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Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #16 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." 
 
Saya akan menyebutkan ayat ini lagi karena kita belajar dari Alkitab 
dengan cara mengulang-ulang suatu hal. Saat kita membaca bahwa 
“Sudah rubuh, sudah rubuh Babel,” Allah menunjukkan bahwa Babel telah 
jatuh dalam penghukuman dan itulah saat penghakiman (akhir) atas dunia 
ini. Yesaya 13 membuktikan hal ini dan Yeremia 51:49 membuktikan fakta 
itu. Simbol dan gambaran sejarah periode tujuh puluh tahun masa 
kesusahan untuk Yudea, dari tahun 609 BC hingga 539 BC, 
menggambarkan periode dua puluh tiga tahun Masa Kesusahan Besar 
sesungguhnya, yang baru saja kita bahas. 
 
Babel tidak jatuh selama tujuh puluh tahun itu, tetapi pada akhir periode 
tujuh puluh tahun itu, Babel jatuh. Jadi simbol sejarah itu membuktikan hal 
yang baru saja kita pahami: Babel adalah gambaran dari penghakiman 
murka Allah atas dunia ini. Saat Allah mengatakan bahwa “Sudah rubuh, 
sudah rubuh Babel,” itu adalah penanda yang menunjukkan bahwa Masa 
Kesusahan Besar telah berakhir dan Hari Penghakiman sudah dimulai. 
Saat Allah mengatakan, “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, 
yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu 
cabulnya,” Dia memberikan alasan atas penghakiman Babel. 
 
Dalam pembahasan terakhir kita, kita melihat bahwa Babel adalah cawan 
di tangan Tuhan dan dia membuat orang-orang meminum dari cawan itu, 
dan kemudian Allah berkata, “campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam 



cawan pencampurannya.” Allah menggunakan Setan dan pasukannya, 
yang secara rohani dilambangkan dengan raja Babel dan orang-orang 
Babel, untuk datang melawan gereja-gereja Perjanjian Baru dan 
kongregasi di dunia untuk menghancurkan mereka; itulah penghakiman 
atas “sepertiga”, tetapi sekarang cawannya telah menjadi “dua kali lipat” 
dan cawan tidak lagi menunjukkan penghakiman atas “sepertiga”. Tetapi, 
itu adalah penghakiman atas “dua pertiga”, yang dilambangkan dengan 
bilangan “666”, yang melambangkan semua orang yang tidak 
diselamatkan, yang merupakan bagian dari kerajaan Setan atau “Babel”. 
Mereka sekarang akan mengalami murka Allah karena mereka membuat 
semua bangsa-bangsa meminum “anggur hawa nafsu cabulnya.” 
 
Kita ingin melihat pada bahasanya karena bahasanya tidak biasa. Saya 
menyebutkan dalam pembahasan terakhir bahwa kita biasanya membaca 
frasa “anggur murka Allah”. Dikatakan dalam Wahyu 14:10: 
 
Maka ia akan minum dari anggur murka Allah… 
 
Ayat ini tidak mengatakan “anggur hawa nafsu cabulnya,” tetapi “anggur 
murka Allah”. Dikatakan dalam Wahyu 16:19: 
 
Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota 
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan 
Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh 
dengan anggur kegeraman murka-Nya. 
 
Sekali lagi, ayat ini mengatakan frasa yang lain dari pada “anggur hawa 
nafsu cabulnya,” dan untuk memahaminya, kita akan memikirkan kata ini: 
“cabul”. Allah sebenarnya mengatakan banyak hal tentang “cabul” dalam 
Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata bahasa Inggris yang berarti “cabul” 
hanya ditemukan beberapa kali. Salah satunya dalam 2 Tawarikh 21:9-11: 
 
Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh 
keretanya; pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan 



para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang 
mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan 
terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libnapun memberontak terhadap 
kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah 
meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyangnya. Lagipula ia membuat 
bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk 
penduduk Yerusalem untuk berzinah dan ia menyesatkan Yehuda. 
 
