
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #6 oleh Chris McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #6 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:5-6: 
 
Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela. 
Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan 
padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang 
diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan 
kaum, 
 
Terakhir kali, kita melihat di awal ayat 5: “Dan di dalam mulut mereka tidak 
terdapat dusta.” Kita melihat bagaimana kata “dusta” ini diterjemahkan 
sebagai “kelicikan” dalam Markus 7, ayat 22, saat Allah mendeskripsikan 
dosa-dosa yang berasal dari dalam hati seseorang. Salah satu dari banyak 
dosa yang tertulis adalah “kelicikan” atau “dusta”. Ini adalah bagian dari 
sifat manusia sejak jatuh ke dalam dosa dan itulah alasan mengapa adalah 
hal yang hebat dan luar biasa saat Tuhan membicarakan 144.000 orang 
yang Dia selamatkan selama periode masa kerja gereja dan Dia berkata, 
“Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta.” Mereka mengatakan 
kebenaran Firman. Mereka mengatakan informasi dari Alkitab dan selama 
mereka mampu, mereka setia pada Firman Allah. Keadaan hati mereka 
yang penuh kelicikan telah dilenyapkan; hati yang keras telah diambil dan 
hati yang taat telah diberikan kepada mereka. Mereka telah menjadi seperti 
Natanel, yang dikatakan Yesus, dalam Yohanes 1:47: 
 
Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: 
“Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!” 
 
Ini adalah pernyataan yang sangat penting: “Lihat, inilah seorang Israel 
sejati.” Kristus membuat pernyataan itu tentang Natanael di tempat di 
mana ada banyak orang Israel dan mereka semua adalah keturunan dari 
Abraham, tetapi Natanael adalah “seorang Israel sejati” atau “sebenarnya”, 



karena dia adalah anak Allah sejati, seseorang yang telah diselamatkan 
Tuhan dan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dia adalah bagian 
dari Israel baru. Alkitab memberitahu kita bahwa tidak semua orang yang 
berasal dari Israel adalah orang Israel (Roma 9:6). Memang, ada negara 
Israel secara fisik dan semua orang Yahudi merupakan penduduk dari 
negara itu, tetapi ada Israel rohani dan hanya mereka yang telah 
diselamatkanlah yang dapat dianggap sebagai bagian dari Israel rohani itu. 
Natanael adalah salah satunya, “seorang Israel sejati.” 
 
Hal itu sama seperti masa sekarang. Di dunia, ada sekitar dua miliar orang 
yang mengaku Kristiani, tetapi kebanyakan dari mereka bukanlah umat 
Kristiani sejati; mereka tidak terlahir kembali; mereka bukanlah bagian dari 
rumah Tuhan Yesus Kritus yang sejati. Itulah alasan kita seringkali 
mencoba untuk membedakannya saat kita mempelajari Alkitab, perbedaan 
seseorang yang berhubungan dengan Allah melalui profesinya atau 
berhubungan dengan Kerajaan-Nya melalui penampakan dari luar seperti 
gereja korporat, dengan seseorang yang telah diselamatkan Tuhan yaitu 
seseorang yang merupakan “umat sejati”. Tidak ada “dusta” dalam orang 
itu dan itu adalah perbedaan besar yang ditulis oleh Alkitab. Tuhan Yesus 
membuat perbedaan itu saat Dia menyebut Natanael dengan cara seperti 
itu: “Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!” 
144.000 orang yang disebutkan dalam Wahyu 14 memiliki keadaan rohani 
yang sama seperti Natanael – mereka tidak memiliki “kepalsuan” di 
dalamnya. 
 
Kemudian dilanjutkan di bagian akhir Wahyu 14:5: 
 
… mereka tidak bercela. 
 
