




ApA KAtA MereKA tentAng  
MelihAt MAlAiKAt (Seeing AngelS) …

Kita melihat aktivitas malaikat di seluruh Perjanjian Lama dan Baru, dan 
me reka masih bekerja sekarang ini! Dari pengalaman pribadi, saya tahu 
bahwa para utusan Allah itu nyata, bahwa mereka melayani kita atas nama 
Tuhan—dan bahwa mereka siap untuk datang membantu kita di saat krisis. 
Dalam Seeing Angels (Melihat Malaikat), Joshua Mills tidak hanya men
deskripsikan peng alaman pribadinya dengan para ma laikat, tetapi ia juga 
menyediakan buku panduan alkitabiah yang luar biasa untuk para makhluk 
surgawi dan berbagai peran mereka dalam kehidupan semua orang per
caya. Anda akan belajar un tuk membedakan malaikat, menerima berkat 
Allah melalui pelayanan mereka, dan be kerja sama dengan mereka untuk 
memajukan tujuantujuan Allah di dunia dalam saatsaat penting di mana 
kita hidup sekarang ini. Seperti yang dikatakan Yosua, “Jika Tuhan memiliki 
tugas untuk ... diselesaikan para ma laikat dalam hidup kita, saya pikir kita 
perlu memahami tugas apakah itu.” Anda akan menemukan pemahaman 
yang sangat penting dalam buku ini.

—James W. Goll
Presiden, God Encounters Ministries

Penulis, Angelic Encounters, The Seer, Strike the Mark, dan The 
Discerner

Malaikat diutus dengan tugas dari Allah untuk mengawasi, melindungi, dan 

melayani para ahli waris keselamatan—Anda dan saya. Ini suatu ke be naran besar. 

Tetapi ada jauh lebih banyak fakta tentang makhlukmakhluk surgawi ini! Dalam 

bukunya, Seeing Angels (Melihat Malaikat), Joshua Mills memberi wawasan dan 

pewahyuan yang luas tentang du nia malaikat. Dia tidak hanya piawai dalam 

mengungkapkan ayatayat pendukung, tetapi juga berbagi dari pengalaman

pengalaman supra naturalnya sendiri. Bersiaplah untuk dibuka kannya tabir 



itu sementara Anda mengintip ke dalam dunia malaikat yang menarik dan 

alki tabiah.

—Matt Sorger
Penulis dan pelayan kesembuhan profetik

Mattsorger.com 

Kami memiliki kasih dan kekaguman besar kepada Joshua Mills. Pe nge jaran dan 

hasratnya akan kedalamankedalaman Allah mengha dirkan sukacita besar bagi 

kami. Kami merasa terhormat untuk men du kung buku terbarunya, Seeing Angels 

(Melihat Malaikat.) Joshua memiliki sejarah pribadi berjalan se laras dengan 

alam malaikat, dan karenanya diperlengkapi untuk membagikan realitas surga 

yang mulia ini dengan Anda dari Alkitab dan pertemuan pri ba dinya. Kami 

mendorong Anda untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu poin referensi 

Anda tentang hal penting ini, terutama karena kita berada dalam musim yang 

Alkitab sebut sebagai “akhir zaman.” Kami percaya Seeing Angels (Melihat 

Ma laikat) akan menjadi salah satu buku perdana tentang pelayanan malaikat. 

Kiranya itu membangkitkan indra rohani Anda untuk melihat dunia malaikat 

dan memicu pengalaman pribadi dengan aktivitas malaikat di se ki tar Anda.

—Mahesh dan Bonnie Chavda
Pastor senior, All Nations Church

Joshua Mills telah menciptakan sebuah buku yang sangat penting untuk masa 

di mana kita hidup. Seeing Angels (Melihat Malaikat) diperlukan dalam tubuh 

Kristus karena pada umumnya orang Kristen tidak tahu siapakah malaikat itu 

atau apa yang mereka lakukan. Yosua menyelam jauh ke dalam samudera alam 

malaikat dan muncul kembali dengan sebuah buku yang akan mendidik Anda 

dalam setiap aspek dari aktivitas dan pelayanan malaikat. Semoga buku ini 

memprovokasi Anda untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana melayani 

bersama para malaikat.

—Andre Ashby
Pendiri, Souls Cry Ministries

Penulis, Wild and Mighty Fire



Kita hidup dalam masa perubahan besar, konflik rohani, dan kebangkitan rohani. 

Seperti biasa, setiap kali Tuhan bekerja di antara umat manusia, kun jungan 

malaikat menjadi lazim. Pada harihari terakhir ini, aktivitas malaikat telah me

ningkat pesat dan semua orang percaya perlu mengetahui bagaimana bermitra 

dengan mereka untuk memuliakan Allah dan menggenapi misiNya di dunia. 

Berita baiknya: Allah sedang membangkitkan para pemimpin untuk melatih dan 

memperlengkapi tubuh Kristus untuk melihat para malaikat, mengenali pela

yanan mereka, dan bekerja sama dengan mereka—seperti sa habat baik saya, 

Joshua Mills. Paul berkata kepada Timotius agar mengikuti teladannya, dan saya 

mendorong Anda untuk mengikuti teladan Joshua. Be rendamlah dalam kebe

narankebenaran dari buku ini sampai mereka menjadi alami dan normal bagi 

Anda, seperti halnya bagi Joshua.

—Joan Hunter
Penulis/penginjil kesembuhan ilahi,  

Pemandu acara TV Miracles Happen!

Sungguh buku yang luar biasa! Joshua menulis sedemikian rupa sehingga kita 

semua dapat mengalami realitas malaikat dalam kehidupan kita. Direndam 

dalam bukti alkitabiah, buku ini membangun pemahaman mendalam tentang 

malaikat dan alam Allah, namun secara konsisten memberikan segala kemu lia  an 

hanya bagi Yesus Kristus. Setiap anak Tuhan seharusnya membaca buku ini.

—Holly Baillie
Spirit of God Ministries Worldwide

SpiritofGodWorldwide.com 

Luar biasa! Joshua Mills memiliki cara untuk membuat alam supranatural men 

jadi jelas, nyata, dan dapat diakses semua orang. Seeing Angels (Melihat Malaikat) 

akan menyalakan kesadaran Anda tentang malaikat, memberi Anda instruksi 

tentang bagaimana bekerja sama dengan mereka, dan mem bantu membimbing 

Anda memasuki pengalaman dan perjumpaan pribadi Anda sendiri.

—Robia Scott
Aktris, film Unplanned

Penulis, Counterfeit Comforts 



Joshua Mills telah mengalami perjumpaan supranatural dengan malaikat dan 

tidak hanya memberi kita pewahyuan pribadinya, tetapi juga wawasan men

dalam tentang malaikat dari Firman Tuhan dengan cara yang mudah dime

ngerti yang membawa Anda lebih dalam memasuki alam supranatural yang 

tersedia bagi kita semua. Bersiaplah untuk mengalami hadirat para malaikat 

Allah di tengahtengah Anda.

—Desiree Ayres
Rekanpastor, In His Presence Church, Los Angeles

Penulis, God Hunger dan Beyond the Flame

Selama bertahuntahun, Joshua Mills telah mengekspos gereja ke alamalam 

kemuliaan dan keajaiban yang tidak biasanya. Dalam Seeing Angels (Melihat 

Malaikat), ia mengungkap pewahyuan yang sangat menarik tentang dunia 

malaikat yang menakjubkan. Sudah terlalu lama, terlalu banyak orang di ge

reja yang tidak tahu menahu tentang hal ini dan melewatkan begitu banyak 

berkat dan terobosan. Joshua memaparkan dengan sangat detail tentang reali

tas dan tugas malaikat dengan kejelasan dan kedalaman yang luar biasa. Ini 

pengajaran yang akan memberi percepatan pada roh Anda dan membawa Anda 

ke tingkat berikutnya dalam kehidupan supranatural!

