
 
Wah 14:1. 144.000 ORANG 

SEMPURNA 
1a+b. Dan saya melihat, dan lihatlah 

satu Anak domba. 
Penampilan Tuhan Yesus sebagai Anak 
domba, se-olah2 kurang gagah, tidak 
seperti 3 binatang iblis itu. Mengapa? 
Sebab: 
1. Tanda dari korban tebusan, hidup 
untuk menjadi korban, bahkan sampai 
mati Yoh 1:29. 
2. Domba yang lemah sebab Dia ber-
sandar terus pada Bapa. Kita menang 
karena terus bersandar pada Allah. 
Rom 8:31, Pil 4:1, 1Yoh 4:4. 
3. Bukti bahwa 144.000 adalah Gereja. 
Israel tidak kenal Anak domba Allah 
yang tersembelih sampai masuk Kera-
jaan 1000 tahun. 
1c+d. Berdiri di atas gunung Sion dan 

beserta dengan Dia ada 144.000 
orang. 

Siapakah 144.000 orang ini? Tanda2-
nya: 
1. Nama Putra + Bapa di dahinya. Me-
terai Roh Kudus sudah ada sebelumnya 
Ef 4:30, Yez 9:4. 
2. Selalu ada dengan Anak Domba, juga 
di tempat2 yang "sakit" Yoh 21:18; 
12:26. Ini tanda orang yang sempurna. 
3. Punya nynyian khas yang tidak bisa 
dinyanyikan orang lain. 
4. Perawan murni, tidak pernah mena-
jiskan dirinya. 
5. Buah sulung bagi Anak domba dan 
Bapa. 
6. Tiada dusta dalam mulutnya (Yak 
3:2). 
7. Tiada cacat cela di hadapan Allah. 
Dari semua tanda2 dalam Wah 14:1-5, 
jelaslah bahwa ini adalah orang yang 
sempurna. 
144.000 = 12 x 12.000. 
12 = Angka murid Tuhan Yesus, mau pi-
kul salib Luk 9:23. Tujuan kita adalah 
Golgota (daging mati), bukan sukses 
atau kemuliaan duniawi. 
Nuh sukses lalu mabuk, jadi telanjang 
dan hidup sia2. Yoh 3:30. 
12.000 = Angka Yerusalem baru ba-
yangan dari Ruangan Maha Suci. Wah 
21:16. Hanya Imam yang boleh masuk 
Ruangan Suci dan Imam besar masuk 
Ruangan Maha Suci. Bukan imam tidak 
boleh masuk. Orang beriman yang ti-
dak mau melayani Tuhan, tidak mung-
kin tumbuh rohaninya. Kita sudah dija-
dikan raja (menang atas daging) dan 
imam (melayani dengan tulus dalam 
Roh) untuk bisa tumbuh menjadi sem-
purna. (Kej 15:13 juga ada angka 400 x 
360 = 144.000, lalu Israel keluar dari 
Mesir ke Kanaan). Israel tidak mungkin 
menjadi sempurna sebab percaya saja 
belum mau. 

1e. yang tertulis namanya dan nama 
Bapanya tertulis di dahinya. 

Dahi keras dalam dosa Yes 48:4 atau 
keras, teguh dalam kesucian, tempat 
Meterai Nama Bapa + Putra (meterai 
Roh Kudus lebih dahulu Ef 4:30, Yez 
9:4, Wah 7:3). 
Tiga tanda seperti Kis 2:19, Wah 12:1. 

Tiga nama pada dahi orang yang 
menang Wah 3:12. 

WAH 14:2. SUARA DARI GUNUNG 
SION. 

Ini suara dari Surga, Yohanes men-
dengar 3 macam suara, yaitu: 
1. Suara Mempelai laki2 yang bersu-
kacita, suara air banyak seperti dalam 
Wah 1:15. Ini puncak dari kesukaan 
dalam dunia yang sampai di Surga Yoh 
4:14; 7:38, Yez 47. 
2. Banyak guruh besar Maz 77:19, 
104:7 adalah suara Bapa seperti waktu 
bicara dengan Putra manusia Yesus Yoh 
12:29-30. Ikut memberi kesaksian suka-
cita sesudah rencana Allah genap. Ja-
ngan kecil hati melihat kekurangan2 se-
karang ini, asal mau taat, Roh Kudus 
akan pimpin sampai rencana Allah 
genap. 

WAH 14:3. NYANYIAN PENGANTIN 
ANAK DOMBA. 

