
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #5 oleh Chris McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam 
Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #5 tentang Wahyu, pasal 14, dan kita 
akan membaca Wahyu 14:5: 
 
Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela. 
 
Ini benar-benar ayat luar biasa yang telah diberikan Allah pada kita karena masalah 
yang dialami manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden 
adalah “dusta” atau “kelicikan”, karena kata ini juga dapat diterjemahkan menjadi 
“kelicikan”. Selalu ada cela karena kita telah melanggar Perintah Allah. Kita telah 
melukai Allah Suci dan akibatnya, kita berada dalam murka Allah. Tetapi, dengan 
pengampunan dan berkat dan iman Tuhan Yesus Kristus, Allah mengembangkan 
program keselamatan. Keselamatan ini bermula dengan Tuhan Yesus Kristus yang 
disembelih sejak dunia dijadikan sebagai korban Anak Domba. Di atas bangunan batu 
dan batu karang itu, Allah memutuskan untuk menyelamatkan para pendosa tertentu 
sepanjang sejarah dunia. 
 
144.000 orang yang kita baca sebelumnya dalam Wahyu 14 disebut “buah sulung 
Allah”, dan mereka menandakan musim tertentu, yaitu musim masa kerja gereja. Musim 
ini merupakan periode 1.955 tahun, dari 33 AD hingga 1988 AD, di mana Allah 
menggunakan gereja dan umat dunia untuk menyelamatkan orang-orang tertentu dari 
negara-negara di dunia. Dia menyelamatkan mereka melalui Firman-Nya melalui 
pelayanan gereja. Gereja memiliki suatu tujuan; gereja berjalan atas perintah Tuhan 
Yesus Kristus dan mereka memiliki kewenangan penuh dan berkat Allah, jika mereka 
setia akan Firman-Nya. Akibatnya, setiap orang yang ingin diselamatkan Allah selama 
periode (hampir) 2.000 tahun itu memang sudah diselamatkan. 
 
Allah telah selesai memberikan keselamatan pada buah sulungnya, tetapi kita tidak 
mengetahui jumlahnya. Alkitab menggunakan gambaran “144.000” untuk 
melambangkan buah sulung, tetapi kemungkinan ada beberapa juta orang, tetapi kita 
tidak mengetahui jumlahnya. Saat Allah menyelesaikan program keselamatan itu pada 
tanggal 21 Mei 1988 (saat masa kerja gereja berakhir), kemudian Dia mendatangkan 
penghakiman terhadap gereja dan jemaat dunia. Mereka telah menyelesaikan tujuan 
yang diberikan-Nya pada mereka dan penghakiman akan dimulai di rumah Allah. Kita 
sudah mempelajari beberapa kali tentang “waktu dan musim” Allah, dan kita telah 
mempelajari bahwa itulah akhir gereja. Mereka sudah tidak lagi digunakan Allah untuk 
menyelamatkan orang. Keselamatan itu akan terjadi lagi dalam “sedikit waktu lagi” 
(dalam bahasa Inggris disebut “little season”) pada masa kesusahan besar saat Allah 
menyelamatkan banyak orang di luar gereja dan ini akan menjadi hasil akhirnya. 
 



