
 
WAH 10:1. MALAIKAT YANG HERAN. 

1a. Siapakah malaikat ini? 
1. Datang dan tinggal di Surga, ini go-
longan yang baik, yang jahat tem-
patnya bukan di Surga. 
2. Yang memegang buku yang heran 
itu, hanya Anak Domba yang bisa me-
megangnya Mat 5:3-5. 
3. Ciri2nya seperti dalam Wah 1, kuat 
sekali. 
4. Punya 2 saksi Wah 11:3.  
Siapa yang dapat berbuat demikian? 
Inilah Anak Domba Allah. 
1b. Sangat kuat, lebih dari iblis. Me-
ngapa dikatakan kuat, bukan baik, ga-
gah, indah, pintar dll ? Sebab ada mu-
suhNya dan ia akan mengalahkannya. 
Ini yang terpenting. 
1c. Berpakaian awan. Kemuliaan ilahi 
tampak seperti awan Mat 17:5. Awan 
itu cerita tentang ke-muliaan dan 
hadirat Tuhan istimewa pada waktu 
kedatanganNya Mat 24:30 Mark 13:26 
dll. Putra Manusia Yesus menunggu 
hari ini . Ibr 12:2. 

Ia rela korban sampai mati untuk 
menyelematkan dan menyempurnakan 
Gereja dalam kesucian lalu pada keda-
tanganNya dibawa ke Sorga dalam 
kemuliaan. Orang yang berharap hal ini 
mau menyucikan dirinya dan masuk 
dalam kemuliaanNya waktu kedatang-
anNya 1Yoh 3:2-3. 
Putra Manusia Yesus berpakaian awan 
= pasti datang kembali. 
1d. Pelangi = tanda bahwa tidak ada 
lagi hukuman air bah seperti zaman 
Nuh Kej 9:13-16. Begitu pelangi di atas 
tahta Allah Yeh 1:28/ Wah 4:3 dan di 
atas kepala Tuhan Yesus Wah 10:1 
adalah tanda rohani bahwa tidak ada 
lagi hu-kuman atas dosa (tidak ada 
dosa, iblis dan semua akibatnya), hanya 
ada ke-sucian dan sukacita dalam hidup 
kekal dalam Surga Bumi Baru Wah 
21:4/ 22:3. 
1e. dan wajahnya seperti matahari = 
Wah 1:6. Matahari = hidup benar 
seperti Allah Ams 4:8. Begitulah Tuhan 
Yesus menang sampai mutlak, juga 
GerejaNya. Semua yang jahat binasa 
dalam Neraka Yhz 5:9 2Tes 2:8 tetapi 
yang tumbuh dalam kebenaran akan 
tumbuh seperti Kristus. 
1f. Kakinya seperti tiang dari api = 
Wah 1:15, Tetap benar bahkan me-
ningkat sampai seperti Kristus. Lebih2 
akhir zaman akan masuk api penco-
baan Zak 13:9. Allah itu api yang meng-
hanguskan bagi yang tidak bertobat Bil 
11:1, tetapi bagi yang taat, dimurnikan 
sampai seperti Kristus 1Pet 4:12-13. 

Tahan uji dan sabar seperti Ayub 
Yak 5:8-11 hidup benar seperti 
Abraham yang sudah lulus, juga Ayub 
dan kita, kalau terus lulus bisa tumbuh 
sampai sempurna. 
 
WAH 10:2. MALAEKAT YANG BERDIRI  

DI DARAT DAN DI LAUT. 

WAH 10:2a. dan ia mempunyai di 
tangannya sebuah buku kecil yang 

terbuka. 
Ini sama seperti Wah 5:5 sebab malai-
kat ini adalah Tuhan Yesus, dan hanya 
Dia yang bisa mengambil, memegang 
dan membukanya. Di sini sudah ter-
buka, berarti saatnya adalah sesudah 
Wah 5:5. 
Ini sama seperti Yeh 2:9-10 yang juga 
disuruh memakannya seperti Yohanes, 
sehingga Yohanes bisa mengerti, 
dipersiapkan dan bisa menubuatkan 
isinya. 

WAH 10:2b. Dan ia meletakkan kaki 
kanannya di laut, dan kaki kirinya 

di darat. 
Menang di 2 tempat. Dari laut keluar 
Antikris dan dari darat nabi palsu Wah 
13:1,11, Tuhan sudah menang atas 2 
tempat ini, juga kita. Tanpa Tuhan, 
orang akan kalah dalam menghadapi 
Antikris dan nabi palsu. Juga di dalam 
dan di luar Yeh 7:15 Rat 1:20 dan 
dibinasakan Antikris Wah 13:7. 
 