Di sini, Allah berbicara tentang raja jahat yang berdosa di hadapan-Nya. 
Raja ini membuat bukit-bukit pengorbanan dan “membujuk penduduk 
Yerusalem untuk berzinah dan ia menyesatkan Yehuda.” Sudah jelas 
dalam ayat ini bahwa “cabul atau zinah” tidak berkaitan dengan percabulan 
secara seksual; ayat ini tidak membicarakan perzinahan antara manusia. 
Itu adalah perzinahan rohani, saat raja ini membawa Yehuda dan 
penduduk Yerusalem untuk memuja Allah lain dan melakukan perzinahan, 
dan tidak mendorong dan memerintahkan penduduknya untuk setia pada 
TUHAN. Tetapi, Raja Yoram memerintahkan mereka untuk berpaling dari 
TUHAN dan “berzinah atau bersundal” secara rohani. 
 
Tempat lain di mana kata “cabul” ditemukan adalah dalam Yehezkiel, pasal 
16. Kata Ibraninya adalah Strong #2181 dan, sekali lagi, kata ini hanya 
diterjemahkan beberapa kali dalam bahasa Inggris yang berarti “cabul atau 
zinah atau sundal”. Dikatakan Yehezkiel 16:26-29: 
 
Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu, 
sehingga persundalanmu bertambah-tambah, yang menimbulkan sakit 
hati-Ku. Lihat, Aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu 
dan menyerahkan engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang 
yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin, yang 
merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundal 
juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas; ya, 
engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. 
Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan 
Kasdim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. 



 
Di sini, Allah menyampaikan kemurtadan dan dosa-dosa orang Yehuda 
dan Israel. Dia menggunakan kata “cabul, zinah, atau sundal”. Terlebih, 
saat kita membaca dalam ayat 28, “Engkau bersundal juga dengan orang 
Asyur”, kata bahasa Indonesia “bersundal” adalah terjemahan yang sama 
dengan kata bahasa Ibrani untuk “cabul”, Strong #2181. Juga, dalam ayat 
28, dikatakan, “ya, engkau bersundal dengan mereka,” dan kata 
“bersundal” juga adalah terjemahan dari Strong #2181. Kata bahasa Ibrani 
ini diterjemahkan menjadi “cabul” beberapa kali, tetapi kata ini seringkali 
diterjemahkan menjadi “zinah” atau “sundal”. Kata itu adalah kata yang 
biasa digunakan dalam Perjanjian Lama, yang kita temukan lagi dan lagi. 
Hal itu membantu saya saat membaca kata “zinah” atau “sundal” untuk 
menggantikan dengan kata “cabul”, atau sebaliknya, dan kita seringkali 
dapat lebih memahami makna keseluruhan dari yang Allah tuliskan. 
 
Kata ini banyak ditemukan dalam Yehezkiel, pasal 16. Mari kita kembali ke 
Yehezkiel 16:15-17: 
 
"Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama 
bersundal dalam menganggarkan ketermasyhuranmu dan engkau 
menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau 
mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit 
pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundal di situ; seperti itu 
belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga 
perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emas-Ku dan perak-Ku, yang 
Kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki 
dan engkau bersundal dengan mereka. 
 
Sekali lagi, kata “sundal” merupakan terjemahan kata yang sama. Kata ini 
ditemukan dalam ayat 33, ayat 34, dan ayat 41. Kata ini digunakan 
beberapa kali dalam pasal ini untuk mendeskripsikan persundalan rohani 
atau perzinahan rohani dari umat Allah dalam Perjanjian Lama, yang kita 
ketahui identik dengan gereja-gereja Perjanjian Baru dan kongregasinya 



yang juga dituduh atas percabulan. Saat Kristus menyampaikannya pada 
gereja di Pergamus, Kristus mengatakan dalam Wahyu 2:13-14: 
 
Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta Iblis; dan 
engkau berpegang kepada nama-Ku, dan engkau tidak menyangkal 
imanmu kepada-Ku, juga tidak pada zaman Antipas, saksi-Ku, yang setia 
kepada-Ku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana Iblis diam. Tetapi Aku 
mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau: di antaramu ada 
beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat 
kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan 
persembahan berhala dan berbuat zinah. 
 
