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Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #14 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:8: 
 
Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: 
"Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan 
segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." 
 
Sejauh ini dalam Wahyu, pasal 14, Allah membicarakan “144.000” orang 
dalam lima ayat pertama. Mereka adalah buah-buah sulung Allah dan 
mereka diselamatkan selama 1.955 tahun masa kerja gereja. 
 
Kemudian, dalam ayat 6 dan 7, ada transisi ke Injil yang kekal yang 
diberitakan saat “jam” penghakiman datang. Itulah “jam” Kesusahan Besar. 
 
Jadi masa kerja gereja dibahas dalam lima ayat pertama dan ayat 6 dan 7 
membahas Masa Kesusahan Besar. Kita tahu dari bagian Alkitab lainnya 
bahwa Allah menyelamatkan sejumlah orang banyak dari Masa Kesusahan 
Besar. 
 
Sekarang, dalam ayat 8, Alkitab membicarakan kejatuhan Babel. Malaikat 
ini juga merupakan gambaran dari Tuhan Yesus, dan Dia mengatakan, 
“Sudah rubuh, sudah rubuh Babel.” Ini adalah ayat transisi. Ayat ini 
menyebut “malaikat lain” yang menandakan periode waktu yang lain – yaitu 
bukan masa kerja gereja (Allah sudah membahas hal itu) dan bukan 
periode Kesusahan Besar (Allah sudah membahas hal itu). Ini adalah Hari 
Penghakiman dan merupakan perkembangan yang natural dari yang 
dikatakan Allah: dari masa kerja gereja, ke akhir masa kerja gereja dan 
permulaan Masa Kesusahan Besar; dan dari akhir Masa Kesusahan Besar 
ke permulaan Hari Penghakiman. Itulah alasannya, saat kita membaca 
kejatuhan Babel, dalam ayat 8, ayat ini membawa kita tepat pada 



meminum “anggur murka Allah” (dalam ayat 10) dan asap api yang 
menyiksa naik ke atas sampai selama-lamanya (dalam ayat 11). Ini adalah 
kalimat yang menunjukkan penghakiman atas dunia ini dan Babel adalah 
gambaran dari kerajaan Setan. Setan dituliskan dalam Alkitab (terutama 
dalam Yesaya, pasal 14) sebagai raja Babel. Dialah raja dari semua orang 
dunia yang tidak diselamatkan dan Babel adalah perwakilan keseluruhan 
kerajaannya. 
 
Selama Masa Kesusahan Besar, setelah Allah melepaskan Setan dan dia 
memasuki gereja sebagai “manusia durhaka”, dia menguasai gereja dunia 
dan mereka menjadi bagian dari Babel. Selama masa itu, saat Setan 
dilepaskan dan dia menang dan menguasai orang-orang kudus, Babel 
belum rubuh, Babel menang. Babel sedang menguasai bangsa. Sebagai 
contoh, jika kita kembali ke Kitab Yeremia, kita akan melihat bahwa saat 
Allah berbicara tentang Raja Nebukadnezar (suatu lambang Setan) dan 
Babel, Dia menunjukkan bahwa Babel akan berjaya dan mereka akan 
membawa bangsa lain menjadi hamba mereka. Dikatakan dalam Yeremia 
25:9-11: 
 
Sesungguhnya, Aku akan mengerahkan semua kaum dari utara--
demikianlah firman TUHAN--menyuruh memanggil Nebukadnezar, raja 
Babel, hamba-Ku itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, 
melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang 
akan Kutumpas dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan 
dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan 
dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin 
laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. 
Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan 
bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada raja Babel tujuh puluh 
tahun lamanya. 
 
Selama periode tujuh puluh tahun ini, apakah Babel sudah rubuh? 
Dapatkah kita menerapkan yang kita baca di Wahyu 14:8, di mana kita 
melihat “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel” pada saat ini? Tidak, Babel saat 