Ini nyanyian baru, nyanyian pengantin 
karena pengalaman baru yang belum 
pernah ada. Ini betul2 baru yang ab-
solut, sukacita yang amat besar sebab 
pengalaman baru yang terindah dalam 
kasih Kristus. 
Di hadapan tahta Allah, bukan untuk 
dihukum tetapi bersukacita untuk ke-
kal, luar biasa. 
Di hadapan 4 mahluk hidup ikut me-
nyaksikan sebagai mahluk2 Surgawi 
dan tua2 (12 rasul hujan Awal dan 
hujan Akhir) se-olah2 wakil resmi dari 
Gereja. Ini lagu kasih mempelai Kid 
2:16; 6:3. Ini rahasia yang besar seperti 
rahasia salib ini Ef 5:32. Sebab itu juga 
hidup nikah harus dijunjung tinggi. 
Orang lain tidak bisa menyanyikan, 
sebab tidak ada yang punya kasih 
sebesar ini (di dunia bisa nyanyi hafal 
atau munafik) di Surga tidak bisa pura2. 

WAH 14:4. 144.000 ORANG 
SEMPURNA, PERAWAN YANG SUCI. 
Wah 14:4a. Inilah orang-orang yang 
tidak dinajiskan dengan perempuan. 

Zina disini adalah jasmani dan rohani 
Yak 4:4, disamping dosa2 lainnya. Se-
bab zina itu dosa khusus 1Kor 6:18, 
yang menyebabkan najis tubuh 2Kor 
7:1. Yang perhatikan hal ini akan meng-
alami rencana Allah yang mulia dan 
disini dihubungkan dengan kesempur-
naan, seperti Yusuf_Maria Mat 1:25. 

(Tentu bekas pezina kalau bertobat 
sungguh2 ada hal2 yang indah dari 
Tuhan yang adil, tetapi yang setengah 
hati akan mengalami banyak kerusakan 
dan kemerosotan). Kalau mau bisa te-
tap hidup suci, sebab Tuhan sanggup 
menolong orang yang mau dan ini 
amat indah jasmani dan rohani, bisa 
mengalami rencana Allah yang ter-
tinggi. Mereka, sesudah bertobat tetap 
hidup dalam perzinaan Luk 12:48 akan 
mengalami hukuman ekstra 1Kor 10:8; 
5:1,5. 

4b. Mereka adalah perawan. 
Perawan jasmani dan rohani, suci dari 
pezina jasmani rohani (dalam Surga 
tidak ada naluri sex Mat 22:30).  Per-
cintaan dosa, istimewa dosa zina me-

ngurangi kasih ilahi, seperti perawan 
yang nyeleweng (kasihnya tidak penuh 
pada Kristus tetapi banyak berkurang 
kalau diukur jadi renggang 2Kor 11:2.), 
sebab itu tidak masuk dalam mempelai 
Anak domba 2Kor 11:2. Tuhan itu 
cemburuan Nah 1:2. 
WAH 14:5. MULUT YANG SEMPURNA 

5a. Dan di dalam mulutnya tidak 
didapati dusta. 

Mulut tanpa salah adalah salah satu 
tanda sempurna. Yak 3:2. Tetapi mulut 
ini bisa membawa pada kesempurnaan 
seperti Kristus, atau jadi sempurna da-
lam dosa seperti bapa pendusta, se-
perti iblis, tergantung dari masing2 
mau dipimpin Roh atau menuruti da-
ging (tanda pertama waktu baptisan 
Roh Kudus yang dipegang adalah 
kemudi hidup ini, bahasa lidah Kis 2:33) 
dan selama taat dipimpin Roh, tidak 
akan berdosa Gal 5:16-17. 

Mengapa mulut itu sangat penting? 
Sebab itu sama dengan hati, semua 
yang dalam hati akan keluar melalui 
mulut Mat 12:34. Jangan hanya cuci 
mulut, itu sia2, tetapi cuci sampai 
pusatnya hati Ams 30:20. 
5b. Sebab mereka tidak bercacat cela 

di hadapan tahta Allah. 
144.000 orang ini tidak bercela, baik 
mulutnya dan seluruh hidupnya 1Pet 
1:15-16, inilah mempelai Kristus Ef 
5:27, Wah 21:2. Sempurna itu suci da-
lam segala segi hidup dan sampai ting-
kat kesucian di puncak gunung kesu-
cian Allah. Maz 48:2. Ini kehendak Al-
lah, jangan ragu2, meskipun yang 
sempurna hanya 144.000, tetapi kita 
bisa mencapai tingkat yang tinggi untuk 
kekal Ibr 6:1. (dari Pintu Gerbang sam-
pai Tabut). 

