
Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

mempelajari Pembahasan No. 48 dari kitab Wahyu, pasal 14 dan 

kita akan membaca Wahyu 14:18: 

 

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." 

 

 Kita tahu "malaikat" atau "utusan" itu adalah Kristus. Dia lah 

yang memegang sebilah sabit tajam itu dan Ia memerintah, 

“Ayunkanlah sabitmu yang  tajam itu." Ini berarti "Kirimkan 

sabitmu," atau kirimkan para penuai, umat Allah, untuk 

mengumpulkan “segala gugusan anggur bumi, karena buahnya 

sudah cukup masak” (dikutip dari Alkitab Terjemahan Lama). 



Terakhir kali kita melihat kata "gugusan" dalam beberapa ayat 

dan kita juga melihat kata "pokok anggur".  Kita melihat bahwa 

Alkitab mengatakan tentang Tuhan Yesus Kristus, "Akulah pokok 

anggur yang benar." Namun kita juga membahas Ulangan 32:32.: 

 

Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur 

Sodom, dan dari kebun-kebun Gomora; buah anggur mereka 

adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya 

 

 Ayat ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang 

percaya sejati yang berasal dari pokok anggur yang benar. Disini 

kita membaca "pohon anggur yang lain" dan, Allah menyatakan 

penghakiman terhadap orang-orang Israel yang seharusnya 

mengetahui lebih baik tentang kehendak dan hukum Allah. 

Bahasa yang dipakai dalam ayat ini juga berkaitan erat dengan 

penghakiman yang menimpa gereja-gereja ketika mereka 

mengembangkan jenis Injil yang lain, Kristus yang lain dan pokok 

anggur lain. Ini bukanlah pokok anggur yang benar, namun itu 



adalah  "pohon anggur Sodom, dan dari kebun-kebun Gomora”. 

Oleh karena itu, "gugusan mereka merasa pahit" dan mereka 

bukanlah buah yang baik, namun buah yang tidak baik. 

 

 Kita sedikit penasaran mengapa Allah menggunakan jenis 

bahasa seperti ini untuk berbicara tentang orang-orang yang tidak 

diselamatkan dari bumi. Jelas sekali bahwa pembicaraan tentang 

panen dalam Wahyu pasal 14  menggambarkan penghakiman 

terhadap dunia dan pada semua orang yang tidak diselamatkan. 

Namun, kita tidak terlalu akrab dengan penggunaan bahasa yang 

dipakai Allah seperti “kumpulkanlah segala gugusan anggur bumi” 

dan dalam ayat berikutnya mengatakan tentang tanaman pohon 

anggur, dalam Wahyu 14:19: 

 

Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan 

memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke 

dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. 

 



 Oleh karena apa yang dinyatakan dalam ayat 19, kita bisa 

merasa yakin bahwa gugusan anggur di ayat 18 tidak meracu 

pada umat pilihan. Ayat ini berbicara tentang orang yang tidak 

diselamatkan dan itu adalah bahasa penghakiman terakhir atas 

mereka. Sekarang di kitab Yoel, pasal 3, kita menemukan sebuah 

bagian yang sangat mirip dengan Wahyu pasal 14. Dikatakan 

dalam Yoel 3:12: 

 

Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat… 

 

Nama "Yosafat" berarti "Hakim JEHOVAH." 

 

…sebab di sana Aku akan duduk untuk menghakimi segala 

bangsa dari segenap penjuru 

 

 Ini seperti apa yang kita baca sebelumnya dalam Wahyu 

pasal 14:14 dan 15, di mana Anak Manusia duduk di atas awan 

sementara Ia datang untuk mengadili bangsa-bangsa di dunia. 



 

Lalu ia dikatakan dalam Yoel 3:13: 

 

Ayunkanlah sabit. . . 

