
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #4 oleh Chris McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam 
Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #4 tentang Wahyu, pasal 14, dan kita 
akan membaca Wahyu 14:3-4: 
 
Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat 
makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu 
selain dari pada seratus empat puluh empat ribu orang yang telah ditebus dari bumi itu. 
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-
perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang 
yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara 
manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. 
 
Kita membahas ayat 3 dalam pembahasan kita sebelumnya. Kita melihat cara Alkitab 
menggambarkan orang-orang yang sudah keselamatan lalu “menyanyikan nyanyian 
baru” saat mereka mulai menyerukan Firman Allah, Injil. Tidak seorang pun dapat 
mempelajari nyanyian rohani yang diberikan Allah itu (Injil sejati) selain 144.000 orang-
orang pilihan-Nya yang memiliki roh Allah di dalamnya. Allah memandu mereka menuju 
kebenaran dan mereka sangat iri dengan “nyanyian” itu, yakni Alkitab; mereka tidak 
menambahi atau menguranginya dan mereka sangat berhati-hati dalam setiap ajaran. 
 
Kemudian dilanjutkan tentang 144.000 orang (yang diselamatkan selama masa kerja 
gereja), dalam Wahyu 14:4: 
 
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-
perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan… 
 
Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai “mencemarkan” hanya ditemukan tiga 
kali dalam Perjanjian Baru. Di satu bagian, Allah berbicara tentang hati nurani dengan 
kata “mencemarkan” ini, tetapi ada tempat lain yang saya rasa maknanya sedikit lebih 
jelas, dalam Wahyu 3:4: 
 
Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka 
akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. 
 
Di sini, pakaian putih menggambarkan kemurnian dan kesucian. Itulah yang berarti 
tanpa dosa dan orang-orang pilihan Allah dibersihkan dari semua dosanya dan Dia 
menyucikan para pendosa ini dan membuat mereka baru di hadapan-Nya, tanpa noda 
atau kerut. Allah dapat menggunakan gambaran pakaian  linen putih yang istimewa ini 



untuk mengajarkan bahwa tidak ada dosa, atau Dia dapat menggunakan gambaran 
seperti “tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka 
murni sama seperti perawan”. Mereka murni di hadapan-Nya. Mereka suci di hadapan-
Nya dan Dia tidak melihat dosa apa pun daripada mereka. Dosa mereka telah lenyap. 
Dosa dari anak Allah dihapuskan pada saat keselamatan “sejauh timur dari barat”. 
Dosa itu dilemparkan ke tubir-tubir laut dan Alkitab mengatakan bahwa dosa mereka 
tidak akan diingat lagi. Izinkan saya membacakan ayat ini, karena ini adalah ayat yang 
sangat luar biasa. Dikatakan dalam Mikha 7:19: 
 
Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan 
melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. 
 
Perhatikan, yang tertulis adalah “segala dosa mereka”, bukan hanya sebagian besar 
atau 99% dari dosa mereka. Semua dosa dari umat Allah lenyap. Jika Saudara 
diselamatkan dan saya diselamatkan, artinya semua dosa kita dilimpahkan pada Kristus 
dan dilemparkan ke tubir-tubir laut; Dia membayar semua dosa kita. Kemudian, ada 
penerapan karya penebusan itu pada kita pada “waktunya”, yaitu sesudah kita 
dilahirkan di dunia dan itulah tujuan mengirimkan Injil. Tujuannya adalah untuk mencari 
orang-orang pilihan tersebut, yang telah ditentukan untuk menerima keselamatan dan 
yang dosa-dosanya dilimpahkan pada Tuhan Yesus Kristus sejak dunia dijadikan. Dia 
mati untuk mereka sebagai Anak Domba dan Dia kembali bangkit setelah Dia 
membayar penuh dosa-dosa orang-orang pilihan-Nya. Kita mengetahui tentang 
“hukuman ganda”. Jika seseorang telah diadili dan ketahuan bersalah (di hadapan 
Kristus) dan penebusan telah dilakukan dan keadilan telah ditegakkan, maka dia tidak 
dapat diadili lagi atas kejahatan yang sama. Jadi, jika kita telah berdosa, Allah tidak 
menginginkan pembayaran dari kita; Dia tidak ingin kita menawarkan suatu 
pengorbanan atas dosa kita. Hal itu tidaklah perlu dan hal itu adalah hal yang 
memuakkan bagi-Nya karena hanya ada satu pengorbanan yang diterima dan 
pengorbanan itu diberikan sebelum dunia dijadikan dan bahwa itulah yang dipandang 
Allah. Karena semua orang-orang pilihan-Nya telah menerima karya penebusan Tuhan 
Yesus dalam roh mereka dan karena semua orang yang harus diselamatkan, telah 
diselamatkan, Allah telah menggunakan Firman-Nya untuk memberikan darah Kristus 
pada semua orang yang hendak diselamatkan-Nya, yang namanya tercatat dalam Kitab 
Kehidupan Anak Domba. Sekarang, pada bagian ini, ini hanyalah masalah pewujudan, 
saat umat Allah melewati Hari Penghakiman, tetapi tidak ada pembayaran dosa 
sesungguhnya oleh umat Allah karena penebusan telah dilakukan. 
 
