
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #32 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #32 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:12-13: 
 
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti 
perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari 
sorga berkata: Tuliskan: "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam 
Tuhan, sejak sekarang ini." "Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh 
beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka 
menyertai mereka." 
 
Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita malam ini, saya ingin 
memberikan koreksi tentang pengucapan kata bahasa Yunani dalam 
beberapa pembahasan terakhir. Saya telah salah meletakkan huruf 
hidupnya dan salah mengucapkan. Kata itu adalah kata bahasa Yunani, 
Strong #3306, yang seharusnya diucapkan “men-o”. Saya telah 
mengucapkannya sebagai “mon-e”, dan ini bukanlah pengucapan yang 
benar. Jadi, mohon berhati-hati dengan kata itu. Saya harap saya tidak 
membuat Saudara juga salah mengucapkannya. Sekali lagi, kata bahasa 
Yunani yang benar adalah “meno”, dan bukan “mone”. Jadi, harap dicatat. 
 
Sekarang, marilah kita melihat Wahyu 14:12. Kita telah melihat kata 
“ketekunan”, di mana dikatakan, “Yang penting di sini ialah ketekunan 
orang-orang kudus”. Dengan cara yang luar biasa, Allah membuat ayat ini 
dipaparkan di sini, di tengah-tengah pasal yang terfokus pada Hari 
Penghakiman. Umat Allah dan orang-orang pilihan akan tinggal di bumi 
dan mereka harus memiliki “ketekunan”. Dikatakan dalam Ibrani 10:35-39: 
 
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar 
upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya 
sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang 



dijanjikan itu. "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang 
akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-Nya. 
Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia 
mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan kepadanya." Tetapi kita 
bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-
orang yang percaya dan yang beroleh hidup. 
 
Bagian ini berkaitan dengan kedatangan Kristus, karena ayat 37 
mengatakan: “dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa 
menangguhkan kedatangan-Nya.” Dalam konteks kedatangan Kristus, 
Allah berbicara tentang keharusan untuk memiliki “ketekunan sesudah 
melakukan kehendak Allah”. Kita bertanya-tanya: “Mengapa Allah harus 
berbicara tentang “sesudah melakukan” kehendak Allah? Melakukan 
kehendak Allah adalah hal-hal yang selalu terjadi setiap hari bagi anak-
anak Allah. Jadi, dalam hal apa dikatakan bahwa kita sudah melakukan 
kehendak Allah dan kemudian membutuhkan ketekunan sesudah 
melakukan kehendak Allah, dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus? 
Allah juga berbicara tentang hidup oleh iman dan tidak mengundurkan diri, 
dan seterusnya. 
 
Karena kita hidup pada masa setelah Masa Kesusahan Besar, pada Hari 
Penghakiman, maka kita dapat memahami bahwa hal itu berkaitan dengan 
melakukan kehendak Allah dalam hal “penginjilan”. Yaitu membawa Injil ke 
dunia agar domba-domba Israel yang hilang mendengarnya dan 
diselamatkan. Keseluruhan program keselamatan itu sekarang sudah 
selesai, di mana Allah menggerakkan umat-Nya dalam “kamauan maupun 
pekerjaan menurut kerelaan-Nya” saat Injil masuk ke dunia.. Hari 
keselamatan telah berakhir dan “masa” hujan dan “masa” panen untuk 
memanen buah berharga dari bumi, telah berakhir. Kehendak Allah 
mengenai program keselamatan telah selesai. Setelah hal itu dilakukan, 
maka Saudara akan membutuhkan “ketekunan”. Itulah tepatnya yang 
dibicarakan ayat kita dalam Wahyu 14:12: “Yang penting di sini ialah 
ketekunan orang-orang kudus”. Hari Penghakiman adalah waktu sesudah 
program penginjilan selesai. Penyelesaian rencana keselamatan untuk 



orang-orang pilihan, telah terjadi. Sekarang, ada periode pencobaan dan 
pengujian, dan kebutuhan akan “ketekunan” untuk tetap di bawah atau 
tinggal di bawah pengajaran Firman Allah. Ini benar-benar yang dikatakan 
bagian selanjutnya dari ayat ini, dalam Wahyu 14:12: 
 
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti 
perintah Allah dan iman kepada Yesus. 
 
