
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #7 oleh Chris McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #7 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:5-7: 
 
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, dan ia berseru dengan suara nyaring: “Takutlah akan Allah dan 
muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah 
Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.” 
 
Saya akan berhenti membaca di sini. Kita berada dalam bagian kedua dari 
ayat 5 pada saat ini: “mereka tidak bercela”. Ini adalah pernyataan yang 
sangat sulit untuk dilewatkan, karena pernyataan ini sangat mulia dan luar 
biasa dan kita bisa saja menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan 
tentang pembebasan dari beban murka Allah yang sangat berat. Murkanya 
yang besar ditujukan kepada kita karena dosa-dosa kita, hingga saat itu 
datang dalam masing-masing kehidupan orang pilihan Allah saat Allah 
menentukan: “Sekarang Aku akan memberikan karya penebusan Kristus 
pada roh orang-orang terpilih ini.” Jadi Allah melakukannya. Kemudian, kita 
mendengarkan Firman Allah. Mungkin kita mendengarnya di radio atau 
mungkin kita hanya mengambil Alkitab kita pada hari itu dan membacanya. 
Ada ribuan cara berbeda yang dapat digunakan Allah untuk memberikan 
keselamatan-Nya pada kita. 
 
Sekali lagi, sebagai ilustrasi, yakni seperti seseorang yang mengambil 
hisop, mencelupkannya dalam darah, dan mengaplikasikannnya pada tiang 
pintu; sekarang “rumah” itu telah terlindungi dan malaikat kematian akan 
melewatinya. Allah melakukan hal itu pada roh kita; Dia memberikan karya 
penebusan yang telah dilakukan Yesus Kristus untuk dosa-dosa kita saat 
Dia disembelih sebelum dunia dijadikan. Dia membersihkan dosa-dosa kita 



dengan goresan “hisop”, dengan darah Tuhan Yesus yang indah, membuat 
kita “tanpa cela”. 
 
Terakhir kali, kita melihat bahwa Allah telah memilih kita dari semula 
sebelum dunia dijadikan dan mari kita lihat ini sekali lagi. Dikatakan dalam 
Efesus 1:4-5: 
 
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, 
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, 
 
Kita dipilih untuk menjadi kudus dan untuk menjadi kudus berarti “tanpa 
dosa”. Kita dipilih untuk menjadi “tak bercacat” di hadapan-Nya dan di 
hadapan takhta-Nya. Sekali lagi, Allah menentukan: “Aku mengasihi 
Yakub” dan “tetapi Aku membenci Esau.” Oleh karena berkat Allah dan 
kemurahan hati-Nya, kita diberi hak istimewa dan diberkati karena telah 
dipilih, bukan menurut apa pun yang telah kita lakukan atau yang dapat kita 
lakukan. Pilihan itu bukanlah suatu pilihan sesuai dengan kebaikan kita. 
Pilihan itu tidak ditentukan karena kita layak mendapatkannya atau bahwa 
kita telah berusaha mendapatkannya, tetapi semua karena kerelaan hati 
Allah. Dia ingin orang-orang untuk memuliakan-Nya, tetapi semua orang 
sama-sama berdosa. Tidak ada dari mereka yang merupakan orang baik; 
Yakub adalah pendosa yang kotor dan jahat sama seperti Esau. 
Bagaimana Allah dapat memilih? Dalam hal ini, “Aku akan memilih Yakub, 
tetapi aku tidak akan memilih Esau.” Kemudian, Dia melanjutkan ke orang 
selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya dan seluruh orang pilihan 
Allah ditentukan sebelum mereka lahir. Ini adalah hal yang ditulis Allah 
dalam Roma, pasal 9, saat Dia berbicara tentang membuat keputusan 
untuk memilih Yakub dibandingkan Esau sebelum mereka lahir dan 
sebelum keduanya telah melakukan hal yang baik atau buruk. Dengan 
demikian, semuanya dilakukan sebelum ada pemikiran apa pun muncul 
bahwa seseorang dipilih karena dia telah mematuhi Allah atau mengikuti 
Hukum Allah atau melakukan pekerjaan yang baik. Apa yang dilakukan 



seseorang tidak ada hubungannya dengan pilihan itu, tetapi itu didasarkan 
pada Allah yang memilih satu dibandingkan yang lain dan kriteria 
pilihannya hanyalah “menurut kesukaan Allah”. 
 
Kita belum akan melanjutkan karena selalu baik untuk kita memikirkan hal 
ini. Dikatakan dalam Ibrani 11-14: 
 
Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik 
yang akan datang: Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang 
lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, –artinya yang 
tidak termasuk ciptaan ini, – dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-
lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah 
domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya 
sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, 
jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu 
muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara 
lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah 
mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan 
yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-
perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang 
hidup. 
 