Tuhan melihat umat pilihan-Nya tidak tercemar. Dia melihat kemurnian. Dia melihat 
orang-orang yang “seputih salju” dan dibersihkan dari semua kelaliman dan Dia tidak 
melihat banyaknya pelanggaran. Jadi, 144.000 orang yang telah diselamatkan dan 



disucikan selama masa kerja gereja digambarkan sebagai “tidak mencemarkan dirinya 
dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan”. 
 
Allah menggerakkan Rasul Paulus untuk menulis dalam 2 Korintus 11:1-2: 
 
Alangkah baiknya, jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang 
kamu sabar terhadap aku! Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. 
Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu 
sebagai perawan suci kepada Kristus. 
 
Ini seperti seorang wanita yang “tidak tercemar”. Dia mengatakan dalam dunia rohani 
bahwa dia ingin mempersembahkan mereka sebagai orang-orang yang diselamatkan, 
kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengantin wanita Kristus, dan karena segala 
dosa mereka telah lenyap, mereka seperti “perawan suci”. 
 
Dalam Imamat 21, Allah menetapkan hukum untuk imam besar. Dikatakan dalam 
Imamat 21:10: 
 
Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan 
menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan 
mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya 
terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. 
 
Kemudian, dikatakan dalam Imamat 21:13: 
 
Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan… 
 
Ini penting karena Yesus dilambangkan sebagai imam besar yang akan pergi ke tempat 
yang maha kudus setahun sekali dan menawarkan darah, memercikkannya pada “tutup 
pendamaian” yang menutupi Hukum Allah. Hukum Allah menuntut keadilan, menuntut 
kepuasan, dan menuntut kematian untuk para pelanggarnya. Dalam kasus Israel, 
kemudian hadir imam besar dengan darah korban hewan dan memercikkannya pada 
tutup pendamaian dan seolah-olah Hukum Allah tidak dapat berkata apa pun setelah 
itu. Itulah gambarannya dan itulah pemikiran yang ingin Allah sampaikan dalam korban 
binatang; dalam pengorbanan, ada percikan darah dan percikan darah memuaskan 
tuntutan Hukum Allah atas keadilan. Hukum telah dipatahkan. Hukum telah dilanggar 
dan siapa pun yang melanggarnya, bahkan satu perintah Allah saja, bersalah atas 
semua perintah Allah dan hukumannya adalah kematian, tetapi ada persembahan 
korban: Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darah-Nya (dan hidup ada dalam 
darah) dipersembahkan untuk menggantikan para pendosa yang ingin Allah 



selamatkan, semua yang dipilih dan diberkati, yang dipilih untuk menerima 
keselamatan. Allah memilih mereka, tetapi tidak berdasarkan kebaikan atau apa pun 
yang telah mereka lakukan atau yang dapat mereka lakukan, tetapi semata-mata 
karena Allah ingin menyelamatkan mereka. Dia memutuskan untuk menyelamatkan 
Yakub (“Aku mengasihi Yakub”) dan Dia memutuskan untuk tidak menyelamatkan Esau 
dan, dengan demikian, dikatakan, “tetapi membenci Esau”. Tentu saja, inilah Injil yang 
telah ditetapkan Alkitab dan ini adalah berita keselamatan Allah yang menggembirakan 
untuk umat-Nya. 
 
