
 

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

membicarakan Pembahasan No. 49 dari kitab Wahyu, pasal 14 

dan kita akan membaca Wahyu 14: 19 dan 20: 

 

 Lalu malaekat itu menyembatkan sabitnya itu ke bumi, serta 

mengumpulkan buah anggur bumi itu, sambil mencampakkan dia 

ke dalam irikan yang besar, yaitu murka Allah; dan buah anggur 

itu diirik orang di luar negeri; maka darah pun mengalirlah dari 

dalam irikan itu setinggi kang di mulut kuda, sejauh seribu enam 

ratus setadi (dikutip dari Alkitab Terjemahan Lama) 

 

 Ini mengakhiri Wahyu pasal 14, sementara kita sampai ke 

ayat 20.  Ini adalah kesimpulan dari diskusi mendetail Allah 

tentang panen pada akhir dunia di Hari Penghakiman. Ia 

menyimpulkan dengan menggambarkan pohon anggur di bumi 

yang "buahnya sudah cukup masak” dan mereka dilemparkan ke 



dalam kilangan murka-Nya. 

 

 Kata "kilangan" atau “irikan” (terjemahan lama) disebutkan 

tiga kali - sekali disebutkan dalam ayat 19 dan dua kali dalam 

ayat 20. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai "kilangan” 

adalah Strong # 3025, yaitu kata Yunani “lenos”.  Kata ini 

diterjemahkan sebagai "kilangan” atau “irikan” dalam Perjanjian 

Baru.  Kata  ini ditemukan lima kali dalam Perjanjian Baru dan 

tiga kali ada dalam dua ayat dalam Wahyu pasal 14.  Kata ini juga 

muncul sekali 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 

 

 Ini adalah bahasa yang sangat mirip dengan apa yang kita 



baca dalam Wahyu pasal 14, karena kata itu mengacu pada 

kilangan anggur yang besar, yaitu murka Allah. 

 

Kelima kalinya kata "Lenos" digunakan ditemukan dalam Injil 

Matius, pasal 21. Dalam perumpamaan yang Allah berikan, kita 

membaca dalam Matius 21: 33 dan 34: 

 

"Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang 

tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar 

sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan 

mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia 

menyewakan kebun itu pada penggarap-penggarap lalu 

berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia 

menyuruh hamba-hambanya pada penggarap-penggarap itu 

untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya 

 

 Ini adalah perumpamaan di mana hamba tuan ini dikirim dan 



para penggarap memukuli para hamba itu, merajam beberapa 

dan membunuh beberapa orang lagi. Akhirnya, tuan tanah itu 

mengutus anaknya, karena ia berpikir mereka akan menghormati 

dia, namun sebaliknya mereka menangkapnya dan 

membunuhnya. Dikatakan dalam Matius 21: 39-41: 

 

Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun 

anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur 

itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-

penggarap itu?" Kata mereka pada-Nya: "Ia akan membinasakan 

orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya 

pada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan 

hasilnya padanya pada waktunya. 

 

 Perumpamaan ini diberikan untuk mengajarkan tentang 

rencana Allah untuk membuka kebun anggur untuk menghasilkan 

buah. Dalam ayat ini dikatakan, "Ketika hampir tiba musim petik,”  

jadi ada saat ketika kebun itu menghasilkan buah. Tujuan dari 



kebun anggur, secara rohani, adalah untuk mendatangkan Tuhan 

Yesus Kristus. Kebun anggur ini merujuk pada bangsa Israel 

pada saat itu dan Israel mengalami "hujan kebenaran awal" 

dalam Perjanjian Lama dan Kristus datang. "Buah" berhubungan 

dengan kematian Kristus; itu adalah kehendak yang telah 

ditetapkan Allah sebelumnya bahwa Kristus harus pergi ke kayu 

salib untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan-Nya sejak 

penciptaan dunia. Ketika Kristus disalib, itu merupakan 

penggenapan dari persembahan "buah sulung yang pertama". 