WAHYU 10:3-4. TUJUH GURUH YANG 
DIMETERAIKAN DAN TIDAK DITULIS. 

3a. dan berteriak dengan suara yang 
nyaring seperti seekor singa yang 
mengaum.  
Tuhan Yesus dan iblis diumpamakan 
seperti singa, tetapi Putra manusia Ye-
sus menang atas iblis, dosa dan maut, 
dan semua itu untuk kita (Dia sendiri 
adalah Allah yang Mahakuasa sudah 
menang kekal, tidak perlu). Sebab itu 
jangan kita takut pada iblis, sebab 
Singa Yehuda itu ada dalam kita Rom 
8:37, 1Yoh 4:4; 5:4. Miliki kata2 iman 
yang nyaring Rom 10:8, 1Pet 4:11 pasti 
genap Luk 1:37; 21:32-33. Jangan ber-
kata sia2 (takut, kuatir, putus asa dll), 
itu akan jadi Ay 3:25-26. 
3b. Karena keras, bunyinya seperti gu-
ruh tetapi orang2 tertentu bisa me-
ngerti Yoh 12:28-29, Kis 9:7; 22:9. 
Sekalipun dengar tidak bisa mengerti 
kecuali Tuhan memberikan pengertian 
itu Mat 13:11. Tetapi kata2 ini harus 
dimeteraikan seperti Dan 12:4. Me-
ngapa disembunyikan? Ini menjadi ra-
hasia yang tetap tersembunyi bagi Ge-
reja. Lebih2 tentang akhir zaman, supa-
ya kita selalu berjalan dengan iman dan 
taat dipimpin Roh, pasti jalan kita 
betul, meskipun tidak mengerti. 

WAHYU 10:4. MEMETERAIKAN 
KETUJUH GURUH 

WAH 10:4a. Ketika ke-7 guruh itu 
mengucapkan suaranya. 

Saya baru hendak menuliskannya, lalu 
saya mendengar suatu suara keluar 

dari Surga berkata kepada saya. 
Ini rahasia sesudah buku kecil terbuka 
dalam Wah 5. Sebab itu inilah rahasia 
tentang penamatan rencana Allah, 
penting! 
Yohanes mengerti, Allah sumbernya, 
iblis tidak mengerti sebab Tuhan tidak 
memberi kepada iblis. 
 

WAH 10:4b. Meteraikanlah hal2 yang 
dikatakan ke-7 guruh itu, dan jangan 

menuliskannya. 
Heran, semua rahasia dibuka tetapi ini 
tidak boleh ditulis dan harus dimete-
raikan. Ini jadi ujian bagi kita/ Gereja. 
Tetapi yang cinta Tuhan, lekat pada 
Pokok, dengan iman taat dipimpin Roh 
akan tetap dapat berjalan dengan 
betul. 

Orang yang main2, mendua, di jalan 
lebar akan bingung, kacau dan tersesat, 
bahkan ber-sungut2 dan jatuh seperti 
Ny. Ayub. Tetapi Abraham dan Ayub 
sekalipun gelap total, tidak mengerti, 
tetap lulus bahkan menjadi sempurna. 
Ibr 11:19, Ay 13:15.  Kalau bertemu ka-
sus2 yang tertutup dan gelap  ingat 7 
guruh ini. 
 
WAH 10:5. MALAEKAT YANG BERDIRI 

DI LAUT DAN BUMI. 
WAH 10:5a. Adapun malaekat yang 

saya lihat berdiri di laut dan di darah 
itu, 

Kaki api dari Kristus yang di laut dan di 
daratitu menghancurkan iblis dan An-
tikris. Setiap kali mereka mau muncul, 
dilawan, ditekan dan dikalahkan Kris-
tus, yaitu oleh Gereja dan orang sem-
purna waktu itu. Mereka belum bisa 
muncul. Kita menjadi pemenang, bukan 
mulut besar Antikris. Tanpa rahasia ini, 
mulut besar Antikris sangat menakut-
kan dan membuat putus asa, apalagi 
rahasia 7 guruh tertutup. Tetapi orang 
yang mengerti rahasia Allah, bahwa 
Gereja akan menang bahkan sempur-
na, akan tetap kuat, tidak mudah putus 
asa dengan tipu dan mulut besar iblis 
dkk. 