Ayat kita dalam Wahyu 14:5 mengatakan, “Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat 
dusta; mereka tidak bercela.” Penekanannya terdapat pada “mulut” dan itu tidaklah 
mengejutkan karena melalui mulutlah kita berbicara dan menyatakan Firman Allah. Ini 
berarti Tuhan menunjukkan bahwa 144.000 orang-orang pilihan-Nya ini benar-benar 
berbicara dengan benar dan jujur, sejauh di mana Tuhan telah membuka pemahaman 
mereka, tetapi kita juga perlu mengingat bahwa selama masa kerja gereja, Firman 
masih dimeteraikan (hingga waktu akhir), dan waktu akhir dimulai pada akhir masa 
kerja gereja. Di tempat-tempat lain dalam kitab Injil, Allah menyamakan masa kerja 
gereja dengan waktu di mana “manusia tidur”, dan hal ini berlaku untuk manusia bijak 
dan bodoh (manusia yang diselamatkan dan tidak diselamatkan, berdasarkan 
perumpamaan gandum dan lalang, dalam Matius 13). Ada periode “tidur” dalam arti 
Alkitab masih termeteraikan dan banyak informasi yang tersembunyi dan dihindarkan 
dari pemahaman umat Allah. Itu bukanlah waktu untuk mereka memahami hal-hal yang 
telah disembunyikan Allah hingga waktu akhir. Kita tidak perlu berpikir bahwa hal ini 
berarti bahwa mereka kurang setia. Pikirkan saja hal ini: Nuh menemukan berkat di 
mata Allah dan ketika kita melihat hidup Nuh, atau Abraham, atau Daud, atau orang-
orang suci dalam Perjanjian Lama lainnya, seberapa dalamkah pemahaman yang 
mereka miliki akan ajaran-ajaran Alkitab? Mereka memiliki separuh pemahaman, tetapi 
mereka bahkan tidak memiliki Perjanjian Baru untuk membantu mereka memahami 
banyak hal. Pengertian Alkitab mereka terbatas, tetapi hal ini tidak mempengaruhi 
kemampuan mereka untuk setia dalam hal-hal yang telah diungkap Allah pada mereka 
dan hal-hal yang mereka percayai sebagai Firman Allah. Inilah yang dituntut Allah dari 
hamba-hamba-Nya. Dia mengharuskan umat-Nya untuk memiliki kesetiaan akan hal-
hal yang telah diungkapkan pada mereka. Sekarang, kita harus berhati-hati akan hal itu 
karena beberapa orang mungkin mengatakan, “Aku setia akan hal-hal yang kupahami,” 
dan kemudian mereka menggunakannya ini sebagai alasan untuk tidak menerima 
informasi yang telah dibukakan Tuhan pada waktu ini. Nuh, Musa, atau Daud, saat 
dihadapkan dengan banyak kebenaran, tidaklah berpaling dari kebenaran itu, atau 
menolak, atau mengabaikannya atau mengacuhkan Firman. Mereka pasti akan terbuka 
dengan semua yang Allah katakan pada mereka. Apa pun yang Allah bawa bagi 
mereka dalam wahyu-Nya, mereka akan setia untuk mematuhinya. 
 
Sebegitu juga, pemahaman umat Allah selama masa kerja gereja. Mereka memiliki 
sedikit lebih banyak pemahaman daripada orang-orang suci dalam Perjanjian Lama. 
Ingatlah bahwa Rasul Paulus menulis, di bawah wahyu Allah, dalam Efesus, pasal 3, 
bahwa sebuah “rahasia” telah diungkap padanya: orang-orang bukan Yahudi turut 
menjadi ahli-ahli waris beserta orang-orang Yahudi di kerajaan surga. Allah telah 
menuliskan hal ini secara panjang lebar dalam Perjanjian Lama, tetapi Dia 
memeteraikannya dan orang-orang Yahudi (tampaknya) tidak menyadarinya. Bahkan 
orang-orang percaya yang setia di Israel tidak dibukakan akan informasi itu hingga 
waktu yang tepat tiba, di mana itu adalah waktunya untuk menginjili dunia. Negara-
negara di dunia adalah orang-orang bukan Yahudi. Maka, pada “waktu dan musim” nya 



Allah membuka informasi itu pada Paulus dan hal itu seperti wahyu baru yang luar 
biasa, meskipun hal itu selalu tertulis dalam halaman-halaman Alkitab. 
 
Jadi, kita sebaiknya tidak melihat ke belakang dan mengatakan, “Karena orang-orang 
yang berada dalam masa kerja gereja tidak memiliki pemahaman yang akurat terhadap 
ajaran-ajaran tertentu (seperti Kristus disembelih sejak dunia dijadikan, atau 
pemusnahan, atau penghakiman gereja), mereka “kurang setia” dibandingkan kita yang 
hidup di waktu akhir, saat Allah telah membukakan lebih banyak kebenaran. Menurut 
ayat kita dalam Wahyu 14:5, “Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka 
tidak bercela.”  Mereka setia sejauh apa yang Allah sudah berikan kepada mereka 
dalam “waktu” dan era mereka. Mereka tidak dapat membuka meterai Allah yang telah 
diletakkan pada Firman-Nya, Alkitab, sehingga Tuhan tidak mengharapkan mereka 
untuk memiliki pengetahuan itu dan Dia tidak menggunakan standar kesetiaan di mana 
mereka harus memahami hal-hal yang tidak mungkin dipahami mereka pada era 
mereka. Pengetahuan akan meningkat di waktu kemudian, seperti yang kita lihat di 
waktu kita. 
 
