
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #19 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #19 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:9-10: 
 
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata 
dengan suara nyaring: "Jikalau seorang menyembah binatang dan 
patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, 
maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa 
campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan 
belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak 
Domba. 
 
Saat kita melanjutkan pasal ini dalam Wahyu 14, Allah telah menjalankan 
program keselamatan-Nya dan program penghakiman-Nya. Kita melihat 
bahwa pasal ini dimulai dengan “144.000” orang yang diselamatkan dari 
masa kerja gereja, buah-buah sulung Allah. 
 
Kemudian, ada malaikat lain yang terbang di tengah-tengah langit, “Dan ia 
berseru dengan suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, 
karena telah tiba saat penghakiman-Nya,” dan itulah saat yang 
menandakan Masa Kesusahan Besar. 
 
Sesudah ini adalah tahap selanjutnya dengan malaikat lain yang 
menyerukan dalam Wahyu 14:8: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota 
besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa 
nafsu cabulnya." Dan itulah akhir dari Masa Kesusahan Besar dan akhir 
dari “satu jam”. Sekarang adalah “saat” dimana Allah mengalihkan 
perhatian-Nya pada Setan dan kerajaan Setan. 
 
Allah membiarkan Setan keluar dari lobang jurang maut secara rohani. Dia 
telah diikat ketika Kristus di salib dan dikurung dalam lobang jurang maut 



selama yang dilambangkan sebagai periode seribu tahun, yaitu 
keseluruhan masa kerja gereja. Kemudian, dia dilepaskan dan dibiarkan 
datang melawan gereja dan kongregasinya dan menjadi alat untuk Allah 
menuangkan cawan murka-Nya atas gereja-gereja; Allah mengabaikan 
kongregasi-kongregasi dan melepaskan tangan-Nya yang membatasi 
mereka. Dia tidak lagi menahan Setan, tetapi Dia membiarkan Setan 
mengambil takhtanya sebagai “manusia durhaka” untuk memerintah dalam 
gereja, menunjukkan diri bahwa dialah Allah. Gereja-gereja yang selalu 
bernafsu (setidaknya hingga suatu tingkat) akan hal-hal duniawi dan telah 
menjadikan hal-hal duniawi itu sebagai “bukit-bukit pengorbanan” mereka, 
sekarang diperbolehkan untuk melakukannya tanpa batasan. Mereka dapat 
mengejar nafsu mereka dan meminum cawan yang telah Allah sediakan di 
tangan Babel untuk diberikan pada gereja-gereja dan mereka meminum 
cawan “hawa nafsu cabulnya.” Itulah “cawan murka Allah” karena gereja-
gereja bebas untuk mengejar dosa-dosa yang telah lama mereka inginkan 
dan hal ini berakibat pada kehancuran mereka. 
 
Adalah juga rencana Allah untuk “sedikit waktu lagi” pada Masa Kesusahan 
Besar untuk membiarkan Setan menjadi hamba-Nya dan untuk 
memberikan cawan murka pada gereja-gereja. Tetapi, pada akhir periode 
dua puluh tiga tahun Masa Kesusahan Besar, Tuhan mengalihkan 
perhatian-Nya pada Setan dan kerajaannya dan setiap orang yang tidak 
diselamatkan di dalamnya. Sekarang, adalah waktunya untuk mereka 
meminum cawan dan itulah alasan Allah mengatakan dalam Wahyu 18, 
“campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya.” 
Itulah cawan murka-Nya. 
 
Dikatakan dalam Wahyu 14:9: 
 
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata 
dengan suara nyaring:… 
 
Sebelum kita melanjutkan, ada satu hal menarik di sini. Allah “menghitung” 
malaikat-malaikat, dan ini adalah “malaikat ketiga”. Angka “tiga” 



menunjukkan tujuan Allah dan itulah salah satu alasan Dia memberikan 
angka pada mereka. Tetapi Dia juga ingin kita mengetahui bahwa saat kita 
melihat malaikat-malaikat ini muncul, kita harus menghitungnya. Saat kita 
kembali ke Kitab Wahyu, kita melihat malaikat pertama dalam Wahyu 14:6: 
 
Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan 
padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya… 
 
Ini adalah malaikat pertama yang disebutkan. Kemudian, dikatakan dalam 
Wahyu 14:8: 
 
Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: 
"Sudah rubuh, sudah rubuh Babel… 
 
Inilah malaikat kedua dan sekarang dikatakan dalam Wahyu 14:9: “Dan 
seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka,” Saudara melihat 
bahwa Allah telah menghitung malaikat-malaikat ini. Akan ada malaikat lain 
yang muncul dalam ayat 15, dalam ayat 17, dan dalam ayat 18. Jadi kita 
harus menganggap ayat 15 sebagai “malaikat keempat,” dan ayat 17 
sebagai “malaikat kelima,” dan ayat 18 sebagai “malaikat keenam.” Setiap 
angka memiliki makna rohani yang berkaitan. 
 