 

Ini adalah perintah yang sama yang telah kita lihat beberapa kali 

dalam Wahyu pasal 14: "Ayunkan sabit-Mu."  Demikian juga, kata 

Perjanjian Lama untuk "ayunkan" juga diterjemahkan sebagai 

“mengirimkan” atau “mengutus”.  Misalnya, kata yang sama 

digunakan  dalam Yesaya 6: 8: "Lalu aku mendengar suara 

Tuhan berkata: “Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku! 

 

Jadi, dikatakan dalam Yoel 3:13: 

 

Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian; marilah, iriklah, 

sebab sudah penuh tempat anggur; tempat-tempat pemerasan 

kelimpahan, . . . 



 

 "Tempat-tempat pemerasan" didalam ayat ini sama dengan 

“kilangan" yang disebut dalam Wahyu 14. Apa yang terjadi di 

sana? Orang yang tidak diselamatkan akan diinjak-injak oleh 

Tuhan Yesus Kristus dan darah keluar dari kilangan pemerasan 

anggur. Mengapa darah itu meluap keluar? Darah itu meluap dan 

itulah kondisi yang terjadi di sini: dan kita berpikir tentang fakta 

bahwa ada tujuh miliar orang di dunia yang sedang dihakimi dan 

berada di bawah murka Allah. Ya, ada puluhan juta orang yang 

telah diselamatkan Allah, namun sebagian besar orang di dunia 

tidak diselamatkan dan mereka sedang diinjak-injak dalam 

kilangan dari murka Allah. Jadi, kita dengan pasti bisa melihat 

mengapa kilangan itu penuh dan melimpah keluar dan darah 

keluar dari kilangan pemeras anggur, seperti dikatakan dalam 

Wahyu pasal 14, "sejauh seribu enam ratus setadi” (dikutip dari 

Terjemahan Lama). 

 Lalu dikatakan, dalam Yoel 3:13: 



 

. . . sebab banyak kejahatan mereka. 

 

 Sekali lagi, ayat itu berbicara tentang orang yang tidak 

diselamatkan yang dihancurkan dalam kilangan murka Allah.  

Hukum Allah menuntut kepuasan dan ini adalah hari pembalasan, 

ketika hukum Taurat menuntut balas dendam dan menuntut 

pembayaran untuk semua pelanggaran manusia terhadap hukum 

Allah. Yoel 3:13 membantu kita dan kita dapat merasa yakin 

bahwa meskipun bahasanya menyatakan sesuatu yang tidak kita 

kenali secara akrab (ketika Allah melihat seluruh bumi seolah-

olah itu adalah kebun pohon anggur yang membawa buah yang 

tidak baik), buah mereka telah dilemparkan ke kilangan 

pemerasan anggur karena buahnya tidak baik. Sama seperti hasil 

panen di gereja-gereja mengering, sekarang di luar gereja anggur 

lain ini  dan gugusan buah anggur berada di bawah murka Allah. 