WAH 14:6-7. PENGINJILAN DALAM 
ZAMAN ANTIKRIS. 

Bila? Wah 14 seluruhnya cerita tentang 
zaman Antikris dan sedikit sekitarnya. 
Penginjilan diserahkan Allah dalam 
tangan manusia Mat 28:19-20, hanya 
dalam zaman Antikris kepada malaikat, 
sebab semua manusia yang tertinggal 
tidak mampu, semua dibunuh Antikris. 
Ini adalah malaikat yang sungguh2, 
utusan Allah dan di tengah2 langit. 
Beberapa menganggap, ini lewat radio, 
TV, HP dll. Tidak ada yang berani minta 
izin dan menjalankannya. Ini langsung 
malaikat menginjili manusia (seperti 
pada Gideon, Manoach, gembala2 di 
padang dll). Berkeliaran diantara manu-
sia, lebih2 dalam aniaya dan kelemah-
an, tidak bisa ditangkap, selain 2 Saksi. 
Masih mungkin ada yang bertobat dan 
selamat meskipun dibunuh Antikris. 
Mengapa tidak dari dahulu penginjilan 
diserahkan malaikat? 
1. Malaikat tidak ditebus 2Pet 2:4, tidak 
mengalami dan tidak mengerti. 
2. Meskipun manusia lemah, Tuhan 
bisa menguatkan Kis 1:8. 
3. Sambil menginjil sekaligus manusia 
akan tumbuh dalam rencana Allah 
2Tim 2:20-21 
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Perbedaan penginjilan dalam segala 
zaman dan zaman Antikris. 
1. Kesempatan menginjil dalam zaman 
Antikris tidak ada.  
2. Tidak ada kuasa Roh Kudus, tidak 
ada tanda2. 
3. Tidak ada kerjasama tubuh Kristus. 
4. Dalam zaman Antikris hanya peleng-
kap, sebab semua sudah dengar Injil se-
karang tinggal mengingatkan dalam 
aniaya Antikris. 
5. Tidak ada untung lebih seperti se-
karang, hasilnya hanya sekedar selamat 
1Kor 3:15, tetapi itu sudah sangat be-
sar. Hidup sekarang adalah kesem-
patan untuk pelayanan. 

Injil yang kekal, sebab yang percaya 
selamat meskipun hanya selamat tetapi 
itu nyata benar bedanya dengan Tasik 
api dan untuk kekal. Kepada orang2 
yang tinggal di atas bumi, terutama 
untuk yang bertobat kembali dan 
menolak cap Antikris, tetapi pengikut 
Antikris yang mau bertobat masih bisa, 
toh sama2 dianiaya sampai mati, tetapi 
selamat kekal. Banyak yang menguat-
kan orang2 yang tertinggal, termasuk 
ini. Berbahagialah yang ikut peng-
angkatan dan tidak tertinggal. 

Kepada setiap bangsa, suku,  
bahasa dan kamu. 

Ini bukan penggenapan dari Mat 24:14. 
Yang sudah digenapkan oleh penginjil-
an manusia. Ini oleh malaikat meluas di 
seluruh bumi, kesempatan terakhir ba-
gi yang masih hidup tetapi menolak 
penginjilan manusia. 

WAH 14:7. BERITA HUKUMAN. 
Berita malaikat. Malaikat tidak me-
ngerti penebusan, yang diberitakan 
hanya hukuman, tetapi yang percaya 
akan selamat meskipun mati dalam 
aniaya Antikris. Injil disini hanya untung 
yang akan datang sesudah kematian, 
untung waktu itu nol, sebab juga tidak 
ada pertumbuhan. Kita diberi janji2 
untuk hidup yang sekarang ini hanya 
untuk fasilitas supaya bisa tumbuh 
dalam rencana Allah sampai pada 
kesempurnaan. 

Takutlah akan Allah. 
1. Yang murtad menyembah Antikris 
hidupnya sangat menderita, lebih2 
dengan 7 Bokor Allah, 3 Meterai dan 3 
Sangkakala. Ada yang bertobat? (tidak 
disebutkan), tetapi yang keras hati, 
percaya dusta iblis, tidak mau bertobat 
dan tetap binasa. 
2. Orang beriman yang teraniaya di-
kuatkan oleh 2 Saksi dan berita malai-
kat. Yang mengerti bahwa sesudah 
mati, Antikris iblis tidak bisa menyiksa 
lagi tetapi justru selamat kalau percaya 
Yesus, mereka akan bertekun dan 
tahanMat 10:28. Orang yang sekarang 
takut akan Allah untung besar, bisa 
tumbuh dan dapat pahala. 