Kita dapat melihat kaitannya di sini antara “makan persembahan berhala” – 
yang adalah pemujaan berhala (dewa lain) dan mengakibadkan 
“perzinahan”, seperti tua-tua Israel yang terlibat dalam perzinahan rohani – 
dengan bukit-bukit pengorbanannya dan memuja dewa-dewa Asyur dan 
bangsa-bangsa lain. Demikian halnya, Allah menyampaikannya pada 
gereja Perjanjian Baru selama masa kerja gereja dan Dia mengatakan 
bahwa Dia juga mencela mereka karena mereka melakukan hal yang sama 
secara rohani.  
 
Dalam ayat 20, Kristus berbicara pada gereja di Tiatira. Tetapi kita harus 
ingat bahwa setelah menyampaikannya pada ketujuh gereja, Tuhan 
berkata bahwa itulah yang Dia katakan pada “gereja-gereja” (jamak), 
sehingga hal ini berkaitan dengan semua kongregasi. Dikatakan dalam 
Wahyu 2:20: 
 
Tetapi Aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel, 
yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba-
Ku supaya berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala. 
 
Sekali lagi, kita melihat bahwa gereja tidak kebal terhadap dosa-dosa 
“perzinahan” rohani seperti ini. Mereka terlibat di dalamnya pada waktu 
sebelumnya, sesuai yang dituliskan didalam Wahyu, pasal 2, di abad 



pertama AD. Gereja-gereja pertama yang telah diresmikan dan didirikan 
oleh Allah telah jatuh dalam perzinahan rohani, sama seperti Israel telah 
jatuh ke perzinahan rohani. Allah telah bersabar dengan perzinahan Israel 
selama berabad-abad karena Dia memiliki rencana untuk mendatangkan 
Tuhan Yesus Kristus, jadi Dia dengan sabar menunggu dan menelan hal-
hal ini hingga waktu yang tepat. Kemudian, Dia mendatangkan 
penghakiman dan melenyapkan Israel; mereka tidak lagi melambangkan 
umat-Nya.  
 
Allah melakukan hal yang sama dengan gereja. Dalam Wahyu 2:20, Dia 
berkata bahwa Dia mencela mereka karena “Izebel”. Ngomong-ngomong, 
kita dapat membaca Izebel dalam 2 Raja-raja, pasal 9. Dikatakan dalam 2 
Raja-raja 9:22: 
 
Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia: "Apakah ini kabar damai, hai 
Yehu?" Jawabnya: "Bagaimana ada damai, selama sundal dan orang sihir 
ibumu Izebel begitu banyak!" 
 
Muncul lagi kata “sundal”. Itu adalah “perzinahan”. “Itu adalah persundalan” 
dan bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Izebel terlibat dalam 
perzinahan rohani; dia menuntun suaminya, Raja Ahab, dan Israel 
menyimpang dengan menyembah dewa-dewanya. Dia mendukung Nabi 
Baal. Ingat saat Nabi Baal dibunuh, Izebel sangat marah dengan nabi yang 
sejati, Elia, dan dia mencoba membunuhnya. Allah menggunakan 
gambaran “Izebel”, dalam Wahyu 2:20, saat Dia mengatakan, “Tetapi Aku 
mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang 
menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba-Ku 
supaya berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala.” Ini 
berarti bahwa gereja-gereja membiarkan orang-orang datang ke 
kongregasi mereka dan gereja mengambil kewenangan dan 
mengembangkan jenis-jenis ajaran dan injil lain yang tidak benar dan setia 
pada Firman Allah. Mereka mengikuti hal-hal seperti itu, dan hal ini sama 
seperti Israel yang membuat “bukit-bukit pengorbanan” secara fisik untuk 
tempat orang-orang memuja. “Bukit-bukit pengorbanan” Perjanjian Baru 