 Satu alasan mengapa Allah berbicara tentang "gugusan 



pohon anggur di bumi" dan buah-buah anggur mungkin berkaitan 

dengan fakta bahwa klimaks program penginjilan akhir Allah 

dilaksanakan di luar gereja dan jemaatnya. Ingatlah, pada awal 

Masa Kesusahan Besar, pada tanggal 21 Mei 1988, Roh Kudus 

meninggalkan semua gereja dan panen mereka hancur 

sepanjang Masa Kesusahan Besar dan, akhirnya, pada tanggal 

21 Mei 2011, mereka semua diikat sebagai lalang untuk dibakar. 

Namun, selama paruh kedua dari Masa Kesusahan Besar, Allah 

mengirimkan Hujan pada Akhir Musim, yang jatuh di luar gereja di 

dunia pada umumnya. Hujan jatuh di dunia dan hujan memang 

menghasilkan buah, sementara Allah menyelamatkan sejumlah 

besar orang banyak dalam tujuh belas tahun terakhir dari Masa 

Kesusahan Besar. Jadi ada kata panen yang dipakai disini, 

namun ini adalah "buah yang baik, orang-orang yang telah 

diselamatkan Allah. Namun, secara praktis seluruh dunia 

mendengar pesan itu dan, oleh karena itu, hujan turun atas 

mereka dan mereka juga memiliki benih Firman Allah yang 

ditaburkan dalam hati mereka. Sebenarnya, itu merupakan 



sebuah program penaburan yang luar biasa yang belum pernah 

terjadi dalam sejarah dunia di mana ada begitu banyak benih 

telah ditaburkan di dunia. Dunia tidak pernah mengalami hal 

seperti itu, bagaimana Firman Allah disebarkan secara tidak 

terbendung ke dalam bangsa-bangsa di dunia. Pesan tentang 

Hari Penghakiman ditempatkan dihadapan mata mereka dan 

pesan Alkitab tentang Hari yang Sudah Ditentukan. Pesan ini juga 

menunjukkan bahwa ada seorang Hakim dan bahwa kita adalah 

orang-orang berdosa, yang  layak untuk dihakimi dan dinyatakan 

bersalah.  Implikasinya adalah bahwa Allah telah 

memperingatkan dunia, namun Allah adalah Allah yang 

mahakasih dan Allah memberi kesempatan untuk manusia untuk 

mencari-Nya, sebelum dekrit itu dinyatakan dan sebelum hari itu 

berlalu seperti sekam ditiup angin. Semua ini tersirat dalam pesan 

tanggal 21 Mei 2011, sebagai Hari Penghakiman. Jadi "hujan" itu 

jatuh dan "benih" itu ditaburkan dan Allah memang 

menyelamatkan umat-Nya, namun bagaimana dengan orang-

orang yang lainnya? Bagaimana dengan semua orang lain yang 



mendengar  pesan Injil dan mendengar berita yang datang dari 

Firman Allah? Banyak dari mereka yang baru mendengar untuk 

pertama kalinya. Mereka diperingatkan, namun mereka tidak 

menggubrisnya; mereka tidak mau bertobat; mereka tidak 

berbalik pada Allah dan berseru memohon belas kasihan; mereka 

tidak mencari Allah selama Ia dapat ditemukan. Sebaliknya, 

mereka tetap berkanjang dengan pola hidup mereka dan inilah 

yang terjadi dalam kaitannya dengan mayoritas orang di dunia. 

Nah, bisa dikatakan bahwa Allah memandang mereka sebagai 

suatu "panen" yang kacau dan tidak baik. Benih ditaburkan dan 

hujan turun, namun tidak menghasilkan hasil yang berharga. Oleh 

karena itu, marilah kita mengumpulkan "gugusan pohon anggur di 

bumi" dan melemparkannya ke dalam kilangan murka Allah. Saya 

rasa ini adalah gagasan umumnya. 

 

 Dalam Ulangan 32:32, ayat itu berbicara tentang anggur 

mereka menjadi pohon anggur Sodom, namun ada sebuah ayat 

lain di mana Allah berbicara tentang pokok anggur. Saya pikir 



Ulangan pasal 32 sebagian besar menggambarkan penghakiman 

Allah atas gereja-gereja, namun ada tempat lain dalam Yesaya, 

pasal 24, di mana kita membaca tentang sebuah pohon anggur. 

Yesaya pasal 24 adalah pasal khusus dalam Alkitab di mana 

Allah telah memfokuskan sepenuhnya pada penghakiman dunia. 

