
Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

mempelajari Pemahaman No. 46 dari kitab Wahyu, pasal 14 dan 

kita akan membaca Wahyu 14: 17-19: 

 

Dan seorang malaikat lain keluar dari Bait Suci yang di sorga; 

juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain 

datang dari mezbah; ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan 

suara nyaring pada malaikat yang memegang sabit tajam itu, 

katanya: "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah 

buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah 

masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, 

dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya 

ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. 

 Saya akan berhenti membaca di situ. Kita diberitahu bahwa 

ini adalah "seorang malaikat lain" atau seorang utusan lain. Yang 

pertama yang keluar dari bait suci, dalam ayat 15, berseru 



dengan suara nyaring pada Dia yang duduk di atas awan itu, 

"Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah."  Utusan itu adalah Tuhan 

Yesus Kristus dan Dia yang duduk di atas awan, seorang seperti 

Anak Manusia, juga adalah Kristus. Ini adalah Allah yang 

mengeluarkan perintah dalam KeAllahan dan itu adalah situasi 

yang sama di sini dalam Wahyu 14: 17 dan 18: 

 

Dan seorang malaikat lain keluar dari Bait Suci yang di sorga; 

juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain 

datang dari mezbah; ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan 

suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, 

katanya: "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah 

buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah 

masak." 

 Semua rujukan pada "malaikat" ini mengacu pada Allah 

sendiri.  Kita bisa tahu bahwa salah satu malaikat yang 

memerintahkan malaikat lain untuk mengayunkan sabit dan 



mengumpulkan buah-buah pohon anggur di bumi adalah Allah 

karena Ia memberikan sebuah perintah; hanya Allahlah yang 

memegang kendali dan memiliki otoritas penuh atas 

penghakiman atas dunia ini. Malaikat tidak memiliki otoritas 

semacam itu. Mereka tidak memiliki kuasa semacam itu. Hanya 

Allah yang memiliki otoritas dan kuasa seperti itu. 

 

 Kemudian pada ayat 18, dikatakan bahwa "seorang malaikat 

lain datang dari mezbah; ia berkuasa atas api.”   Karena utusan 

ini keluar dari mezbah, ayat ini mengacu pada Yesus karena 

mezbah adalah sebuah lambang dari Tuhan Yesus Kristus. Kata 

Yunani yang diterjemahkan sebagai "mezbah" dalam Perjanjian 

Baru adalah Strong # 2380 dan kata ini berasal dari kata Yunani 

yang diterjemahkan sebagai "korban" (yaitu Strong # 2379); 

mezbah dan korban yang ditempatkan pada mezbah benar-benar 

identik satu sama lain.  Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Domba 

Allah dan korban Allah. Kita memahami bahwa Kristus adalah 

korban, namun Ia juga dilambangkan dengan mezbah di mana 



korban diletakkan di atasnya. Dikatakan dalam Ibrani 13:10: 

 

Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani 

kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya 

 

 Kita, umat Allah, memiliki sebuah "mezbah". Kristus adalah 

"mezbah” kita dan itu adalah mezbah yang kita lihat dalam 

Wahyu 6: 9: 

 

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku 

melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh 

oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka 

miliki 

 

 Mengapa mereka berada di bawah mezbah? Itu karena 

mereka dilindungi oleh darah Kristus. Domba diletakkan di atas 

mezbah dan imam membunuh hewan kurban dan darah menetes 



di atas mezbah. Umat Allah ada "di bawah mezbah" dan ini 

berarti  bahwa mereka berada di bawah darah Kristus. Darah 

Kristus telah membasuh dosa kita dan menyucikan kita dari 

segala kejahatan, sehingga kita berada di bawah Dia atau di 

bawah mezbah. 

 

Dikatakan dalam Wahyu 8: 3-5:  

 

Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat 

mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya 

diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-

sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di 

hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama 

dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke 

hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, 

mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke 



bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa 

bumi 

 

 Ini adalah bahasa awal yang menggambarkan penghakiman 

Allah atas "sepertiga bagian" dalam ayat-ayat berikutnya. Murka 

Allah digambarkan oleh bara api ketika pedupaan itu dipenuhi 

dengan api dari mezbah. Mezbah diidentifikasikan dengan api. 

Korban itu akan diletakkan di atas mezbah; korban itu akan 

dibunuh dan dibakar. Ini adalah gambaran murka Allah. Allah 

sendiri dikatakan sebagai "api yang menghanguskan" dan hewan 

kurban akan dibakar oleh api di atas mezbah. 

 

 Itulah sebabnya mengapa kita menemukan bahasa ini, 

dalam Wahyu 14:18, tentang malaikat ini: 

 

seorang malaikat lain datang dari mezbah. . . 

 



 Semua malaikat yang telah kita baca adalah Kristus, 

sehingga kita yakin bahwa malaikat ini, juga, adalah Kristus, 

namun kenyataan bahwa Ia keluar dari mezbah meneguhkan 

pengertian kita karena mezbah sepenuhnya diidentifikasikan 

dengan Kristus. Kemudian selanjutnya dikatakan, dalam Wahyu 

14:18: 

 

. . . ia berkuasa atas api. . . 