Berilah hormat kepadaNya. 
Brilah hormat pada Allah berarti de-
ngan mulut, juga dengan hati dan per-
buatan termasuk segala macam pe-
ngorbanan Mat 15:8, Ams 3:9 dan itu 
ada pahalanya juga akan bertumbuh 
sampai sempurna. Dalam zaman Anti-
kris beri hormat dengan semua yang 
ada termasuk jiwanya dan hanya dapat 
selamat. 

Karena saat hukumannya sudah 
datang. 

Hanya 3,5 tahun tentu Antikris berkata 
ia memerintah untuk kekal dan mem-

beri segala bukti2nya (yang palsu). 
Yang tidak mengerti celaka, zaman An-
tikris hanya 3,5 tahun. Malaikat Tuhan 
ber-teriak2 mencari anak terhilang yg 
mau bertobat 2Pet 3:9. Zaman seka-
rang kitalah yang harus berbelas ka-
sihan pada mereka yang akan binasa. 
Kesempatan zaman Antikris itu hanya 
neto selamat, dengan banyak sengsara, 
derita sampai mati seperti 1Kor 5:5. 
Sembahlah Dia yang membuat Surga, 

bumi, laut dan segala mata air. 
Iblis tidak membuat apa2, tetapi me-
warisi Neraka. Ini pengertian kunci 
untuk kesempatan terakhir. Masing2 
harus memutuskan sendiri dalam kea-
daan kristis. 

WAH 14:8. BABEL ROBOH. 
Dari permulaan timbul kerajaan Babel 
sebagai pekerjaan iblis di dunia Kej 
10:10; 11:19. Ini mempersiapkan umat 
iblis lawannya dari umat Tuhan dan 
Gereja. Mereka akan menjadi mem-
pelai Antikris. Pada akhir zaman ada 
Antikris, yang baru bisa muncul pada 
waktu yang disediakan Tuhan. 

Babel sudah roboh. 
Kalau dosa sudah sampai puncaknya 
dan hukuman jatuh. Pasti akan datang 
penuaian. Orang yang mau mencamkan 
akhirnya tidak mudah tergoda Maz 
73:17, tetapi ini orang2 disini sudah 
sampai dosa tingkat III, sempurna, 
tidak lagi mau bertobat, sudah percaya 
dusta iblis. 

Babel yang besar itu. 
Sebab meliputi seluruh dunia; untuk 
manusia ini maha besar, sebab belum 
pernah terjadi. Memang Babil ini 
adalah mempelai Antikris, sebab cinta 
dosa dan dunia ini 1Yoh 3:15. 

Anggur nafsu percabulannya. 
Memang ini sundal Babil yang besar 
Wah 17:1-6. Anggur dunia ini membuat 
orang mabuk kepada nafsu percabul-
annya. Ini lawannya dari umat Tuhan 
yang suci, yang hidup bujang atau 
nikahnya suci. 
(Naluri sex dalam nikah bukan dosa). 
Sekalipun di tengah2 banjir dosa sex, 
ada orang2 yang tumbuh dalam kesu-
cian, termasuk dalam kesucian sex 
begitu tinggi. Ini dinubuatkan dalam 
Wah 22:11. Dosa2 banjir di seluruh 
dunia bahkan jadi cara hidup yang 
wajar tetapi umat Tuhan tetap sanggup 
hidup dalam kesucian, istimewa dalam 
hujan Akhir masuk dalam tingkat2 ke-
sucian puncak. Jangan menyesuaikan 
diri dengan keadaan, akan celaka. Ge-
reja dan umat Tuhan akan makin 
berbeda, tidak bisa menyesuaikan diri 
satu sama lain. Sebab itu Gereja jadi 
suatu ajaib, lebih2 dalam Minggu ke-70 
Daniel. 

WAH 14:9-11. HUKUMAN UNTUK 
PENYEMBAH ANTIKRIS. 