Kata bahasa Yunani “dusta” adalah Strong #1388 (dolos) dan digunakan banyak kali 
dalam Perjanjian Baru dan kita akan melihat bagaimana kata tersebut digunakan 
secara negatif. Dikatakan dalam Markus 7:20-23: 
 
Kata-Nya lagi: “Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari 
dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 
perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, 
kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan 
orang.” 
 
Kata “kelicikan” adalah kata bahasa Yunani yang sama, yang diterjemahkan menjadi 
“dusta” dalam ayat kita. Hati keras seseorang penuh dengan “kelicikan” atau “dusta”, 
seperti tertulis dalam Yeremia 17:9: “Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala 
sesuatu.” Ini adalah karakteristik utama orang-orang yang hatinya tidak terselamatkan 
dan tidak dilahirkan kembali. Manusia penuh dengan “dusta”. Manusia sangatlah licik 
dan licik berarti bahwa mereka adalah pembohong dan curang. Mereka mungkin, jika 
ditekan, akan berbicara kebenaran, tetapi mereka akan dengan mudah dan cepat 
berbohong karena itulah sifat manusia dan hal itu terdapat dalam hati pendosa: mereka 
sangat jahat, tidak hanya sedikit jahat tetapi: “Lebih licik dari pada segala sesuatu.” Jika 
Saudara dapat memikirkan hal-hal yang licik dan bohong, Saudara dapat meletakkan 
hati manusia di puncak daftarnya. Itu adalah hal paling licik yang ada dan itulah alasan 
dunia tidak akan mencapai terang. Itulah alasan dunia bertentangan dengan hal-hal 
Allah; itulah alasan dunia akan memuja “Sinterklas” pada waktu yang dipilih untuk 
merayakan kelahiran Kristus; itulah alasan dunia memilih “kelinci Paskah” dibandingkan 
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 
 



Itulah alasan dunia tidak akan mendengarkan Alkitab; karena sifat dasar mereka, sifat 
“dusta” yang ada dalam manusia. Itulah alasan filosofi seperti evolusi, dipercaya, 
meskipun itu adalah hal yang paling menggelikan yang mungkin terpikirkan, yang 
menyatakan bahwa semua hal, melalui waktu yang panjang, perlahan-lahan berevolusi 
dan berkembang lebih baik. Jika kita memikirkan semua makhluk kompleks ini dan kita 
memikirkan mata, telinga, sistem saraf, pikiran binatang-binatang atau pikiran manusia, 
semuanya jelas-jelas didesain oleh seorang Pencipta. Jikalau satu benda “dilemparkan 
bersama” atau “ditinggalkan”, benda itu tidak akan menjadi lebih baik dan tidak akan 
berkembang. Itu adalah fakta kehidupan yang jelas di dunia ini. Dunia tidak memiliki 
bukti evolusi, tetapi sangat banyak ilmuwan dan orang-orang ilmiah yang menerimanya 
sebagai kebenaran. Hal itu hanya dipegang sebagai fakta dan kebenaran karena satu 
alasan: “Hati lebih licik dari segala sesuatu.” Mereka bersedia untuk memegang teguh 
teori yang paling bodoh dan aneh yang dapat dibayangkan daripada memegang 
kebenaran Alkitab, yang menjelaskan semua hal: “Pada mulanya Allah menciptakan 
langit dan bumi”. Inilah hal yang ada di dalam manusia (kelicikan) dan sebaliknya kita 
akan merasa keindahan dan kemuliaan saat kita membaca ayat seperti Wahyu 14:5: 
“Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela.” 
 
Bukankah akan menyenangkan untuk bertemu orang-orang dan mengenal orang-orang 
yang tidak memiliki “dusta” di dalamnya? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus bertemu 
seseorang seperti itu dalam Injil Yohanes. Dia bertemu Natanael dan dikatakan dalam 
Yohanes 1:47: 
 
Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: “Lihat, inilah 
seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!” 
 