—Ryan LeStrange
Penulis, Hell’s Toxic Trio

Pendiri, Ryan LeStrange Ministries dan iHub Movement

Joshua Mills jelas merupakan salah satu corong dan bejana paling produktif 

yang Allah gunakan pada saat ini untuk mengantar kita ke dalam kemuliaan

Nya, yang tidak seperti sebelumnya. Ini buku yang mutlak wajib-dibaca. Joshua 

akan membawa Anda dalam perjalanan melalui kebenaran alkitabiah yang 

mendalam mengenai alam malaikat, disertai beberapa pengalaman dan per

jumpaan yang mendalam. Pasang sabuk pengaman Anda dan nikmatilah per

jalanannya, karena hidup Anda akan segera berubah total!

—Brian Guerin
Presiden pendiri, Bridal Glory International 



Tidak pernah ada waktu dalam sejarah manusia ketika sangat penting bagi 

tubuh Kristus untuk memahami dan bekerja sama dengan alam malaikat! Dan 

tidak ada orang yang lebih baik untuk membawa Anda dalam perjalanan itu 

selain Joshua Mills. Komitmennya yang penuh gairah terhadap Firman Tuhan 

dan kemuliaan Allah telah menciptakan fondasi kokoh di mana pem baca tidak 

hanya akan belajar tentang malaikat, tetapi mereka juga akan diaktifkan ke 

dalam gaya hidup kemitraan dengan para pelayan ilahi yang luar biasa ini. 

De ngan penuh hormat dan segenap hati, saya merekomendasikan buku ini 

untuk Anda!

—Darren Stott 
Pastor utama, Seattle Revival Center

Pendiri, Supernaturalist Ministries 

Sungguh suatu sukacita untuk menyusuri jalan kemuliaan bersama Joshua 

dan keluarganya selama bertahuntahun. Saya memiliki banyak buku tentang 

malaikat dari para penulis terkenal di rak buku saya, tetapi ketika Joshua Mills 

menulis buku, itu adalah manual. Dalam buku yang diurapi ini, Seeing Angels 

(Melihat Malaikat), Joshua menceritakan bagaimana ia bertemu malaikat dan 

mendorong orangorang percaya untuk berpartisipasi dengan bala tentara 

surgawi setiap hari. Kemampuan Joshua untuk menangkap dan membagikan 

pengalamannya, dan mendukungnya secara alkitabiah, adalah bukti dari 

pang gilannya untuk membawa kita ke dalam perjumpaan baru dengan Allah. 

Ini adalah peralatan lain untuk “peti kemuliaan” Anda. Bukalah mata kami, 

Tuhan!

—Dr. Billie Reagan Deck
Cedars of Lebanon, Inc.

ABDeck.net 





Melihat 
Malaikat
( S e e i n g  A n g e l s )

Bagaimana Mengenali dan Berinteraksi 
dengan para Utusan Surgawi Anda

J o S h UA  M i l l S
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DeDikASi

Pertama, buku ini didedikasikan untuk semua orang  
yang memiliki kerinduan besar untuk melihat ke dunia yang ‘sering 
tidak terlihat.’ Mes kipun mungkin itu tampak sangat mustahil bagi 
Anda, itu tidak masalah, karena sesungguhnya itu tidak mustahil. 

Jika Anda menyikapi pedoman dalam buku ini dengan hati terbuka 
dan roh yang mau diajar, Anda akan mulai Melihat Malaikat.

Kedua, buku ini juga didedikasikan untuk mereka yang 
memiliki mata untuk melihat tetapi sering disalahmegerti karena 

itu. Anda akan menemukan rumah Anda di sini, dalam buku ini, dan 
pintu menuju penemuanpenemuan baru, sementara Roh Kudus 
memperluas bidang penglihatan Anda untuk Melihat Malaikat.

Terakhir, buku ini juga didedikasikan untuk anakanak saya 
terkasih—Lincoln, Liberty, dan Legacy—karena alam ini juga harus 
memiliki penerus yang akan membawa pewahyuan ini lebih jauh. 
Bacalah pengalamanpengalaman itu, dan jadikan itu pengalaman 

kalian sendiri. Saya berdoa agar sekalipun kalian sudah dewasa nanti, 
kalian akan tetap Melihat Malaikat. 
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UcApAn  
TeriMA kASih

k etika tiba saatnya untuk menulis buku ini, saya tahu hanya ada 
satu orang yang dapat membantu saya melakukannya dengan 
cara yang akan menyampaikan pesan dan impartasi yang perlu 

dibagikan. Penulisan buku ini perlu mendapatkan bantuan dari sese
orang yang tidak hanya memahami pesan ini, tetapi yang juga hidup 
di dalamnya. Penyunting saya yang luar biasa, Harold McDougal, adalah 
orang itu. Dia telah menangkap pewahyuan dan memberinya suara di 
seluruh halaman buku ini. Terima kasih atas dedikasi, kesabaran, dan ke
tekunan selama berjamjam saat mengerjakan proyek ini.

Terima kasih juga kepada istrinya, Andrea McDougal, yang mem
bantu dalam proses penyuntingan akhir saat kami bekerja selama tiga 
hari berturutturut, menyelesaikan semuanya bersama di New Orleans.

Terima kasih kepada Jean Albright, karena telah melakukan tran
skripsi awal dari banyak pesan yang saya sampaikan di seluruh dunia, 
yang menjadi fondasi awal untuk buku ini.
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M E L I H A T  M A L A I K A T

Terima kasih banyak untuk seluruh keluarga di Whitaker House: 
Bob Whitaker, Christine Whitaker, Don Milam, Tom Cox, Jim Armstrong, 
dan tim penjualan. Sangat menyenangkan bekerja dengan Anda se ka
lian!

Terima kasih kepada seluruh keluarga saya yang telah menjadi pen
dukung, pendorong, dan memberkati proyek ini di sepanjang pro ses
nya.

Terima kasih kepada para mitra Miracle Worker terkasih saya de
ngan International Glory Ministries. Doa dan dukungan keuangan bu
lanan kalian telah membantu saya membawa Injil ke bangsabangsa, dan 
untuk itu saya benarbenar berterima kasih.

Terakhir, saya harus mengakui istri saya, Janet, yang tentunya se
orang malaikat di dunia yang diutus dari surga (mungkin itu, atau orang 
suci). Dalam semua perjalanan saya ke seluruh dunia, saya belum pernah 
melihat kesabaran, pengorbanan tanpa pamrih seperti itu, dan pengab
dian pada panggilan Tuhan. Dia percaya pada pesan yang kami bawa, 
dan pada gilirannya, telah menyerahkan hidupnya untuk itu, berulang 
kali. Hanya surga yang akan menceritakan kisahnya dan mengungkapkan 
kekayaan upahnya. Terima kasih atas semua yang kaulakukan untuk kita, 
untuk anakanak kita, dan untuk setiap orang yang ingin meng alami 
kemuliaan Tuhan. Tanpa semua dukunganmu, mustahil untuk me nulis 
buku ini. Karena kau, banyak orang akan Melihat Malaikat.
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prAkATA

Joshua Mills bukanlah pemula tentang pengalaman kehidupan 
dalam dimensi rohani dan alamalam surgawi. Dia memiliki ka
runia dalam alam supranatural dari mukjizat dan kesembuhan, 

yang dipakai Allah untuk pelayanan kesembuhan bagi ratusan ribu orang 
selama bertahuntahun. Selain kesembuhan ilahi dan mukjizat, ada alam 
supranatural lain di mana Joshua memiliki pengalaman yang tak terhi
tung banyaknya: dunia perjumpaan dengan malaikat.

Seeing Angels (Melihat Malaikat) adalah hasil dari studi dan riset 
bertahuntahun tentang subjek malaikat, disertai pengalaman pribadi 
Joshua sendiri yang luas. Karena kombinasi dari edukasi dan peng alam an 
inilah, ia sangat memenuhi syarat untuk menulis buku yang akan mem
beri informasi, menginspirasi, dan mendorong Anda untuk membuka 
hati Anda dan mempersiapkan diri untuk perjumpaan dengan malaikat 
Anda sendiri.