Malaikat III.  
Semua berita hukuman, tetapi kalau 
mau bertobat, selama masih hidup, ada 
kesempatan, sekalipun kesempatan 
terakhir. Ini terutama untuk orang yang 
tertinggal, sebab dosa tingkat III (sem-
purna) tidak mau dan tidak bisa ber-
tobat. Yang sedang tumbuh dalam dosa 
kalau mau masih bisa bertobat. Betapa 
Allah berusaha untuk menolong anak2 
terhilang. 

Menyembah Antikris. 
Putra manusia Yesus menolak me-
nyembah iblis Mat 4:10 sekalipun di-
beri janji macam2. Hanya orang yang 
buta menyembah iblis yang memberi 

umpan dan membunuhnya sebab dia 
algojo dan penipu. Tetapi Allah itu ka-
sih. Sangat beda tetapi dari luar 
tampak hampir sama! Sebab iblis pintar 
dusta 2Kor 11:14. Bedanya menyem-
bah iblis, Antikris itu cocok dengan 
daging, bisa ber-lazat2, tetapi menyem-
bah Allah dalam Roh dan kebenaran, 
justru mematikan daging. Hanya orang 
yang percaya Tuhan Yesus bisa mela-
kukannya. Dengan akal tidak bisa, ba-
nyak orang tertarik menyembah iblis 
karena dustanya seperti Hawa. Baru 
sesudah terlambat Hawa, dan Adam 
sadar. Ams 23:7. 

Menyembah patungnya. Ini dalam 
angan2 menyembah iblis tetapi itu 
sudah dosa dan akan tumbuh, istimewa 
dalam banyak kesempatan. 

Menerima tandanya.  Inilah roh 
mammon, yang bukan hanya data, 
tetapi menguasai dengan kuat, menarik 
kepada kebinasaan kekal. Di dahi (pikir-
an) atau tangan (dalam perbuatan), 
sama saja, sama2 binasa. 
WAH 14:10. MINUM ANGGUR MURKA 

ALLAH. 
Orang yang menyembah Allah jadi se-
perti Allah, orang yang menyembah 
iblis (dunia dan isinya) akan menjadi 
seperti iblis. Sekarang mereka sudah 
hampir seperti iblis. Mereka akan mi-
num anggur cawan murka Allah. (Putra 
manusia Yesus sudah minum untuk 
kita Mat 26:39, sebab itu tidak heran Ia 
sangat keras bergumul di taman 
Getsemani.  

Juga masing2 kita dapat bagian 
daripadanya, tetapi bukan sengsara 
karena dosa, tetapi karena Kristus! Mat 
20:22-23 sesuai dengan jatah masing2, 
jangan ber-sungut2, sebab ini akan 
menumbuhkan kita dan jadi pahala 
kekal Rom 8:17-18. Ini ada jatah harian, 
jatah setiap pelayanan, setiap tingkat 
tetapi tidak akan lebih dari kekuatan 
1Kor 11:25. Sampai Golgota baru sem-
purna. Justru dengan ini kita tumbuh 
dalam kesucian sampai sempurna le-
bih2 dalam Minggu ke-70 Daniel, 
bahkan disini tanpa mati). 

Ini anggur kesukaan dosa yang keji 
Kel 32:32-33 dan sekarang mereka me-
nerima pembalasannya, anggur murka 
Allah sebab Allah adil! Tanpa diencer-
kan, tidak ada kesempatan ber-tobat 
lagi sebab waktunya habis, kesem-
patan terakhir sudah dilewatkan. 
akan tersiksa dengan api & belerang. 

Ini lebih hebat dari Sodom Gomora, 
sebab itu untuk manusia lahiriah, ini 
untuk seluruh tubuh kebangkitan orang 
berdosa untuk kekal. Kita sekarang 
menyangkal diri mematikan daging 
tetapi roh kita hidup bahagia sampai 
kekal.  

Di hadapan malaikat yang suci. 
Malaikat berdosa langsung dihukum 
tetapi manusia diampuni ber-kali2 
sampai habis waktunya baru mereka 
kena hukuman. Malaikat menjadi saksi. 

Di hadapan Anak domba. 
Apa Allah sadis, bersukacita lihat 
hukumannya? Tidak. Ini keadilan Allah. 
Orang beriman yang taat dihukum se-
perti Putra manusia Yesus dan orang2 
suci lebih2 yang sungguh keji Luk 
22:31. Ini belum selesai, masih ada fase 
kerajaan 1000 tahun. Ini belum dalam 
Tasik api, sebab habis ini masih ada 
Kerajaan 1000 tahun baru Tasik api, 
dan disitu baru terpisah untuk kekal 
2Tes 1:9. 
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