Mengapa Yesus mengatakan hal itu, terutama karena Alkitab menunjukkan bahwa 
“dusta” atau “kelicikan” muncul dari hati manusia? Satu-satunya kemungkinan Natanael 
dapat menjadi seseorang yang tidak memiliki dusta adalah jika dia sudah menerima hati 
dan roh yang baru dan semua hal-hal yang jahat dan licik yang berasal dari hati 
manusia, telah lenyap – kelicikan itu dibuang dari orang yang telah diselamatkan Allah, 
saat Dia membuang hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Dalam roh baru 
yang ditempatkan Allah di dalamnya, pendosa yang bertobat terlihat sempurna, suci, 
dan murni. Tidak ada dusta. Tidak ada kelicikan dalam roh dari mereka yang telah 
diselamatkan Allah, yang sempurna dan dilahirkan kembali. Karena Natanael adalah 
anak Allah, hal ini menjelaskan alasan mengapa saat Tuhan memperkenalkan diri-Nya 
pada Natanael dan membuat beberapa pernyataan sederhana, Natanael sangatlah 
cepat tunduk dan mengikuti-Nya. Dia memahami bahwa Kristus adalah Mesias karena 
mereka yang diselamatkan Allah, diberikan telinga untuk mendengar suara Kristus, 
Penyelamat mereka. Mereka tidak mendengar suara orang asing. Natanael mendengar 
suara Kristus dan dia mengetahui bahwa inilah suara Kebenaran. Inilah Mesias, Allah 
Suci Yang Tunggal. 
 



Ada banyak kitab Injil lain yang bisa kita lihat, tapi mari kita kembali ke 1 Petrus 3:10: 
 
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga 
lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 
 
Di sini, Allah memerintahkan umat-Nya untuk memiliki mulut yang tidak mengatakan 
“dusta”. Dikatakan, “menjaga … bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu”. 
Tuhan ingin umat-Nya mengatakan kebenaran: untuk mengatakan yang dikatakan 
Firman Allah, tidak lebih dan tidak kurang, tanpa penambahan maupun pengurangan, 
tetapi hanya yang dinyatakan Firman Allah. Itulah keinginan dan tujuan setiap anak 
Allah yang merupakan penyembah sejati Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat 
menginginkan hal ini karena Allah telah memberikan kita keinginan untuk melakukan 
kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa kita melakukan kehendak Allah 
dalam tindakan kita, dalam pemikiran kita, dan dalam hal yang kita katakan. Ini semua 
adalah bagian-bagian penting yang merupakan penyerahan kita pada Allah. Kita tidak 
ingin menyinggung atau melanggar apa yang dikatakan Firman Allah dan saya 
mengetahui bahwa kita di EBible memiliki keinginan untuk setia akan perkataan Alkitab 
yang berkelanjutan ini. Kita belajar dan belajar dan kita mencoba menggunakan 
metodologi yang telah diberikan Allah, membandingkan kitab Injil dengan kitab Injil, 
untuk mempersilakan Roh Kudus mengajar. Saat kita sudah melakukan sebanyak-
banyaknya pekerjaan rumah yang bisa kita lakukan, kemudian kita berbicara dan 
menyerukan apa yang sudah kita pelajari dari Alkitab. Kita tidak melakukannya dengan 
sempurna; ada bagian-bagian di mana kita menerima koreksi tentang hal-hal yang kita 
katakan di masa lalu dan saat kita menemukan kesalahan, tetapi kita tidak menolak 
koreksi. Kita menginginkan koreksi (dari Firman Allah). 
 
Ini seperti umat Allah selama masa kerja gereja, memiliki pemahaman hingga suatu 
tingkat, tetapi beberapa pemahaman mereka tidak sepenuhnya benar dan sejalan 
dengan Firman Allah. Tetapi Allah mengendalikan hal-hal yang diungkap-Nya pada 
umat-Nya dalam “waktu dan musim”-Nya. Dalam Perjanjian Lama, pemahaman yang 
ada terbatas. Dalam masa kerja gereja, ada lebih banyak pemahaman, tetapi tetap 
terbatas karena Alkitab dimeteraikan. Hari-hari ini setelah masa kesusahan besar dan 
dalam Hari Penghakiman, kita memiliki lebih banyak lagi pemahaman. Kita mempelajari 
dan menerima koreksi dari Alkitab dan kita membicarakan apa yang kita ketahui, tetapi 
seperti dalam masa sebelumnya, setiap anak Allah terbatas karena sifat keterbatasan 
kita. Kita bukanlah Allah, tetapi kita dapat berdoa dan mengikuti metodologi Allah dan 
memohon hikmah dan pemahaman pada-Nya. Tetapi, ada beberapa hal yang belum 
kita pahami, tetapi Allah menghendaki agar kita menyatakan hal-hal yang sudah bisa 
kita cari dan buktikan dari Alkitab. 
 