Ini adalah buku yang diperlukan karena orang mudah untuk hanyut 
dalam penyesatan terkait materi subjek ini. Internet dipenuhi dengan 
materi berbahaya tentang malaikat yang akan memberi informasi yang 
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salah dan menyesatkan Anda. Pengajaran Joshua yang membumi ini 
akan membantu Anda untuk mengerti alam malaikat dalam suatu cara 
yang jauh lebih dalam dan memahami bagaimana Anda dapat meng
aktifkan perjumpaan malaikat dengan aman dalam kehidupan Anda 
sendiri.  

Joshua akan memukau dan menstimulasi Anda dengan kisahkisah 
malaikatnya sendiri. Bagian yang luar biasa dari buku ini adalah bagai
mana Joshua membantu Anda mengerti bagaimana para utusan surgawi 
ini dikirim untuk membantu dan menjaga Anda. Anda tidak sendiri.

Sebagai penutup, saya akan menceritakan beberapa pengalaman 
saya sendiri dengan malaikat. 

Pada 1995, saya mengikuti pertemuan doa di rumah kami, bersama 
banyak orang lainnya di tim pelayanan kami. Itu adalah musim di mana 
pelayanan kami menghadapi peperangan rohani dan tekanan intens. 
Saya berlutut di lantai dengan mata terpejam. Setelah doa, saya merasa 
bahwa saya harus mengakhiri waktu doa itu, jadi saya mulai bangkit dari 
lantai. Ketika saya membuka mata, saya terkejut melihat sesosok malai kat 
besar. Ruang tamu kami memiliki balkon terbuka yang berada tepat di atas 
ruang makan kami. Sang malaikat memenuhi ruangan itu, dari atap ruang 
makan dan ke balkon. Ini berarti malaikat itu tingginya lebih dari 16 kaki 
(4,88 meter). Warnanya putih dan berkilau, wajahnya seperti manusia. 
Itu sangat mengejutkan saya sehingga saya menjerit kecil ketika saya me
lihatnya. Sayangnya, ketika saya menjerit, malaikat itu menghilang dari 
pandangan, tetapi sampai hari ini, saya dapat meli hat malaikat itu dengan 
jelas dalam roh saya. Saya tidak akan pernah me lupakannya.

Saya bertanya kepada Tuhan apa tujuan malaikat itu, dan roh saya 
mendengar Tuhan menjawab, “Aku telah mengutusnya untuk berperang 
bagimu dan untuk melindungimu.” Tidak lama setelah malam itu, mu
sim peperangan rohani kami berkurang intensitasnya.
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Pada saat perjumpaan dengan malaikat ini, saya tidak tahu bahwa 
kita dapat dilatih untuk membedakan halhal seperti itu. Ibrani 5:14 me
ngatakan, “Tetapi makanan padat adalah untuk orang dewasa, yang me-
lalui pelatihan mereka memiliki indra-indra yang terlatih untuk mem-
bedakan antara baik dan jahat” (NASB). Anda dapat membedakan alam 
malaikat saat Anda “berlatih” memosisikan diri Anda untuk melihat dan 
“membedakan.” Selama bertahuntahun, hanya itulah yang saya mela
kukan, dan sekarang saya sering melihat malaikat, bukan dalam peng
lihatan jasmaniah yang terbuka tetapi dalam roh saya. Saya sering me
lihat kehadiran mereka dengan “merasakan” mereka.

Buku ini akan membangkitkan harapan Anda dan mengim par tasi
kan iman. Tuhan ingin Anda melihat ke dalam dimensi yang tak kasat
mata itu, jadi bersiaplah untuk mengaktifkan dan memasuki alam Melihat 
Malaikat.

—Patricia King
Pendiri, Patricia King Ministries

Rekanpendiri, XPmedia.com
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pengAnTAr

Tiba-tiba, seorang malaikat Tuhan muncul  
di antara mereka, dan cahaya kemuliaan Tuhan 

mengelilingi mereka.

—Lukas 2:9 (NLT) 

Subjek tentang malaikat ini memikat saya, dan saya yakin Anda 
juga merasakan yang sama. Saya telah melihat mereka sejak saya 
masih kecil, namun, saya baru menyadari pentingnya mereka 

da   lam hidup saya selama dua dekade terakhir ini. Selama waktu itu, saya 
telah mempelajari Alkitab dan menghabiskan banyak waktu dalam doa, 
mencari Tuhan untuk mendapat petunjukNya terkait para makhluk 
surgawi ini. Belajar bagaimana mengenali dan berinteraksi dengan para 
malaikat memang menggembirakan dan membuat pelayanan saya meng
alami perkembangan pesat.
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Saya juga mendapat hak istimewa untuk pergi ke berbagai 
negara di dunia untuk menyampaikan kesaksian saya kepada orang
orang lain, dan saya mendapati bahwa semakin saya berbicara ten
tang pengalaman pribadi saya dengan para malaikat, semakin banyak 
orang lain yang menyadari kehadiran para malaikat dalam kehi dup an 
seharihari me reka.

Misalnya, saya ingat, saat itu saya duduk di ruang makan di Hotel 
Cinnamon Lakeside di Kolombo, Sri Lanka, beberapa tahun lalu. 
Tuan rumah pelayanan kami telah mengundang beberapa tamu 
tambahan untuk bergabung dengan kami. Wanita di seberang meja 
saya tidak terbiasa dengan pelayanan kami, dan dia mengajukan perta
nyaan seder hana kepada saya, “Pernahkah Anda melihat malaikat?”

Saya menjawab dengan tegas, “Oh, ya! Saya melihat mereka se
pan jang waktu!”

Respons saya tampak sangat mengejutkannya. Dia berkata, “Oh, 
Anda sangat diberkati! Saya ingin melihat malaikat saya.” 

Saya segera menjawab dengan mengatakan kepadanya, “Anda 
bisa! Anda bisa! Mungkin Anda sudah melihatnya!” Jawaban antusias 
itu tam paknya bahkan semakin mengejutkannya. Tanggapan wanita 
ini bukan nya tidak lazim. Banyak orang yang merasa nyaman dengan 
teori keber adaan malaikat nampak terkejut oleh pembicaraan ten
tang realitas ma laikat. Mungkinkah ini benar? Mungkinkah manu
sia benarbenar bisa menyadari malaikat yang mengelilingi kehidup an 
mereka secara kontinyu? Jawabannya: Ya, itu sangat mungkin!

Saya mulai menceritakan kepada wanita ini beberapa pengalam
an pribadi saya dengan dasar pengertian alkitabiah, dan ia segera 
mulai mengingat kembali berbagai situasi di mana kemungkinan 
besar ia ber jumpa dengan malaikatnya sendiri. Baru saat itulah ia 
benarbenar menyadarinya. Dan memang seperti itulah cara kerja
nya. Banyak orang memiliki kerinduan mendalam untuk terhubung 
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dengan makhluk supra natural ilahi itu, tetapi mereka belum men
dapat pelatihan yang tepat yang akan membuat mereka dapat men
jalin koneksi langgeng itu.

Apakah Anda ingin belajar bagaimana melihat malaikat yang 
telah ditugaskan Allah untuk hidup Anda?

Apakah Anda ingin menjadi lebih menyadari kehadiran malai
kat yang mengelilingi Anda?

Apakah Anda memiliki situasi yang saat ini membutuhkan 
inter vensi malaikat?

Apakah Anda ingin tahu bagaimana terhubung dengan para 
utus  an surgawi ini, dan melakukannya dengan cara yang alkitabiah?

Jika Anda menjawab ya untuk salah satu atau semua pertanyaan 
di atas, maka buku ini untuk Anda!