ini masih jauh dari kejatuhan; mereka mendapatkan kekuatan dan 
kekuasaan dan raja Babel menjadi lebih hebat dan hebat. Allah bahkan 
memanggilnya sebagai hamba-Nya, menurut sejarah. Babel tidak rubuh 
selama periode tujuh puluh tahun. Selama tujuh puluh tahun itu, Babel 
adalah kekuatan terbesar di dunia. Mereka adalah bangsa berkuasa yang 
menakhlukan bangsa lain, termasuk bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda 
adalah lambang dari kerajaan Allah di bumi pada waktu itu. Jadi hal ini 
menggambarkan gereja Perjanjian Baru dan jemaatnya pada akhir zaman 
saat penghakiman dimulai di rumah Allah. Setan dilepaskan; Setan datang 
menentang gereja. Allah menggunakan Setan sebagai kekuatan 
penghancur dan alat untuk menghancurkan gereja dan jemaat di dunia 
agar Tuhan dapat melakukan penghakiman-Nya atas gereja korporat yang 
memberontak dan tidak setia. Itu adalah pemenuhan rohani dari yang baru 
saja kita baca di Yeremia 25 di mana Tuhan berbicara tentang 
menggunakan orang-orang Babel dan membawa mereka melawan tanah 
Yehuda untuk menggambarkan yang akan Allah lakukan di akhir zaman. 
 
Menurut sejarah, saat Allah melakukannya, Babel tidak pernah rubuh 
selama tujuh puluh tahun ini. Saat Allah melepaskan Setan dan Setan 
mendatangkan kehancuran rohani pada gereja-gereja di dunia, Babel tidak 
rubuh selama Masa Kesusahan Besar. Kerajaan Setan makmur dan 
kerajaan itu jauh lebih baik daripada sebelumnya; Setan tidak memiliki 
kekuatan seperti itu sebelum dia dilepaskan. Dia telah memperbesar 
kekuatan, sampai dunia kagum dengan binatang yang keluar dari laut dan 
yang luka parahnya sembuh; mereka yang mendiami bumi, yang tidak 
diselamatkan memuja binatang itu dan gereja dan jemaat yang tidak 
diselamatkan dipaksa untuk memuja gambaran binatang itu. Setan 
berkuasa. Dia memiliki dominasi dan kekuatan. Tidak ada kejatuhan. Tidak 
ada kerugian untuk Setan dan kerajaannya selama periode dua puluh tiga 
tahun Masa Kesusahan Besar – yang dilambangkan dengan periode tujuh 
puluh tahun yang kita baca dalam Yeremia 25. Gereja dan orang-orang 
dunia yang tidak diselamatkan, melayani Setan selama dua puluh tiga 
tahun penuh; itulah lamanya periode Kesusahan Besar, dari 21 Mei 1988 
hingga 21 Mei 2011. 



 
Kemudian dikatakan dalam Yeremia 25:12-14: 
 
Kemudian sesudah genap ketujuh puluh tahun itu, demikianlah firman 
TUHAN, maka Aku akan melakukan pembalasan kepada raja Babel dan 
kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri 
orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang 
tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini 
segala apa yang Kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis 
dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala 
bangsa itu. Sebab merekapun juga akan menjadi hamba kepada banyak 
bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan Aku akan mengganjar 
mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan 
perbuatan tangan mereka." 
 
Dengan kata lain, setelah tujuh puluh tahun berlalu, kemudian Allah 
melakukan pembalasan ke raja Babel dan kerajaan Babel dan mulai 
menghukum mereka. Dia mulai menumpahkan murka-Nya atas mereka, 
tetapi hanya setelah tujuh puluh tahun berlalu. Sekali lagi, tujuh puluh 
tahun melambangkan durasi Masa Kesusahan Besar yang lengkap. 
Menurut sejarah, setelah tujuh puluh tahun, pada tahun 539 BC, Media dan 
Persia, yang dipimpin oleh Raja Darius, mengambil alih kerajaan Babel 
dalam semalam, sama seperti Kristus datang seperti pencuri datang di 
malam hari pada tanggal 21 Mei 2011 dan mengambil alih kerajaan Setan. 
Sejak itu, Babel adalah objek kemurkaan Allah. Babel rubuh segera setelah 
tujuh puluh tahun. Demikian pula, “segera sesudah siksaan pada masa itu,” 
kerajaan Setan rubuh dan Setan kehilangan semua kekuatan dan 
kewenangan dan kekuasaan dalam gereja dan jemaat dan dunia. Tuhan 
Yesus Kristus mulai memerintah pada Hari Penghakiman, tanggal 21 Mei 
2011. Tuhan Yesus memerintah dengan gada besi pada semua orang 
yang diperintah Setan sebelumnya. Itulah yang Allah lihat saat Dia 
mengatakan, “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel.” Kapanpun kita 
mendengar pernyataan itu, kita tahu bahwa itulah pemenuhannya dan 
akhir dari Masa Kesusahan Besar. Itulah awal dari Hari Penghakiman. 



