
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #23 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #23 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan melanjutkan 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. 
 
Kita telah sampai pada bagian paling akhir dari ayat ini dan terakhir kali, 
kita melihat bahwa “api dan belerang” bukanlah makna fisik – tetapi makna 
rohani. Api dan belerang keluar dari mulut Allah melalui Firman Allah. Saat 
umat Allah menyatakan pengajaran Alkitab pada Hari Penghakiman, 
mereka membawa “api dan belerang”. Alkitab sendiri mengajarkan “api dan 
belerang” karena itulah yang dinyatakan Firman Allah untuk Hari 
Penghakiman. 
 
Yang ingin kita lihat pada pembahasan ini adalah bahwa pendosa (mereka 
yang menyembah binatang) disiksa dengan “api dan belerang”. Kita tahu, 
dari Wahyu, pasal 9, bahwa “penyiksaan” terjadi selama lima bulan 
perumpamaan, yang malambangkan durasi Hari Penghakiman – yang 
kemungkinan besar berlangsung selama 1.600 hari. Hal ini dilakukan “di 
depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba.” 
Sudah jelas siapa yang dimaksud dalam frasa “di depan mata Anak 
Domba”, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Domba Allah. Alkitab 
menuliskan dengan sangat jelas tentang hal itu dan ada banyak referensi 
mengenai Kristus sebagai Anak Domba Allah. Misalnya, jika kita kembali 
ke Wahyu, pasal 5, dikatakan dalam Wahyu 5:5-9: 
 
Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku: "Jangan engkau 
menangis! Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah 



menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 
ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan 
keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak 
Domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah 
ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah Anak 
Domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di 
atas takhta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah 
keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak 
Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, 
penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka 
menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima 
gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah 
disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah 
dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 
 
Jelas bahwa Anak Domba adalah Tuhan Yesus Kristus yang 
mengorbankan diri-Nya sebelum dunia dijadikan. Anak Domba, menurut 
Wahyu 13:8, disembelih sebelum dunia diciptakan. Dialah yang 
mendapatkan semua pujian, keagungan, dan kemuliaan dalam Wahyu, 
pasal 5, karena Dia telah menebus dan menyelamatkan umat-Nya. Anak 
Domba adalah Penyelamat, seperti yang diserukan oleh Yohanes 
Pembaptis: “Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.” 
 
Tetapi, Anak Domba juga merupakan Hakim atas seluruh bumi. Allah telah 
memberi-Nya penghakiman dan sekarang Dia duduk di atas takhta 
penghakiman-Nya. Alkitab mengatakan, mengenai orang-orang percaya 
yang sejati, dalam 2 Korintus 5:10: “Sebab kita semua harus menghadap 
takhta pengadilan Kristus.” Kita semua harus “dinyatakan” (bahwa kita 
adalah anak-anak Allah) dan itulah yang terjadi saat ini. Itulah salah satu 
alasan Allah meninggalkan umat-Nya di bumi pada Hari Penghakiman. 
Alasannya adalah untuk “menyatakan” dan untuk menunjukkan hal-hal 
yang terjadi sebelum dunia dijadikan, karena kita ada “di dalam-Nya” saat 
Dia membayar dosa-dosa kita pada saat itu. 
 



Mengenai Wahyu 14:10, kita tahu bahwa Allah menghakimi dunia pada 
saat ini. Dengan demikian, penyiksaan mereka dengan “api dan belerang” 
dilakukan di hadapan-Nya (di depan mata Anak Domba). Tetapi, ayat itu 
juga mengatakan bahwa hal ini dilakukan di depan mata malaikat-malaikat 
kudus”. Kita harus memikirkan hal itu. Apa yang Allah maksud dengan 
“malaikat-malaikat kudus”? Kita tahu bahwa kata bahasa Yunani “angelos” 
atau “angelon” (dalam bentuk jamak) adalah kata yang juga dapat 
diterjemahkan menjadi “utusan”. Mari kita lihat beberapa ayat. Ayat yang 
pertama adalah Lukas 7:24: 
 
Setelah suruhan Yohanes itu pergi… 
 
Kata “suruhan” adalah kata bahasa Yunani “angelon”, yang merupakan 
kata yang sama, yang diterjemahkan menjadi “malaikat-malaikat” dalam 
ayat kita. 
 
Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada 
orang banyak itu tentang Yohanes… 
 
Yohanes telah mengirimkan beberapa utusan atau suruhan atau 
pengikutnya pada Yesus untuk bertanya pada-Nya, “Engkaukah yang akan 
datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?” Mereka adalah 
orang-orang; mereka adalah pengikut nabi Yohanes dan hal-hal yang dia 
ajarkan. Dan, kata bahasa Yunani itu adalah kata yang sama, yang 
diterjemahkan menjadi “malaikat-malaikat” dalam Wahyu 14:10: 
 
Juga, dikatakan dalam Lukas 9:51-52: 
 
Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan 
pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa 
utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang 
Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi-Nya. 
 



Tuhan Yesus mengirim “beberapa utusan”, dan kata ini adalah kata yang 
sama, yang diterjemahkan menjadi “malaikat-malaikat”. Mereka adalah 
umat Kristus atau pengikut Kristus. Mereka “dikirim” untuk melakukan 
pekerjaan tertentu dan, dengan demikian, mereka adalah utusan-Nya. 
Kapan pun Allah mengirimkan umat-Nya untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan, umat-Nya melakukan peran atau kewajibannya sebagai 
seorang utusan. Saat Allah mengirimkan Injil ke dunia dengan “Perintah 
untuk Memberitakan Injil” untuk menginjili dunia selama hari keselamatan, 
umat Allah pergi sebagai “utusan-utusan Injil”. 
 
Dalam Yohanes, pasal 1, kita membaca tentang Natanael, yang bertemu 
dengan Tuhan Yesus Kristus. Natanael merasa yakin setelah berbicara 
sebentar dengan Yesus bahwa Dia adalah Mesias. Dikatakan dalam 
Yohanes 1:49-51: 
 
Kata Natanael kepada-Nya: "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang 
Israel!" Yesus menjawab, kata-Nya: "Karena Aku berkata kepadamu: Aku 
melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan 
melihat hal-hal yang lebih besar dari pada itu." Lalu kata Yesus kepadanya: 
"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit 
terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." 
 
Sekarang, sambil kita memikirkan hal ini, kita harus menyadari bahwa hal 
ini tidak pernah terjadi pada “malaikat-malaikat”. Tidak tertulis dalam 
Perjanjian Baru pernyataan bahwa malaikat-malaikat turun naik kepada 
Kristus, dengan umat Allah sebagai saksinya. Tidak – hal ini tidak pernah 
terjadi. Hanya saat kita melihatnya dari sudut pandang Allah yang 
menyelamatkan para pendosa, kita dapat memahami yang Tuhan Yesus 
katakan pada Natanael: “Sesungguhnya engkau akan melihat langit 
terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik”, atau “utusan-utusan” Allah 
naik turun. Saat Allah menyelamatkan salah satu orang-orang pilihan-Nya 
pada kehidupan orang itu, dalam sekejap, orang itu dipindahkan ke tempat 
di sorga, didudukkan dalam Kristus Yesus. Inilah makna dari pernyataan 
“malaikat-malaikat Allah turun naik” melalui keselamatan. Mereka tidak 



pergi ke mana pun secara fisik atau secara harfiah. Mereka mendengar Injil 
dan Allah menyelamatkan mereka, tetapi dari luar tidak terlihat apa pun 
yang terjadi; mereka masih melakukan pekerjaan mereka. Tentu saja, 
efeknya akan perlahan-lahan terlihat dalam hidup mereka dan mereka 
akan melakukan kehendak Allah. Tetapi, secara rohani mereka “naik” 
sebagai seorang utusan Allah dan “turun kepada Anak Manusia”. Apakah 
arti “turun”? Saat Allah menyelamatkan seseorang di masa lalu, orang itu 
dengan segera ditugaskan untuk menyebarkan Firman Allah dan menjadi 
utusan Injil. Pesan yang sama, yang menyelamatkan Saudara bukanlah 
pesan untuk disimpan sendirian, tetapi Saudara harus menyebarkannya ke 
dunia melalui Injil dengan cara apa pun untuk menyampaikannya. Jadi, 
saat orang-orang diselamatkan, mereka naik secara rohani. Allah, seperti 
sebelumnya, dengan segera mengirimkan mereka kembali ke dunia untuk 
memenuhi kehendak-Nya dalam melakukan tugas sebagai seorang utusan 
Firman-Nya. 
 
