
 

Selamat malam dan selamat datang did pemahaman Alkitab 

EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan 

mempelajari Pembahasan No. 52 dari kitab Wahyu, pasal 14 dan 

kita terus melihat Wahyu 14:20: 

 

Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan 

itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 

dua ratus mil. 

  

 Ini adalah gambaran yang diberikan Allah pada kita pada 

Hari Penghakiman pada saat panen, yaitu panen spiritual terakhir 

dari dunia ini. Kita dapat memahami kilangan yang diinjak-injak 

sebagai gambaran dari murka Allah. Dalam Kitab Yesaya, Tuhan 

Yesus dipandang sebagai Dia yang diinjak-injak dalam kilangan 

pemerasan anggur ketika Ia mengalami murka Allah. Allah 

menggunakan bahasa yang sama dalam Ratapan 1:15 ketika Ia 

berbicara tentang menginjak-injak Yehuda, “puteri Sion” di bawah 



kaki. Hal ini melambangkan penghakiman spiritual atas gereja 

dan jemaat. Jadi kita sangat akrab dengan jenis bahasa seperti 

ini dalam hubungan dengan penghakiman Allah. 

 

 Namun mengapa Tuhan berbicara tentang darah yang 

keluar dari alat pemeras anggur, "setinggi kang di mulut kuda, 

sejauh seribu enam ratus setadi” (Alkitab terjemahan Lama). Apa 

gunanya memberitahu kita tentang hal ini? Mengapa Ia tidak 

mengatakan, "Darah keluar dari kilang pemerasan anggur dan 

meluap? Mengapa Ia menyebutkan “sejauh seribu enam ratus 

setadi "? Dan mengapa Ia menggunakan kata "setadi" sebagai 

jarak yang ditempuh? 

 

` Kita akan mencoba untuk memahami beberapa hal ini. Saya 

tidak tahu apakah kita akan memahaminya sepenuhnya. Kita tahu 

bahwa Allah memang mendefinisikan dalam Alkitab apakah 

makna dari "darah" di beberapa tempat. Salah satu dari tempat-

tempat ini ada dalam Imamat 17:11: 



 

Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan Aku telah 

memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk 

mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah 

mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa 

 

 Saya hanya ingin membuat satu komentar. Kata Ibrani yang 

diterjemahkan sebagai "nyawa" adalah Strong # 5315 (neh-fesh).  

Ini adalah kata Ibrani yang sama dan itu adalah kata yang 

digunakan dalam Kejadian 2: 7: 

 

ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu 

tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; 

demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup 

 

 Di ayat ini, Strong # 5315 diterjemahkan sebagai “hidup”. 

Manusia yang hidup mempunyai nyawa dan nyawa manusia ada 

dalam darah mereka.  



 

 Kemudian dilanjutkan dengan mengatakan dalam Imamat 

17:12-14: 

 

Itulah sebabnya Aku berfirman kepada orang Israel: Seorang pun 

di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing 

yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. 

Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal 

di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor 

binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah 

mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. 

Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu Aku telah 

berfirman kepada orang Israel: Darah makhluk apa pun janganlah 

kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk: setiap 

orang yang memakannya haruslah dilenyapkan 

 

 Kata "nyawa", digunakan dua kali dalam ayat 14. Allah 

menghubungkan dengan satu cara yang sangat kuat kata “darah” 



dengan "hidup" atau "nyawa" manusia. Itulah sebabnya ketika 

Tuhan Yesus mempersembahkan diri-Nya dalam penebusan, Ia 

mengorbankan “hidup”-Nya. Ia menumpahkan darah-Nya dan Ia 

menyerahkan “nyawa”-Nya bagi dosa-dosa orang-orang pilihan-

Nya dan ini adalah mengapa karya penebusan Tuhan Yesus 

Kristus memuaskan tuntutan Hukum Taurat untuk keadilan. 