Sebaliknya dalam kitab Yeremia, kita membaca tentang 

penghakiman Allah atas Yudea atau Yerusalem dan itu adalah 

bahasa yang berkonsentrasi pada penghakiman yang dimulai 

dirumah Allah. Di Yeremia kita tidak terlalu banyak membaca  

tentang penghakiman terhadap dunia. Namun Yesaya, pasal 24, 

adalah kebalikan dari itu – konsentrasi dalam bagian ini adalah 

mengenai penghakiman terhadap dunia dan bukan di gereja-

gereja. Kata "bumi" dan “dunia” digunakan berkali-kali seperti 

yang kita baca dalam Yesaya 24: 6: 

 

Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan 

penduduknya akan mendapat hukuman; sebab itu penduduk 

bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit 



 

 Ini berbicara tentang penghakiman spiritual Allah yang akan 

datang atas dunia dan atas penduduk bumi. Ingatlah ayat terakhir 

Wahyu pasal 8 yang mengatakan: “Celaka, celaka, celakalah 

mereka yang diam di atas bumi.”  Ini adalah frase kunci yang 

menunjukkan waktu transisi dari penghakiman atas gereja-gereja 

kepada penghakiman pada dunia. Di sini, juga, “penduduk bumi 

akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit.”  

“manusia akan tinggal sedikit” karena orang-orang pilihan masih 

hidup di bumi pada hari kiamat, namun semua yang tidak 

diselamatkan “akan hangus lenyap” dan penghakiman datang 

sesudah Allah menutup pintu surga. Pada saat yang bersamaan, 

orang-orang pilihan tidak "terbakar" dan kita tidak dihancurkan 

oleh aksi pintu surga yang ditutup karena Allah telah 

menyelamatkan umat-Nya. Kemudian selanjutnya dikatakan 

dalam Yesaya 24:7: 

 

Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan 



semua orang yang bersukahati mengeluh. 

 

 Sekarang, di sini, dalam konteks penghakiman Allah di bumi, 

"pohon anggur merana.”  Apa artinya jika pohon anggur merana? 

Kata ini didefinisikan bagi kita dalam Yeremia, pasal 14. Sekali 

lagi, dalam pasal ini kita membaca tentang penghakiman Allah 

atas gereja-gereja tetapi ayat ini akan membantu kita untuk 

memahami apa artinya kata “merana” itu. Dikatakan dalam 

Yeremia 14:1-3 : 

 

Firman TUHAN yang datang kepada Yeremia mengenai musim 

kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan 

dengan sedih terhantar di tanah; jeritan Yerusalem naik ke atas. 

Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari 

air; mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, 

sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka 

malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi 

kepala mereka. 



 

 Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat 

bahasa yang sangat jelek tentang musim kering yang terjadi. 

Tidak ada air dan ini menunjuk pada fakta bahwa tidak ada Injil di 

gereja-gereja selama waktu penghakiman Allah menimpa 

mereka. "Pintu-pintu gerbangnya rebah " pada waktu itu dan itu 

menunjuk pada fakta bahwa tidak ada keselamatan. 

 

 Jadi ketika kita membaca, "Air anggur tidak menggirangkan 

lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersukahati 

mengeluh.”  Saya pikir itu adalah sebuah rujukan untuk orang 

percaya sejati. Tidak ada anak Allah yang senang atau 

bersukacita karena Allah telah mengakhiri program keselamatan-

Nya. Ingatlah Allah mengatakan ada sukacita di surga karena 

satu orang berdosa yang bertobat dan sekarang tidak ada 

sukacita di surga dalam hal itu dan tidak ada sukacita di antara 

umat Allah. Allah tidak menikmati kematian orang fasik dan inilah 

apa yang sedang terjadi sekarang di hadapan mata kita. Allah 



sedang membunuh orang fasik. Ia membunuh mereka dengan 

kematian secara rohani dan jika Allah tidak bersukacita dalam 

kematian orang fasik, Anda dapat merasa yakin bahwa umat 

Allah juga tidak akan bersukacita dengan kematian orang fasik. 

Seperti dikatakan dalam Lukas pasal 16 tentang Lazarus yang 

berada di pangkuan Abraham dan orang kaya yang berada di 

"neraka" yang meminta setetes air, sebagian jawaban tentang 

permintaan itu ialah bahwa mereka tidak bisa menyeberang. 