 Malaikat adalah Bagian dari  
rencana Allah

Alkitab mengatakan bahwa orangorang binasa ketika mereka tidak 
memiliki visi. (Lihat Amsal 29:18). Saya percaya bahwa melihat malaikat 
dan melihat ke dalam alam kemuliaan adalah bagian dari rencana Allah 
yang dapat Anda lakukan. Bukan hanya tidak mustahil bagi Anda untuk 
melihat malaikat, tetapi sebenarnya Allah ingin Anda melihat mereka!

Meskipun malaikat diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan 
dunia (lihat Ayub 38: 7), mungkin mereka adalah salah satu bagian dari 
ran canganNya yang paling banyak disalahmegerti. Malaikat adalah 
makhluk roh, karena itu mereka tidak terbatas pada tubuh jasmani. (Lihat 
Lukas 24:39). Ini berarti mereka dapat muncul dalam berbagai bentuk, 
bah kan tampil dalam wujud manusia. (Lihat Ibrani 13: 2.) Malaikat ada lah 
makhluk supranatural yang sangat menakjubkan (lihat Markus 8:24), 



xxiv

M E L I H A T  M A L A I K A T

pejuang surgawi yang membawa pedang (lihat Bilangan 22: 3135; Yosua 
5: 1315), atau bahkan representasi seperti makhluk yang tidak lazim 
(lihat Wahyu 4: 7). Melalui halamanhalaman buku ini, saya akan me
nunjukkan kepada Anda contohcontoh dalam Alkitab yang akan mem 
bantu Anda memperluas pemahaman dan apresiasi Anda terhadap 
makhlukmakhluk surgawi ini. 

Bertentangan dengan kepercayaan umum, terkadang malaikat 
me miliki sayap yang berbulu, tetapi terkadang juga tidak. Malaikat juga 
dapat muncul dalam berbagai cara, seperti melalui bentuk siluet (lihat 
Ayub 4:16), mengilatkan cahaya (lihat Yehezkiel 1:14), awan kereta (lihat 
Mazmur 104: 3; Daniel 7:13), warnawarni pelangi (lihat Wahyu 10: 1), 
dan aroma surgawi (lihat Wahyu 8:4)—di antara beragam manifestasi 
supranatural, dan nanti kita juga akan membicarakannya.   

Allah tidak pernah melakukan sesuatu secara kebetulan, dan tentu 
Dia saja tidak menempatkan malaikat dalam hidup Anda tanpa tujuan 
ilahi. Jika Allah memiliki tugas untuk diselesaikan para malaikat ini da lam 
kehidupan kita, saya pikir kita perlu memahami tugas apakah itu.

Bukankah mereka semua [para malaikat] adalah roh-roh yang me-

la yani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh 

ke sela matan? (Ibrani 1:14)

Alkitab mengatakan bahwa mereka telah ditugaskan untuk hidup 
kita sebagai utusan surgawi atau “roh-roh yang melayani” yang melayani 
tujuantujuan Allah di dalam dan melalui kita. Tetapi keberhasilan da  lam 
apa yang ditugaskan pada mereka itu membutuhkan kerja sama dari 
pihak kita.

Saya pernah bertemu para malaikat saya, saya mengerti tujuan 
me reka, dan saya menyadari kehadiran mereka ketika saya melayani di 
se luruh dunia. Saya sering bekerja sama dengan mereka dan saya terus 
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menerus bertemu para malaikat baru yang diutus untuk melakukan 
tugastugas baru di sekitar saya.

Saya percaya bahwa Anda juga dapat mengenali dan berinteraksi 
dengan para malaikat Anda, dan bahwa itulah yang seharusnya Anda 
lakukan. Saya ingin membantu Anda memahami alam surgawi ini.

Karena itu, saya akan mengajarkan kepada Anda beberapa latihan 
rohani yang telah saya pelajari yang membuat saya menjadi lebih peka 
terhadap realitas malaikat. Jagalah agar hati Anda tetap terbuka dan 
roh Anda siap menerima instruksi dari Firman Tuhan.

Saya akan menceritakan kepada Anda beberapa kesaksian pribadi 
saya sendiri, tetapi ini bukan sekadar buku kesaksian. Ini buku manual 
yang akan membantu Anda meningkatkan kesadaran Anda tentang ma
laikat. Nantinya, Anda akan dapat menceritakan kepada orangorang 
lain kesaksian Anda sendiri tentang malaikat pribadi Anda. 

Dalam buku ini, saya telah menyiapkan aktivasi dan doa untuk me 
nyertai pengajaran saya. Mohon Anda meluangkan waktu tidak hanya 
membaca buku ini, tetapi juga memerhatikan tentang interaksi dengan 
pewahyuannya. Ketika saya merilis buku terakhir saya, Moving in Glory 
Realms,1 banyak orang mendengar Roh Allah berkata kepada mereka, 
“Baca pelanpelan, tidak usah terburuburu, karena ada perjumpaan 
yang menantimu di dalam halamanhalamannya,” dan saya percaya itu 
akan sama dengan buku ini. Dan hasilnya akan sangat fenomenal. Ja ngan 
merasa tergesagesa atau tertekan oleh informasi yang Anda terima. 
Sebaliknya, temukan suatu ritme rohani yang akan membawa Anda 
me lewatinya dengan cara yang tenang. Saya senang mendengar tentang 

1 Joshua Mills, Moving in Glory Realms: Exploring Dimensions of Divine Presence (New Kensington, 
PA: Whitaker House, 2018)—Bergerak dalam AlamAlam Kemuliaan: Menjelajahi DimensiDimensi 
Hadirat Allah (Light Publishing, 2018) 
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hasil akhirnya—apa yang Anda lihat, dengar, dan temukan mengenai 
para malaikat yang mengelilingi kehidupan Anda. 

Terakhir, hal yang paling penting untuk diingat ketika kita mem
pelajari subjek supranatural ini adalah bahwa Yesus Kristus lebih tinggi 
dari para malaikat. (Lihat Ibrani 1: 4.) Yesus adalah Tuhan! Kami tidak 
menyembah, berdoa, atau sujud kepada malaikat mana pun. Satusatu 
nya kerinduan hati kita dalam mempelajari tentang dunia malaikat ini 
adalah agar Yesus Kristus dapat ditinggikan dan diagungkan dalam hidup 
kita dengan cara yang lebih menggairahkan. 

Meskipun topik dan judul buku ini adalah Melihat Malaikat, ke
rin duan saya adalah agar pada akhirnya Anda akan melihat Yesus Kristus 
mengelilingi hidup Anda dengan perhatian dan kepedulianNya yang 
penuh kasih. Tuhan telah memberi kita akses kepada para malaikat ka
rena Dia sangat mengasihi kita. Saya berdoa agar Anda mengenal kasih 
Allah, mengalami kasihNya, dan menerima kasihNya dengan mengem
 bangkan hubungan yang sehat dan otentik dengan Yesus Kristus. Dia 
adalah Panglima bala tentara malaikat, dan Anda tidak akan bisa ter
hu bung dengan baik dengan mereka, sebelum Anda menjadikan Yesus 
sebagai Tuhan dalam hidup Anda. Jika Anda belum pernah mengundang 
Dia ke dalam hati Anda untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi 
Anda, Anda dapat mengucapkan doa ini sekarang: 

Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Aku mengundang-Mu untuk men-

 jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menyerahkan dosa-dosaku 

kepada-Mu sebagai ganti kehidupan yang hanya Kau yang bisa 

memberikannya. Terima kasih telah menyucikan aku dengan darah-

Mu dan memberiku awal yang baru. Aku menerima karunia kese-

lamatan dari-Mu. Amin!



xxvii

P E N G A N T A R

Jika Anda baru saja mengucapkan doa itu dengan iman, Anda dapat 
yakin sekarang Yesus tinggal dalam hati Anda, dan Dia akan mulai mem
bantu Anda dalam perjalanan rohani Anda.