bukanlah berhala di semak belukar atau di bawah pohon, tetapi “bukit-bukit 
pengorbanan” Perjanjian Baru adalah ajaran-ajaran yang dikembangkan 
dari pikiran manusia yang licik dan jahat; kemudian, manusia akan 
mengenalkan ajaran-ajaran sesatnya dalam gereja-gereja dan orang lain 
akan mencarinya dan mengikuti ajaran-ajaran ini. Hal itu sama seperti saat  
Israel purba membangun “bukit-bukit pengorbanan” mereka pada zaman 
dahulu kala. Tidak lama setelah itu, orang-orang pergi ke bukit-bukit itu di 
bawah pohon dan memuja berhala. Itu adalah hal yang sama secara 
rohani, dalam Perjanjian Baru, tetapi hanya dilakukan secara berbeda oleh 
para teolog dengan tafsiran-tafsiran mereka, dan dalam bentuk pengakuan 
iman, atau atas nama suatu kelompok agama. “Bukit-bukit pengorbanan” 
rohani ini akan dibentuk, diselesaikan, dan ditetapkan, dan orang-orang 
akan memujanya, bahkan hingga saat ini, beratus-ratus tahun kemudian, 
karena sudah terlalu berakar daging. Misalnya, jika Saudara pergi ke 
kongregasi Presbiterian, mereka memuja Pengakuan Iman Westminster 
hingga mereka tidak berani membuat koreksi tentang pengakuan iman itu 
misalnya mengenai “pernikahan dan perceraian.” Dalam gereja-gereja lain, 
ada juga pengakuan iman yang tidak boleh diubah: “Oh, kami tidak akan 
menyentuhnya. Kami tidak mengubahnya.” Itu karena kepercayaan mereka 
adalah “bukit-bukit pengorbanan”. Itu adalah berhala rohani yang telah 
ditetapkan oleh manusia dan sekarang disembah dan mereka tidak berani 
mengubahnya atau menghancurkannya. 
 
 
Itulah alasan mengapa Raja Yosia adalah raja yang sangat luar biasa. Dia 
digerakkan oleh Allah, saat Roh Allah bekerja di dalamnya, untuk 
menghancurkan bukit-bukit pengorbanan itu. Raja-raja pada saat itu 
umumnya tidak berani melakukan hal-hal seperti itu, tetapi Raja Yosia 
adalah anak Allah yang setia. Setelah membaca Firman Allah, dia tahu 
bahwa dia harus menghancurkan benda-benda itu. 
 
Gereja-gereja telah diperingatkan tentang hal ini. Perhatikan yang Allah 
katakan dalam Wahyu 2:21: 
 



Dan Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau 
bertobat dari zinahnya. 
 
Allah memperingatkan gereja-gereja Perjanjian Baru: “Janganlah berlagak 
tahu, tetapi takutlah. Dengarkan peringatan. Lihat yang terjadi pada bangsa 
Israel, cabang-cabang asli; mereka telah dipatahkan dan dibuang karena 
perzinahan mereka dan keterlibatan mereka dalam persundalan dan 
percabulan rohani.” Ini semua sama artinya, yaitu karena ketidak setiaan 
mereka akan perintah-perintah Allah. Allah adalah Allah Yang Iri, yang 
menuntut penyembahan yang penuh dan total. Dia tidak akan membagi 
kemulian dan kehormatan-Nya atau fakta bahwa Dialah Allah satu-satunya. 
Israel tidak ingin menyerahkan diri dan merendahkan diri di hadapan 
kebenaran itu dan Allah akhirnya muak dengan mereka dan melenyapkan 
mereka. Tabir Bait Suci terbelah dua; mereka dibelah dan dipisahkan oleh 
Allah. Mereka bukan lagi umat-Nya. Mereka masih berpikir bahwa mereka 
adalah umat-Nya, tetapi yang mereka pikirkan tidaklah berarti. Faktanya 
adalah Alkitab mengatakan bahwa mereka hanya seperti bangsa lain di 
dunia dan mereka membutuhkan Penyelamat, sama seperti bangsa lain. 
Allah tidak melihat mereka lebih rendah dari bangsa lain, tetapi mereka 
berkedudukan sama; mereka bukanlah umat kudus Allah lagi. Mereka tidak 
lagi melambangkan Allah dan kerajaan-Nya dan hal ini benar selama 
hampir 2.000 tahun. 
 
