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Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #21 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:10: 
 
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. 
 
Saya akan berhenti membaca di sini. Terakhir kali, kita membahas tentang 
kata “murka” yang juga dapat diterjemahkan menjadi “amarah”. Kita 
melihat bahwa ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Hari 
Penghakiman adalah hari kemurkaan – murka dan amarah yang 
mengerikan. Allah murka pada orang fasik dan manusia telah berada di 
bawah murka Allah sepanjang sejarah karena Allah murka atas dosa-dosa 
manusia. 
 
Tetapi, ada juga “hari kemurkaan” yang dituliskan dalam Alkitab sebagai 
Hari Penghakiman – hari yang Allah tentukan untuk menuangkan murka-
Nya dan menghukum orang-orang di dunia yang tidak diselamatkan. Inilah 
yang dibahas dan akan terus dibahas dalam Wahyu 14. Murka Allah 
dituangkan ke dalam “cawan murka-Nya”, dan Alkitab menggunakan 
gambaran cawan untuk menandakan Allah yang “memberikan” 
penghakiman-Nya dan “mendatangkan” hukuman atas dosa-dosa 
manusia. 
 
Dilanjutkan dalam Wahyu 14:10: 
 
… dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-
malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. 
 



“Ia” adalah referensi pada manusia yang menyembah binatang dan 
gambaran binatang, serta yang menerima tanda di dahi atau di tangannya 
– manusia yang tidak diselamatkan, yang terjual pada dosa dan Setan. 
Mereka berada di dunia atau dalam gereja. Sekarang adalah waktunya 
untuk mengalami hal-hal yang sudah diperingatkan Alkitab, yaitu hari 
penghakiman Allah yang adil, yang merupakan waktu “penyiksaan”. 
Dikatakan, “dan ia akan disiksa dengan api dan belerang.” Kata bahasa 
Yunani yang diterjemahkan menjadi “disiksa” dalam ayat ini, adalah kata 
bahasa Yunani “basanizo”. Ada beberapa kata yang berkaitan dengan kata 
ini dalam indeks Strong. Kata “basanizo” ini adalah Strong #928. Ada juga 
Strong #929, #930, dan #931 dan semua kata ini berkaitan dengan 
“penyiksaan”. Saat ini, kita hanya akan melihat kata ini, #928, jadi jangan 
bingung. Kata ini diterjemahkan menjadi beberapa kata bahasa Indonesia 
yang berbeda. Saat kita melihat semua katanya, kita akan melihat bahwa 
kata ini bukanlah kata yang mendeskripsikan “penyiksaan” atau semacam 
penderitaan atau kesengsaraan fisik. Kata ini bukanlah kata yang 
mendeskripsikan hal itu saat Allah mengatakan, “ia akan disiksa dengan 
api dan belerang”. 
 
Pemahaman kita sebelumnya (sebelum Allah mengoreksi kita di Masa 
Kesusahan Besar), adalah ada suatu tempat yang Allah ciptakan, yang 
disebut “Neraka”. Pada Hari Penghakiman, Allah akan mengumpulkan 
miliaran orang – pria, wanita, dan anak-anak – dan melemparkan mereka 
ke tempat yang disebut “Neraka” ini. Mereka akan dilemparkan ke api dan 
api itu tidak pernah padam dan mereka akan terus terbakar selamanya. Ini 
adalah pemikiran yang diajarkan gereja-gereja, dan hal ini sangatlah 
dipercaya oleh hampir semua orang. Banyak orang masih memercayainya 
saat ini. Mereka berpikir bahwa Neraka adalah tempat penyiksaan, di mana 
Saudara berada dalam api dan seolah-olah Saudara dibakar. Kita tahu 
bahwa api itu sangat menyakitkan; bahkan jika Saudara membakar jari 
Saudara, rasanya sangat sakit. Jadi jika seluruh tubuh dan roh Saudara 
dilemparkan ke api, kita tidak dapat membayangkan betapa sakitnya. Saat 
seseorang mati dalam kebakaran rumah, kematian itu sangatlah 
menyakitkan. Kita mengambil pemikiran itu dan menerapkannya pada ayat 



seperti ini,  yang mengatakan, “dan ia akan disiksa dengan api dan 
belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak 
Domba.” Kemudian, dilanjutkan dalam Wahyu 14:11: 
 
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-
lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu 
mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa 
yang telah menerima tanda namanya." 
 