Jadi, di sinilah “mereka yang menuruti perintah Allah” pada Hari 
penghakiman pada waktu akhir dunia. Tentu saja, pernyataan ini 
mengingatkan kita akan beberapa pernyataan lainnya. Marilah kita lihat 
salah satunya, dalam Yohanes 14:15: 
 
Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. 
 
Inilah definisi Alkitab tentang kasih. Bagaimana cara Saudara mengetahui 
jika Saudara mengasihi Allah? “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan 
menuruti segala perintah-Ku.” Kasih, menurut Alkitab, bukanlah suatu 
perasaan. Itu bukanlah kepekaan. Itu bukanlah emosi. Kasih adalah 
“tindakan”. Kasih dapat diukur berdasarkan kepatuhan seseorang dalam 
menuruti perintah Allah. Hal itu juga dapat menunjukkan tindakan yang 
tidak mengasihi. Seseorang mungkin mengatakan, “Saya mengasihi 
Tuhan”, dan mereka berbicara tentang Tuhan dengan sangat hormat dan 
bersemangat. Tetapi, mereka gagal menuruti perintah-Nya. Misalnya, Allah 
memerintahkan semua orang di gereja untuk keluar. Itulah perintah Allah. 
Masa kerja gereja sudah berakhir dan mereka harus pergi ke gunung-
gunung. Kita tahu bahwa kebanyakan orang yang berada dalam gereja, 
tetap berada dalam gereja. Mereka tidak mendengarkan. “Mendengarkan” 
berarti mendengar dan kemudian bertindak dengan kepatuhan. Mereka 
gagal untuk mendengarkan dan mereka tidak mematuhi Allah. Mereka 
tidak menuruti perintah itu, yang menunjukkan bahwa mereka tidak 
mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengasihi Tuhan adalah hal yang 
serius karena Alkitab memberitahu kita bahwa Dia terlebih dahulu 
mengasihi kita, agar kita dapat mengasihi-Nya; itulah maknanya. Kasih 



bukanlah sesuatu yang menyelamatkan kita; kasih adalah hasil atau akibat 
dari keselamatan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dengan 
kematianNya demi dosa-dosa kita sejak dunia dijadikan, Allah 
mendemonstrasikan kasih-Nya dengan tindakan-Nya untuk umat-Nya. 
Lebih dari itu, Tuhan Yesus menjadi manusia dan sekali lagi, 
mendemonstrasikan hal-hal yang telah Dia lakukan sebelum dunia 
dijadikan, melalui penderitaan dan disalibkan. Hal ini mendemonstrasikan 
kasih yang luar biasa besar, untuk melalui semua itu hanya untuk 
“mengungkapkan” dan “menunjukkan” hal-hal yang telah Dia kerjakan, 
karena semua karya itu diselesaikan sebelum dunia dijadikan. Jadi, itu 
benar-benar adalah tindakan kasih yang besar. Dan mengapa Yesus 
melakukannya? Dia selalu melakukan apa saja yang diperintahkan Bapa-
Nya untuk dikerjakan, yakni mendemonstrasikan kasih-Nya untuk Bapa-
Nya dan kasih Allah untuk umat-Nya. 
 
Demikian pula, umat Allah mengasihi Allah dan kasih itu akan terlihat 
dalam kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah. Itulah alasan mengapa 
bukanlah suatu hal sepele saat Allah mengatakan, “Hari Minggu adalah 
hari kudus-Ku dan inilah bagaimana kamu bertindak pada Hari Minggu 
Sabat”. Tetapi, orang-orang pergi bekerja atau ke pertandingan sepak bola 
atau memotong rumput dan hal-hal lainnya pada hari Minggu. Hal-hal ini 
tidak ada yang sesuai dengan tindakan rohani yang Allah ingin kita lakukan 
pada hari kudus-Nya. Dengan demikian, saya harus bertanya, “Jika saya 
mengasihi Tuhan, kasih saya harus lebih dari sekadar mengatakan bahwa 
saya mengasihi Dia. Tetapi saya harus menunjukkan kasih itu melalui 
kepatuhan. Jadi, apakah saya mengasihi Tuhan jika saya terus melakukan 
dosa seperti ini?” Pertanyaan ini akan membuat kita berpikir. Jadi, definisi 
kasih dalam Alkitab adalah untuk menuruti perintah Allah. Dikatakan dalam 
Yohanes 14:21: 
 
Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang 
mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh 
Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku 
kepadanya. 