Dikatakan dalam Yesaya 62:4-5: 
 
Engkau tidak akan disebut lagi “yang ditinggalkan suami”, dan negerimu tidak akan 
disebut lagi “yang sunyi”, tetapi engkau akan dinamai “yang berkenan kepada-Ku” dan 
negerimu “yang bersuami” sebab TUHAN telah berkenan kepadamu, dan negerimu 
akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, 
demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang 
hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan 
girang hati atasmu. 
 
Dalam ayat-ayat ini, Allah mengikat pernikahan (seorang lelaki muda menikahi seorang 
perawan) dengan Tuhan Yesus Kristus, sang mempelai, menikahi pengantin wanita-
Nya, yang dilambangkan sebagai perawan suci kepada Kristus. Imam Besar harus 
menikahi seorang perawan dan Allah telah meletakkan nama-Nya sendiri di bawah 
Hukum-Nya sendiri, yang artinya bahwa Allah tunduk pada Hukum-Nya sendiri. Tidak 
mungkin untuk Allah melanggar Hukum-Nya sendiri dan setiap Hukum itu penting. 
Tidak peduli Hukum apa pun itu, hukum mengajarkan sesuatu, seperti Hukum dalam 
Kitab Ulangan yang mengatur batasan untuk seorang hakim memberikan penghakiman, 
yang menyatakan bahwa penghakiman tidak boleh melebihi empat puluh kali. Dia dapat 
memukul empat puluh kali, tetapi tidak lebih; ada batasan suatu hukuman dan, tentu 
saja, artinya bahwa Allah juga tunduk pada Hukum itu. Dengan demikian, ketika Allah, 
Hakim Yang Adil di seluruh dunia, memberikan hukuman pada para pendosa, pasti ada 
batasan hukumannya. Karena Allah menulis Hukum itu dan menundukkan diri-Nya di 
bawah Hukum-Nya sendiri, Dia tidak dapat memberikan pukulan tanpa akhir dan tanpa 
batas pada seseorang. Itulah satu alasan besar (dan ada banyak alasan) mengapa 
tidak ada tempat yang disebut “Neraka”, di mana para pendosa dihukum selama-
lamanya, tanpa akhir. Itulah yang diajarkan gereja dan itulah ajaran teolog yang telah 
berkembang, yang ternyata salah, menurut Ulangan 25. Tidak ada kemungkinan dalam 
dunia Alkitabiah untuk Allah menjadi Hakim Yang Adil, tetapi untuk memberikan 
hukuman untuk orang lalim selama-lamanya. Ya, Dia dapat menghukum orang lalim 
yang mengetahui kehendak-Nya dengan “banyak pukulan” dan lainnya dengan 



“beberapa pukulan”. Dia memungkinkan diri-Nya untuk melakukannya, tetapi Dia tidak 
dapat menghukum mereka tanpa akhir karena itu bertentangan dengan Hukum yang 
telah Dia tulis. 
 
Mari kita kembali ke Wahyu 14:4: 
 
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-
perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang 
yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara 
manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. 
 
Mari kita lihat pada frasa: “Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu 
ke mana saja Ia pergi.” Pemikiran untuk mengikuti Kristus adalah pemikiran yang akrab 
kita dengar. Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai “mengikuti”, ditemukan 
dalam Injil sebanyak lebih dari 70 kali. Kata bahasa Yunani yang sama ditemukan 4 kali 
dalam Kitab Kisah Para Rasul, hanya sekali dalam Surat-Surat rasul (yaitu dalam 1 
Korintus 1, ayat 4) dan tujuh kali dalam Kitab Wahyu. Saya terkejut dengan distribusi 
kata ini dalam Perjanjian Baru, karena saya berpikir kata ini akan berkali-kali muncul 
dalam Surat-Surat rasul, tetapi hanya ditemukan satu kali. Kata ini ditemukan dalam 
ayat kita, “Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia 
pergi.” Saya akan melanjutkan ke beberapa ayat lain dalam Injil, untuk mengingatkan 
kita di mana kata ini dapat ditemukan. Dikatakan dalam Matius 4:19: 
 
Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala 
manusia.” 
 