Jadi, dalam bagian ini, “malaikat-malaikat Allah” adalah orang-orang 
percaya yang sejati; mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, yang 
ditugaskan untuk membawa Firman Allah. Ini adalah “pesan” yang harus 
mereka bawa pada orang lain – pada keluarga mereka, teman mereka, dan 
siapa pun yang mungkin mereka temui di dunia. 
 
Saat kita membaca dalam Wahyu 14, ini adalah saat Kristus datang 
menghakimi. Kita juga menemukan dalam Matius 25:31-32: 
 
"Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 
bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta 
kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya 
dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti 
gembala memisahkan domba dari kambing. 
 
Di sini, Kristus datang dengan “semua malaikat”. Pada ayat ini, ada 
kemungkinan bahwa malaikat ini merujuk pada malaikat sesungguhnya. 
Allah memang memiliki makhluk yang Dia ciptakan, yang disebut “malaikat” 



–  yang disebut-Nya sebagai “roh-roh yang melayani mereka yang harus 
memperoleh keselamatan”, sesuai yang dikatakan dalam Ibrani, pasal 1. 
Apakah mereka akan muncul? Yah, saat kita membaca bahwa Tuhan 
Yesus datang, siapa yang datang bersama-Nya berulang kali? Siapa yang 
bersama-Nya? Apakah malaikat-malaikat? Mari kita lihat dalam Wahyu, 
pasal 19, yang berbicara tentang Kristus sebagai Hakim. Dikatakan dalam 
Wahyu 19:11: 
 
Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan 
Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia 
menghakimi dan berperang dengan adil. 
 
Kemudian, dikatakan dalam Wahyu 19:13-15: 
 
Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya 
ialah: "Firman Allah." Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; 
mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih 
bersih. Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 
memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan 
gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu 
kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa. 
 
Kristus muncul bersama “pasukan yang di sorga”, yang “memakai lenan 
halus yang putih bersih”. Allah menjelaskan orang-orang yang memakai 
“lenan halus yang putih bersih” sebelumnya, saat Dia berbicara tentang 
pengantin Kristus dalam Wahyu 19:8: 
 
Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang 
berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu adalah perbuatan-
perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.) 
 
Mereka adalah orang-orang kudus, bukan malaikat-malaikat. Malaikat-
malaikat tidak pernah jatuh ke dalam dosa (malaikat yang masih berada di 
sorga) dan mereka tidak harus menutupi dosa-dosa mereka karena 



mereka tidak pernah berbuat dosa. Hanya pendosa yang telah ditebus dan 
dicuci dengan darah Kristuslah yang diberikan “lenan halus yang putih 
bersih” untuk dipakai; itulah “perbuatan-perbuatan  yang benar dari orang-
orang kudus” yang datang dari perbuatan Kristus yang benar, saat Dia 
membayar dosa-dosa mereka melalui api pembaptisan dan melenyapkan 
dosa-dosa dari pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang 
menghakimi dunia bersama Kristus – Dia datang bersama orang-orang 
yang kudus: “Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka 
menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih.” 
 
Hal ini juga dikatakan dalam Yudas 1:14-15: 
 
Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah 
bernubuat, katanya: "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu 
orang kudus-Nya, hendak menghakimi semua orang… 
 
Tuhan datang menghakimi dengan “beribu-ribu orang kudus-Nya”, dan 
“beribu-ribu” melambangkan kelengkapan (semua) orang-orang kudus-
Nya. Jadi, saat kita membaca – seperti yang kita baca dalam Matius 25:31, 
bahwa Kristus datang dengan “malaikat-malaikat”-Nya atau seperti yang 
kita baca dalam Wahyu 14:10 bahwa cawan Allah diberikan pada orang 
fasik yang disiksa dengan api dan belerang “di depan mata malaikat-
malaikat kudus”; utusan-utusan kudus ini merujuk pada umat Allah. 
 