Allah mengizinkan kepercayaan ini dan kita dapat mengatakan bahwa Dia 
malah mendukung kepercayaan ini melalui tulisan-Nya dalam Alkitab di 
beberapa tempat. Tetapi, pemikiran ini adalah pemikiran yang benar-benar 
salah. Tidak ada tempat yang disebut “Neraka”. Orang-orang tidak akan 
dilemparkan ke tempat itu dan menderita untuk selama-lamanya dan 
terbakar dalam penderitaan yang paling mengerikan saat mereka disiksa 
dalam api. Itu bukanlah “penghakiman Allah yang adil” yang diajarkan 
Alkitab. Kita telah dikoreksi. Ya, Allah akan membakar ciptaan-Nya dan 
melenyapkan mereka; mereka akan dihancurkan dan tidak akan hidup. 
Tetapi mereka tidak akan mengetahui apa pun setelah mereka 
dihancurkan dan lenyap. Itu adalah kehancuran total dari manusia yang 
telah jatuh bersama dengan ciptaan yang rusak ini, saat Allah membawa 
kebinasaan atas mereka sepadan dengan kondisi rohani dari manusia 
yang telah jatuh. Allah hanya akan melenyapkan semua hal dan kemudian 
tidak ada lagi. 
 
Lalu, mengapa Allah menggunakan kalimat seperti, “dan ia akan disiksa 
dengan api dan belerang?” Dalam pembahasan ini, kita akan melihat lebih 
dalam pada kata “penyiksaan” dan, jika kita memiliki waktu, kita juga akan 
melihat pada kata “api dan belerang”. 
 
Pertama, kata bahasa Yunani ini, yang diterjemahkan menjadi 
“penyiksaan” (basanizo), digunakan dalam Matius, pasal 8, beberapa kali. 
Dikatakan dalam Matius 8:6: 
 



"Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat 
menderita." 
 
Dia adalah seorang perwira yang datang pada Tuhan Yesus untuk 
meminta hambanya disembuhkan karena hambanya “sangat menderita”. 
“Kelumpuhan” adalah penyakit dan, tentunya, akan ada “penderitaan” 
karena penyakit itu. Tetapi, penderitaan itu tidaklah sama seperti 
penyiksaan yang dipikirkan orang-orang saat mereka membayangkan 
tempat yang disebut “Neraka”. Penderitaan ini jauh dari hal itu. 
 
Juga, dikatakan dalam Matius 8:28-29: 
 
Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari 
pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka 
sangat berbahaya, sehingga tidak seorangpun yang berani melalui jalan 
itu. Dan mereka itupun berteriak, katanya: "Apa urusan-Mu dengan kami, 
hai Anak Allah? Adakah Engkau ke mari untuk menyiksa kami sebelum 
waktunya?" 
 
Kali ini, penggunaan kata “penyiksaan” tidaklah terlalu membantu kita. Kata 
ini menunjukkan bahwa iblis, atau malaikat yang telah jatuh dalam dosa 
(fallen angel) mengerti tentang waktu penghakiman Allah dan “penyiksaan” 
itu dikaitkan dengan Hari Penghakiman. Itulah yang mereka katakan di sini: 
“Adakah Engkau ke mari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" 
Mereka bertanya jika Dia datang untuk menyiksa mereka sebelum Hari 
Penghakiman. Tetapi, hal ini tidak membantu kita memahami penyiksaan 
yang terjadi atau cara kita memahami kata “penyiksaan”. 
 
Kita membaca dalam Matius 14:24: 
 
Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan 
diombang-ambingkan gelombang, karena angin sakal. 
 



Kata “diombang-ambingkan” adalah kata bahasa Yunani yang sama, 
“basanizo”, yang diterjemahkan menjadi “disiksa” dalam ayat kita. 
Sekarang, kita dapat membayangkan perahu ini di laut dan ombaknya 
meninggi dan mulai “mengombang-ambingkan” perahu, saat mereka maju 
dan mundur seiring naik turunnya ombak. Ombak ini menyebabkan perahu 
“terombang-ambing”. Sekali lagi, ini adalah penggunaan kata yang 
menarik. Penggunaan kata ini adalah informasi yang membantu. Saat kita 
mencari dalam Kitab Injil dan melihat cara Allah menggunakan kata ini di 
tempat lain, hal itu membantu kita melihat cara Allah mendefinisikan istilah-
Nya. Saat kita melakukan pencarian seperti ini, informasi-informasi ini 
sangat membantu dalam memberikan kita gambaran utuh tentang arti 
suatu kata. 
 
Dalam Markus, pasal 6, kita melihat murid-murid juga berada di laut dan 
dikatakan dalam Markus 6:47-48: 
 
Ketika hari sudah malam perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus 
tinggal sendirian di darat.  Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka 
mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam tiga malam Ia datang 
kepada mereka berjalan di atas air dan Ia hendak melewati mereka. 
 
