
Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #18 oleh Chris 
McCann 
 
Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible 
Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #18 tentang 
Wahyu, pasal 14, dan kita akan membaca Wahyu 14:8-10: 
 
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." Dan seorang 
malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan 
suara nyaring: "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, 
dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan 
minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam 
cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan 
mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. 
 
Saya akan berhenti membaca di sini. Kita telah membicarakan kejatuhan 
Babel dan Allah memberikan kita alasan karena mereka: “telah 
memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.” 
 
Kita melihat, dalam Wahyu, pasal 17, bahwa Allah mengidentikkan Babel 
sebagai “pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya.” Dia 
mengatakan, dalam Wahyu 17:2: 
 
Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni 
bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." 
 
Kita juga melihatnya dalam ayat 5 bahwa Allah memberikan gelar pada 
Babel. Dia mengatakan dalam Wahyu 17:5: 
 
Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia: "Babel besar, ibu 
dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi." 
 



Babel bukanlah sekadar “pelacur”, tetapi “IBU DARI WANITA-WANITA 
PELACUR.” Dari semula, Babel adalah “pelacur” pertama yang memasuki 
dunia setelah kejatuhan manusia dalam dosa secara rohani. Allah melacak 
awal kerajaan Setan, Babel, dari saat Hawa memakan buah dan kemudian 
Adam memakannya dan mereka mati secara rohani dalam roh mereka dan 
kerajaan Setan terbentuk; kegelapan memasuki dunia dan semua manusia 
terlahir dalam kegelapan, dikandung dalam dosa dan terlahir sebagai 
pendusta-pendusta yang sesat. Semua manusia menjadi bagian dari 
kerajaan Setan, kecuali Allah melakukan pekerjaan kasih karunia dengan 
melimpahkan kemurahan hati atas beberapa orang, seperti yang terkadang 
Dia lakukan dalam Perjanjian Lama, pada orang-orang seperti Nuh dan 
Habel. 
 
Beberapa orang akan dikeluarkan dari kerajaan kegelapan itu dan masuk 
ke kerajaan anak Allah terkasih. Seperti setiap saat dalam sejarah – 
keselamatan selalu sama. Itulah alasan Allah mengatakan, “Nuh mendapat 
kasih karunia di mata TUHAN.” Beberapa teolog melewatkan hal itu dan 
mereka berpikir bahwa Israel berada dalam dispensasi yang berbeda dan, 
dengan demikian, melalui karya pengorbanan mereka, mereka bisa 
mendapatkan hak untuk bersama Allah. Tentu saja, pemikiran ini 
menjijikkan bagi Allah; hal ini tidak pernah terjadi dalam kasus apa pun 
dengan dispensasi apa pun atau era kapan pun. Manusia tidak pernah 
dibenarkan dengan pekerjaan Hukum. Keselamatan itu selalu merupakan 
Injil kasih karunia: “Nuh mendapat kasih karunia di mata TUHAN.” Dalam 
Perjanjian Lama atau dalam Perjanjian Baru, siapa pun yang dipilih untuk 
diselamatkan Allah, dikeluarkan (hanya karena kasih karunia) dari kerajaan 
Setan, tetapi sisanya tetap berada dalam kerajaan itu. Itulah awal kerajaan 
Setan dan kemudian, tentunya, orang-orang dunia berkembang berkali 
lipat dan kerajaan Setan menjadi berkali lipat. Itulah “pelacur” yang asli. 
Apa yang dilambangkan Babel adalah kerajaan Setan sejak pada awalnya. 
 
Terakhir kali, kita sudah membacanya, dikatakan dalam Yesaya 1:21: 
 



Bagaimana ini, kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal! 
Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang 
penuh pembunuh. 
 
Sekarang, kita dapat menjawabnya. Kita tahu bahwa gereja-gereja 
Perjanjian Baru dan kongregasinya dianggap sebagai kota yang setia 
selama “keadilan” berada di dalamnya dan Tuhan Yesus adalah pusat dari 
keadilan. Selama Dia ada di tengah-tengah mereka, Allah melihat pada 
keadilan Kristus, dan Dia tetap bersabar meskipun banyak “bukit-bukit 
pengorbanan” mereka, yang telah dilakukan sejak awal abad pertama AD 
dan selama sejarah gereja. Tetapi, segera setelah Kristus meninggalkan 
gereja-gereja korporat, “kota yang setia” tidak lagi dapat dianggap setia. 
Allah hanya melihat percabulan rohani mereka dan persundalan mereka, 
sehingga kota yang setia menjadi sundal. Penting untuk diketahui bahwa 
gereja tidak selalu sundal dalam sudut pandangan Allah, tetapi mereka 
menjadi sundal karena mereka melibatkan diri dalam percabulan rohani 
dengan Babel, kerajaan Setan dan dunia ini. 
 
