
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #34 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #34 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:13: 
 
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." 
 
Kita melanjutkan pembahasan kita tentang pasal 14. Kita telah melihat 
bahwa ayat-ayat sebelumnya membahas topik Hari Penghakiman dan 
ayat-ayat selanjutnya akan melanjutkan topik Hari Penghakiman itu. Di sini, 
dalam ayat 12 dan 13, Allah menekankan bahwa orang-orang pilihan Allah 
hadir; orang-orang pilihan Allah hidup di bumi. Ingatlah bahwa ayat 
sebelumnya mengatakan, “Yang penting di sini ialah ketekunan orang-
orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus.” Dan 
sekarang, kita akan membaca tentang “orang-orang mati yang mati dalam 
Tuhan, sejak sekarang ini." Kata “sejak sekarang ini” berarti “mulai dari 
sekarang”. Ayat ini adalah penekanan lain bahwa umat Allah berada di 
bumi saat Allah menuangkan murka-Nya pada orang-orang yang mendiami 
bumi, yang tidak diselamatkan. 
 
Marilah kita melihat lebih dalam pada ayat ini. Bagian pertama dari ayat ini 
mengatakan dalam Wahyu 14:13 
 
Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan:… 
 
Ini adalah wahyu yang khas yang diberikan Allah pada Rasul Yohanes saat 
dia berada di Pulau Patmos. Dia telah diperintahkan beberapa kali untuk 
“menulis” setelah melihat suatu penglihatan. Dan, ini adalah pengingat bagi 
kita bahwa ini adalah Firman Allah. Semua Kitab Injil adalah tulisan yang 



diilhamkan Allah. Allahlah yang menggerakkan orang-orang kudus untuk 
menuliskan hal-hal yang Allah inginkan untuk mereka tuliskan dan itulah 
alasan kita memiliki Alkitab. Tidak berbeda dengan ayat ini. Hal-hal yang 
diberikan pada Yohanes, harus dituliskan dan itulah cara kita dapat 
membacanya; Yohanes patuh terhadap perintah untuk menulis. 
 
Apakah yang diberitahukan padanya untuk dituliskan? Dia diberitahu untuk 
menuliskan, “Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, 
sejak sekarang ini”. Kita mulai melihat ayat ini dalam pembahasan kita 
yang terakhir. Kita melihat bahwa ini adalah pernyataan yang aneh dan 
tidak biasa, karena ayat ini mengatakan, “Berbahagialah orang-orang 
mati”. Jika kita memaknainya secara harfiah, ayat ini akan berbicara 
tentang orang-orang mati yang berbahagia. Kemudian, ditambahkan, “yang 
mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini”. Kita telah melihat pada kata “mati” 
dan kata itu dituliskan dalam kata kerja aktif yang seharusnya 
diterjemahkan menjadi “akan mati” (atau “sedang mati”). Jadi, ayat itu 
berkata, “Berbahagialah orang-orang mati yang sedang mati dalam Tuhan, 
sejak sekarang ini”. Itu adalah terjemahan yang lebih benar. Tetapi, para 
penerjemah memiliki masalah. Bagaimana mereka bisa menerjemahkan 
ayat ini seperti ini karena sulit dimengerti, karena jika Saudara sudah mati, 
bagaimana bisa Saudara sedang mati? Orang-orang yang hidup adalah 
orang-orang yang akan mati atau yang sedang dalam proses kematian. 
Saat seseorang terkena kanker dan dokter mengatakan, “Anda memiliki 
waktu enam bulan untuk hidup”, kita tahu bahwa kita “sedang mati”. Itulah 
cara mereka menjelaskannya pada keluarga mereka: “Dokter mengatakan 
bahwa saya sedang mati dan saya hanya punya waktu yang singkat untuk 
hidup”. Dalam Ibrani pasal 11, yang merujuk pada Yakub, kita melihat kata 
ini dalam cara penulisan yang sama (kata kerja aktif) digunakan dalam 
Ibrani 11:21: 
 
Karena iman maka Yakub, ketika hampir waktunya akan mati, memberkati 
kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala 
tongkatnya. 
 