Malaikat meningkatkan kegunaan kita untuk melayani Tuhan, 
dan saya bersyukur atas para malaikat yang Tuhan izinkan saya untuk 
bekerja sama dengan mereka. Hasilnya adalah jutaan orang di seluruh 
dunia telah mendengar pesan Injil yang diberitakan dan telah melihat 
bukti dari pesan yang didemonstrasikan melalui tandatanda, keajaib
an, dan mukjizat. Dalam prosesnya, hidup saya telah diberkati dalam 
ber bagai hal yang tak terhitung banyaknya.

Jika Anda siap untuk mulai Melihat Malaikat, marilah kita berdoa: 

Bapa, dalam nama Yesus, aku rindu untuk menjadi lebih efektif dalam 

pekerjaan kerajaan-Mu. Aku tahu bahwa Kau telah menugaskan para 

malaikat-Mu untuk hidupku, dan aku ingin menjadi lebih peka akan 

dunia malaikat yang telah Kau-sediakan untukku. Terima kasih telah 

membantu aku menemukan langkahku dalam irama kemuliaan-Mu, 

ketika aku memberikan diri untuk berfokus, mem baca, dan mem-

per luas pemahamanku melalui buku ini. Yesus, aku memberimu 

tempat utama dalam hidupku. Aku mengizinkan-Mu untuk mengo-

reksi, mengarahkan kembali, atau mengklarifikasi ke salahpahaman 

yang mungkin aku miliki tentang malaikat. Roh Kudus, aku mengun-

dang-Mu untuk meng ajar dan menuntunku ke dalam semua kebe-

naran. Terima kasih karena telah meningkatkan kepekaanku kepada 

Roh-Mu sementara aku mem pelajari Firman-Mu dan menyelidiki 

jalan-jalan-Mu.

Dalam nama Yesus yang kudus, Amin! 





BAgiAn i

Mengenal para 
Malaikat Anda 

“Orang-orang percaya, lihatlah—jangan takut. 
Para malaikat itu lebih dekat dari yang kalian pikir.”

—Billy Graham





3

1
Malaikat-Malaikat  

dalam kehidupan Anda 

Sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya 
kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.

— Mazmur 91:11 
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Malaikat itu nyata. Saya memiliki malaikatmalaikat yang di
tu gaskan untuk hidup saya, demikian juga dengan Anda! 
Setiap orang percaya memiliki malaikat yang ditugaskan 

untuk mereka, untuk melakukan tugastugas khusus tertentu yang 
men jadi panggilan mereka. Beberapa malaikat membawa kesembuhan, 
se mentara malaikat lainnya menyampaikan pesanpesan penting, dan, 
seperti yang dapat kita lihat di seluruh Alkitab, ada banyak malaikat yang 
berkomitmen untuk melindungi dan membebaskan umat Allah. (Seba
gai contoh, lihat Mazmur 34:7.) Yang paling penting untuk diingat: ada 
malaikatmalaikat khusus yang ditugaskan kepada Anda. Entah Anda 
menyadari keberadaan mereka atau tidak, itu tidak mengubah kenya
taan ini. Sejak awal sejarah, aktivitas malaikat telah didoku men tasikan 
dalam Firman Tuhan, dan setiap tempat di mana malaikat dise butkan 
dalam Alkitab mewakili suatu area kehidupan Anda sendiri di mana 
ada malaikat yang tersedia untuk bekerja bagi Anda!

Dalam bab pertama ini, saya ingin Anda melihat berbagai klasifi
kasi malaikat yang tercatat dalam Alkitab. Saya juga menyertakan lam
piran berisi ayatayat Alkitab untuk memperdalam pemahaman Anda 
tentang topik ini. Saya ingin Anda memiliki keyakinan untuk mengeta
hui bahwa malaikat hadir menyertai Anda, bahwa mereka telah diutus 
Allah, dan bahwa mereka sedang menunggu Anda untuk terlibat dengan 
mereka, hari ini dan setiap hari!

Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai malaikat dalam Alkitab 
ada lah mal’ak (Strong’s H4397), yang berarti “utusan dari Tuhan,” “duta 
besar,” atau “diutus sebagai wakil.” Kata Yunani aggelos memiliki arti 
yang sama, yaitu “bentara” atau “utusan.” Meskipun mungkin Anda tidak 
se lalu melihat malaikatmalaikat Anda, menurut Firman Allah, Anda 
bisa yakin bahwa para malaikat Anda selalu melihat Anda! Mereka adalah 
utusan surgawi yang dikirim untuk memengaruhi hidup Anda secara 
positif. Mereka senantiasa mengelilingi Anda, baik Anda menyadari 
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kehadiran mereka maupun tidak. Sebagian besar dari kita hanya diajari 
tentang alam fisik yang mengelilingi kita dalam ruang dan waktu, tetapi 
ada suatu alam roh yang jauh lebih luas yang menembus alam jasmani 
dengan getarangetaran dari yang kekal. Eksistensi malaikat meng ingat
kan kita bahwa ada suatu realitas yang jauh melampaui apa yang dapat 
kita lihat di alam jasmani, dan salah satu alasan saya menulis buku ini 
adalah untuk membantu Anda menjadi lebih peka akan para makhluk 
malai kat ini. Ya, para makhluk, jamak. Alkitab mengatakan bahwa Anda 
me miliki lebih dari satu malaikat: “Karena dia akan mengutus para 
malai kat-Nya untuk menjagamu”!

MeSkipUn MUngkin AnDA TiDAk SelAlU 
MelihAT MAlAikAT-MAlAikAT AnDA, MenUrUT 
firMAn AllAh, AnDA BiSA yAkin BAhwA pArA 

MAlAikAT AnDA SelAlU MelihAT AnDA!

Ketika saya masih sangat muda, saya biasa bermain dengan para 
ma laikat saya di halaman belakang, berayun bersama mereka di rang
kaian tempat bermain anakanak dan menyanyikan lagulagu bersama 
mereka. Saya bahkan ingat melihat malaikat terbang berputarputar 
di atas kepala saya di gereja, meluncur begitu saja di udara di bawah langit
langit ruangan selama kebaktian Minggu pagi kami. Mereka menge
nakan gaun yang terlihat putih, mengalir lembut, dan mereka meman
carkan cahaya sangat cemerlang saat mereka terbang dengan anggun 
di udara.
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Biasanya mereka lebih dari satu, dan ketika Alkitab berbicara ten
tang malaikat, mereka sering disebutkan dalam kelompok, saya merasa 
itu menarik.

Malaikat tampaknya senang bekerja bersama untuk melaksanakan 
rencanarencana Allah di bumi. Dalam jumlah besar dan banyak nama, 
kita dapat melihat berbagai malaikat disebutkan dalam Alkitab. Me reka 
disebut: 

• Bala tentara surga (Wahyu 19:14)
• Kereta berapi (2 RajaRaja 6:17; lihat juga Mazmur 68:17; Zakharia 

6:15)
• Tentara surgawi (Mazmur 103:21, 148:2; Lukas 2:13)
• Yang kudus (Mazmur 89:5 dan 7)
• Kumpulan yang tak terhitung banyaknya (Ibrani 12:22)
• Anakanak Allah (Ayub 1:6 dan 2:1)
• Bintangbintang (Ayub 38:7; Wahyu 12:4)
• Pelindung (Daniel 4:13, 17)