Kita dapat menunjukkan hal ini dari Alkitab karena Allah menuliskannya 
dalam beberapa tempat di Kitab Yehezkiel. Dikatakan dalam 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. 
 



Kasdim adalah nama lain dari Babel dan orang-orang Babel juga terkenal 
dengan sebutan orang-orang Kasdim. Di sini, Allah menunjukkan bahwa 
dosa umat-Nya adalah karena mereka melibatkan diri mereka dalam 
percabulan rohani dengan Mesir, yang melambangkan dunia, dan dengan 
Asyur. Asyur adalah bangsa yang menguasai Israel (Samaria) di wilayah 
Utara. Mereka juga melakukan percabulan dalam Babel dan Alkitab 
sebenarnya menunjukkan gambaran Israel dan Yehuda yang melihat ke 
negeri tetangga mereka dan dengan iri hati melihat pasukan mereka yang 
gagah, kekuatan mereka, dan kerajaan hebat yang dapat mereka bangun. 
Mereka bernafsu dan iri akan negeri tetangga mereka dan mereka juga 
mengejar dewa-dewa negeri tetangga mereka. Mereka membawa ajaran-
ajaran itu kembali bersama mereka dan membangun bukit-bukit 
pengorbanan untuk dewa-dewa palsu ini dan kemudian memuja mereka. 
Allah memperhatikannya dan Dia tersinggung karena Dia adalah Allah 
yang iri hati, karena Israel dan Yehuda hanya memiliki satu Allah yang 
sejati. Bangsa-bangsa lain memiliki berhala-berhala dan dewa-dewa palsu 
dan mereka bukanlah Allah yang sejati, jadi Allah sangat tersinggung. Saya 
akan membacakan dalam Kitab Yehezkiel, pasal 23, di mana Tuhan 
memberikan Israel dan Yerusalem – yang melambangkan Yehuda – dua 
nama dan nama ini akan bergantian melambangkan gereja-gereja 
Perjanjian Baru dan kongregasinya. Dikatakan dalam Yehezkiel 23:4-5: 
 
Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka 
Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. 
Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah 
Yerusalem. Dan Ohola berzinah, sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi 
kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan 
perang, 
 
Sekali lagi, ayat ini berbicara tentang sepuluh suku Israel di wilayah Utara. 
Pertama, mereka “berahi” kepada orang-orang Asyur; mereka ingin 
menjadi seperti mereka, mereka menginginkan dewa-dewa mereka. 
Akibatnya, Allah mengangkat Asyur untuk menghabisi Samaria dan untuk 
menghancurkan mereka dan menguasai mereka. Orang-orang Asyur 



menguasai sepuluh suku di wilayah Utara. Yehuda atau Yerusalem sama 
saja, tidak lebih baik. Saya akan membaca beberapa ayat dalam Yehezkiel 
23, jadi kita akan benar-benar memahaminya. Dikatakan dalam Yehezkiel 
23:9-11: 
 
Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, 
dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka 
menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap 
dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya 
dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan 
atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba…. 
 
Oholiba melambangkan Yerusalem. Tetapi, ingatlah bahwa Allah berbicara 
tentang gereja-gereja Perjanjian Baru. Kemudian, dikatakan dalam 
Yehezkiel 23:11-24: 
 
Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan 
persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, 
kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasan kepada pahlawan-
pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan 
kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan 
diri; kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan, ia menambah 
persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar 
orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam, pinggangnya diikat 
dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, 
semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari 
Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya 
ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah 
Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur 
percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia 
menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia 
melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan 
sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jijik dari padanya, 
seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi 



persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia 
bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, 
yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. 
Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir 
memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. 
Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan ALLAH, memang 
engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, 
Aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau; Aku akan 
membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu: orang Babel dan 
semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang Koa, dan semua 
orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan 
para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan 
perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau 
dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-
bangsa; mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di 
sekitarmu melawan engkau, dan Aku akan menyerahkan perkara ini di 
hadapannya dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum 
mereka. 
 
Saya ingin membacakan semua ini karena kita dapat melihatnya menurut 
sejarah bahwa Yehuda mengikuti pola yang telah dilakukan Israel di 
wilayah Utara untuk meniru negeri tetangga. Dengan Samaria adalah 
orang-orang Asyur, yang terutama, dan dengan Yehuda, adalah orang-
orang Babel. Allah mengangkat orang-orang Babel sebagai alat 
penghakiman untuk menghakimi Yehuda yang melibatkan dirinya dalam 
percabulan, perzinahan, atau persundalan rohani dengan orang-orang 
Babel dan dewa-dewa mereka. Akibatnya, Allah menggunakan Babel untuk 
menghakimi Yehuda. 
 