WAH 10:5b. mengangkat tangan 
kanannya ke Surga. 

Ini sumpah Dan 12:7, di hadapan Bapa 
untuk umat Tuhan Yoh 14:28, 1Kor 
11:3. Pasti Gereja akan menang di ha-
dapan Allah Bapa (seperti Kej 22:16-18 
bagi Abraham). 
 

WAH 10:6. MALAEKAT ITU 
BERSUMPAH. 

WAH 10:6a. Serta bersumpah demi 
Dia yang hidup se-lama2nya, 
Wasiat Baru tidak boleh bersumpah 
Mat 5:33-37, Yak 5:12 sebab kita sudah 
ditebus dan dapat Roh Kudus yang 
memberi hikmat dan kuasa dalam 
kata2 kita. Allah kekal, semua yang lain 
ada tanggal jadinya (kelahirannya). Pa-
tut menyembah Allah Sang Pencipta, 
bukan pada iblis, manusia dll. 
6b. Allah yang menciptakan. Surga 
tempat Allah dan orang2 yang taat 
kepadaNya, iblis pemberontak sudah 
dibuang. Se-mua diciptakan Allah, juga 
iblis, Antikris, nabi palsu dan 
musuh2nya. 
WAH 10:6c. bahwa tidak ada pe-
nundaan lagi. 
Tuhan sudah cukup sabar menunggu 
orang berdosa bertobat 2Pet 3:9, Luk 
13:9. 
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Rencana Allah dipercepat 2Pet 3:12, 
Mat 24:22. Ini tampak dari: 
1. Sejak permulaan usia manusia dipo-
tong Maz 90:10. 
2. Untuk pribadi, selalu diingatkan un-
tuk siap Amos 4:12, sebab waktunya 
dekat (kedatangan Tuhan secara pri-
badi) Mat 4:17, Yoh 9:4. 
3. Tuhan selalu memilih waktu yang 
pendek misalnya 2Sam 24:13,15.  
Kalau Minggu ke-70 Daniel mulai: 
a. Jangan main2, tidak ada waktu lagi. 
Orang kafir, Belsyasar tidak mau berto-
bat, binasa, orang zaman Nuh dipe-
ringati ber-kali2 2Pet 2:7. 
b. Tidak bisa bersedia lagi Mat 25:6,13, 
terlambat. 
c. Kehilangan kerinduan yang betul Luk 
5:39.  
"Hari ini" tidak mau bersedia, pasti 
makin keras hati, makin terikat makin 
mabuk, tahu2 mutlak tidak mau lagi. 
 

WAH 10:7. RAHASIA ALLAH GENAP. 
WAH 10:7a. TEtapi pada hari-hari 

bunyi (Sangkakala) malaekat yang ke-
7 itu, ketika ia hendak mulai 

membunyikan Sangkakalanya, maka 
rahasia Allah akan digenapkan. 

Ini saat penting, rahasia Allah genap 
sekalipun sikon tidak memungkinkan. 
1. Ini rahasia sejak permulaan zaman 
dan akan digenapkan pada waktu yang 
tepat. Allah tidak pernah keliru Kol 
1:26-27. 
2. Rahasia apa? Kesempurnaan tubuh 
Kristus (kepalanya sudah sempurna 
tinggal tubuhNya) Ibr 2:8. 
3. Masa penggenapan Rom 11:25 sebe-
lum Sangkakala VII. 
4. Tidak semua orang mengerti rahasia 
ini Mrk 4:11. 
5. Memelihara rahasia Allah dengan 
terus bertumbuh dalam rencanaNya. Ef 
5:32, Maz 25:14, 1Kor 15:51. 

WAH 10:7b. seperti yang sudah 
diberitakan kepada hamba-hambaNya 

yaitu para nabi. 
TL: Rahasia Allah = berita kesukaan, 
sebab: 
1. Rencana Allah pasti jadi Luk 1:37. 
Sekalipun dengan segala menurut sikon 
dan pikiran manusia tidak mungkin. 
2. Orang tahu rahasia ini, menjadi be-
rani meskipun keadaan dahsyat dan 
bisa tumbuh sampai sempurna, misal-
nya Daud >< Saul. Yang tidak mengerti 
rahasia ini jadi takut, putus asa dan 
kecil hati. Beritakan supaya ada peng-
harapan, kesukaan dan keberanian ini. 
Nabi2 dan orang yang berjalan dengan 
Allah, misalnya Abraham, Nuh tahu 
lebih dahulu Amos 3:7. 
 