 Kata ini digunakan di satu tempat lain, dalam Ulangan 12: 23 

dan 24: 

 

Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan 

darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau 

memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah 

engkau memakannya; engkau harus mencurahkannya ke bumi 

seperti air 

 

 Omong-omong, ini adalah salah satu alasan mengapa 

bahkan dalam Perjanjian Baru (dalam Kitab Kisah Para Rasul) 

ketika gereja yang mula-mula mencoba dalam keputusan mereka 



untuk menentukan Hukum mana yang harus mereka berikan 

pada gereja-gereja. Mereka tidak memberikan Hukum Musa, 

tetapi satu aspek dari Hukum yang mereka pertahankan ialah 

untuk tidak makan darah. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 

15:19 dan 20: 

 

tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka 

menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-

berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik 

dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa 

diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu 

dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. 

 

 Ini diambil dari Hukum yang baru saja kita baca dalam kitab 

Imamat dan Ulangan yang menyatakan bahwa "hidup" atau 

"nyawa" ada "di dalam darah" dan kita tidak boleh makan darah. 

Ini adalah sesuatu yang terlarang bagi manusia karena ada unsur 

spiritual yang penting dalam darah dan Allah ingin memastikan 



gambaran itu tidak terdistorsi dengan cara apa pun. Bagaimana 

hal itu membantu kita untuk memahami bahwa "hidup" atau 

"nyawa" ada didalam darah? Marilah kita kembali ke Wahyu 

14:20: 

 

. . . dari kilangan itu mengalir darah.  .  . 

 

 Siapa yang berada dalam kilang pemerasan anggur? Ini 

adalah orang-orang jahat di dunia. Ingat apa yang dikatakan di 

Yoel pasal 3, karena Wahyu pasal 14 adalah tafsiran tentang ayat 

ini di Yoel 3:13: 

 

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

sebab sudah penuh tempat anggur; tempat-tempat pemerasan 

kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka 

 

 Siapa yang melakukan kejahatan, selain orang fasik? Ini 

adalah orang-orang jahat, penduduk dunia yang tidak 



diselamatkan dari bumi pada Hari Penghakiman yang akan 

dilemparkan kedalam kilang pemerasan anggur. Miliaran orang 

berada di bawah murka Allah dan Allah sedang menginjak-injak 

mereka dalam kilangan dengan kegeraman amarah-Nya. Di ayat 

ini kita melihat darah mereka (hidup atau nyawa mereka) meluap 

dari kilangan dan mengalir sampai setinggi kekang kuda sejauh 

1.600 setadi. 

 

` Apakah yang akan kita coba pahami tentang hal ini? Saya 

kira jawabannya adalah bahwa "darah" menunjuk ke "kehidupan" 

orang fasik pada titik tertentu dalam kurun waktu. Ingat 

pernyataan pada akhir dari Wahyu 19:15: 

 

. . . Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu 

kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa 

 

 Seolah-olah Kristus ada di dalam kilang pemerasan anggur 

dan Ia menginjak-injak kehidupan (atau darah) dari seluruh 



penduduk bumi yang tidak diselamatkan. Darah mereka mengalir 

keluar, namun di manakah mereka berada? Mereka masih 

berada dalam kilang pemerasan anggur, namun "darah" atau 

"hidup" mereka mulai mengalir keluar. Saya percaya gambaran 

ini menunjuk ke hidup mereka semua yang diperpanjang 

sementara mereka berada di bawah murka Allah. Dengan kata 

lain, 1.600 setadi jauhnya adalah angka spiritual yang menunjuk 

pada "1.600 hari" dan ada kemungkinan yang sangat kuat bahwa 

1.600 hari adalah durasi Hari Penghakiman.  Ini adalah waktu 

yang lengkap bagi orang-orang yang tidak diselamatkan di dunia 

berada di bawah murka Allah. Setelah mencapai "1.600 setadi 

jauhnya" darah akan berhenti mengalir.  Aliran darah ini Ini tidak 

mencakup sampai "1.601" setadi jauhnya atau lebih jauh dari 

"1.600 setadi". Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan 

"setadi " beberapa saat lagi, namun saya pikir ini adalah gagasan 

tentang darah yang meluap keluar dari kilangan pemerasan 

anggur dan mengapa Allah menyiratkan bahwa darah itu mengalir 

keluar, bahkan sampai setinggi kekang kuda. 