Jadi kilangan di kebun anggur dalam perumpamaan ini berkaitan 

dengan penghakiman Allah atau, setidaknya berkaitan dengan 

tujuan Allah untuk membawa penghakiman atas Yesus Kristus, 

Anak Allah. 

 

 Ada sebuah catatan sejarah di 1 Raja-raja, pasal 21, dan 

kita tidak akan membahasnya disini, namun itu benar-benar 

menggambarkan apa yang sedang dibicarakan didalam 

perumpamaan ini. Ada seorang laki-laki bernama Nabot, orang 



Yizreel, dan ia memiliki kebun anggur di sebelah istana Raja 

Ahab. Raja Ahab mengingini kebun anggur Nabot dan Nabot 

tidak mau memberikannya atau menjualnya padanya. Lalu istri 

Ahab, Izebel, mengatur saksi-saksi palsu untuk datang di pesta 

dan untuk bersaksi dusta bahwa Nabot telah menghujat Allah dan 

menghujat raja. Kemudian mereka membawa Nabot keluar dan 

melemparinya dengan batu dan Raja Ahab merebut kebun 

anggur Nabot. Yang menarik adalah bahwa nama "Nabot" berarti 

"buah". Ini adalah Strong # 5022 dan berasal dari Strong # 5011  

dan # 5108. Jadi Nabot, pemilik kebun anggur, kebun anggurnya 

direbut, seperti kita baca dalam perumpamaan di mana para 

penggarap membunuh para hamba dari tuan tanah dan kemudian 

ketika anaknya dikirim, mereka mengatakan, dalam Matius 21:38: 

"Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya 

menjadi milik kita.”  Sama seperti nama Nabot adalah "buah" dan 

Nabot itu, secara rohani, buah kebun anggur, demikian juga, 

Yesus Kristus adalah buah hasil dari "hujan kebenaran awal" 

yang dihasilkan dari Perjanjian Lama ketika Israel menyerahkan 



Kristus pada penguasa Romawi untuk disalibkan. Ini adalah 

"buah" dari kebun anggur Israel. Itulah sebabnya Allah menanam 

kebun anggur untuk mendatangkan Mesias, Allah yang kekal di 

dalam daging, yang masuk ke dalam dunia dan diam di antara 

kita.  Ini adalah ide perumpamaan ini di mana ada kilang 

pemerasan anggur di kebun anggur dan para penggarap 

menangkap dan membunuh anak, yang merujuk pada Israel yang 

membunuh Tuhan Yesus. 

 

 Ada cara kedua dimana kita bisa membuktikan bahwa 

Kristus adalah buah dan menghubungkannya dengan tempat 

kilang pemerasan anggur. Dikatakan dalam Matius 26: 36-39: 

 

Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-murid-Nya ke suatu 

tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-

murid-Nya: "Duduklah di sini, sementara Aku pergi ke sana untuk 

berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus 



serta-Nya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar, lalu kata-

Nya kepada mereka: "Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati 

rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku." 

Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-

Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-

Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti 

yang Engkau kehendaki. 

 

 Kita tahu bahwa Allah membuat permohonan ini dua kali lagi 

- tiga kali totalnya. Kata "Getsemani" hanya digunakan dua kali 

dalam Perjanjian Baru dan tempat lainnya adalah dalam Markus 

14, sebuah catatan sejajar dari Injil, di mana ia mengatakan 

dalam Markus 14: 32-36: 

 

Lalu sampailah Yesus dan murid-murid-Nya ke suatu tempat 

yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-murid-Nya: 

"Duduklah di sini, sementara Aku berdoa." Dan Ia membawa 

Petrus, Yakobus dan Yohanes serta-Nya. Ia sangat takut dan 



gentar, lalu kata-Nya kepada mereka: "Hati-Ku sangat sedih, 

seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." 

Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, 

sekiranya mungkin, saat itu lalu dari pada-Nya. Kata-Nya: "Ya 

Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan 

ini dari pada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, 

melainkan apa yang Engkau kehendaki. 