Sekali lagi, dikatakan dalam Wahyu 14:9: “Dan seorang malaikat lain, 
malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring,” 
dan ini berarti bahwa hal itu tidak dilakukan secara rahasia di pojok suatu 
tempat, tetapi secara sangat terbuka. Allah mengungkap akhir masa kerja 
gereja dan penghakiman yang datang atas dunia pada 21 Mei 2011 
dengan sangat nyaring dan terbuka. Dilanjutkan di bagian tengah-tengah 
Wahyu 14:9: 
 
…"Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan 
menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum 
dari anggur murka Allah… 
 



Kalimat ini akrab di telinga kita karena kita membacanya dalam pasal 
sebelumnya mengenai gambaran binatang, dalam Wahyu 13:14-17: 
 
Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang 
telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. 
Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan 
patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang 
tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa 
kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, 
dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah 
patung binatang itu, dibunuh. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada 
semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, 
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak 
seorangpun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka 
yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 
 
Tempat lain di mana kita menemukan kalimat ini adalah dalam Wahyu 

13:8: 
 
Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu 
setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam 
kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih. 
 
Kalimat ini merujuk pada binatang. 
 
Jadi saat Allah mengatakan, dalam Wahyu 14:9: “Jikalau seorang 
menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada 
dahinya atau pada tangannya,” kita harus ingat bahwa tanda ini bukanlah 
tanda secara fisik. Beberapa orang melupakan hal ini dan mereka tidak 
memahami bahwa Kristus berbicara dalam perumpamaan; mereka 
membaca Alkitab secara literal, meskipun mereka memilih kapan mereka 
memahaminya secara literal. Misalnya, kebanyakan orang tidak percaya 
bahwa binatang akan keluar dari dalam laut itu benar-benar binatang 
secara fisik, tetapi ketika membaca “tanda binatang”, hal ini terlalu memikat 



untuk mereka lewatkan. Mereka memikirkan berbagai macam skenario 
rumit: “tanda” adalah angka “social security” kita atau tato di pergelangan 
tangan kita dan segala jenis hal-hal gila. Bukan seperti itu. Itu bukanlah 
tanda sesungguhnya. Itu adalah tanda rohani dan fakta bahwa tanda itu 
berada di dahi di mana pikiran terletak atau tangan, yang menunjukkan 
kehendak seseorang, sangatlah penting. Jadi tanda itu berkaitan dengan 
“jiwa” dan “kehendak” manusia dalam semua orang yang tidak 
diselamatkan yang telah diserahkan pada Setan. Dalam kepenuhan 
mereka, mereka melayani Setan. Tentu saja, mereka tidak sadar akan hal 
itu. Mereka melayani dosa dan mereka menyadari akan hal itu. Mereka 
mengetahui bahwa keinginan mereka adalah mencari uang dan 
memuaskan hawa nafsu. Ya, mereka menyadari hal-hal itu, tetapi mereka 
tidak menyadari bahwa saat mereka mematuhi dosa, mereka melayani 
Setan. Itulah alasan Alkitab berbicara tentang “mengikat mereka pada 
kehendaknya” (2 Timotius 2: 26). Itu semua kembali ke Taman Eden saat 
Setan menipu Hawa untuk memakan buah pohon terlarang. Dalam 
dosanya yang aktif, Hawa mempercayai “bapa segala dusta”, Setan, dan 
dia tidak mempercayai Allah yang selalu mengatakan kebenaran. Jadi, 
orang-orang dunia yang tidak diselamatkan, melayani dosa dan Setan dan 
merekalah yang ada dalam Wahyu 14:9: 
 
Saat kita memasuki Hari Penghakiman dan, sekali lagi, kita terus 
mengulang hal ini karena Alkitab terus merujuk pada Hari Penghakiman. 
Alkitab mengungkap bahwa 21 Mei 2011 adalah awal dari Hari 
Penghakiman dan itulah hari di mana Allah menutup pintu sorga, dengan 
demikian memeteraikan takdir kekal setiap manusia. Semua yang 
diselamatkan masih diselamatkan; mereka tidak akan kehilangan 
keselamatan mereka. Semua yang tidak diselamatkan tetap tidak 
diselamatkan dan mereka tidak bisa mendapatkan keselamatan. Semua 
orang telah kembali ke lahannya masing-masing secara rohani: umat Allah 
ke kerajaan sorga dan sisanya dalam kerajaan Babel, kerajaan Setan. 
 