 
Sekali lagi, ayat ini pada dasarnya mengatakan hal yang sama: “Jikalau 
kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.” Kita 
melihat sesuatu hal yang penting dalam Wahyu 22, di mana kita 
menemukan ayat ini yang mengatakan, “Barangsiapa yang cemar, biarlah 
ia terus cemar; dan barangsiapa yang benar, biarlah ia terus berbuat 
kebenaran”. Kita juga membaca tentang menuruti perintah Allah dalam 
Wahyu 22:9: 
 
Tetapi ia berkata kepadaku: "Jangan berbuat demikian! Aku adalah hamba, 
sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua 
mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah!" 
 
Saya ingin membaca ayat itu karena saya baru saja menyadari bahwa ayat 
itu pada dasarnya mengatakan, “kamu akan menuruti segala perintah-Ku”. 
Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Wahyu 22:10: 
 
Lalu ia berkata kepadaku: "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan 
nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. 
 
Sekarang kita tahu bahwa setelah kita membaca perkataan-perkataan 
nubuat dari kitab ini, yang adalah Alkitab, kita tidak boleh 
memeteraikannya. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah akhir waktu 
karena Daniel diberitahu untuk memeteraikan Kitab hingga waktu akhir. Di 
sini, dalam pasal terakhir dalam Kitab terakhir dalam Alkitab, Allah 
memberitahukan bahwa Alkitab tidak boleh dimeteraikan. Alasannya 
adalah karena akhir waktu telah tiba. Kemudian, dikatakan bahwa 
waktunya sudah dekat dan dikatakan dalam Wahyu 22:11: 
 
Barangsiapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; 
barangsiapa yang cemar, biarlah ia terus cemar; dan barangsiapa yang 
benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran; barangsiapa yang kudus, biarlah 
ia terus menguduskan dirinya! 
 



Ini bukanlah hal yang akan dikatakan Allah selama masa keselamatan 
masih mungkin. Misalnya, mari kita gunakan contoh Hujan Kedua, yang 
jatuh selama bagian kedua dari Masa Kesusahan Besar sekitar 17 tahun – 
di mana Allah menyelamatkan sejumlah banyak orang dari banyak bangsa 
dan suku dan bahasa di dunia. Apakah ini merupakan kehendak Allah jika 
orang-orang yang “berbuat jahat” dibiarkan untuk “terus berbuat jahat” atau 
mereka yang “cemar” dibiarkan “terus cemar” pada saat itu? Apakah 
pernyataan seperti itu sesuai dengan “masa” saat Allah masih 
menyelamatkan? Tidak, tentu tidak sesuai, karena orang-orang pilihan 
Allah juga “berbuat jahat”. Kita adalah “orang-orang yang harus dimurkai, 
sama seperti mereka yang lain”. Orang-orang pilihan Allah juga cemar 
secara rohani. Kita semua dapat memberikan kesaksian tentang dalamnya 
dosa yang telah menenggelamkan kita dalam kehidupan kita sendiri. Kita 
adalah pendosa yang kotor, busuk dan cemar dalam hal-hal yang telah kita 
lakukan dan pikirkan, sama seperti orang lain. Tetapi, itu bukanlah 
kehendak Allah jika mereka yang “berbuat jahat” dan “cemar” menjadi terus 
“berbuat jahat” dan “cemar” pada saat Dia masih menyelamatkan. Jika itu 
adalah kehendak-Nya, maka tidak seorang pun yang akan diselamatkan. 
Hal itu menunjukkan pada kita bahwa pernyataan ini pasti dibuat saat pintu 
sorga sudah ditutup. Pertama, saat itu haruslah merupakan waktu akhir 
karena perkataan-perkataan nubuat dari Kitab ini tidak boleh dimeteraikan 
– yang hanya terjadi pada waktu akhir. Kedua, setelah kondisi rohani 
manusia – baik yang diselamatkan maupun yang tidak diselamatkan – telah  
ditentukan baru setelah itu, Allah dapat membuat pernyataan seperti itu 
tentang “sisa-sisa” orang yang tidak diselamatkan yang “tetap” berada 
dalam kondisi berbuat jahat atau cemar. Dan, orang-orang benar dan jujur 
terus berada dalam kebenaran. Sekali lagi, Tuhan hanya dapat membuat 
pernyataan ini pada situasi di mana keselamatan diakhiri. 
 