 

 Sekali lagi, ini adalah catatan yang sejajar, namun saya 

ingin membacakannya untuk memperlihatkan bahwa kata 

"Getsemani" ini digunakan dua kali. Perhatikan dikatakan dalam 

Markus 14:32, “Lalu sampailah Yesus dan murid-murid-Nya ke 

suatu tempat yang bernama Getsemani” dan, tak lama kemudian, 

Yesus menjadi sangat takut dan hati-Nya merasa sangat berat 

dan jiwa-Nya "sangat sedih, seperti mau mati rasanya”.  Kita 

dapat melihat bahwa Ia mulai menderita di bawah murka Allah di 

Getsemani; itu adalah hari Kamis malam dan itu cocok dengan 

apa yang dikatakan Alkitab tentang anak manusia yang berada 



tiga hari tiga malam di rahim bumi (Matius 12:40). Peristiwa ini 

dimulai hari Kamis malam dan berlanjut sampai hari Jumat, Jumat 

malam, Sabtu dan Sabtu malam dimana Ia berada di dalam 

kubur, dan pada hari Minggu, hari ketiga, Ia bangkit dari antara 

orang mati;  jadi itu berlangsung selama tiga hari tiga malam. 

Kristus memulai periode penderitaan murka Allah dan minum 

cawan murka Allah saat Ia masuk ke Taman Getsemani; ini 

adalah saat Allah mulai memberikan cawan murka pada Tuhan 

yang harus diminum-Nya. Hal ini terjadi tidak untuk melakukan 

pembayaran untuk menebus dosa, karena Ia telah membayarnya 

sejak dunia diciptakan. Namun Ia masuk ke dunia untuk 

mewujudnyatakan apa yang telah dilakukan-Nya sejak dunia 

diciptakan.  Allah menghendaki agar Kristus benar-benar 

menderita di bawah murka-Nya untuk kedua kalinya untuk men-

demonstrasikan hal ini. Ini adalah murka yang sangat dahsyat 

yang membawa Allah yang kekal sehingga hati-Nya “sangat 

sedih, seperti mau mati rasanya.” Kita dapat melihat bagaimana 

Tuhan tergoncang ketika Ia mengalami hal-hal yang mengerikan 



ini.  Hal ini terjadi secara rohani, karena tidak ada "cawan" yang 

sesungguhnya.  Siapa pun yang memandang Tuhan dari 

kejauhan di Taman Getsemani hanya akan melihat Dia berada di 

situ dan tidak ada  petir menyambar dari langit atau pedang Allah 

turun ke atas-Nya, namun hanya Tuhan yang sedang berlutut dan 

berdoa. Itu adalah penghakiman yang tak kasat mata dan, karena 

itu adalah penghakiman spiritual, namun itu penghakiman yang 

sangat nyata yang menimpa Tuhan Yesus Kristus. 

 

 Kata "Getsemani" berasal dari Perjanjian Lama. Kata ini 

berasal dari dua kata Ibrani, "gath" dan "shemen". Kata "shemen" 

adalah Strong # 8081 dan kata itu berarti "minyak" atau "zaitun" 

atau "berbuah dengan berlimpah”.  Kata "gath" adalah Strong # 

1660 dan berarti "peras" atau "kilangan anggur". Jadi, dalam 

menggabungkan keduanya, "Getsemani" adalah "minyak peras" 