Tentu saja ada kerinduan bagi kita untuk mengabarkan Injil untuk 

membawa "air" bagi jiwa-jiwa yang sedang kehausan. Kita benar-

benar menikmati pekerjaan ini. Kita membawa pesan itu masuk 

ke dunia dan Allah menemukan umat pilihan-Nya melalui upaya 

umat-Nya. Allah bekerja didalam hati umat-Nya untuk memberi 

mereka “baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya” 

(Filipi 2: 13). Dan itu adalah kesenangan Allah untuk 

menyelamatkan manusia dan itulah sebabnya Ia sudah 

menentukan umat pilihan-Nya, yang sudah dipilih sejak semula 

karena kebaikan dan kasih Allah, dan umat Allah menikmati dan 



mengambil kesenangan dalam kegiatan itu. Namun kita tidak 

bersenang-senang sekarang karena tidak ada keselamatan lagi 

dan itulah sebabnya dikatakan "semua orang yang bersukahati 

mengeluh". Injil yang sekarang sedang kita nyatakan adalah air 

yang "pahit", namun kita harus mematuhi Allah yang telah 

memerintahkan kita untuk memberi makan domba dan 

"bernubuat lagi" dan menyatakan pada bangsa-bangsa mengenai 

kejatuhan Babel, dan seterusnya. 

 

 Intuk memperoleh gambaran yang sedikit lebih jelas tentang 

apa artinya kata "merana", marilah kita kembali ke Yoel, namun 

kali ini marilah kita melihat pasal 1. Dikatakan dalam Yoel 1: 10-

12: 

 

Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah 

musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. 

Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap 

karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen 



ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah 

merana; pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala 

pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu 

dari antara anak-anak manusia 

 

 Ini bukanlah hal yang menyenangkan sama sekali. Yoel 

pasal 1 menggambarkan penghakiman Allah atas gereja dan 

jemaat di dunia selama Masa Kesusahan Besar, namun cawan 

murka yang sama ini yang sekarang sedang melanda dunia dan 

"pohon anggur di bumi“.  Panen sudah selesai. Tidak ada lagi 

panen; tidak ada lagi orang yang diselamatkan. Allah 

menggunakan gambaran ini untuk mengilustrasikan apa yang 

sedang dilakukan-Nya dengan "pohon anggur di bumi" seperti 

dikatakan dalam Wahyu 14:19: 

 

Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan 

memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke 

dalam kilangan besar, yaitu murka Allah 



 

 Sekali lagi, "pohon anggur di bumi" dilemparkan ke kilang 

pemerasan anggur dan kita lihat, dalam Wahyu pasal 19, bahwa 

pada hari kiamat, ia mengatakan tentang Tuhan Yesus, dalam 

Wahyu 19:15: 

 

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 

 

 Anda lihat, disini ditegaskan bahwa Kristus menghantam 

bangsa-bangsa, orang-orang di dunia yang tidak diselamatkan 

dan yang diikat untuk diinjak-injak dalam kilangan murka Allah. 

Saya pikir itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada keraguan 

bahwa "buah anggur di bumi" dan "gugusan buah anggur yang 

sudah sangat masak” menggambarkan semua orang yang tidak 

diselamatkan di dunia. Mereka diciptakan menurut gambar Allah 



dan Allah mengirimkan Hujan pada akhir Musim dan hujan itu 

jatuh ke atas mereka, namun mereka tidak muncul sebagai hasil 

yang berharga (Yakobus 5:7). Kemudian waktunya sudah genap 

dan hujan berhenti pada tanggal 21 Mei 2011 dan sekarang 

saatnya untuk menghancurkan hasil panen dari gugusan buah 

anggur ini dan menginjak-injak mereka di bawah kaki dan 

menghukum mereka karena dosa mereka. 

 