WAH 10:8-11. FIRMAN YANG MANIS 
PAHIT. 

8a. ambillah buku kecil yang terbuka 
di tangan malaekat. 

Mungkin yang berkata kepada Tuhan 
Yesus adalah Roh Kudus. 
Kalau tidak ada Firman Tuhan yang 
turun, orang itu bukan hamba Tuhan, 
tetapi hamba iblis dan makin gelap da-
lam dosa, misalnya Saul, Eli 1Sam 3:1; 
28:6.  Musa terus menerus menerima 
Firman Tuhan turun kepadanya dan 
menyampaikannya. 

Ambil, berarti diberi oleh Tuhan dan 
itu berarti mendapat kesempatan un-
tuk bisa membaca, mengerti dan 

mengalaminya, rahasia akhir zaman 
untuk masuk ke dalam kesempurnaan. 
Orang yang tidak mengerti menjadi 
bingung, takut dan sesat atau jatuh. 

WAH 10:8b. Yang berdiri di laut dan  
di darat itu. 

Ini adalah istilah kemenangan yang 
amat besar. Antikris dan nabi palsu ti-
dak bisa muncul karena ada Kristus 
Sang pemenang dalam Gereja. Dengan 
kemenangan ini Gereja menjadi sem-
purna, terangkat, baru sesudah iblis cs 
bisa muncul dan berkuasa. 

WAH 10:9a. Lalu saya pergi kepada 
malaekat itu dan berkata kepadanya: 
berikanlah buku kecil itu kepada saya. 
Malaikat yaitu Tuhan Yesus saja yang 
bisa memberi buku kecil ini. Inilah 
mempelai perempuan yang cinta Tu-
han (= cinta Firman Tuhan dan penuh 
dengan Roh Kudus (lima gadis bijak). 
Orang yang cinta Firman Tuhan Maz 
1:1-3; 119:63. akan mendapatkan ra-
hasia kesempurnaan ini seperti Elia, 
bukan orang yang muak, bosan akan 
Firman Tuhan, mereka akan mati digigit 
ular Bil 21:5-6. 

WAH 10:9b. Lalu Ia berkata kepada 
saya: "Ambillah dan makanlah…  

Yohanes minta, digerakkan Roh Kudus 
dan diberi, sebab: 
1. Hidup dalam Kristus Mrk 4:11. Orang 
luar tidak akan mengerti sekalipun me-
nyelidiki 2Tim 3:7-9. 
2. Dekat dalam Tuhan dalam tempat 
sembunyiNya selalu cari Firman Tuhan 
Maz 27:4-5. Orang yang tempat sem-
bunyi penuh dosa, akan makin penuh 
dengan dosa. Biasanya Tuhan memberi 
rahasia ini pada guru2, nabi dan dite-
ruskan pada umat Tuhan yang cinta 
Tuhan, bukan yang mencari yang fana 
tetapi yang kekal, se-banyak2nya, netto 
(Kol 3:1-3, Kis 6:4). 
 

WAH 10:10. MAKAN BUKU KECIL. 
WAH 10:10a. Maka saya mengambil 
buku kecil itu dari tangan malaekat 

itu, lalu memakan semuanya.Maka di 
dalam mulut saya, manisnya seperti 

madu. Tetapi sesudah saya me-
makannya, perut saya menjadi pahit. 

Yohanes melahap semuanya sampai 
habis. Ini orang yang cinta Firman Tu-
han, berapa saja akan habis. Biasanya 
orang hanya makan 1 gomer tetapi 
pada akhir zaman ini perlu 2 gomer. 
Salah satu tanda penting dari orang 
yang ber-jaga2 pada akhir zaman se-
hingga bisa tahan dari banjir dosa dan 
dalam polarisasi terpisah pada golong-
an yang tinggi, yaitu yang makin suci, 
dipimpin Roh, terus meningkat adalah 
orang yang penuh dan dipimpin Roh 
dan suka makan Firman Tuhan dan 
mentaatiNya. Ini hal2 netto yang harus 
limpah dalam hidup kita Kis 6:4, yang 
menjadi salah satu tanda mutlak dari 
orang yang ber-jaga2.  

WAH 10:10b. Manis di mulut. 
Banyak orang suka cari Firman Tuhan 
yang manis di mulut 2Tim 4:3,4, sebab 
ini bisa digolongkan rekreasi, apalagi 
dalam Gereja, sekalian ibadah bisa se-
nang; banyak orang datang, apalagi ada 
kombinasi dengan macam2 pertunjuk-
kan yang menarik. Penginjilan biasanya 
menarik orang dunia, tetapi ini tidak 
cukup. Kita harus mendapatkan kebe-
naran yang memerdekakan makanan 
keras Yoh 8:32,36. 