Saya akan melanjutkan dalam Wahyu 22:12: 
 
Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk 
membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 
 



Ayat ini mengingatkan kita pada 1 Korintus, pasal 3, di mana api Hari 
Penghakiman akan menguji setiap perbuatan manusia untuk melihat 
seperti apakah perbuatannya itu. Ayat ini juga berkaitan dengan hal itu. 
Kemudian, dilanjutkan dikatakan dalam Wahyu 22:13-14: 
 
Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang 
Awal dan Yang Akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. 
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk 
melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. 
 
Di sini, kita melihat pernyataan, “Berbahagialah mereka yang membasuh 
jubahnya”.  Hanya Allah yang bisa membasuh jubah kita ketika Dia 
mengelamatkan kita. Setelah itu Allah akan memberikan “hak atas pohon-
pohon kehidupan” dan akan memperbolehkan kita masuk melalui pintu-
pintu gerbang dalam kota Kudus itu. Sekali lagi, marilah kita jangan lupa 
menyebutkan hal ini: melakukan perintah Allah dan menunjukkan kasih 
bagi-Nya adalah satu-satunya cara untuk menyenangkan Allah karena 
Allah telah terlebih dahulu menyelamatkan kita dan memberikan kita hati 
yang baru dan roh yang baru. Apakah yang diinginkan, dikehendaki, dan 
dapat dilakukan oleh hati yang baru dan roh yang baru? Hati dan roh yang 
baru ingin melakukan kehendak Allah. Ingatlah yang kita baca dalam 
Yehezkiel 36:24-25: 
 
Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan 
kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. 
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan 
kamu; dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu Aku 
akan mentahirkan kamu. 
 
Ayat ini mengingatkan kita pada pernyataan yang menuliskan “yang cemar 
biarlah terus cemar” karena dosa-dosa mereka. Tetapi, umat Allah adalah 
orang yang kudus karena mereka telah dibersihkan dari kecemaran dosa. 
 



Kemudian, dikatakan dalam Yehezkiel 36:26-27: 
 
Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu 
dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan 
kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu 
dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan 
tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. 
 
Inilah alasan kenapa Allah mengatakan berbahagialah mereka yang 
menuruti perintah-Nya, karena mereka telah diselamatkan. Banyak orang 
berpikiran yang terbalik dan mengatakan bahwa, “Saya akan melakukan 
perintah Allah agar saya diselamatkan”. Mereka berada di bawah “injil 
pekerjaan”, keselamatan berdasarkan upaya, dan mereka mencoba 
dibenarkan kerena melakukan hukum. Alkitab jelas-jelas menuliskan 
bahwa “tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum 
Taurat”. Hal itu tidak akan pernah membenarkan siapa pun dengan 
mencoba melakukan perintah Allah. Tetapi, jika Allah telah terlebih dahulu 
menyelamatkan Saudara dan memberi Saudara hati yang baru, maka Dia 
membuat Saudara ingin melakukan perintah-Nya dari dalam hati. Di dalam 
orang itu, dia masih memiliki tubuh fisik, tetapi dia akan dapat melakukan 
hal-hal yang menyenangkan Allah, menurut kehendak-Nya didalam Alkitab. 
Inilah perintah-perintah-Nya. Inilah yang dikatakan Allah di sini, dalam 
Wahyu 22:14-15: 
 
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan 
memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-
pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang 
sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah 
berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, 
tinggal di luar. 
 
Orang lain yang tidak diselamatkan dan tidak ditebus dosa-dosanya oleh 
Allah, adalah orang-orang yang “berbuat jahat” dan mereka adalah orang-
orang yang “cemar”. Mereka tercemar oleh kelaliman mereka sendiri dan 



dosa-dosa berada di atas mereka karena tidak ada Penyelamat bagi 
mereka. Inilah yang dikatakan Allah di sini dan itulah alasan Dia 
mengangkat ayat ini dalam Wahyu 14:12: 
 
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti 
perintah Allah… 
 
Di sini, lebih ditekankan tentang siapa orang-orang ini, karena mereka 
adalah orang-orang yang “menuruti perintah Allah”. Hal itu hanya dapat 
merujuk pada orang-orang yang telah diselamatkan Allah. Hanya 
seseorang yang telah memiliki hati yang baru dan mengalami transformasi 
yang telah dikerjakan Allah dalam diri mereka, yaitu melalui keselamatan, 
yang dapat “menuruti perintah Allah”. 
 


