membiarkan orang-orang “lari dengan begitu rupa” dan 
menemukan pembenaran atas dosa mereka. Perlahan tapi pasti, mereka 
mengembangkan ajaran mereka sendiri dan mengatakan, “Saya tidak 
berpikir bahwa Allah tidak akan membiarkan orang percaya menderita 
kerena tidak boleh menikah lagi. Saya telah melihat pada ayat-ayat ini dan 
saya rasa Allah mengizinkan pernikahan setelah perceraian”. Mereka tidak 
“tetap” berada dalam ajaran (yang benar). Sekali lagi, situasi kehidupan 
dan kepedulian terhadap dunia ini muncul dan mencekik Firman. Melalui 
situasi-situasi yang berkembang di tempat kerja atau dalam kehidupan 
pribadi mereka, mereka diuji. 
 
Bisa saja karena kejadian besar seperti tanggal 21 Mei 2011, yang 
membuat orang-orang mengikuti ajaran-ajaran Alkitab. Mereka memahami 
bahwa Allah telah membuka Kitab-Kitab Injil mengenai lini waktu sejarah 
Alkitabiah. Tetapi, saat semuanya tidak berjalan sesuai dengan yang 
mereka pikirkan, mereka mulai meragukan kalender Alkitabiah. Keraguan 
mereka bukanlah karena mereka kembali ke Alkitab dan menemukan 
kesalahan di dalamnya. Tetapi karena mereka tidak melihat sesuatu yang 
terjadi secara fisik; karena mereka tidak melihat “penghakiman” apa pun 
dengan mata mereka. Sejak saat itu, mereka mulai meragukan akhir masa 
kerja gereja, meskipun mereka pernah merasa teguh dan yakin tentang hal 
itu; mereka tidak yakin bahwa masa kerja gereja sudah berakhir. Beberapa 
tahun kemudian setelah tanggal 21 Mei 2011, mereka memasang catatan 
dalam Facebook (atau tempat lain) tentang gereja mereka. Jika Saudara 



berbicara pada mereka, mereka mengatakan, “Yah, saya kembali ke 
gereja. Saya tidak lagi mengikuti pemikiran tentang akhir dari masa kerja 
gereja ini lagi”. Mereka tidak “tetap” berada dalam Firman Allah dan ajaran 
Kristus. Ini adalah hal yang sangat buruk. Izinkan saya membacakan ayat 
ini sekali lagi, dalam 2 Yohanes 1:9: 
 
Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang 
melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barangsiapa tinggal di 
dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. 
 
Allah melakukan hal ini berulang kali (dan Dia dapat melakukannya dengan 
ajaran apa pun) saat Dia menguji kita tentang suatu ajaran. Saudara 
berkata bahwa Saudara memercayainya, tetapi bagaimana jika situasi 
berkembang dan Saudara terpojok? Saudara akan menderita demi Firman. 
Mungkin akan ada kesusahan besar atau penganiayaan yang muncul dan 
Saudara dapat menderita secara keuangan jika Saudara tidak bekerja di 
hari Minggu. Saudara dapat menderita dalam kehidupan pribadi Saudara 
jika Saudara membiarkan wanita ini pergi karena Alkitab mengatakan 
bahwa Saudara tidak boleh menikah lagi dan tidak dapat berhubungan 
dengan dia karena Saudara masih “menikah” dengan istri pertama 
Saudara. Tanggapannya adalah, “Memang, tetapi saya merasa sangat 
kesepian”. Saudara terpojok.  
 
Mudah untuk berpegang pada suatu ajaran yang belum diuji atau 
pelaksanaannya hanyalah secara intelektual. Saudara dapat mengatakan, 
“Ya, saya percaya bahwa tidak akan ada lagi keselamatan setelah tanggal 
21 Mei 2011 berlalu karena saya rasa saya akan diangkat dan dikeluarkan 
dari dunia. Tidak akan ada keselamatan untuk mereka yang tertinggal. Ya, 
akan ada pria, wanita, dan anak-anak, bahkan bayi yang tertinggal. Tetapi, 
saya masih berpegang pada ajaran bahwa tidak akan ada lagi 
keselamatan.” Tetapi ternyata Allah bermaksud untuk umatNya tinggal di 
bumi selama masa pengkakiman ini. “Sekarang hal itu mempengaruhi saya 
dan keluarga saya secara pribadi (anak-anak atau cucu-cucu saya) dan 
orang lain yang saya kenal. Apakah saya akan tetap berada dalam ajaran 
Alkitab tentang hari-hari setelah Masa Kesusahan Besar itu? Tidak. 
Sekarang, saya tidak percaya pada hal-hal itu lagi”. Yah, Saudara 
memercayainya sebelumnya saat hal itu tidak mempengaruhi Saudara, 



tetapi Allah membuat Saudara terpojok dan apakah Saudara akan tetap 
berada dalam Firman-Nya? Banyak orang tidak “tetap” berada dalam 
ajaran itu dan banyak ajaran lain. Ini adalah sesuatu hal yang tragis. 