WAH 10:10c. Pahit dalam perut. 

Di mulut dicicipi, di perut diserap sam-
pai makanan (Firman) menjadi daging 
dan kita tumbuh. Firman Tuhan itu 
untuk ditaati Yak 1:22 supaya jadi ke-
hidupan kita, jadi daging. Ini yang pahit, 
waktu mentaati, sebab harus mema-
tikan daging. Jangan hanya menyedia-
kan dan mencari Firman Tuhan yang 
manis di mulut tetapi kita harus taat 
supaya Firman menjadi daging dan ro-
hani kita tumbuh. Ini yang tidak me-
nyenangkan, sebab pahit untuk daging 
tetapi ini kuncinya. Sekalipun kurang 
nikmat tetapi kalau ditaati dan tumbuh 
makin suci itu yang lebih penting. Suka 
tetapi tidak taat itu seperti Herodes 
dan akan jadi "antikris", justru Herodes 
yang membantai Yohanes Pembaptis. 
Mrk 6:20. Belajar limpah dengan hal2 
netto rohani supaya makin tumbuh dan 
ber-buah2 menjadi seperti Kristus! 
Kebutuhan umat Tuhan adalah: 
1. Susu 1Pet 2:2 berita injil (yang me-
nguntungkan dan manis). Banyak orang 
suka, juga orang2 yang belum bertobat. 
Kalau Gereja penuh dengan berita 
penginjilan, mudah menarik banyak 
orang, termasuk jalan lebar, yang be-
lum bertobat, sebab Tuhan ingin semua 
mendengar Injil dan diselamatkan, te-
tapi ini tidak cukup. 
2. Pengajaran = Makanan keras Ibr 
5:11-14. Ini perlu. Harus belajar taat. 
Firman itu berita2 yang manis untuk 
didengar, tetapi waktu mentaatiNya,ini 
pahit untuk daging namun dengan 
demikian kita tumbuh dalam segala 
segi hidup dan ber-buah2. 
3. Pelajaran akhir zaman dan pe-
nyempurnaan. Ibr 6:1-5, Wah 5:5, Mat 
10:27. Ini diperlukan di akhir zaman, 
supaya bisa: 
a. Tahan dari godaan dan tsunami dosa 
akhir zaman, tidak jatuh dalam dosa. 
b. Tidak hanyut dalam Polarisasi dosa 
tetapi tumbuh makin suci di hadapan 
Tuhan Wah 22:11. 
c. Bisa bersedia dan masuk dalam go-
longan penamatan rencana Allah yaitu 
golongan yang ikut pengangkatan 1Kor 
15:51,52, bahkan ada yang menjadi 
sempurna. 
WAH 10:11. HARUS BERNUBUAT LAGI. 
Tuhan menghendaki kita yang sudah 
mendengar rahasia2 yang istimewa ini 
juga memberitakannya Mat 24:45; 
10:27. Biasanya para guru, nabi, rasul 
yang mendapat rahasia2 ini, tetapi 
Tuhan menghendaki semua kita mene-
ruskan pembukaan rahasia2 ini sehing-
ga kita sendiri makin diberkati makin 
banyak dan tumbuh makin indah. Ba-
gi2kan Firman Tuhan, baik dengan cara 
langsung, sharing, tanya jawab (bukan 
ber-bantah2) dalam pengurapan dan 
pikiran Roh Kudus, juga lewat buku2 
atau membawanya berhimpun ber-
sama2  seperti murid2 yang mem-ba-
gi2kan roti yang "dibuat" oleh Putra 
manusia Yesus. Dengan mem-bagi2kan 
Firman Tuhan, persekutuan kita makin 
kuat. Mula2 dalam tubuh Kristus lokal 
dan dalam Minggu ke-70 Daniel selama 
3,5 tahun dalam tubuh Kristus global 
dimana Gereja menjadi sangat ajaib 
dan sangat cepat tumbuh kepada ke-
sempurnaan. Lekat baik2 dalam Pokok 
yang benar (7 KPR) dan siap, ber-jaga2 
mulai sekarang supaya jangan mabuk, 
tidak mau lagi hal2 dari atas, jadi 
kerbat yang pecah dan undur sehingga 
binasa. 
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