Saya menyesal mengatakan bahwa miliaran orang-orang yang tidak 
diselamatkan, hidup di atas bumi, dan mereka “akan minum dari anggur 



murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya,” 
seperti yang dikatakan dalam ayat kita dalam Wahyu 14:10. Anggur murka 
Allah dituangkan ke sebuah cawan. Dan apa yang mereka lakukan dengan 
cawan itu? Mereka harus meminumnya. Itulah alasan Allah membicarakan 
cawan karena itulah tempat dari mana Saudara minum. Itulah “ukuran” 
murka Allah yang datang sebagai akibat dari dosa-dosa manusia. Allah 
menuangkan tuntutan Hukum ke dalam sebuah cawan dan mereka harus 
meminumnya.  
 
Saat Kristus berada di Taman Getsemani, Dia sangatlah menderita dan 
tetesan keringat-Nya seperti darah menetes karena Dia menunjukkan 
karya penebusan yang telah Dia lakukan sebelum dunia dijadikan. Tetapi 
tidak hanya itu, Allah secara aktif menuangkan murka-Nya untuk kedua 
kalinya atas Tuhan Yesus Kristus, meskipun tidak ada pembayaran yang 
dibayarkan atas dosa. Tetapi ada penderitaan yang sesungguhnya dan 
mengerikan yang terjadi saat Kristus membuktikan hal-hal yang telah Dia 
lakukan sebelum dunia diciptakan. Dalam penderitaan di bawah murka 
Allah, Yesus pergi dan berdoa, “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, 
biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku.” Kemudian Dia mengatakan, “tetapi 
janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau 
kehendaki.” Itu adalah penderitaan yang luar biasa yang dialami-Nya 
sehingga Dia memohonnya untuk kedua kali dan ketiga kali saat Dia 
berdoa. Dia melakukannya untuk ketiga kalinya untuk menunjukkan tujuan 
Allah dan kehendak Allah. Itulah yang Yesus katakan dalam setiap doa: 
“tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang 
Engkau kehendaki.” Itu adalah kuasa dan kehendak Allah yang telah 
ditentukan, yakni Kristus minum anggur murka Allah untuk menunjukkan 
bahwa semua dosa orang-orang pilihan-Nya sudah benar-benar dibayar 
dan tuntutan Hukum telah dipuaskan sebelum dunia dijadikan. Yesus 
membuktikan dan mengungkapnya, saat Dia meminum cawan itu. 
 
Hal itu juga memberitahu kita bahwa cawan bersifat rohani karena Kristus 
tidak memiliki cawan secara fisik di Taman Getsemani, tetapi Dia 
mengalami penderitaan hebat saat Dia menjadi objek murka Allah dan itu 



semua terjadi dalam dunia rohani. Dengan demikian, itulah penghakiman 
rohani – tidak ada cawan sesungguhnya; tidak ada pedang sesungguhnya; 
tidak ada kilat sesungguhnya yang jatuh dari sorga. Kalau Saudara 
melihat-Nya di taman Getsemani, Tuhan Yesus sendirian dan tidak 
seorangpun bersama-Nya, tetapi tetesan keringatnya seperti darah 
menetes dan Dia berada dalam kesakitan dan penderitaan yang hebat 
untuk menunjukkan hal ini. Jadi, ini adalah contoh lain dari penghakiman 
rohani mengenai “cawan murka Allah”. 
 
Saat kita membuka Perjanjian Lama, kita membaca dalam Mazmur 11, di 
mana Allah berbicara tentang cawan. Dikatakan dalam Mazmur 11:4-5: 
 
TUHAN ada di dalam bait-Nya yang kudus; TUHAN, takhta-Nya di sorga; 
mata-Nya mengamat-amati, sorot mata-Nya menguji anak-anak manusia. 
TUHAN menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang 
yang mencintai kekerasan. 
 
Saudara akan menyadari konteksnya adalah Hari Penghakiman saat saya 
membacakan ayat selanjutnya. Tetapi perhatikan bahwa Allah mengatakan 
bahwa Dia sedang menguji orang benar. Ayat ini sangat menarik karena 
kita ada di sini, hidup di bumi di Hari Penghakiman. Umat Allah masih ada 
di dunia ketika Allah menghukum orang fasik dan, pada waktu yang sama, 
Alkitab menunjukkan bahwa Dia sedang menguji orang benar. Dan dalam 
Mazmur yang singkat ini, yang hanya terdiri dari tujuh ayat, Allah 
memberitahu kita bahwa “Dia menguji orang benar.” Dan dalam konteks 
yang sama, Dia mengatakan, dalam Mazmur 11:6: 
  
Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang; angin 
yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. 
 