Pernyataan itu ditulis beberapa kali dalam Alkitab. Kita menemukannya 
dalam Yesaya 21:9: 
 
Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang 
berkuda! Lalu berserulah ia, katanya: "Sudah jatuh, sudah jatuh Babel, dan 
segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah."  
 
Didalam kitab Yesaya ini, kejatuhan Babel juga mengacu pada awal Hari 
Penghakiman. 
 
Sekarang kita akan kembali pada ayat kita yaitu Wahyu 14:8. Tuhan 
mengaitkan jatuhnya Babel dengan hari panen seperti kita lihat dalam 
Wahyu 14:14 setelah Babel jatuh: 
 
Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan 
itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di 
atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di tangan-Nya. 
 
Sabit adalah alat pemotong yang digunakan dalam pemanenan. Ini 
bukanlah terakhir kali Tuhan menyebutkannya. Dikatakan di tengah-tengah 
ayat dalam Wahyu 14:15: 
 
…"Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk 
menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak." 
 
Kemudian, dikatakan dalam Wahyu 14:16: 
 
Dan Ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabit-Nya ke atas 

bumi, dan bumipun dituailah. 
 
 
Dan dikatakan dalam Wahyu 14:17: 
 
… juga padanya ada sebilah sabit tajam. 



 
Kemudian, dikatakan dalam Wahyu 14:18: 
 
… Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu… 
 
Kemudian dikatakan dalam Wahyu 14:19-20: 
 
Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong 
buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan 
besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota… 
 
Dari ayat 14 hingga ayat 20, Hari Penghakiman digambarkan sebagai hari 
panen. Dalam Matius 13, kita membaca perumpamaan yang mengacu 
pada “panen” ini pada akhir dunia. Jadi, saat Allah mengatakan, “Sudah 
rubuh, sudah rubuh Babel,” dan Dia mengaitkannya dengan “panen”, itu 
adalah konfirmasi lain bahwa Babel berkaitan dengan kerajaan Setan 
dalam dunia, di mana berada semua orang bumi yang tidak diselamatkan, 
dan mereka datang di hadapan Allah untuk menerima murka Allah pada 
Hari Penghakiman. Ada kaitan yang lain juga. Mari kita pergi ke Yeremia 
51:2: 
 
Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya 
dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya 
dari segala pihak pada hari malapetaka. 
 
Mengenai kata “penampi”, kita membaca dalam Lukas 3:16-17: 
 
Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku membaptis 
kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang 
dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu 
dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangan-Nya 
untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya dan untuk mengumpulkan 
gandum-Nya ke dalam lumbung-Nya, tetapi debu jerami itu akan dibakar-
Nya dalam api yang tidak terpadamkan." 



 
Semua kalimat ini berkaitan dengan panen. “Alat penampi di tangan-Nya”; 
penampi digunakan untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya (yaitu 
tempat dimana hasil panen digiling menjadi gandum).  Kemudian ada 
kalimat mengenai pengumpulan gandum ke dalam lumbung dan 
membakar debu jerami. Jadi, ketika Allah mengatakan dalam Yeremia 51:2 
bahwa Dia “akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan 
menampinya,” hal itu berkaitan dengan panen. Kemudian, kita membaca 
dalam Yeremia 51:8: 
 
Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia! Ambillah balsam untuk 
lukanya, mungkin ia menjadi sembuh! 
 
Sekali lagi, dikatan bahwa Babel jatuh dan konteks dari ayat itu adalah hari 
panen.  Jadi, sekali lagi, kejatuhan Babel dikaitkan dengan panen. Mari kita 
lihat satu referensi lagi tentang kejatuhan Babel. Kita membaca dalam 
Wahyu 18:1-2: 
 
Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. 
Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh 
kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: "Sudah 
rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat 
kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan 
tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, 
 
Jadi, apa yang kita ketahui tentang kejatuhan Babel saat kita membaca 
ayat seperti itu? Kita menemukan bahwa Allah menyatakannya dan 
kemudian menyatakannya hal yang sama lagi – Dia menyatakannya dua 
kali dan kita tahu saat sesuatu dituliskan dua kali dalam Alkitab, maka hal 
itu adalah kepastian dan akan segera berlalu. Hari Penghakiman sudah 
datang. Allah sudah mendatangkannya dan saat Babel jatuh, hanya ada 
satu periode waktu – hanya satu – yang Alkitab izinkan kita untuk 
mengaitkannya dengan Babel dan kita tidak dapat mengatakan bahwa 
kejatuhan Babel berkaitan dengan kejatuhan gereja selama Masa 