Ketika kita membaca namanama deskriptif malaikat Allah ini, 
seperti “kereta berapi,” “bala tentara surgawi,” dan “bintangbintang,” 
mungkin kita langsung berpikir tentang cahaya benderang, dan itu 
benar. Seseorang pernah berkata, “Malaikat bagi Allah itu ibarat berkas 
cahaya bagi matahari.” Ini benar dalam pengertian bahwa malaikat berasal 
dari Allah dan merupakan perpanjanganNya, dan dalam arti bahwa me
reka memancarkan cahaya surgawiNya di bumi. Namun, saya tidak ingin 
Anda bingung tentang malaikat, jadi saya merasa perlu mengklarifikasi 
kebenarankebenaran tertentu di muka, untuk mem bantu Anda mem
fokuskan pikiran dengan benar pada apa yang saya maksudkan dalam 
buku ini.
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Siapakah “malaikat Tuhan”?
Salah satu hal yang telah membingungkan para sarjana dan teolog Alkitab 
selama berabadabad adalah penggunaan istilah “malaikat Tuhan” (“the 
angel of the Lord”) di seluruh Alkitab. Pada beberapa kesempatan dalam 
Perjanjian Lama, bisa saja ini Yesus sendiri, muncul dalam ben tuk Roh. 
Ini disebut teofani, manifestasi atau penampakan Kristus prainkarnasi. 
Ini akan menjelaskan otoritas malaikat untuk mengampuni dosa (lihat 
Keluaran 23:21), menghakimi bumi (lihat Kejadian 18:25), dan menerima 
penyembahan dari Musa dan Yosua (lihat Keluaran 3:25; Yosua 5:1415), 
karena ini adalah halhal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Namun, 
kita harus berhatihati untuk mengerti bahwa ini bukan berarti bahwa 
Yesus hanyalah malaikat. Dia lebih tinggi dari para malai kat (lihat Ibrani 
1:4), Dia satusatunya Anak Allah (lihat Ibrani 1:15), para malaikat me
nyembahNya (lihat Ibrani 1:67), dan sementara para malaikat adalah 
makhluk surgawi ciptaan Allah (lihat Mazmur 148:16), kita tahu bahwa 
Yesus sudah ada di sepanjang kekekalan (lihat Yohanes 1:114).

Kita juga melihat malaikat Tuhan muncul dalam zaman Perjanjian 
Baru. Contoh yang bagus adalah ketika malaikat Tuhan menampakkan 
diri kepada Yusuf, menubuatkan kelahiran Kristus:

Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan 

nam pak kepadanya dalam mimpi dan berkata: “Yusuf, anak Daud, 

jangan lah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab 

anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan 

melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, 

karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa 

mereka.” (Matius 1:20-21)

Identitas malaikat ini tidak sepenuhnya terungkap dalam perikop 
itu, tetapi Lukas menulis tentang malaikat Gabriel yang mengunjungi 
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Zakharia dan Maria. (Lihat Lukas 1:1120, 2637). Pada dua kesempatan 
lain ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, Yesus sudah 
dilahirkan. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Yesus bisa menjadi 
anak kecil sekaligus malaikat itu. Dalam Alkitab Perjanjian Baru lainnya, 
malaikat Tuhan membantu Petrus untuk melarikan diri dari penjara 
(lihat Kisah Para Rasul 12:7) dan menghajar Raja Herodes (lihat Kisah 
Para Rasul 12:23). Sementara kita dapat menyimpulkan dengan pasti 
bahwa dalam beberapa peristiwa, malaikat Tuhan adalah Allah sen diri, 
dalam sebagian besar peristiwa lainnya, malaikat ini hanyalah salah 
satu dari rohroh yang diutus Tuhan untuk melayani.

Almarhum penginjil Billy Graham menulis:

... dalam beberapa kasus di Perjanjian Lama, Tuhan Sendiri muncul 

dalam bentuk manusia sebagai malaikat. Ini meneguhkan gagasan 

tentang hubungan antara Allah dan para malaikat-Nya. Meskipun 

de mikian, dalam hampir semua kasus di mana sosok malaikat mun-

cul, mereka adalah makhluk malaikat yang diciptakan Tuhan, bukan 

Tuhan sendiri.1

Apa yang kita ketahui dengan pasti adalah bahwa malaikatma
laikat Tuhan yang sama yang bergerak dan melayani dalam kehidupan 
orangorang pada zaman dahulu masih menjadi bagian dari bala ten
tara surgawi, dan mereka siap melayani kita dan untuk kita hari ini.

Semua Malaikat Allah Memuji-nya
Malaikat yang akan kita lihat dalam buku ini bukanlah Tuhan, dan Tuhan 
bukan malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan. (Lihat Kolose 1:16). 
Allah menciptakan mereka bahkan sebelum Dia menciptakan bumi, 

2 Billy Graham, Angels: God’s Secret Agents (Nashville, TN: W Publishing Group, 1994), 31. 
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karena Alkitab memberi tahu kita bahwa para malaikat bernyanyi pada 
saat penciptaan:

Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, 

kalau engkau mempunyai pengertian! Siapakah yang telah mene-

tapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya?—Atau siapa-

kah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah 

sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penju-

runya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-

sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? (Ayub 38:4-7)

Malaikat diciptakan untuk menyanyikan pujipujian bagi Tuhan, 
jadi kita seharusnya jangan pernah menyembah malaikat. Sebaliknya, 
kita harus bergabung dengan mereka untuk memberikan segala ke mu
lia an hanya bagi Allah Maha Kuasa sendiri.

Para malaikat yang saya lihat semasa kecil itu selalu memuliakan 
Tuhan. Ketika mereka muncul di halaman belakang rumah kami, kami 
menghabiskan waktu berjamjam bernyanyi bersama. Nyanyian saya 
terkadang sangat lantang sampaisampai tetangga sebelah kami ber
komentar tentang itu kepada ibu saya, mengatakan bahwa ia lebih suka 
menikmati suara musik saya memenuhi halaman rumahnya. Ini terjadi 
lebih dari satu kali.

Sayap Malaikat 
Ketika saya menyaksikan para malaikat terbang di bawah langitlangit 
ruang ibadah di gereja, bahkan cara mereka terbang pun sepertinya me
rupakan ungkapan pujian. Saya tidak ingat melihat sayap pada ma laikat
malaikat tersebut, tetapi tampaknya itu tidak menghalangi me reka un tuk 
terbang dalam cara supranatural. Beberapa malaikat memiliki sayap, 
sementara yang lainnya tidak. Ada yang memiliki dua sayap, ada yang 
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memiliki empat sayap (lihat Yehezkiel 1:6), dan ada juga yang me miliki 
enam sayap. Sayap ekstra itu menutupi wajah, tangan, dan kaki mereka. 
(Lihat Yesaya 6:2.)

Ketika saya masih kecil, salah satu malaikat penjaga saya memiliki 
apa yang tampak seperti jenis sayap kupukupu —yang terlihat terlalu 
besar untuk ukuran tubuhnya—yang memancarkan kilau rona kebiru
an. Saya pernah melihat malaikat yang bersayap besar dan lebar seperti 
rajawali, sementara malaikatmalaikat lainnya yang memiliki sayap tipis 
dan halus yang tampaknya seperti menjadi bagian dari pakaian mereka. 
Musim panas lalu ketika saya berkhotbah di Virginia, saya me lihat seorang 
malaikat muncul di antara orangorang di sana. Sekujur tubuhnya ber
kilau layaknya nacre (‘induk mutiara’—bagian permu kaan mutiara yang 
berkilauan) yang tampak menarinari, sayapnya men jadi bagian integral 
sang malaikat.

TAnpA yeSUS, TiDAk ADA keMUliAAn;  
DengAn yeSUS, ADA keMUliAAn Di MAnA-MAnA.

Penampilan sayap beberapa kerubim tampak sangat menakjubkan 
karena di dalam sayapsayap itu ada banyak mata. Hal terdekat di bumi 
yang bisa saya gunakan sebagai pembanding adalah bulu merak, tetapi 
bahkan itu tidak bisa memberi Anda gambaran penuhnya. Pertama kali 
saya melihat kilasan makhlukmakhluk ini dengan sayap bermata mereka 
adalah bertahuntahun lalu, ketika saya melayani di penda laman Alkitab 
di rumah teman saya, Earl dan Lynda Stroud di Genoa, Illinois. Hanya 
ada beberapa dari kami yang berkumpul bersama ma lam itu di ruang 
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bawah tanah mereka, tetapi Alkitab menjanjikan, “Sebab di mana dua 
atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-
tengah mereka” (Matius 18:20). Tanpa Yesus, tidak ada kemu liaan; dengan 
Yesus, ada kemuliaan di manamana, dan ketika kemulia an itu datang, 
itu membawa suatu area penglihatan. Saya bisa melihat bulu mereka 
adalah mata, dan mata itu adalah bulu, lapis demi lapis.