 

 "Kekang kuda" juga merupakan gambaran yang tidak biasa. 

Dari semua hal yang bisa dikatakan Allah, mengapa Ia tidak 

mengatakan darah keluar dari kilangan "bahkan sampai 

Yerusalem," atau "bahkan sampai pada orang-orang kudus 

Allah"? Mengapa Ia memilih "kekang kuda"? Dan mengapa kata 

"kuda" ditulis dalam bentuk tunggal, namun "kekang" sebenarnya 

adalah kata jamak? Dan, tentu saja, mengapa tingginya aliran 

darah itu sampai setinggi kekang kuda? Mengapa jarak "1.600 

setadi jauhnya" diberikan, yang hanya dapat dipahami sebagai 

jarak antara kilang pemerasan anggur dan kekang kuda? 

 

 Saya tidak mengatakan kita akan memahami semua 

pertanyaan-pertanyaan ini dengan sepenuhnya, namun untuk 

memahami hal-hal ini, kita akan melakukan apa yang selalu kita 

lakukan: kita akan menyelidiki Alkitab untuk menemukan kata-

kata yang sama dan bagian-bagian yang sama dan 

memungkinkan Alkitab untuk melengkapi gambarannya bagi kita 



dan mengizinkan Allah untuk mengajar kita sementara kita 

membandingkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab lainnya. 

 

 Kita tahu bahwa Kristus tidak datang untuk penghakiman 

saja. Ia adalah Hakim bumi, namun berkali-kali, kita membaca 

dalam Alkitab bahwa Ia datang dengan "sepuluh ribu orang 

kudus-Nya".  Kristus datang dengan semua malaikat-malaikat 

kudus dan ini berarti Ia datang dengan semua "utusan kudus-

Nya" karena kata "malaikat" seharusnya diterjemahkan sebagai 

"utusan”. Namun, dalam Wahyu pasal 14 ini, hanya Kristus yang 

disebutkan, Dia yang duduk di atas awan dan Dia yang sedang 

menginjak-injak kilang pemerasan anggur. Namun jika kita 

kembali ke Wahyu pasal 19, dikatakan dalam Wahyu 19:14: 

 

Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka 

menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih 

bersih 

 



 Ini adalah semua orang pilihan Allah, orang-orang kudus-

Nya. Lalu ia berkata 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 

 

 Jadi, di sini juga, Yesus menginjak-injak anggur dalam kilang 

pemerasan anggur sendirian. Di manakah orang-orang kudus itu 

berada? Mereka berada di atas kuda. Tentara surgawi yang 

mengikuti-Nya semua menunggangi kuda putih. Mereka adalah 

saksi dan peserta yang bersedia ikut, dalam arti bahwa mereka 

setuju dengan hukum Allah dan mereka setuju dengan 

penghakiman yang benar dari Allah; mereka setuju bahwa Hukum 

Allah itu sempurna dan memuaskan; jadi, mereka berada di situ 

sementara Kristus masuk ke kilang pemerasan anggur dan mulai 

menginjak-injak orang-orang yang tidak diselamatkan di bumi. 