atau "kilangan buah anggur". Ada kombinasi kata yang bisa kita 

satukan karena Allah menggunakan kata-kata yang berbeda 

untuk kata ini. Namun gagasannya ialah bahwa Tuhan Yesus 



adalah "buah" yang dihasilkan oleh Israel atau yang dihasilkan 

oleh "hujan kebenaran awal". Ada waktu untuk hujan dan 

kemudian ada waktu kelaparan dan kemudian ada saat untuk 

"kilang buah anggur" atau "minyak peras" di mana Kristus akan 

diinjak dan dihancurkan di bawah kaki murka Allah. Ide tentang 

"minyak peras" ini tepat karena Roh Kudus dilambangkan dengan 

"minyak.” Ketika Kristus dihancurkan dan diinjak di bawah murka 

Allah, minyak mengalir keluar dan tidak akan terlalu lama lagi 

(lima puluh hari kemudian) sebelum hari Pentakosta tiba dan Roh 

Kudus (minyak) dicurahkan. Lalu ada curahan Roh Kudus kedua 

atau Yobel Kedua pada tahun 1994 selama paruh kedua dari 

Masa Kesusahan Besar, yang juga merupakan hasil dari apa 

yang dilakukan Kristus saat Ia mengalami murka Allah. 

 

 Kata Ibrani, Strong # 1660, yang adalah "gath" juga 

ditemukan lima kali, sama seperti kata Yunani "lenos" ditemukan 

lima kali. Kata Ibrani ini ditemukan lima kali dalam Perjanjian 

Lama. Satu tempat di mana kata itu ditemukan ada dalam Yesaya 



63: 1-4: 

 

"Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra 

dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan 

pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar?" 

"Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk 

menyelamatkan!" "Mengapakah pakaian-Mu semerah itu, dan 

baju-Mu seperti baju pengirik buah anggur?" "Aku seorang dirilah 

yang melakukan pengirikan, dan dari antara umat-Ku tidak ada 

yang menemani Aku! Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam 

murka-Ku, dan Aku telah menginjak-injak mereka dalam 

kehangatan amarah-Ku; semburan darah mereka memercik 

kepada baju-Ku, dan seluruh pakaian-Ku telah cemar. Sebab hari 

pembalasan telah Kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah 

datang. 

 

 Di sini, saya pikir kita memiliki gambaran ganda. Pertama-

tama, Kristus adalah salah satu yang menginjak-injak kilang 



pemerasan anggur itu sendiri dan Ia adalah Melkisedek. Ia adalah 

Allah yang mempersembahkan diri-Nya di bawah urutan imam 

besar Melkisedek. Ingatlah bagaimana Ia menampakkan diri pada 

zaman Abraham. Melkisedek (yaitu Kristus) sudah ada sejak 

bumi diciptakan dan ketika Tuhan menyerahkan diri-Nya sendiri 

pada kehendak Bapa untuk menebus dosa umat-Nya. Ia 

melakukan tindakan Imam Besar Melkisedek  dalam kematian-

Nya. 

 

 Kristus menginjak-injak kilangan pemerasan anggur, namun 

demikian Ia adalah Dia yang diinjak. Juga dikatakan, "Aku telah 

menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarah-Ku” dan saya 

pikir itu adalah rujukan masa mendatang untuk penghakiman 

terakhir dalam "hari pembalasan" yang dibicarakan di ayat 4. 

Allah berbicara tentang Hari Penghakiman sebagai waktu 

pembalasan. Jadi kita melihat bahwa "kilang pemerasan anggur" 

berkaitan dengan murka Allah. Kristus, secara rohani, 

dihancurkan dalam kilang pemerasan anggur dan di injak-injak di 



Getsemani. Yesaya 63 merujuk tentang hal itu. 

 

Juga, kita baca dalam Ratapan 1:15: 

 

Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam 

lingkunganku; Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk 

membinasakan teruna-terunaku; Tuhan telah menginjak-injak 

puteri Yehuda, dara itu, seperti orang mengirik memeras anggur 

 

 Ini adalah "gath", kata Ibrani # 1660. Di sini, Allah secara 

historis mengacu pada penghakiman atas Yehuda dan Allah 

menggunakan bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja 

Nebukadnezar untuk mengalahkan Yehuda. Penghakiman yang 

menimpa Yehuda karena ketidaksetiaan mereka menggambarkan 

penghakiman yang dimulai di rumah Allah di awal Masa 

Kesusahan Besar  ketika masa kerja gereja berakhir.  Masa itu 

dimulai pada bulan Mei 1988. 