Sebenarnya, kata “kudus” adalah “hagios”, Strong #40, dan kata ini 
diterjemahkan menjadi “orang-orang yang kudus” dalam Yudas dan di 
tempat lain. Jadi “kudus” dan “orang-orang yang kudus” adalah kata yang 
sama. Jadi, mereka adalah “orang-orang yang kudus” atau “malaikat-
malaikat kudus”. Mereka adalah umat Allah dan Tuhan Yesus datang 
dengan beribu-ribu “orang kudus”-Nya atau utusan kudus-Nya, semua 
orang-orang pilihan-Nya. Jadi, kita dapat melihat alasan mengapa 
penghakiman atas orang fasik dilakukan di depan mata malaikat-malaikat 
kudus dan di depan mata Allah. Allah hadir di mana-mana, jadi di mana 
pun penghakiman dilakukan, Allah akan selalu hadir. 



 
Allah telah meninggalkan banyak umat-Nya untuk tinggal dan hidup di 
dunia pada Hari Penghakiman. Dia meninggalkan kebanyakan dari mereka 
karena mereka termasuk dalam sejumlah orang banyak yang 
menyelesaikan program keselamatan-Nya. Mayoritas dari orang yang 
diselamatkan Allah sepanjang sejarah itu sekarang masih hidup. Mungkin 
Allah menyelamatkan beberapa juta orang sepanjang sejarah dan 
kemudian Dia menyelamatkan yang paling banyak pada saat terakhir. Dan, 
dia menyelamatkan berjuta-juta dalam “sedikit waktu lagi” dari Masa 
Kesusahan Besar saat populasi dunia telah berkembang menjadi miliaran 
orang untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia. Allah menyelamatkan 
sejumlah orang banyak dari semua suku dan bangsa dan bahasa. Dengan 
demikian, mayoritas orang-orang pilihan Allah masih hidup di bumi 
sekarang ini. Tetapi, tertulis bahwa semua orang-orang pilihan Allah 
datang dengan Kristus untuk menghakimi karena semua orang pilihan-Nya 
telah diselamatkan. Hal ini memungkinkan Allah untuk menutup pintu 
sorga, untuk memadamkan terang Injil dan untuk mengakhiri program 
keselamatan-Nya. Semua orang pilihan-Nya sudah diselamatkan sehingga 
mereka semua adalah senjata di tangan-Nya untuk “menghancurkan” 
orang-orang di bumi yang tidak diselamatkan. 
 
Seperti yang dikatakan di sini, hal ini dilakukan “di depan mata malaikat-
malaikat kudus”, dan hal itu mengingatkan kita dengan hal yang kita baca 
dalam Mazmur 37. Ada beberapa ayat dalam Mazmur ini, tetapi saya 
hanya akan membacakan salah satunya yang benar-benar berkaitan 
dengan hal ini. Dikatakan dalam Mazmur 37:34: 
 
Nantikanlah TUHAN dan tetap ikutilah jalan-Nya, maka Ia akan 
mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat 
orang-orang fasik dilenyapkan. 
 
Saudara akan melihatnya. Di sini, Allah memberitahu umat-Nya untuk 
“menantikan TUHAN”, dan kita telah mempelajari bahwa hal ini sangatlah 
penting selama masa “setelah Kesusahan Besar”. Itu adalah suatu 



kebutuhan yang penting karena Alkitab mengatakan, “Kalau kamu tetap 
bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu". Kita harus menunggu Tuhan 
selama periode pencobaan dan pengujian ini, selama Allah menuangkan 
murka-Nya atas dunia yang tidak diselamatkan. Dan kita telah melihat 
bahwa orang-orang fasik “dilenyapkan” saat Allah menutup pintu sorga. 
Tindakan “melenyapkan” orang-orang fasik di dunia ini sama seperti 
tindakan “membelah tabir Bait Suci menjadi dua” saat Dia melenyapkan 
bangsa Israel. Itu adalah tindakan yang dilakukan Allah dan dengan satu 
hantaman, Dia menutup pintu rohani itu dan “melenyapkan” semua orang-
orang di bumi yang tidak diselamatkan. Kita adalah saksinya. Karena hal-
hal ini berasal dari Firman Allah dan Allah mengungkap informasi tentang 
“penghakiman Allah yang adil” pada Hari Kemurkaan, kita sedang 
melihatnya dengan mata iman kita. Kita sedang melihatnya dan hal itu 
sedang dilakukan di depan mata kita. 