Dua kata “tak bercacat” merupakan terjemahan kata bahasa Yunani yang 
sama, yang ditemukan dalam ayat kita dalam Wahyu 14:5 sebagai “tanpa 
cela”. Hal itu membantu kita untuk melihat bahwa umat-Nya “tanpa cela” di 
hadapan-Nya, Dia tepat memaksudkan hal itu. Dia menggunakan kata 
yang sama untuk berbicara tentang Israel Yang Kudus atau untuk 
mendeskripsikan Orang Yang Tak Berdosa dan untuk merujuk pada Allah 
Abadi sendiri dalam semua kekudusan dan kesucian dan kebaikan-Nya. 
Tuhan Yesus Kristus tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah; Dia 
tidak memiliki dosa apa pun dan Alkitab menuliskan poin penting untuk 
menekankan fakta itu. Kristus tak berdosa. Dia tidak memiliki dosa. Dia 
tidak pernah sekali pun melanggar Hukum Allah tentang hukum apa pun, 
dari dalam kandungan hingga disalibkan, maupun dalam masa lalu kekal, 



maupun dalam masa depan kekal. Kristus tak berdosa dan inilah salah 
satu pengajaran terpenting dari Alkitab dan inilah yang membuat-Nya 
sebagai Anak Domba yang tak bercacat untuk dikorbankan atas dosa-dosa 
mereka yang ditebus-Nya. 
 
Untuk Allah menggunakan kata “tak bercacat” yang Dia gunakan untuk 
mendeskripsikan Tuhan Yesus, untuk mendeskripsikan orang-orang yang 
diselamatkan-Nya, sangatlah luar biasa. Kita dapat menggunakan istilah 
“tak bercacat” dalam ayat kita dalam Wahyu 14:5, menjadi “mereka tak 
bercacat”. Tidak ada dosa yang tercatat. Tidak ada dosa apa pun. Kita 
menjadi semurni dan sesuci Allah sendiri. Tidak ada dosa. Adalah 
kemurnian sempurna yang telah Allah berikan dalam hidup orang-orang 
pilihan-Nya. Adalah hal luar biasa bahwa Dia telah mengambil para 
pendosa yang hina, kotor, jahat, dan paling rendah, penuh dosa dalam 
tubuh dan roh, dan Dia telah membersihkan mereka dan mencuci mereka 
dan memurnikan mereka dan membuat mereka bersih di hadapan-Nya. 
Benar-benar hal yang sangat luar biasa. 
 
Mari kita lihat satu ayat lagi yang menggunakan kata yang sama sebelum 
kita melanjutkan. Saat kita mengikuti kata ini dalam Alkitab, ini adalah 
salah satu kata yang dalam setiap tempat penggunaannya (tampaknya), 
memperkaya makna dan menjadikan realita yang telah Allah lakukan untuk 
umat-Nya lebih bersinar! Dikatakan dalam Yudas 1:22-25: 
 
Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, 
selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi 
tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang 
lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-
keinginan dosa. Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu 
tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh 
kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juruselamat kita, 
bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum 
segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 
 



Saya yakin Saudara telah melihat kata yang kita cari dalam ayat 24: “Bagi 
Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang 
membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan 
kemuliaan-Nya”. Kita tak bernoda, tak bercacat, dan tak bercela. Semua 
kata ini mengajarkan kita kebenaran yang sama: dosa-dosa umat Allah 
telah lenyap. Dosa-dosa ini lenyap. 
 
Pada masa hidup kita sekarang ini, didalam Hari Penghakiman, yaitu hari-
hari setelah Masa Kesusahan Besar, Tuhan telah menetapkan kondisi 
rohani setiap manusia di muka bumi. Allah telah memberikan darah Kristus 
pada kita sebelum Dia menutup pintu ke surga karena itulah akhir waktu 
untuk penebusan. Itulah akhir hari keselamatan di mana Allah telah 
memberikan karya Kristus yang telah selesai sebelum dunia dijadikan. 
Sudah jelas, karya Kristus yang mati untuk umat-Nya sebelum dunia 
dijadikan dan penerapan karya-Nya pada roh-roh yang terpilih untuk 
menerimanya, orang-orang pilihan, juga telah selesai. Semua diselesaikan 
pada tanggal 21 Mei 2011. Ini berarti bahwa Saudara dan saya dan semua 
orang di seluruh dunia telah menerima “hisop” dengan darah yang 
diberikan pada roh kita, yang melenyapkan segala dosa daripada kita, atau 
kita tidak menerimanya. Jika kita telah menerimanya, maka hisop itu akan 
mencuci dan membersihkan kita dan melenyapkan segala dosa kita. Dosa 
kita lenyap. Dosa kita dilemparkan ke tubir-tubir laut. Tuhan tidak akan 
mengingatnya lagi. Dosa kita dilemparkan sejauh timur dari barat, dan kita 
tahu bahwa kedua bagian itu tidak akan pernah bertemu. Dosa telah 
lenyap. Tidak ada lagi penghukuman karena anak Allah “tidak bercela” di 
hadapan-Nya. 
 