Ini adalah kebenaran yang indah yang Allah deskripsikan di sini. Sekali 
lagi, Dia membicarakan seseorang yang telah diselamatkan dan, dalam hal 
ini, mereka adalah sekelompok orang; yakni semua orang yang 
diselamatkan selama masa kerja gereja. Mereka adalah semua orang yang 
diselamatkan melalui pelayanan gereja dan jemaat dunia pada waktu dan 



musim yang tepat, saat Tuhan masih menggunakan gereja untuk mencapai 
tujuan-Nya. Salah satu tujuannya adalah untuk membawa “buah-buah 
sulung” ini. Mereka semua diselamatkan melalui karya penebusan Tuhan 
Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan; itulah inti dari pengorbanan-Nya 
dan itulah satu-satunya pengorbanan untuk dosa yang pernah Dia lakukan 
selama-lamanya dan tidak perlu ada pengorbanan selanjutnya; itulah saat 
di mana dosa-dosa semua orang pilihan Allah selama sejarah dunia 
dilimpahkan pada Kristus dan Dia memikulnya di dalam tubuh-Nya di kayu 
salib; Dia memikul dosa-dosa umat-Nya dan Dia dikutuk oleh Allah, mati  
untuk mereka untuk membayar tuntutan Hukum atas keadilan. Kristus 
melakukan karya penebusan sepenuhnya pada saat itu. Satu-satunya yang 
tersisa adalah aplikasi dari keselamatan itu dan itulah saat Injil datang 
pada seorang pilihanNya. Allah menciptakan dunia dan sejarah terungkap 
seperti Dia ketahui bahwa manusia akan melakukan dosa; dan ada Habel, 
salah satu orang pilihan-Nya, dan dengan segera, seolah-olah seperti 
Tuhan memiliki mangkuk penuh darah Tuhan Yesus Kristus dan Firman 
Allah seperti hisop yang dicelupkan dalam darah itu dan diberikan pada 
Habel. Kemudian, diberikan pada orang pilihan selanjutnya dan pada orang 
pilihan selanjutnya, hingga kita mencapai Nuh dan karena Kristus mati 
untuk Nuh, Nuh menemukan berkat dalam mata Tuhan dan pada suatu 
masa dalam hidup Nuh, Allah memberikan darah itu melalui Firman Allah 
dan menyelamatkan Nuh.  
 
Dan seperti itu selanjutnya sepanjang sejarah; darah Tuhan Yesus Kristus 
tersedia karena Dialah yang pertama kali mati, pertama kali bangkit dari 
kematian, pertama kali lahir dari kematian, dan pertama dari buah sulung. 
Injil hanyalah tentang penerapan karya yang sudah diselesaikan (sebelum 
dunia dijadikan) pada setiap orang yang dipilih Allah, menurut kerelaan-
Nya. Pada suatu masa dalam hidup orang itu – saat mereka masih bayi di 
dalam perut, seperti Yohanes Pembaptis atau di akhir hidup mereka, 
seperti pencuri di salib – darah akan diberikan pada mereka sebelum 
mereka meninggal. 
 



Tuhan 100% berhasil mengerjakan hal ini sepanjang sejarah, abad demi 
abad, dalam setiap generasi manusia. Tidak peduli di mana lokasi orang-
orang pilihan itu, tetapi Allah selalu berhasil mengerjakannya. Dalam 
beberapa generasi, Allah mungkin tidak memiliki orang pilihan, misalnya, di 
Cina atau di Asia, jadi Roh Kudus akan melarang Injil dalam wilayah itu 
karena tidak ada orang pilihan Allah di sana. Dalam era dan tahun-tahun 
lain, ada banyak orang yang mungkin berada di suatu wilayah tertentu dan 
Injil akan “masuk dengan cepat” dan menyebar dan Allah akan 
menyelamatkan banyak orang. Tentu saja, Dia melakukannya dalam 
“sedikit waktu” dari Masa Kesusahan Besar yang telah Dia siapkan untuk 
waktu akhir, 6.100 hari keselamatan terakhir. Ini adalah Hujan Pada Akhir 
Musim dan banyak orang diselamatkan pada saat itu. 
 