Malaikat kudus Mencerminkan 
kemuliaan Allah

Malaikat membawa esensi kehidupan Allah dan mencerminkan kemu
liaanNya. Mereka tidak membawa kemuliaan bagi diri mereka sendiri, 
namun, sebaliknya, mengarahkan semua kemuliaan kepada Yesus. Se
bagai contoh, para makhluk malaikat dahsyat yang dilihat Yehezkiel. 
Meskipun mereka adalah makhluk roh yang berwujud misterius, Alki
tab mengatakan dengan jelas bahwa mereka memiliki empat wajah:

Muka mereka kelihatan begini: Keempatnya mempunyai muka ma-

nu sia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah 

kiri, dan muka rajawali di belakang. (Yehezkiel 1:10)

•	 “Muka	manusia”	mencerminkan pribadi Yesus, yang adalah 
Firman dalam wujud daging dan menjadi manusia untuk kita. 
(lihat Yohanes 1:14.) 

•	 “Muka	singa”	mengungkapkan otoritas Yesus sebagai raja, Singa 
dari Yehuda yang mengaum dengan kemenangan. (Lihat Bilangan 
24:9; Wahyu 5:5.) 

•	 “Muka	lembu”	melambangkan pengorbanan tertinggi. Dalam 
masa Perjanjian Lama, lembu adalah hewan korban paling mahal. 
Yesus datang ke dunia sebagai hamba, untuk mengorbankan 
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diriNya, agar kita bisa mendapatkan kehidupan kekal melalui 
Yesus. (Lihat Matius 20:28; Markus 10:43). 

•	 “Muka	rajawali”	memancarkan pewahyuan profetik bahwa 
Yesus Kristus telah naik ke tempattempat tertinggi dengan ke
muliaan kebangkitan, mengambil alih kekuasaan atas semua 
penguasa dan kerajaan di alam roh. (Lihat Efesus 2:6; Kolose 
2:15.) 

Ketika kita melihat makhlukmakhluk kudus yang dahsyat ini, yang 
dapat kita lihat hanya pewahyuan akan Yesus Kristus. Semua makhluk 
surgawi Allah diciptakan untuk membawa kemuliaan bagiNya!

Apakah Malaikat itu pria atau wanita?
Malaikat adalah roh yang murni, tanpa substansi jasmaniah. Malaikat 
adalah makhluk roh dengan raga roh pribadi. Jika mereka memilih untuk 
bermanifestasi dalam bentuk fisik, mereka dapat melakukannya, tetapi 
mereka tidak dibatasi oleh bentuk fisik itu. Yang paling sering dalam 
Alkitab, kita melihat malaikat disebutkan sebagai lakilaki, tetapi, sekali 
lagi, karena menurut Alkitab mereka adalah makhluk roh, me reka tanpa 
jenis kelamin.

Gender adalah fungsi biologis, dan karena malaikat tidak memiliki 
fungsi biologis, tidak ada alasan bagi mereka untuk memiliki identitas 
gender tertentu. (Lihat Matius 22:30.) Malaikat bisa untuk bermani fes tasi 
dalam bentuk lakilaki atau perempuan, dan cara Allah mengizinkan 
mereka menampilkan diri sering berbicara tentang tugas rohani me
reka di bumi. Secara umum, gender lakilaki dikaitkan dengan agresi, 
kekuatan, dan otoritas, sedangkan gender perempuan dikaitkan dengan 
pengasuhan, kasih, dan kearifan.
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Gramatikal gender dari kata Ibrani ruach (yang berarti “roh”) ada lah 
feminin. Demikian juga kata feminin shekinah dalam literatur rabinik, 
yang mengindikasikan “kemuliaan Allah yang kasatmata.” Kitab Amsal 
mengacu pada roh yang oleh banyak sarjana Alkitab disebut sebagai 
“Lady Wisdom” (dalam terjemahan Alkitab versi LAI hanya disebut 
“hikmat,” lihat Amsal 1:2022; 8:19:3), dan kita melihat dua malaikat pe
rempuan dalam Zakharia 5:9, yang bekerja untuk Tuhan. Jadi, dari bukti 
alkitabiah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam dunia roh ada 
representasi lakilaki dan perempuan, yang perlu dipahami lebih secara 
metaforis daripada fisik, karena, sekali lagi, makhluk roh adalah roh 
yang murni.

Jenis-Jenis Malaikat yang Berbeda  
yang Tercatat dalam Alkitab

Ketika para makhluk surgawi ini mengelilingi takhta Allah, saya dapat 
mengatakan pada Anda bahwa mereka memiliki daya lihat yang lebih 
tajam terhadap keagunganNya daripada apa pun yang dapat kita ba
yangkan. Dan saya percaya itu adalah bagian dari alasan mereka datang 
ketika kita menyembah: untuk membantu kita mengerti betapa kudus, 
agung, dan menakjubkannya Tuhan! Sebenarnya, jika kita melihat se
mua malaikat yang telah Allah ciptakan dalam alamalam kemuliaan, 
kita bisa mendapatkan pandangan tentang cara kerja segala sesuatu nya.

Dalam sejarah Kekristenan, beberapa teolog telah mulai mema
hami hierarki selestial (keangkasaan) dengan berfokus pada empat 
bagian spesifik dalam Alkitab2 untuk mengembangkan suatu pengaturan 
dari tiga alam, masingmasing berisi tiga ordo malaikat. Meskipun kanon 

2 Galatia 3:2628; Matius 22:2433; Efesus 1:2123; Kolose 1:16
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alkitabiah relatif diam mengenai hal ini, kita tahu pasti bahwa makhluk
makhluk surgawi ini memiliki kuasa yang berbeda, beberapa memiliki 
otoritas yang tidak dimiliki yang lainlainnya. Tentu saja beberapa ting 
katan (ranking) malaikat, dan saya pikir ada baiknya ide itu kita catat di 
sini ketika kita mulai mengeksplorasi jenisjenis malaikat yang berbeda 
yang disebutkan secara khusus dalam halamanhalaman Alkitab. Jika 
Anda membaca buku saya Moving in Glory Realms, (Bergerak Dalam 
Alam-Alam Kemuliaan, Light Publishing), Anda akan mengenali bahwa 
masingmasing alam surgawi ini berkorelasi dengan alam roh dan alam 
surgawi.

Tiga Alam Selestial dan Sembilan ordo 
Malaikat

Yesus Kristus

Setelah Dia menyelesaikan pengorbanan atas dosa, sang Anak meng-

 ambil tempat terhormat-Nya yang tinggi di surga tepat di samping 

Allah, jauh lebih tinggi daripada malaikat mana pun yang berpang-

kat dan berkuasa. Pernahkah Allah berkata kepada seorang malaikat, 

“Kau adalah Putraku; hari ini aku merayakanmu” atau “Aku Bapanya, 

dia Anak-Ku”? Ketika dia menghadirkan Putra kehormatan-Nya ke 

dunia, Dia berkata, “Semua malaikat harus menyembahnya.” (Ibrani 
1:3-6 MSG)
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Alam Selestial Pertama 
(Surga Tertinggi: Dimensi Surga Ketiga)

Mazmur 115:16
• Serafim – Mazmur 104:4; Yesaya 6:17
• Kerubim – Kejadian 3:24; Keluarga 25:1821; Yehezkiel 10:14
• Takhta (Throne) – Yehezkiel 10:17; Daniel 7:9; Kolose 1:16

Alam Selestial Kedua 
(Surga Kosmik: Dimensi Surga Kedua)

Wahyu 14:6 

• Dominion (lorsdhip) – Efesus 1:21; Kolose 1:16
• Virtue (Kebajikan) – Efesus 1:21
• Power (Kekuasaan/Otoritas) – Efesus 3:10, 6:12; 2 Tesalonika 1:7

Alam Selestial Ketiga  
(Surga Bawah: Dimensi Surga Pertama)

Wahyu 21:1

• Penguasa (Principality)—Efesus 1:21, 3:10       
• Penghulu malaikat (Archangel)—Yudas 1:9; 1 Tesalonika 4:16     
• Rohroh yang melayani (Ministering Spirits)—Mazmur 34:7; 

Lukas 22:43; Ibrani 1:14, 13:2.
 Satu hal yang akan Anda perhatikan dari daftar saya di atas adalah 

bahwa saya selalu menyertakan Yesus dalam setiap pembicaraan 
tentang malaikat karena Yesus adalah Tuhan, dan semuanya 
meng arah kembali kepadaNya. Kita harus memastikan bahwa 
kita men jaga segala sesuatunya tetap dalam perspektif yang benar, 
terutama ketika berhadapan dengan realitas rohani. Yesus lebih 



16

M E L I H A T  M A L A I K A T

tinggi dari semua malaikat—lebih tinggi dalam kekuasaan, 
otoritas, dan ke tuhanan. Yesus adalah Tuhan atas segalanya! 

Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang berbagai ordo malai 
kat yang telah Allah ciptakan, untuk memahami interaksi mereka de
ngan bumi dan tujuan yang dimaksudkan untuk keberadaan mereka. 

Serafim 

Alkitab berbicara tentang sekelompok malaikat yang disebut serafim. 
Mereka dipenuhi dengan api dan cahaya yang menyalanyala. Seraf adalah 
bentuk tunggal, sedangkan serafim adalah bentuk jamak. Nama mereka 
berarti “yang berkobar.” Cahaya benderang memancar dari me reka se
hingga tidak ada yang bisa memandang mereka. Mereka memi liki enam 
sayap: dua sayap menutupi kaki mereka, dua sayap menutupi wajah me
reka, dan dua sayap digunakan untuk terbang. Yang menyen tuh bibir 
Yesaya dengan arang membara dari mezbah untuk menahir kannya dari 
dosa adalah seraf. Serafim melayani sebagai pelayan dan pengurus di 
tahta Allah dan terlibat dalam penyembahan yang tanpa henti, menya
nyikan, “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam!”

Kerubim

Kerubim, jenis malaikat lain, adalah pelayan selestial Allah. Kerub ada
lah bentuk tunggal, sedangkan kerubim adalah bentuk jamak. Nama me
reka berarti “kepenuhan hikmat.” Mereka adalah ordo malaikat de ngan 
sayap yang menjaga kekudusan cahaya Tuhan dan kemuliaanNya. 
Makhlukmakhluk hidup dalam kitab Wahyu, dengan empat wajah dan 
empat sayap, adalah dari ordo malaikat ini. Biasanya, penam pilan keru
bim mirip manusia, mereka adalah pelindung takhta Allah, memi liki 
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sepasang sayap. Replika malaikat penjaga kemuliaan ini di tempat kan 
di atas tabut perjanjian sebagai representasi simbolis me reka.

Takhta (Throne)

Malaikat takhta ini mewakili kasih Allah yang teguh dan interaksi di
namis dari rencanarencanaNya yang kudus. Ophanim, yang tampak 
seperti rodaroda berapi yang bergerak dan memiliki banyak mata, ada 
kaitannya dengan ordo selestial ini. Mereka adalah simbol yang hidup 
dari penghakiman, kuasa, dan otoritas Allah.

Dominion (lordship)

Dominion adalah malaikat kepemimpinan. Mereka mengatur alam 
semesta dan membantu menegakkan tata tertib ilahi. Dominion dike
nal sebagai pembawa keadilan Tuhan ke dalam situasi yang tidak adil, 
dan juga menunjukkan belas kasih kepada manusia. Mereka mengatur 
tugastugas para malaikat yang kelasnya di bawah mereka, membuat 
perintahperintah Allah diketahui.

Kebajikan (virtue)

Nama virtue lebih umum diterjemahkan sebagai “otoritas surgawi.” 
Menurut kamus, kata otoritas berarti “kuasa atau hak untuk memberi 
perintah, membuat keputusan, dan menegakkan kepatuhan,” dan itu
lah yang dilakukan para malaikat ini. Malaikat kebajikan (virtue) be
kerja untuk mendorong orangorang dan mengarahkan mereka untuk 
membuat pilihan bijak, pilihan iman.
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Power (kekuasaan/otoritas)

Ini adalah malaikat pejuang yang berperang melawan kuasa kegelapan. 
Mereka senantiasa berperang melawan kuasakuasa jahat dalam di mensi 
surga kedua, menahan berbagai strategi, serangan, dan pekerjaan jahat 
musuh yang ditujukan pada Anda.

Penguasa (Principality)

Malaikatmalaikat ini ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga ko
munitaskomunitas tertentu, negaranegara regional, dan kerajaan. 
Seringkali, mereka dikaitkan dengan transisi dalam kekuasaan dan di
tugaskan untuk menuntaskan pelayanan ilahi dalam batasbatas suatu 
wilayah. Inilah para malaikat yang memimpin bangsabangsa dan 
konon menginspirasi banyak hal, seperti seni, sains, dan budaya.

Secara fisik, para penguasa di udara (principality) ini dibedakan 
dari malaikat lain dengan mahkota yang mereka kenakan dan tongkat 
otoritas yang mereka bawa. Terkadang, mereka mengenakan pakaian 
khas negaranegara yang mereka wakili. Dalam menggambarkan me
reka, Rasul Paulus menggunakan istilah “pemerintahan dan otoritas” 
dalam Efesus 1:21 (NIV) dan “para penguasa dan pemerintah” dalam Efesus 
3:10 (NIV).

Penghulu Malaikat (Archangel) 

Inilah para malaikat utama yang ditugaskan untuk berkomunikasi dan 
melaksanakan rencanarencana khusus Allah bagi umat manusia. 
Mikhael dan Gabriel adalah satusatunya penghulu malaikat yang di
se butkan namanya dalam Alkitab. Namun, karena Alkitab mengatakan 
bahwa Gabriel berdiri di hadirat Allah (lihat Lukas 1:19), diyakini bahwa 
malaikatmalaikat lain yang disebutkan dalam Wahyu 8:2 kemungkinan 
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juga para penghulu malaikat. Beberapa tradisi Kristen bertindak lebih 
jauh dengan mengidentifikasi lima penghulu malaikat lainnya dengan 
nama tertentu.3 Tetapi ini hanya spekulasi, karena kanon Alkitab kita 
tidak memberikan informasi spesifik ini.

Ada beberapa pengajaran tentang pentingnya menyebut nama 
seorang penghulu malaikat ketika kita membutuhkan bantuan. Ini ada
lah pengajaran salah kaprah yang dapat menggiring pada kekeliruan 
dan suatu bentuk pemujaan terhadap malaikat. Rasul Paulus memper
ingatkan kita secara khusus terhadap hal ini dalam Kolose 2:18: “Jangan-
 lah kau membiarkan dirimu diperdaya tentang upahmu dalam keren-
dah an hati secara sukarela dan penyembahan	terhadap	malaikat.” 
Seba liknya, selalu berseru kepada nama Yesus Kristus, mengerti bahwa 
me lalui Dia, Allah telah memberikan para malaikatNya untuk menjaga 
Anda!

Roh-Roh yang Melayani (Ministering Spirits)

Rohroh yang melayani adalah para malaikat ‘biasa’ yang paling banyak 
berinteraksi dengan kita. Mereka adalah malaikat yang selalu bekerja 
dalam dunia jasmaniah, tinggal di dalam surga pertama dan melak
sanakan perintahperintah Tuhan di antara kita. Para malaikat penjaga 
kita—malaikat perlindungan, dukungan, pembebasan, mukjizat, dan 
kesembuhan—termasuk dalam klasifikasi ini. (Lihat Lukas 22:43; Ibrani 
1:14, 13:2.)

3Lihat kitabkitab Apokrifa Tobit dan Henokh.