Kesusahan Besar. Mengapa kita tidak bisa mengatakannya demikian? 
Karena Babel tidak jatuh selama tujuh puluh tahun. Itulah saat Yehuda 
jatuh dan hal itu menggambarkan penghakiman atas gereja selama Masa 
Kesusahan Besar, tetapi Babel, menurut sejarah, jatuh di akhir tujuh puluh 
tahun itu dan pada waktu itu Allah berhenti menggunakan Nebukadnezar 
(Setan) sebagai hamba-Nya untuk membawa kehancuran dalam gereja. 
Dia berhenti menggunakan kerajaan Babel sebagai instrumen 
penghakiman-Nya. Dia mulai menghakimi Babel itu sendiri. Itulah saat 
Babel jatuh, yaitu pada akhir Masa Kesusahan Besar. Masa Kesusahan 
Besar berlangsung selama 23 tahun dari tanggal 21 Mei 1988 sampai 
tanggal 21 Mei 2011. Durasi ini dilambangkan dengan 70 tahun, dimana 
kerajaan Babel menguasai Yehuda. 
 
21 Mei 2011 adalah akhir dari Masa Kesusahan Besar dan itulah saat 
kerajaan Setan jatuh. Tidak ada waktu lain yang mungkin dan tidak ada 
waktu lain yang dapat berkaitan dengan pernyataan ini. Itulah waktu 
“panen” saat penghakiman terakhir atas dunia dimulai dan itulah waktu 
pemisahan akhir antara gandum dan lalang. Ada proses yang berlangsung 
selama Masa Kesusahan Besar, saat Allah memerintahkan umat-Nya 
untuk keluar dari gereja. Allah mulai memisahkan gandum dari lalangnya 
sejak Masa Kesusahan Besar dimulai, tetapi proses itu tidak lengkap 
hingga akhir dari dua puluh tiga tahun itu. Kemudian, akhirnya, dapat 
dikatakan bahwa semua yang tersisa dalam jemaat (yaitu mereka yang 
tidak mematuhi perintah Allah untuk keluar dari tengah-tengah jemaat dan 
pergi ke gunung) sekarang adalah lalang. Mereka dapat dikumpulkan, 
secara rohani, dan dibuang ke api pada Hari Penghakiman. Tetapi semua 
gandum berada di luar gereja. 
 
Allah memiliki rencana lain dan skenario pengujian lainnya untuk mereka 
semua yang keluar dari gereja. Tidak semua orang yang keluar dari gereja 
diselamatkan. Tentu saja, kita mengetahui hal itu. Jadi, Allah 
mempersiapkan periode Hari Penghakiman dalam kemungkinan besar total 
waktu 1.600 hari, yang dibagi menjadi “40 x 40”. Inilah waktu pengujian 
yang luar biasa sulit untuk melihat jika semua orang yang keluar dari gereja 



adalah “emas, perak, batu berharga” atau “kayu, jerami, tunggul”. Api 
didatangkan bagi mereka dan Allah meninggalkan umat-Nya di bumi pada 
Hari Penghakiman dan mengumpulkan mereka yang “bertahan hingga 
akhir”. Orang-orang percaya yang sejati akan mempertahankan ajaran 
yang sehat dan berpegang erat pada Firman Allah hingga akhir periode 
waktu ini, sedangkan yang lain akan jatuh dan mundur dan mereka, seperti 
sebelumnya, akan terbakar. Jadi, tidak ada yang dapat melarikan diri dari 
pengujian Allah. Mereka yang berada dalam gereja diuji dan dicobai 
selama Masa Kesusahan Besar. Pengujian besar mereka adalah untuk 
keluar dari gereja dan saat mereka tidak mematuhinya mereka gagal 
dalam ujian ini dan dikumpulkan sebagai lalang untuk dibakar. Mereka 
tidak diuji selama 1.600 hari ini. Mereka memiliki periode pengujian mereka 
sendiri; semua orang-orang yang tinggal di dalam gereja tidak termasuk 
dalam pengujiam selama 1600 hari. Pengujian ini hanya untuk mereka 
yang keluar. Orang-orang percaya yang berada di luar gereja diuji selama 
periode Hari Penghakiman itu selama 1600 hari. 
 
 