. 

 Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai "kuasa" adalah 

"exousia", Strong # 1849, dan dapat diterjemahkan dengan baik 

sebagai "kuasa" atau "otoritas". Jadi utusan itu memiliki otoritas 

atas api dan ini benar-benar memastikan bahwa utusan ini adalah 

Tuhan Yesus. Utusan ini keluar dari mezbah karena Kristus 

adalah Anak Domba yang disembelih sejak penciptaan - Ia sudah 

mati untuk dosa-dosa umat-Nya sebelum dunia ini diciptakan dan 

seolah-olah Ia dibaringkan di atas mezbah dan dibunuh. Allah 

membunuh-Nya dan api murka Allah membakar-Nya. Kemudian, 



Ia bangkit dari antara orang mati. Ia menang atas maut. Ia adalah 

korban yang kembali pada kehidupan dan, karena itu, Allah 

memberi Dia semua kekuasaan dan semua otoritas atas semua 

hal-hal di dalam surga dan di bumi. Dan Ia memiliki otoritas atas 

api. Ia mendapat kemenangan atas murka Allah karena Ia telah 

bangkit dari orang mati. Allah memberitahu kita tentang otoritas 

yang dipercayakan pada Sang Anak, dalam Yohanes 5: 26 dan 

27: 

 

Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya 

sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup 

dalam diri-Nya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepada-

Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia 

 Allah memberi wewenang dan ini adalah kata Yunani 

“exousia” yang sama, yang diterjemahkan sebagai "kuasa".  Allah 

memberi Dia kuasa untuk menghakimi dan "api" dalam Alkitab 

mengidentifikasi dengan murka atau penghakiman Allah, sama 



seperti yang kita baca dalam 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. 

 

 Sekali lagi, murka Allah berkaitan secara erat dengan "api". 

Alkitab berbicara tentang Kristus yang datang "...didalam api yang 

bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka 

yang tidak mau mengenal Allah…" (2 Tesalonika 1:7-8). Jadi 

"malaikat" ini adalah Tuhan Yesus dan Ia memiliki otoritas atas 

"api". 

 

 Saya hanya ingin menyebutkan satu hal lain tentang  "api" 

sebelum kita melanjutkan, dalam kaitannya dengan Wahyu, pasal 

10. Pasal ini merupakan pasal yang ada di tengah-tengah "tiga 

celaka", seperti yang dikatakan Allah, “Celaka, celaka, celakalah 



mereka yang diam di atas bumi" pada akhir Wahyu pasal 8. 

Empat sangkakala pertama diidentifikasikan dengan 

penghakiman terhadap gereja-gereja dan jemaat dan tiga 

sangkakala terakhir diidentifikasikan dengan penghakiman atas 

seluruh dunia. Setiap "celaka" berkaitan dengan tiga sangkakala 

terakhir - sangkakala kelima, keenam dan ketujuh. Wahyu, pasal 

9 berbicara tentang "celaka" Hari Penghakiman dan kemudian 

ada "masa jeda" di antara Wahyu pasal 9 dan Wahyu pasal 10. 

Hal ini dilakukan-Nya di tengah-tengah penjelasan-Nya tentang 

celaka-celaka ini. Kemudian dalam Wahyu pasal 11, Ia akan 

berbicara tentang "celaka kedua" yang sudah berlalu dan "celaka 

ketiga" datang dengan cepat. Jadi kita bertanya-tanya, mengapa 

Wahyu pasal 10 ada ditengah celaka-celaka itu? Kita telah 

membahas pasal ini dan kita melihat bahwa rencana Allah adalah 

untuk mendeklarasikan penghakiman-Nya, di mana Ia 

mengatakan di ayat terakhir, dalam Wahyu 10:11: 

 

Maka ia berkata kepadaku: "Engkau harus bernubuat lagi kepada 



banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. 

 

 

Kita telah membahas hal ini dengan saksama dan kita menyadari 

bahwa ini adalah perintah Allah pada umat-Nya di Hari 

Penghakiman untuk menyatakan informasi yang datang dari 

Firman Allah. Ini akan menjadi informasi yang mendatangkan 

“kepahitan hati”, dan tidak akan menjadi sumur air hidup dimana 

orang mungkin mendengar dan diselamatkan. Sebaliknya, kabar 

yang disampaikan adalah tentang kejatuhan Babel dan informasi 

bahwa dunia berada di bawah penghakiman.  

 

 Saya ingin menyebutkan bahwa ketika kita melihat kata "api" 

dalam Wahyu, pasal 14, saya melihat rujukan ke sesuatu yang 

menarik yang saya tidak lihat sebelumnya di Wahyu 10: 1: 

 

Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, 

berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya dan 



mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. 