Gereja-gereja harus mendengarkan peringatan itu, Allah mengatakan 
dalam Roma, pasal 11. Allah mengatakan, “Lihat apa yang Kulakukan 
pada ‘cabang-cabang asli’ dan engkau bukanlah cabang-cabang asli; 
engkau adalah cangkok. Engkau bukanlah bangsa-bangsa Yahudi, 
penduduk bangsa-bangsa di dunia. Aku menjadikan engkau orang-orang-
Ku dan Aku mengambil engkau dari pemujaan berhalamu. Jadi janganlah 
engkau sombong dan berlagak tahu dan berpikir bahwa Aku tidak akan 
melakukan hal yang sama seperti yang Kulakukan pada Israel yang 
mulanya adalah orang-orang-Ku. Jika Aku melakukannya pada mereka, 
jangan berpikir bahwa Aku tidak akan melakukannya padamu.” 
 



Tetapi, Alkitab mengatakan bahwa gereja-gereja Perjanjian Baru telah 
melakukan dosa perzinahan yang sama dan Allah memberikan waktu 
untuk gereja bertobat tetapi mereka tidak mau bertobat; “waktu” itu hampir 
selama 2.000 tahun masa kerja gereja, atau tepatnya, 1.955 tahun, dari 
tahun 33 AD (hari Pentakosta) hingga 21 Mei 1988 (hari sebelum 
Pentakosta dan, maknanya, sehari sebelum pembaruan komitmen untuk 
mendirikan gereja-gereja di dunia), dan kemudian Allah mengakhiri masa 
kerja gereja. Dia melakukannya karena Dia datang untuk “berkunjung” 
untuk melihat jika mereka telah bertobat. Dan apa yang Dia temukan? Dia 
menemukan gereja-gereja yang tidak mempertahankan kewenangan Allah 
sebagai yang terutama dan menggunakan hal-hal lain untuk menolaknya. 
Mereka membangun “bukit-bukit pengorbanan” mereka, berhala-berhala 
dari pengakuan iman, pemikiran-pemikiran teolog, dan ajaran-ajaran yang 
terkenal. Bukit-bukit pengorbanan ini ditempatkan di atas Alkitab, dengan 
demikian, mereka telah melakukan perzinahan yang sama. Dengan 
demikian, Allah mengatakan, dalam Wahyu 2:22: 
 
Lihatlah, Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan 
mereka yang berbuat zinah dengan dia akan Kulemparkan ke dalam 
kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan 
perempuan itu. 
 
Itulah tepatnya yang Allah lakukan. Penghakiman dimulai di rumah Allah 
dan dengan penghakiman itu, datanglah Masa Kesusahan Besar yang 
berlanjut selama dua puluh tiga tahun. Itu semua adalah hasil dari 
perzinahan yang melibatkan gereja-gereja Perjanjian Baru dan gereja tidak 
mau bertobat. Dengan demikian, Allah melepaskan Setan sebagai 
binatang dan dia keluar dari lobang jurang maut dan datang melawan 
gereja karena mereka terlibat dalam perzinahan rohani. 
 
Dan bukankah perzinahan rohani itu suatu kebohongan? Adalah 
kebohongan jika menyembah Allah lain, karena tidak ada Allah lain. Adalah 
kebohongan untuk memercayai “injil lain”, karena tidak ada injil lain selain 
Injil sejati. Setan ada di balik ini semua, jadi Allah memberikan hal-hal yang 



gereja inginkan dan yang telah gereja kejar sejak semula, saat mereka 
menjadi pezinah rohani dan saat mereka “membiarkan wanita Izebel 
mengajar.” Mereka mengejar hal-hal milik Setan, bapa segala dusta. 
Mereka lebih tertarik pada kepalsuan dan hal-hal yang licik daripada 
kebenaran Allah. Mereka mengangkat kebohongan ini dan mengakarkan 
diri mereka dalam pengakuan iman mereka, dan mereka tunduk padanya. 
Jadi, Allah membiarkan Setan untuk memerintah atas mereka, bersama 
utusan Setan, dan mereka akan melakukan perzinahan yang lebih dalam. 
Itulah penghakiman Allah atas mereka karena mereka telah “meminum 
anggur hawa nafsu cabulnya,” perzinahan Babel, kerajaan Setan. 
 