Dia sedang dalam process kematian, tetapi belum mati, saat dia 
memberkati anak-anak Yusuf. Ini adalah kata “sedang mati” yang sama 
dan dalam bentuk kata kerja aktif. Itulah cara kata itu harus dipahami 
dalam Wahyu 14:13. Dengan kata lain, kata itu berbicara tentang orang-
orang yang hidup secara fisik. Yah, jika hal itu benar, lalu mengapa Allah 
mengatakan, “Berbahagialah orang-orang mati yang sedang mati dalam 
Tuhan, sejak sekarang ini”? Mengapa Dia mengatakan bahwa mereka 
mati? Pertama, kita tahu bahwa Allah tidak berbicara tentang orang-orang 
mati yang “tidak diselamatkan”. Dia tidak berbicara tentang orang-orang 
yang “mati dalam dosa” dan tidak diselamatkan karena dikatakan bahwa 
mereka “berbahagia”. Ayat ini memiliki dua poin: mereka berbahagia dan 
mereka sedang mati dalam Tuhan, jadi mereka pasti adalah orang-orang 
percaya yang sejati. Mereka pasti adalah orang-orang pilihan Allah, umat 
yang diselamatkan-Nya. Sebuah ayat dalam Mazmur membantu kita untuk 
memahami makna dari referensi “berbahagia” ini, dalam Mazmur 133:3: 
 
Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. 
Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk 
selama-lamanya. 
 
Akhirnya, kehidupan untuk selama-lamanya adalah berkat yang diterima 
Yakub tetapi tidak diterima Esau. Ini adalah berkat yang diterima orang-
orang pilihan Allah, tetapi tidak diterima orang-orang lain. Semua manusia 
diberkati secara umum, dengan berkat sementara. Semua manusia 
menerima sinar matahari, hujan, dan masa-masa panen. Semua manusia 
diberikan berkat kesehatan, dengan suatu batasan, dan keluarga, serta 
lain-lain. Ini adalah berkat umum. Tetapi, ada berkat yang Allah berikan 
secara khusus pada mereka yang telah diselamatkan-Nya dan itulah 
kehidupan kekal dalam keselamatan. Inilah berkat yang telah diperintahkan 
TUHAN, yakni kehidupan untuk selama-lamanya. Hanya umat Allah yang 
mengalami hal ini, “Berbahagialah orang-orang mati”, karena orang-orang 
“mati” ini diselamatkan. Hal itu membantu kita untuk memahami bahwa 
ayat itu tidak memiliki arti bahwa mereka “mati dalam dosa”. Alkitab 
berbicara tentang orang-orang yang “mati dalam pelanggaran dan dosa”, 



tetapi siapa pun yang mati dalam dosa tidaklah berbahagia – mereka tidak 
diselamatkan. Tetapi, dalam ayat kita, orang-orang “mati” ini berbahagia, 
jadi ini pasti adalah “kematian” yang lain yang dimaksud oleh Allah. 
Kematian itu pasti bukanlah kematian fisik. Sekali lagi, kita tidak bisa 
mengatakan, “Berbahagialah orang-orang yang mati secara fisik – Allah 
telah menyelamatkan mereka tetapi mereka sekarang mati secara fisik – 
yang sedang mati (kata kerja aktif) dengan suatu cara yang berkelanjutan”. 
Tidak – itu tidak sesuai. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang 
“mati” dengan suatu cara, tetapi mereka hidup secara fisik sehingga 
mereka dapat aktif dan terus mati dalam Tuhan. Kita menemukan jawaban 
kita mengenai maksud Allah dalam kata ini, dalam Roma 6. Ngomong-
ngomong, dalam Wahyu 14, kata “mati” adalah #3498 dalam Indeks Strong 
dan kata “sedang mati” adalah Strong #599. Roma 6 akan membahas 
tentang kematian dan akan menggunakan kedua kata bahasa Yunani ini, 
yakni #3498 dan #599, dalam Roma 6:1-11: 
 
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun 
dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali 
tidak! Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat 
hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang 
telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan 
demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan 
dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari 
antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup 
dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa 
yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa 
yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu, bahwa manusia 
lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, 
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang 
telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, 
kita percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu, 
bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi: 
maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian 
terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya 



adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu 
memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi 
Allah dalam Kristus Yesus.  
 
Dalam Roma 6:2, dikatakan: “Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati 
bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?” Kata 
“mati” adalah Strong #599. Dalam ayat 11 dikatakan: “Demikianlah 
hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, 
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.”, dan kata “mati” adalah 
Strong #3498. Tetapi, keduanya berbicara tentang hal yang sama. 
Keduanya mendeskripsikan yang terjadi pada orang-orang yang telah 
diselamatkan Allah. Orang itu menjadi “mati” bagi dosa dan, dengan 
demikian, terbebas dari dosa, seperti yang dinyatakan ayat 7: “Sebab siapa 
yang telah mati, ia telah bebas dari dosa”. Kita menjadi “mati” saat kita 
dibaptis dalam kematian Kristus. Saat Allah melihat kita, Dia menganggap 
kita “mati”, tetapi kita hidup. Itulah yang dikatakan di sini. Tetapi, marilah 
kita lihat beberapa ayat dan saya rasa kita akan lebih memahaminya saat 
kita membaca ayat-ayat ini. Untuk mengatur konteksnya, dikatakan dalam 
2 Korintus 6:4: 
 
Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah 
pelayan Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam 
penderitaan, kesesakan dan kesukaran, 
 
Kemudian, dikatakan dalam 2 Korintus 6:9: 
 
Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal; sebagai orang yang 
nyaris mati, dan sungguh kami hidup… 
 
Kita “nyaris mati” bagi dosa. Kita “nyaris mati” pada diri sendiri. Itulah yang 
membuat Rasul Paulus digerakkan untuk mengatakan dalam Korintus 
15:30-31: 
 



Dan kami juga--mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke 
dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan 
maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, 
aku katakan, bahwa hal ini benar. 
 
Dalam frase “berhadapan dengan maut setiap hari”, kata “maut” adalah 
“mati”. Sudah jelas, seseorang tidak dapat mati secara fisik setiap hari. Kita 
mati secara fisik sebanyak satu kali dan itulah akhirnya – kita akan 
dimasukkan ke dalam tanah. Tetapi, kita “sedang mati” pada diri sendiri 
setiap hari. Inilah yang dikatakan Alkitab pada kita dalam Kolose 3:5: 
 
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu 
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, 
yang sama dengan penyembahan berhala, 
 
Dikatakan untuk “mematikan dalam dirimu”. Kata “mematikan” adalah kata 
yang berkaitan dengan kata “mati” dalam Roma 6 dan Wahyu 14. Kata itu 
adalah Strong #3499 (nek-ro-o). Kata itu ditemukan sebanyak total tiga kali 
dalam Alkitab – pertama, di sini, sebagai “mematikan” dan dua kali yang 
lain diterjemahkan menjadi “lemah” dalam Roma 4:19, di mana Abraham 
“tubuhnya sudah sangat lemah” dan “mati” dalam Ibrani 11:12, di mana 
dikatakan, “malahan orang yang telah mati pucuk”. 
 
Jadi, dengan kata “mematikan” ini, Allah berfirman untuk “membuat mati” 
atau “membunuh” dalam “dirimu segala sesuatu yang duniawi”. Kita harus 
“mematikan” atau “membunuh” tubuh kita, atau daging kita – bukan secara 
harfiah. Apakah yang diinginkan “daging” kita? Apakah tujuan hidup 
“daging” kita? Apakah yang dikejarnya? Daging mengejar dosa. Daging 
ingin diberi makan dengan dosa. Daging ingin dipuaskan dengan nafsu. 
Daging menginginkan hal-hal yang diidamkannya dan dikehendakinya. Hal-
hal ini adalah segala hal yang bertentangan dengan Firman Allah. “Daging” 
menginginkan hal-hal untuk melihat, mendengar, memikirkan dan 
melakukan kejahatan-kejahatan dalam dunia ini. Tubuh fisik mengejar 
nafsu dunia karena dia sudah jatuh dalam dosa dan karena fakta bahwa 



tubuh belum diselamatkan. Tubuh ingin melakukan dosa dan Allah berkata 
bahwa kita harus membuatnya mati dan “matikanlah dalam dirimu segala 
sesuatu yang duniawi”. Hal ini terlaksana saat kita tidak mengejar hal-hal 
yang terdapat dalam daftar yaitu: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu 
jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. 
Tuhan berfirman dalam Matius 10:38-39: 
 
Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-
Ku. Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan 
nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan 
memperolehnya. 
 
Sekarang, apa maknanya saat dikatakan, “Barangsiapa tidak memikul 
salibnya”? Alkitab memang memerintahkan umat Allah untuk memikul salib 
kita. Hal ini dituliskan dengan sedikit berbeda dalam Lukas 9:23: 
 
Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, 
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut 
Aku. 
 
Tuhan menekankan bahwa salib tidak hanya dipikul satu kali tetapi setiap 
hari. Orang-orang akan menyukainya jika hanya satu kali. “Saya akan 
memikul salibku hari ini dan kemudian saya akan meletakkannya dan saya 
tidak akan pernah memikulnya lagi”. Tidak – kita harus memikul salib kita 
setiap hari dan mengikuti Dia. Dilanjutkan dikatakan dalam Lukas 9:24-27: 
 
Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan 
nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan 
menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, 
tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab 
barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku, Anak Manusia 
juga akan malu karena orang itu, apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan-
Nya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata 



kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang 
tidak akan mati sebelum mereka melihat Kerajaan Allah." 
 