Inilah cawan murka Allah yang menimpa orang fasik sebagai arang berapi 
dan belerang, tetapi kita melihat bahwa penghakiman ini digabungkan 
dengan pernyataan bahwa Allah sedang menguji orang benar. Dan hal ini 
sangat sesuai dengan yang kita lihat dalam banyak tempat dalam Alkitab – 



umat Tuhan ada di sini dan mereka juga melewati Hari Penghakiman. 
Mereka “menghadap takhta pengadilan Kristus”, seperti yang dikatakan 2 
Korintus 5:10, dan kata “menghadap” adalah untuk mewujudkan apa yang 
telah terjadi sebelum dunia diciptakan. Kita akan diwujudkan di hadapan 
takhta penghakiman Kristus dan itulah di mana kita sekarang berada, saat 
Kristus secara aktif menghakimi semua orang di dunia yang tidak 
diselamatkan. Juga, orang-orang percaya yang sejati, saat mereka berdiri 
di hadapan takhta penghakiman, dinyatakan bahwa mereka telah dihakimi 
dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Itu adalah demonstrasi; sama 
seperti Kristus mati demi dosa sebelum dunia dijadikan, tetapi Dia datang 
ke dunia dan menderita kedua kalinya (tanpa membayar dosa) pada tahun 
33 AD untuk mengungkap hal yang telah Dia lakukan. Yah, umat Allah 
berada “dalam Kristus” sebelum dunia dijadikan saat Dia membayar dosa-
dosa mereka dan Allah memperhitungkan umat-Nya; dosa-dosa kita sudah 
dibayar. Tapi, kita di sini, di hadapan takhta penghakiman Kristus. Bukan 
untuk membayar dosa, tetapi untuk membuktikan bahwa dosa-dosa kita 
telah dibayar dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. 
Kita akan melewati api dan keluar sebagai “emas dan perak” yang 
dimurnikan, diuji, dan disempurnakan. Allah akan mendapat semua 
kemuliaan dan itu akan menjadi bukti bahwa dosa-dosa kita telah dibayar 
dan tidak ada dosa atas kita; jika dosa tidak dibayar, kita akan dibakar 
seperti jerami dan dihancurkan selama periode penghakiman yang panjang 
ini, kemudian, pada hari terakhir, kita akan dilenyapkan bersama dengan 
semua orang fasik. Tetapi karena kasih karunia Yesus hal itu tidak akan 
terjadi pada kita. Jadi ada alasan yang sangat jelas untuk Tuhan 
meninggalkan orang-orang pilihan-Nya dalam dunia untuk melewati 
periode waktu ini. Hal ini terjadi demikian untuk “pengujian orang benar”. 
 
Perhatikan juga, dikatakan dalam Mazmur 11:6: “Ia menghujani orang-
orang fasik dengan arang berapi dan belerang.”  Di Alkitab bahasa Inggris 
terjemahan King James, kita juga membaca bahwa Allah akan menghujani 
orang-orang fasik dengan “perangkap”. Ayat ini mengajarkan kita tentang 
karakteristik rohani dari Hari Penghakiman dan karakteristik rohani dari 
“arang berapi dan belerang”, karena Allah menggabungkannya dengan 



kata “perangkap”. Saya tidak mengenal teolog atau penafsir Alkitab mana 
pun yang berpikir seperti ini pada Hari Penghakiman, bahwa Allah akan 
menghujani “perangkap” bersama dengan “arang berapi dan belerang”. 
Mereka mungkin berpikir “arang berapi dan belerang” secara literal, tetapi, 
yang jelas, mereka tidak akan berpikir bahwa “perangkap” akan jatuh dari 
sorga. Tetapi, Allah menggabungkan “perangkap” dengan “arang berapi 
dan belerang”, jadi jika “perangkap” bukanlah perangkap secara literal, 
maka “arang berapi dan belerang” juga bukanlah hal yang literal. Jadi, saat 
kita membaca dalam Wahyu 14:10 bahwa, “maka ia akan minum dari 
anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan 
murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata 
malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba,” kita memiliki 
dasar kebenaran untuk memahami “arang berapi dan belerang” secara 
rohani. Saat Allah menutup pintu sorga, dan saat Dia mematikan terang 
Injil dan mengakhiri program keselamatan-Nya, Dia secara rohani 
menuangkan “arang berapi dan belerang.” Tidak ada api secara fisik atau 
literal, tidak ada belerang sesungguhnya, dan tidak ada yang terbakar 
secara fisik, tetapi hal-hal ini adalah bukti dari murka dan kegeraman Allah. 
“Arang berapi dan belerang” melambangkan kegeraman murka Allah yang 
mengerikan atas dosa. Dia memberikan cawan murka dan menuangkan 
arang berapi dan belerang atas para pendosa; dan hal itu terungkap saat 
Dia menutup pintu ke sorga dan memeteraikan takdir kekal mereka, 
menjamin bahwa mereka akan mati dalam dosa-dosa mereka. 