Jika kita bukanlah salah satu orang pilihan-Nya, karya penebusan Kristus 
itu tidak diberikan pada roh kita (sebelum 21 Mei 2011); kita tidak akan 
pernah mendapat “hisop” dengan darah yang diberikan pada kita karena 
Allah telah menentukan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu dan 
bukan orang lain. 
 



Tetapi, sekarang penyelamatan Allah telah dilakukan (atau tidak dilakukan) 
pada setiap orang di dunia: baik kita menjadi benar karena kasih karunia 
Tuhan Yesus, atau kita masih berada dalam dosa kita dan kita masih hina 
di hadapan Allah, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 22:10-11: 
 
Lalu ia berkata kepadaku: “Jangan memeteraikan perkataan-perkataan 
nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barangsiapa yang 
berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; barangsiapa yang cemar, 
biarlah ia terus cemar; dan barangsiapa yang benar, biarlah ia terus 
berbuata kebenaran; barangsiapa yang kudus, biarlah ia terus 
menguduskan dirinya!” 
 
Inilah keadaan semua orang di dunia. Apa pun keadaan kita hari ini atau 
kemarin (dan setiap hari sejak 21 Mei 2011), semua sama – keadaan kita 
tidak akan berubah. Tentu saja, seseorang yang diselamatkan tidak akan 
pernah kehilangan keselamatannya. Tetapi, tidak ada dari mereka yang 
hina secara rohani dapat dibersihkan dosanya dan diubah menjadi 
makhluk yang baru dan benar. Hal itu tidak akan pernah terjadi. 
 
Hal ini berarti bahwa jika kita adalah orang yang mengaku sebagai orang 
percaya dan, terutama, jika kita bergumul dengan dosa, tetapi ada bukti 
dalam hidup kita bahwa kita adalah orang pilihan dan kita terus mengikuti 
jalur yang telah diatur Alkitab dan kita terus memikul ajaran yang benar dan 
kita memiliki banyak kesusahan dalam hidup kita demi Firman, tetapi masih 
terganggu dan bergumul dengan dosa, maka adalah hal yang baik untuk 
merenungkan dan mempertimbangkan. Keesokan waktu saat Saudara 
jatuh dalam dosa, pikirkan hal berikut ini, karena sekarang ini adalah 
keadaan rohani untuk seseorang yang berbuat dosa: 
 

1)  Jika saya diselamatkan dan semua dosa saya dibersihkan (gunungan 
dosa dari dalam kandungan, hingga sekarang, dan berapa lama pun 
saya akan terus hidup) dan dosa itu lenyap. Sudah pasti bahwa 
dosa-dosa saya telah dihapuskan dan dibuang. Saat saya melakukan 
dosa (karena saya masih hidup dalam daging), semua dosa dan 



semua cela dan semua tuntutan atas keadilan sudah dihapuskan. 
Allah tidak melihat saya berdosa. Dia tidak menyalahkan saya. Dia 
tidak mencoba menghukum saya karena saya adalah anak Allah 
yang ditentukan sejak semula untuk menerima keselamatan sebelum 
dunia dijadikan, dan saya memiliki darah Kristus yang diberikan pada 
saya sebelum pintu ke surga tertutup. Maka segala dosa saya 
dihapuskan dan Allah tidak melihat penghukuman apa pun dalam 
saya.  

 
2)  Jika saya tidak diselamatkan dan saya masih dalam dosa karena 

saya bukanlah salah satu orang pilihan dan Allah tidak 
menyelamatkan saya dengan memberikan Firman-Nya pada hati 
saya sebelum menutup pintu ke surga. Maka, dosa yang baru saja 
saya lakukan, bukanlah satu-satunya masalah saya; masalah saya 
adalah beban yang sangat berat dan beban dosa-dosa yang telah 
saya lakukan sepanjang hidup saya karena seluruh beban kelaliman 
akan saya tanggung. Saya bersalah atas dosa yang baru saja saya 
lakukan, sekaligus dosa-dosa lainnya. 

 
Saya rasa akan baik untuk kita mulai berpikir seperti itu; baik jika dosa-
dosa kita menjadi lenyap atau jika kita masih berada dalam dosa. 
 