Di sini, kata “betapa payahnya” adalah kata kita, yang diterjemahkan 
menjadi “disiksa”. Jadi, kita mendapat sedikit informasi lagi tentang kata 
bahasa Yunani “basanizo”. Murid-murid berada di laut di atas sebuah 
perahu dan ada angin sakal. Ini sebenarnya adalah situasi sejarah yang 
sama dengan yang kita baca dalam Matius, pasal 14, di mana perahunya 
diombang-ambingkan ombak. Jadi, perahunya terombang-ambing dan 
murid-murid memiliki dayung. Mereka mencoba mendayung dan membawa 
perahu itu ke daratan untuk menghindari badai dan laut yang berangin. 
Tetapi mereka “dengan payahnya” mendayung dan tidak dapat maju. 
Mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri 
dari ombak itu. Itulah yang ditunjukkan oleh kata kita di sini. 
 
 



Dalam 2 Petrus, pasal 2, kata yang sama digunakan untuk menceritakan 
Lot. Dikatakan dalam 2 Petrus 2:7-8: 
 
Tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus 
menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan 
yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, -- sebab orang benar ini 
tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar 
perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar 
itu tersiksa-- 
 
Di sini, kata “menderita” dan “tersiksa” adalah kata bahasa Yunani yang 
sama, yang diterjemahkan menjadi “diombang-ambingkan” dan “betapa 
payahnya”. Sekarang, kata itu diterjemahkan menjadi “menderita” dan 
“tersiksa”. Roh Lot “tersiksa” dan saya rasa orang-orang percaya yang 
sejati dapat memahami hal ini; kita telah diberi Roh Allah dan sifat yang 
baru dan kita sekarang ingin melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak 
Allah. Tetapi, Allah meninggalkan umat-Nya di dunia (setelah mereka 
diselamatkan) dan kita tinggal diantara orang-orang di dunia, di mana kita 
pernah menjadi bagian di dalamnya – kita adalah “orang-orang yang harus 
dimurkai sama seperti mereka yang lain” (Efesus 2: 3). Kita telah 
melakukan kejahatan yang besar; kita telah berbicara dengan licik; kita 
telah melakukan hal-hal licik itu, yang masih terus dilakukan oleh orang lain 
didunia. Tetapi, Allah telah mengubah kita. Saat kita pergi bekerja atau 
bersama para tetangga, mereka melakukan hal-hal yang tertulis di sini, 
yakni “perbuatan yang melanggar hukum”, karena itulah yang “pada 
dasarnya” dilakukan manusia. Mereka berbicara melawan hukum. Mereka 
dapat mengutuk dengan mulut mereka atau mereka dapat memilih 
seseorang dan mencerca serta menghancurkan orang itu dengan lidahnya. 
Sekali lagi, kita mungkin telah melakukan hal yang sama di masa lalu atau 
bergabung dengan mereka yang melakukannya. Tetapi, sekarang hal itu 
tidaklah terasa benar, dan kita merasa seperti itu karena memang hal itu 
tidak benar; hal itu bukanlah yang Allah inginkan untuk dilakukan umat-
Nya. Kita tidak boleh mencerca orang lain, sehingga kita sekarang merasa 
tidak nyaman dan sedikit putus asa serta kacau pikirannya. Ini adalah 



contoh yang kecil, tetapi ini adalah contoh dari roh kita yang adil, yang 
telah diberikan Allah, yang membuat kita “tersiksa”. Kita tidak bisa lagi 
membaur seperti kita membaur dengan dunia pada waktu sebelumnya. 
Sekali lagi, sama seperti perahu, perahu dapat tenang perjalanannya, 
tetapi saat angin datang, perahu “terombang-ambing”. Murid-murid 
biasanya dengan kokoh mendayung perahunya, tetapi saat badai datang, 
mereka “dengan payahnya” mendayung; hal itu membuat cemas; ada rasa 
tidak nyaman. Ada masalah yang tidak biasa dan inilah bagaimana asal 
mula kata kita didefinisikan. 
 
Allah menggunakan kata ini lagi dalam Wahyu, pasal 9, untuk merujuk 
pada Hari Penghakiman, hari yang telah kita lalui sejak 21 Mei 2011. Ayat 
ini membicarakan “belalang” yang melambangkan orang-orang percaya 
yang sejati, dikatakan dalam Wahyu 9:5: 
 
Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan 
hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti 
siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia. 
 