Mereka adalah nelayan-nelayan yang menjadi beberapa Rasul. Yesus memerintahkan 
mereka, “Ikutlah aku,” dan mereka mengikuti-Nya. 
 
Dikatakan dalam Matius 16:24-25: 
 
Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia 
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku.” Karena barangsiapa 
mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa 
kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. 
 
Dikatakan dalam Yohanes 10:4-5: 
 
Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan 
domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang 



asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-
orang asing tidak mereka kenal. 
 
Saat kita berpindah dari empat kitab Injil dan Kitab Kisah Rasul, kata “mengikuti” hanya 
digunakan satu kali lagi di lain tempat, hingga kita sampai di Kitab Wahyu, dan saya 
rasa ini adalah tempat yang sangat penting di mana kata “mengikuti” ditemukan, dalam 
Wahyu 19:11-15: 
 
Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang 
menungganginya bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia menghakimi dan 
berperang dengan adil. Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya 
terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui 
seorang pun, kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah 
dan nama-Nya ialah: “Firman Allah.” Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; 
mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari 
mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia 
akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam 
kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa. 
 
Saya harap ini “memukul” Anda seperti ini “memukul” saya. Umat Allah mengikut Anak 
Domba. Kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus “ke mana saja Ia pergi,” sesuai tertulis 
dalam ayat kita dalam Wahyu 14:4: “Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak 
Domba itu ke mana saja Ia pergi.” Para Rasul merupakan contoh yang baik untuk ayat 
ini. Mereka adalah nelayan dan Yesus berkata, “Ikutlah Aku”, dan mereka meletakkan 
jaring mereka dan mengikut Dia.  
 
Umat Allah mengikut Tuhan Yesus Kristus dari negara Israel hingga masa kerja gereja 
Perjanjian Baru. Umat Allah mengikut Kristus sepanjang hari keselamatan dan hingga 
akhir masa kerja gereja dan hingga periode masa kesusahan besar. Umat Allah 
mengikut Anak domba keluar dari gereja karena Firman Allah menyatakan bahwa kita 
harus meninggalkan Yudea dan pergi ke gunung-gunung, sehingga umat Allah 
mengikuti.  
 
Wahyu 19 adalah kitab yang mendeskripsikan Hari Penghakiman dan Tuhan Yesus 
Kristus akan pergi ke peperangan untuk berperang dengan Iblis dan pasukannya. Kita 
melihat Kristus dan “semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang 
kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih.” Mereka adalah orang-orang 
pilihan Allah, mereka yang telah dibersihkan dosanya dan disucikan sehingga tidak lagi 
memiliki dosa. Mereka mengikut Kristus ke peperangan pada Hari Penghakiman. Tentu 
saja, kita harus ingat bahwa ini tidak berbicara tentang kejadian yang jauh terjadi di 



masa depan, tetapi mendeskripsikan peristiwa yang terjadi pada 21 Mei 2011 dan sejak 
hari itu, kita masih tinggal di dunia ini pada Hari Penghakiman. Allah sudah 
memenangkan peperangan ini, tetapi karena Hari Penghakiman adalah periode waktu 
yang diperpanjang, ini masih terasa seperti periode peperangan. Dan umat Tuhan 
mengikuti-Nya. Kita tidak berdebat dengan Allah. Kita tidak melawan Tuhan Yesus 
Kristus. Kita tidak mengatakan, “Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan, selama masih ada 
keselamatan. Aku akan mengikuti Engkau selama yang dinyatakan dalam Alkitab 
sesuai dengan keinginanku. Aku akan mengikuti Engkau dalam peperangan ini, tetapi 
hanya hingga bagian dalam ajaran Injil yang masih membuka keselamatan.” Itu bukan 
mengikuti Kristus, tetapi mencoba memimpin. Umat Allah mengikuti Anak Domba apa 
pun yang Dia katakan dan Kristus adalah Firman yang telah menjadi manusia, sehingga 
yang dikatakan Alkitab adalah yang dikatakan Kristus. Saat kita belajar dari Alkitab 
tentang “penghakiman Allah yang adil”, dan saat Dia telah membuka banyak kebenaran 
penting di Hari Penghakiman, kita mematuhi dan itulah yang dikatakan mengikut Kristus 
ke peperangan. 