Kesamaan yang dimiliki oleh semua orang pilihan ini setelah mereka 
diberikan darah Kristus melalui Firman Allah adalah ini: “mereka tidak 
bercela.” Itu adalah pernyataan besar karena Allah tidak mengabaikan 
dosa. Dia tidak mengabaikan dosa dan Dia tidak bisa hanya melambaikan 
tangan-Nya dan membiarkan orang-orang berdosa masuk ke kerajaan-
Nya. Tuhan Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan 
dosa sehingga Allah dapat membuat pernyataan ini dan hal itu melibatkan 
penghapusan dosa-dosa, dengan semua keburukannya, dari semua orang 
ini, agar Allah dapat mengatakan bahwa mereka tidak bercela. Kita 
membaca dalam Yakobus 2, ayat 10, bahwa bahkan satu dosa akan 
membuat kita bersalah terhadap seluruh dosa. Kita adalah pelanggar 
hukum yang tunduk pada murka Allah dan, akibatnya, kita akan mati, tetapi 
dalam kasus orang pilihan Allah, mereka dimaafkan. 
 
Kita membaca kata yang sama, yang diterjemahkan sebagai “tak 
bercacat”, dalam Efesus 1:3-4: 
 
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus 
telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. 
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, 
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. 



 
Ini adalah terjemahan yang sama dalam Alkitab dari kata Yunani, yang 
diterjemahkan sebagai “tak bercela” dalam ayat kita. Di sini, dikatakan, 
“supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah 
menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-
Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.” Tidak ada cela, cacat, dusta, 
atau dosa. Kita bersih. Kita sudah dibersihkan. Dosa telah dihapuskan 
daripada kita. Kita “seputih salju” dan dosa-dosa kita dijauhkan dari kita 
sejauh “timur dari barat”. Kita bebas dan kita tidak bercacat di hadapan 
Allah. Hal ini adalah hal terhebat yang dapat terjadi karena hal ini berarti 
bahwa kita sekali lagi, berada dalam kesesuaian yang sempurna dengan 
Allah. Hubungan kita dengan-Nya telah dikembalikan seperti semula dan 
kita sekarang adalah makhluk yang berserah pada Pencipta kita. Dia telah 
memberikan kita hidup kekal dan kita akan hidup selamanya dalam 
keadaan rohani yang penuh berkat dan “tak bercacat” ini. 
 
Dikatakan dalam Kolose 1:21-22: 
 
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi-Nya 
dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, 
sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh 
kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus tan tak bercela dan tak 
bercacat di hadapan-Nya. 
 
Tentu saja, Anda mungkin mengenali kata kita – yakni kata “tak bercela”. 
Kita berawal dari pendosa yang paling berdosa dan sekarang telah menjadi 
pria atau wanita yang setiap pikiran, kata, dan perbuatan dosanya telah 
dibebankan pada Kristus. Kita telah “mengeluarkan” kelaliman, , dan rasa 
malu di hadapan Allah dan sekarang kita “tak bercacat”. Alkitab 
mengatakan: “Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?” 
Siapa orang yang dapat mengatakan pada kita, “Kamu bersalah. Kamu 
adalah pendosa.” Siapa yang dapat menunjuk dan mencoba menuduh 
salah satu umat Allah atas dosa? Yah, ya, dalam segi manusia, manusia 
dapat menemukan cela dalam hidup kita. Sangat menarik bagaimana hal-