Dalam ayat ini, kita memiliki beberapa kata bahasa Yunani yang berbeda. 
Seperti yang saya katakan sebelumnya, kata kita adalah Strong #928 
dalam Wahyu 14 dan kata dalam ayat ini adalah #929. Kata ini 
mendeksripsikan “lima bulan” dan Allah menggunakan gambaran “lima 
bulan” untuk melambangkan durasi lengkap dari Hari Penghakiman, 
berapa pun lamanya Hari Penghakiman. Ada kemungkinan besar bahwa 
lamanya adalah 1.600 hari, jadi 1.600 hari dilambangkan dengan “lima 
bulan”. Jika lebih lama dari 1.600 hari, “lima bulan” ini tetap melambangkan 
durasi lengkap dari Hari Penghakiman – sama seperti “tujuh bulan” dalam 
Kitab 1 Samuel yang melambangkan durasi Masa Kesusahan Besar; 
dimana tabut Allah dirampas oleh orang Filistin dan berada di tanah Filistin 
selama tujuh bulan; periode tujuh bulan itu melambangkan periode 23 
tahun Masa Kesusahan Besar sesungguhnya. Menarik saat Allah 
memberikan dua gambaran ini (tujuh bulan untuk melambangkan Masa 
Kesusahan Besar dan lima bulan untuk melambangkan Hari 



Penghakiman). Saat kita menambahkan kedua angka ini, kita 
mendapatkan 12 bulan, yang merupakan jumlah bulan dalam setahun – 
jadi “satu tahun” penghakiman secara rohani. Sekali lagi, tujuh bulan dalam 
waktu sesungguhnya adalah 23 tahun dan lima bulan dalam waktu 
sesungguhnya yang kemungkinan besar adalah 1.600 hari (4 tahun, 4 
bulan, dan 16 hari). Tetapi, dalam gambaran yang Allah berikan, totalnya 
adalah satu tahun; dan Alkitab memang menuliskan tentang “tahun 
pengganjaran” (Yesaya 34: 8). Itu adalah “tahun” kemurkaan Allah. Sama 
seperti 8.400 hari yang jika ditambahkan dengan 1.600 hari menjadi 10.000 
hari (angka kelengkapan), tujuh bulan ditambah lima bulan juga sama 
dengan satu tahun kemurkaan – pengganjaran Allah atas dunia yang licik. 
Itulah penghakiman Allah yang lengkap. 
 
Kita juga membaca tentang kata yang diterjemahkan menjadi “disiksa”, 
mengenai dua saksi yang dibunuh dan mayatnya terletak di atas jalan raya 
kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, dalam Wahyu 
11:9-10: 
 
Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, 
melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu 
tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam 
di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan 
saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan 
bagi semua orang yang diam di atas bumi. 
 
Hal ini merujuk kembali pada periode pelayanan yang dilakukan kedua 
saksi itu dalam ayat 5-6: 
 
Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari 
mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada 
orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara 
itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan 
selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air 



untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan 
segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. 
 
Kedua saksi itu adalah gambaran Musa dan Elia; Musa melambangkan 
Hukum dan Elia melambangkan nabi-nabi. Bersama-sama, mereka 
melambangkan saksi atau kesaksian akan Firman Allah dalam gereja-
gereja dan kongregasinya selama masa kerja gereja. Dan inilah bentuk 
“penyiksaan” bagi orang-orang di bumi dan itulah yang dikatakan dalam 
Wahyu 11:10: “karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua 
orang yang diam di atas bumi.” Pernyataan ini penting bagi kita, untuk 
memahami arti kata “penyiksaan”. Bagaimana cara kedua saksi itu 
menyiksa orang-orang yang diam di atas bumi? Mereka menyiksa orang-
orang di bumi melalui pernyataan Firman Allah dan dengan mengajarkan 
Alkitab. Umat Allah membawa Firman Allah melalui gereja-gereja dan 
kongregasinya, dan Firman itu berbicara tentang dosa, penghakiman, 
keadilan, dan pesan Injil dari Firman Allah. Manusia “tersiksa” saat mereka 
mendengar tentang dosa-dosa mereka dan bahwa murka Allah tetap ada 
di atas mereka akibat dosa-dosa itu. Mereka tersiksa saat mereka 
mendengar tentang penghakiman terakhir atas dosa-dosa mereka. Inilah 
“penyiksaan” bagi manusia. Mereka tidak dianiaya secara fisik atau 
menderita secara fisik – ini adalah hal rohani yang mendatangkan 
ketidaknyamanan, kecemasan, dan kekacauan pikiran bagi orang-orang di 
dunia, yang mendengar Firman Allah dari kedua saksi itu. 
 
Ayat itu adalah bantuan besar untuk kita memahami yang Allah katakan 
dalam ayat kita dalam Wahyu 14:10: 
 
…dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-
malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. 
 
“Penyiksaan” itu berkaitan dengan mendengarkan tentang penghakiman 
dan kebenaran Firman Allah mengenai pendosa, dan hal ini mampu 
membawa “penyiksaan” untuk orang-orang fasik. 
 