 



 Sekali lagi, "kilangan" terlihat di sini dan Allah sedang 

menghancurkan orang-orang muda dan menginjak-injak perawan, 

putri Yehuda, dalam  kilangan pemerasan anggur, Ayat ini berarti 

bahwa Allah menyamakan penghakiman pada gereja-gereja 

dengan saat Dia melempar  mereka dalam kilangan pemerasan 

anggur dan menginjak-injak mereka. Sekali lagi, murka Allah 

disamakan dengan kilangan pemerasan anggur. 

 

 Sesuatu hal yang lain yang terlihat di sini adalah bahwa 

sama seperti Kristus dihancurkan dalam “kilangan buah anggur" 

di Getsemani dalam penghakiman spiritual, demikian juga 

penghakiman spiritual terhadap gereja-gereja juga diidentifikasi 

dengan "kilangan pemerasan anggur" di sini di Ratapan 1:15. Hal 

ini membantu kita untuk melihat bahwa penghakiman terakhir 

pada dunia yang kita baca dalam Wahyu pasal 14, di mana Allah 

menggunakan sosok yang mengumpulkan gugusan pohon 

anggur di bumi dan mencampakkan mereka ke dalam "kilangan 

pemerasan anggur" dan menginjak-injak mereka, juga 



mengajarkan penghakiman spiritual. 

 

 Marilah kita beralih ke satu tempat lagi dalam Yoel, pasal 3, 

dan sekali lagi kita akan melihat betapa miripnya Yoel 3 dengan 

Wahyu pasal 14. Dikatakan dalam Yoel 3:13: 

 

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

sebab sudah penuh tempat anggur; tempat-tempat pemerasan 

kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka 

  

 "Kilangan buah anggur" penuh dan melimpah karena 

kejahatannya besar. Allah menggambarkan miliaran orang di 

bawah kakinya di Hari Penghakiman. Kristus memerintah mereka 

dengan gada besi, namun gambaran di sini adalah seolah-olah 

Allah telah melemparkan mereka semua ke dalam kilangan 

pemerasan anggur, seperti Tuhan Yesus diinjak-injak di 

Getsemani dan seperti  gereja diinjak-injak dibawah kaki Allah. 



(Ingat bahwa tangan atau kaki menunjukkan "kehendak") Jadi 

demikian juga semua orang yang tidak diselamatkan di bumi 

dilempar kedalam "kilangan pemerasan anggur" dan akan diinjak-

injak dan dihancurkan. Dan apa yang keluar saat mereka 

mengalami murka Allah? Dikatakan dalam Wahyu 14:20: 

 

dan buah anggur itu diirik orang di luar negeri; maka darah pun 

mengalirlah dari dalam irikan itu setinggi kang di mulut kuda, 

sejauh seribu enam ratus setadi (dikutip dari Alkitab terjemahan 

lama) 

 

 Imamat pasal 17 mengatakan bahwa "nyawa makhluk ada di 

dalam darahnya " (Imamat 17:11).  Allah menghancurkan 

kehidupan mereka, dan membunuh mereka, dan darah mereka 

mengalir keluar seribu enam ratus setadi jauhnya. Ada 

kemungkinan kuat bahwa "kematian" mereka di Hari 

Penghakiman ketika mereka mengalami murka Allah akan 

berlangsung selama 1.600 hari (jika kita benar). 



 

 Jika Tuhan berkehendak, ketika kita berkumpul dalam 

pembahasan berikutnya, kita akan melihat beberapa hal dalam 

ayat 20. Mengapa kilangan buah anggur diinjak-injak di luar kota? 

Apakah kita memiliki pembenaran Alkitabiah untuk 

menghubungkan angka "1.600" (yang berbicara tentang setadi) 

ke waktu? Bisakah kita memahami "1.600 setadi jauhnya" untuk 

melambangkan 1.600 hari? Kita akan mempertimbangkan hal-hal 

ini dalam pembahasan kita berikutnya ketika kita kembali ke 

Wahyu pasal 14. 

 