Gambaran yang kita peroleh dari Wahyu pasal 19 ialah bahwa 

tentara Allah (mungkin sebanyak 200 juta) menunggangi kuda-

kuda putih yang mulia, untuk menunjukkan bahwa umat Allah itu 

bersih dan tanpa dosa. Pasukan yang "memakai lenan halus 

yang putih bersih”. Mereka semua ditutupi dengan kebenaran 

Kristus dan, oleh karena itu, tanpa dosa, dan mereka menunggu 

Kristus menyelesaikan karya-Nya sebagai Hakim bumi dan untuk 

menyelesaikan panen sebagaimana Ia menginjak-injak orang 

yang jahat di kilang pemerasan anggur. Kita bisa melihat 

hubungan antara Wahyu pasal 19 dan Wahyu 14:20, karena 

darah mulai tercurahkan dan mengalir sampai setinggi "kekang 

kuda" atau pada posisi orang-orang pilihan Allah berada. Saya 

rasa ini adalah salah satu cara untuk memahami itu. Kita tahu 

bahwa Allah telah memberitahu kita beberapa kali bahwa umat-

Nya datang bersama-Nya dalam penghakiman dan mereka 

dilambangkan dengan "kuda-kuda" dan dengan "penunggang 

kuda" di beberapa tempat. Dikatakan dalam Yoel 2: 2: 

 



suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan 

kelam pekat; seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang 

suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah 

ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-

temurun, pada masa yang akan datang 

 

 Inilah adalah umat Allah dan penjelasannya dilanjutkan 

dengan menggambarkan mereka, di Yoel 2: 4 dan 5: 

 

Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. 

Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di 

atas puncak gunung-gunung; seperti geletiknya nyala api yang 

memakan habis jerami; seperti suatu bangsa yang kuat, teratur 

barisannya untuk berperang 

 

 Alkitab menyatakan bahwa orang jahat itu seperti "tunggul 

gandum".  Siapakah yang membakar tunggul gandum itu? 

Dikatakan dalam Obaja 1:18: 



 

Kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan kaum keturunan 

Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi 

tunggul gandum. . . . 

 Yakub dan Yusuf menggambarkan orang percaya sejati atau 

orang-orang kudus Allah dan "Esau" menggambarkan semua 

orang yang tidak diselamatkan dan tidak dipilih, sama seperti 

Yakub dipilih dan Esau tidak dipilih.  Pasukan yang besar dan 

kuat yang terlihat dalam Yoel, pasal 2, sedang membakar orang 

fasik.  Pasukan seperti "nyala api" yang memakan tunggul 

gandum, seperti sosok Yakub dan Yusuf. Dalam Wahyu, pasal 9, 

kita tahu itu menggambarkan Hari Penghakiman ketika “tiga 

malapetaka” akan segera berlangsung dan  Tuhan berbicara 

tentang "belalang" yang maju di Hari Penghakiman dan mereka 

adalah pasukan Allah yang besar, yang melambangkan orang 

percaya sejati, dan dikatakan dalam Wahyu 9: 7: 

 

Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan 



untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang 

menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti 

muka manusia 

 

Belalang disamakan dengan “kuda-kuda”. Kemudian dalam 

beberapa ayat selanjutnya, dalam Wahyu 9, orang-orang pilihan 

yang dilambangkan dengan 200 juta orang. Dikatakan dalam 

Wahyu 9: 16-18: 

 

Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan 

berkuda; aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku 

melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang 

menungganginya; mereka memakai baju zirah, merah api dan 

biru dan kuning belerang warnanya; kepala kuda-kuda itu sama 

seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan 

belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat 

manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari 

mulutnya 



 

 Jadi baik "kuda-kuda" maupun "penunggang kuda" 

keduanya melambangkan orang pilihan Allah. Ya, itu adalah 

bagaimana Allah berbicara tentang umat-Nya. Ia berbicara 

tentang mereka sebagai "penunggang kuda", namun Ia juga 

berbicara tentang mereka sebagai "kuda-kuda" itu sendiri. Ia 

melakukan itu dalam Zakharia 10: 3: 

 

"Terhadap para gembala akan bangkit murka-Ku dan terhadap 

kepala-kepala kawanan kambing Aku akan mengadakan 

pembalasan, sebab TUHAN semesta alam memperhatikan 

kawanan ternak-Nya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka 

sebagai kuda keagungan-Nya dalam pertempuran 

 