hal itu cenderung berjalan dalam dunia untuk seseorang yang termasuk 
bagian dari dunia itu; dunia mencintai orang-orangnya sendiri dan, dengan 
demikian, mereka dapat terlepas dari segala hal dan hal itu dilupakan dan 
tak seorang pun bersikap kritis pada mereka. Tetapi, jika seseorang telah 
diambil keluar dari kegelapan dunia ini, secara rohani, dan masuk ke 
kerajaan Tuhan Yesus Kristus, maka mata-mata dunia mulai mencarinya 
dan orang-orang memperhatikan mereka. Mereka mencari cela. Ini terjadi 
juga dengan mereka yang terlibat dengan injil lain dan mereka berpikir 
bahwa mereka memiliki suatu hubungan dengan Kristus, tetapi mereka 
penuh dusta dan kelicikan dan tidak ada hubungan yang sesungguhnya. 
Mereka merasa dihakimi dan hal itu membuat mereka merasa tidak 
nyaman saat mereka melihat orang percaya yang sejati tanpa dusta dan 
tanpa cela di hadapan takhta Allah. Mereka mulai terganggu dengan 
hubungan mereka sendiri dengan Allah, tetapi mereka mengabaikan hal 
itu; sebaliknya mereka malah sangat terfokus pada anak Allah yang sejati, 
dengan mata untuk mengkritik, mencari cela dan menyalahkan: “Biarkan 
aku melihat dosa mereka”. Mereka akan terus mencari hingga mereka 
menemukan dosa dan sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk 
menuduh orang percaya yang sejati. Hal ini hebat karena merekalah yang 
mencoba mencari cela daripada orang-orang percaya yang sejati itu, tetapi 
Allah melihat orang-orang percaya sejati tidak bercela. Hal ini bukan berarti 
bahwa mereka (orang percaya yang sejati) tidak dapat berbuat dosa. 
Sesungguhnya anak Allah adalah pendosa yang buruk dan Allah 
membukakan mata mereka pada fakta bahwa mereka adalah induk dari 
dosa. Hal ini membawa mereka untuk lebih memuji Allah dan lebih 
bersyukur pada-Nya karena sekian banyaknya dosa, sejumlah kelaliman 
mereka, telah dimaafkan dan dilenyapkan. Roh mereka telah dibersihkan 
dan dosa itu hilang dan hal ini menghadirkan keinginan untuk melakukan 
kehendak Allah lebih lagi dan untuk mencintai Tuhan Yesus Kristus. 
 
Tapi, saya rasa inilah cara kerja di dunia. Jika dunia mencintai kita, dunia 
tidak akan mencari cela daripada kita, tetapi Allah akan mencarinya, tetapi 
jika Allah mencintai kita (dalam hal keselamatan), maka Tuhan tidak akan 
mencari cela daripada kita, tetapi dunia akan mencarinya. Itulah alasan 



muncul pertanyaan: “Penghakiman yang mana yang lebih kita takuti?” 
Rasul Paulus memiliki pemikiran yang tepat saat Tuhan menggerakkannya 
untuk menulis 1 Korintus 4:3: 
 
Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh 
suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. 
 
Dia menyadari bahwa hal inilah yang terjadi. Manusia akan menghakiminya 
karena Allah tidak lagi menghukumnya dan tidak lagi menghakiminya, 
dalam hal itu, karena orang percaya yang sejati sudah dihakimi dalam 
nama Tuhan Yesus Kristus. Keputusan dari Hakim yang adil, Hakim 
seluruh bumi adalah: “Aku tidak menemukan cela daripada orang ini 
karena dosanya, yang banyak, telah dibayarkan sebelum dunia dijadikan 
oleh Tuhan Yesus Kristus.” Karena dosanya telah dibayar, cela apa yang 
bisa Allah temukan di dalamnya? Hal itu akan menjadi hukuman ganda, 
kalau seseorang dihakimi dan dihukum dua kali atas kesalahan yang 
sama. Allah adalah Hakim yang adil dan Dia tidak dapat melakukannya. 
Saat Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak bercela di hadapan takhta-
Nya, itu adalah penilaian yang jujur; itu adalah penghakiman yang jujur dari 
Hakim yang adil. Tidak ada seseorang yang lebih adil selain Allah yang 
duduk di atas takhta-Nya dan Dia berfirman, “Demikianlah sekarang tidak 
ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.” (Roma 
8:1) 