Pikullah salib Saudara setiap hari dan ikutlah Kristus. Apakah maknanya? 
Apa yang terjadi saat Kristus memikul salib-Nya? Dia disalibkan dan Dia 
mati di kayu salib. Jadi, memikul salib kita berarti bahwa kita harus 
membuat diri kita “mati” dengan cara yang sama, yakni dengan membunuh 
keinginan daging kita. Marilah kita lihat dalam Galatia, pasal 2. Ini adalah 
Kitab yang baik untuk dibaca tentang subjek ini. Dikatakan dalam Galatia 
2:19: 
 
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku 
hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus; 
 
Ini adalah cara lain untuk melihat yang dikatakan Alkitab dalam Wahyu 
14:13: “Berbahagialah orang-orang mati”. Dan, di ayat ini, dikatakan, “aku 
oleh hukum Taurat telah mati untuk hukum Taurat”. Hukum Taurat 
memaparkan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah mati 
untuk memenuhi tuntutan hukum, dan kita telah mati didalam Kristus saat 
kita diselamatkan. Alkitab mengatakan, “Upah dosa adalah maut”, dan Dia 
mati untuk saya. “Suami” dari manusia adalah “hukum”, dan hukum ini 
membunuh Kristus dan orang-orang yang bukan pilihan-Nya. Kematian 
Kristus telah membuat kita “telah mati untuk hukum Taurat”, dan hukum 
tidak lagi dapat menghukum kita. Kita terbebas dari hukum dan bebas dari 
dosa, karena itulah yang dikatakan hukum tentang arti dosa. Kemudian, 
dilanjutkan dikatakan dalam Galatia 2:20:  
 
Aku telah disalibkan dengan Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi 
aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan 
hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman 
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya 
untuk aku. 
 



Sekali lagi, seperti dikatakan dalam 2 Korintus 6:9, kita “nyaris mati, dan 
sungguh kami hidup”. Rasul Paulus, sekali lagi, digerakkan untuk 
menyatakan ulang hal yang sama: “Aku telah disalibkan dengan Kristus,” 
dan disalibkan dan mati, “namun tidak mati”. Ini berarti bahwa hidup yang 
kita jalani setelah Allah menyelamatkan kita adalah Kristus yang hidup 
dalam kita untuk berkehendak dan untuk melakukan sesuai kerelaan-Nya. 
Kita hidup untuk melayani Dia. Sekarang ini, kita melayani kebenaran. Kita 
tidak lagi melayani dosa dan kematian. Kita tidak lagi menyerahkan diri kita 
pada nafsu daging dan apa pun yang diinginkan oleh tubuh fisik kita. Di 
masa lalu, saat kita adalah “orang-orang yang harus dimurkai, sama 
seperti mereka yang lain”, kita akan melakukan hal-hal ini tanpa hati 
nurani. Kita akan minum minuman keras, kita akan memakai obat-obatan, 
kita akan merokok, kita akan berbohong dan bahkan dosa-dosa yang lebih 
parah lagi. Kita semua berada dalam dosa kita dan mengikuti hal-hal 
kedagingan. Tetapi, sekarang kita sudah “disalibkan dengan Kristus” dan 
tidak lagi ingin melakukan hal-hal itu. Kita ingin melakukan kehendak Allah. 
 
Dikatakan dalam Galatia 5:24: 
 
Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging 
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 
 
Di sini, sekali lagi, kita mematikan daging. Marilah kita lihat pada satu ayat 
lagi dalam Galatia 6:14: 
 
Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita 
Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi 
dunia. 
 
Ini adalah ayat yang sangat membantu dan benar-benar menjelaskan 
banyak hal mengenai perubahan yang terjadi pada orang-orang yang telah 
diselamatkan Allah. Saat Allah menyelamatkan kita dan kita menjadi “mati 
dalam Kristus” dan “disalibkan dengan-Nya”, dunia juga telah disalibkan 
bagi kita, sesuai yang dikatakan: “sebab olehnya dunia telah disalibkan 



bagiku dan aku bagi dunia.” Ini adalah masalah yang kita miliki saat hidup 
di dunia ini. Itulah alasan mengapa harta benda dalam hidup didunia ini 
mulai meredup; kita tidak tertarik dengan harta-benda duniawi dan 
kesenangan kita juga berubah setelah kita diberi hati yang baru dan roh 
yang baru oleh Allah. Sekarang, kesenangan kita adalah untuk melayani 
Tuhan Yesus Kristus.  