 Allah menggunakan jenis tokoh seperti ini dalam Wahyu, 

pasal 9, di mana 200 juta penunggang kuda, yang 

melambangkan orang-orang kudus, dan "kuda-kuda" yang 

napasnya sebagai api, asap dan belerang yang juga 



melambangkan orang-orang kudus. Saya pikir itulah sebabnya 

kata "kuda" (dalam bentuk tunggal) digunakan dalam Wahyu 

14:20, di mana ia dikatakan, "maka darah pun mengalirlah dari 

dalam irikan itu setinggi kang di mulut kuda” tetapi kata "kekang" 

ada dalam bentuk jamak dan ini adalah karena "kuda" menunjuk 

pada "tubuh Kristus". Allah memberikan semacam ilustrasi dalam 

Surat Yakobus. Dikatakan dalam Yakobus 3: 1 dan 2: 

 

Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau 

menjadi guru; sebab kita tahu, bahwa sebagai guru kita akan 

dihakimi menurut ukuran yang lebih berat.	   Sebab kita semua 

bersalah dalam banyak hal; barangsiapa tidak bersalah dalam 

perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga 

mengendalikan seluruh tubuhnya 

 

 Saya pikir "orang sempurna" mengacu pada Tuhan Yesus. 

Kemudian dilanjutkan dalam Yakobus 3: 2: 

 



….yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya 

 

 Kristus telah membentuk "tubuh" Nya yang terdiri dari umat 

pilihan; Ia adalah kepala dan Ia telah membawa masuk "anggota-

anggota-Nya" yaitu setiap orang telah diselamatkan-Nya dan 

mereka menjadi bagian dari "tubuh Kristus". Di sini Allah 

menggunakan kata "mengendalikan", Strong # 5468, dan kata ini 

berkaitan dengan kata kita dalam Wahyu 14:20, yaitu Strong # 

5469, dan kata itu digunakan dalam Yakobus 3: 3: 

 

Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti 

kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat juga 

mengendalikan seluruh tubuhnya 

 

 Kata “kekang” disini adalah kata yang sama dalam ayat kita 

di Wahyu 14: 20. Kemudian Allah melanjutkan dengan berbicara 

tentang sebuah kapal dan kemudi kecil yang mengemudikan 

kapal dan Ia menghubungkannya dengan lidah yang berupa 



"anggota badan yang kecil".  Ingatlah, "orang sempurna" mampu 

"untuk mengendalikan seluruh tubuh",  jadi gagasannya ialah 

bahwa Kristus menempatkan "kekang" dalam mulut umat-Nya 

dan menjaga mereka di bawah kendali penuh dari kehendak-Nya 

untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Allah; Allah 

mengerjakan didalam kita baik kemauan maupun pekerjaan 

menurut kerelaan-Nya (Filipi 2: 13). 

 

 Meskipun ayat ini tidak dipahami dengan sempurna (dan 

saya akui itu), tetapi kata "kekang" yang tidak sering digunakan 

dalam Alkitab, digunakan di sini dengan gagasan mengendalikan 

"keseluruhan".  Hal ini juga digunakan dalam kaitannya dengan 

kapal dan kemudi dan kuda dan kekang. Kita tahu bahwa kapal 

melambangkan gereja-gereja dan pengajaran dalam gereja-

gerejalah yang memberikan arah pada jalur yang akan ditempuh 

gereja, dan saya pikir itulah gagasan dasarnya. 

 



 Jadi ketika kita membaca bahwa darah mengalir sampai 

setinggi kekang kuda, ini adalah kuda Allah dan di dalam uraian 

yang diberikan-Nya dalam Wahyu pasal 14 kuda ini 

melambangkan semua orang pilihan. Kata “kekang” ada dalam 

bentuk jamak karena ada banyak orang pilihan Allah. Ada kekang 

dalam mulut semua umat Allah karena kita semua rindu 

melakukan kehendak Allah; kita ingin melayani-Nya. Ia adalah 

Tuhan dan kita menyerahkan diri kita pada-Nya. Jiwa kita hancur, 

dan hati kita patah dan remuk di hadapan-Nya. 

 

 