 

 Kita tidak bisa datang pada kesimpulan lain selain bahwa ini 

ialah Tuhan Yesus, terutama karena kita melihat begitu banyak 

"malaikat" muncul dalam Wahyu pasal 14. Di sini, dalam Wahyu 

10: 1 "malaikat lain yang kuat" dilihat oleh Rasul Yohanes. Ketika 

kita membaca ada "pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya 

sama seperti matahari” kita tahu bahwa Allah mengidentifikasikan 

diri-Nya dengan "matahari". Didalam Alkitab hanya Kristus yang 

dilambangkan dengan "matahari di langit", secara rohani, dan ini 

membuktikan bahwa Allah mengacu pada diri-Nya sebagai 

"malaikat" atau dalam ayat ini, "malaikat yang kuat". 

 Juga dikatakan pada akhir ayat ini bahwa kakinya "bagaikan 

tiang api". Kita melihat bagaimana Kristus melintasi api 

penghakiman ketika kita membahas ayat ini sebelumnya dan 

itulah sebabnya saya mengatakan mengapa ayat itu 

menggambarkan kaki-Nya bagaikan pilar api. Namun sekarang 

kita melihat jauh lebih jelas bahwa adalah rencana Allah untuk 



mengirimkan umat-Nya untuk menuai panen di Hari 

Penghakiman, yang selaras dengan apa yang diperintahkan 

dalam Wahyu 10:11, "Engkau harus bernubuat lagi," dan selaras 

dengan Yeremia 50 dan perintah untuk "kabarkanlah, janganlah 

sembunyikan” (Yeremia 50:2) tentang kejatuhan Babel. Pada 

awal pasal ini kita membaca tentang kaki Tuhan Yesus Kristus 

yang bagaikan "tiang api" dan apa yang seharusnya saya pikirkan 

ketika mempelajari hal ini ialah bahwa Allah berbicara tentang 

kaki-Nya untuk mengidentifikasikannya dengan umat pilihan-Nya.  

Ingatlah apa yang dikatakan dalam Roma 10:15: 

 

Dan bagaimanakah mereka itu hendak memberitakan, jikalau 

tiada disuruh? Seperti yang tersurat: Alangkah eloknya segala 

tapak kaki orang yang membawa kabar kesukaan dari hal yang 

baik (dikutip dari Alkitab Terjemahan Lama) 

 

 Kita memahami hal itu. Betapa indahnya tapak kaki umat 

Allah yang membawa Injil dan menabur benih di dalam dunia, 



namun ayat ini diambil dari sebuah ayat di Yesaya 52: 7: 

 

Bagaimana elok di atas gunung-gunung kaki orang yang 

memberitahu barang yang baik, yang memperdengarkan 

assalam, yaitu orang yang membawa kabar baik, yang 

memperdengarkan assalam, yaitu orang yang berkata kepada 

Sion begini: Allahmu juga Raja (dikutip dari Alkitab Terjemahan 

Lama) 

 

 Penggunaan kata-kata dari ayat-ayat ini sangat mirip. 

Yesaya 52:7 berbicara tentang Allah sendiri yang membawa 

kabar baik dan tentang kaki-Nya yang elok. Roma 10:15 

berbicara tentang kaki umat-Nya yang diutus untuk mengabarkan 

Injil kedunia. Makna dari kedua ayat ini identik karena orang-

orang yang membawa Injil ke dunia adalah tubuh Kristus; kita 

secara rohani merupakan bagian dari tubuh-Nya. Ia adalah 

kepala dan kita disamakan dengan kaki. Ketika Allah 

mengirimkan Injil ke dalam  dunia, Ia mengirim umat-Nya untuk 



membawa Firman, sebagai utusan-utusan Injil. Namun, pada saat 

yang sama, Allah dapat melihatnya seolah-olah Kristus adalah 

Dia yang pergi dan menyampaikan hal-hal ini. 

 

 Alkitab mendorong umatNya untuk menyampaikan pesan 

perdaimainan sebagai alat untuk menyelamatkan orang-orang 

pilihan-Nya. Demikian juga tentang pesan Hari Penghakiman. 

Jadi sangatlah tepat, dalam Wahyu pasal 10, bahwa Allah akan 

mengamanatkan pada kita untuk tujuan yang lain (bukan Amanat 

Agung yang membawa Injil keselamatan), tetapi untuk membawa 

pesan Injil yang menyatakan penghakiman Allah. Ini adalah 

pesan yang mendatangkan  "kepahitan hati", namun kita 

diperintahkan untuk bernubuat lagi. Allah menunjukkan pada kita 

dalam Wahyu pasal 10, tentang malaikat yang kuat, yaitu Tuhan 

Yesus, yang memiliki "buku kecil yang terbuka."  Kitab ini sudah 

terbuka dan kita membaca tentang kaki-Nya yang bagaikan "tiang 

api". Ini melambangkan orang-orang percaya sejati yang akan 

membawa pesan tentang murka dan hukuman Allah ke dalam 



dunia. Dan, karena tidak ada keselamatan lagi, yang tersisa 

hanyalah pesan yang berapi-api. Ini adalah sebuah pesan 

penghakiman. 

 