Sekarang, mari kita kaitkan hal ini dengan Setan yang datang melawan 
gereja. Setan dilambangkan sebagai raja Babel dan Babel adalah 
kerajaannya. Dan mari kita tanyakan pertanyaan: “Pernahkah gereja-gereja 
terpikat dengan dunia?” Sejak kita memasuki hari-hari Kesusahan Besar 
dan pada hari-hari sekarang ini setelah Masa Kesusahan Besar, kita 



memiliki keuntungan yakni dapat melihat ke belakang dan melihat banyak 
dosa-dosa gereja. Apakah yang ada di balik dosa-dosa gereja? Mengapa 
mereka tidak puas dengan Firman Allah, Alkitab, dan dengan Alkitab versi 
King James yang setia? Mengapa mereka tidak puas hanya dengan 
memuja Allah dan mengizinkan Allah memerintah dan menuntun mereka, 
dengan membandingkan Kitab Injil dengan Injil lainnya? Mengapa mereka 
tidak berserah pada hukum Firman Allah? Mengapa mereka tidak 
menghancurkan “bukit-bukit pengorbanan” dari pengakuan iman mereka? 
Mengapa mereka tidak hanya mengikuti Alkitab, seperti Raja Yosia yang 
baik, dan menghindarkan diri mereka dari hal-hal ini? 
 
Itu karena Setan telah menyusup gereja dan utusannya ada di dalamnya, 
jadi karena didalam gereja ada lalang di antara gandum dan banyak orang 
dalam jemaat tidak diselamatkan, mereka pada dasarnya “berusaha 
menandingi” dunia. Mereka bernafsu akan dunia karena hati mereka tidak 
pernah berubah. Mereka tidak dilahirkan kembali, jadi pergi ke gereja tidak 
memuaskan mereka. Mengikuti Alkitab saja tidaklah cukup. Hal itu tidak 
mengurangi keinginan dan nafsu yang ada dalam mereka, yang tidak 
pernah hilang, jadi mereka melihat pada dunia untuk memenuhi nafsu 
mereka. 
 
Kita dapat memeriksa bagian manapun yang dapat Saudara pikirkan – lihat 
musik dalam gereja. Gereja melihat music “rock-n-roll” dan musik duniawi 
lainnya. Mereka sangat tertarik pada musik seperti itu, sama seperti dunia 
yang telah menyerahkan diri pada musik-musik seperti ini. Kemudian, 
mereka melihat musik gereja-gereja; terlalu kuno. Musiknya memang 
sangat menenangkan dan damai, tetapi tidak menarik dan kurang memikat. 
Jadi, mereka mengejar musik duniawi dan mereka membawa “beat” dan 
“tempo” dan semua instrumen duniawi ke dalam gereja; mereka kadang 
kadang mengutip beberapa ayat Alkitab dalam ibadah mereka, tetapi 
sekarang mereka memiliki musik duniawi. Mereka bernafsu akan Babel 
dan mereka berahi pada negeri tetangganya dan mereka membawa musik 
itu ke lahan kerajaan Allah, gereja-gereja dan kongregasinya. Itu adalah 
musik berhala.  



Atau, kita dapat melihat kesenangan dan drama dalam dunia dan kita 
melihat cara gereja membawa drama ini pada khotbah mereka atau dalam 
kampanye kebangkitan rohani di mana mereka membuat orang-orang 
meratap dan menangis dan ingin mengaku iman dalam “penerimaan 
Kristus”. Semua hal itu dramatis dan menarik. Dalam sangat banyak hal, 
mereka “melihat pada” dunia. “Bahasa roh” dan “jatuh ke belakang” dan 
“tertawa kudus”, semua hanyalah cara untuk menyemarakkan ibadah yang 
membosankan dimana hanya duduk di bangku gereja dengan Alkitab dan 
buku pujian, dan dengan diam mendengarkan pengajaran Firman Allah. 
“Oh, tidak, kita tidak akan melakukannya!” Sekarang, seseorang dapat 
berdiri dari bangku gereja dan mulai berbahasa roh. Sekarang, seseorang 
dapat di “slain in the spirit” (“dibunuh only roh kudus”) dan “jatuh ke 
belakang.” Sekarang, satu bangku gereja dapat meledak dengan “tertawa 
kudus”. 
 
Hal itu membawa hal-hal duniawi yang dapat dilihat dan disentuh ke dalam 
gereja. Itulah cara dunia kerja dalam alam fisik dengan hal-hal yang dapat 
Saudara sentuh, rasakan dan alami. Semua itu adalah berhala dan semua 
itu adalah injil lain, tetapi semuanya dibawa masuk. Allah menggunakan 
percabulan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Babel dan dunia ini, 
untuk menghancurkan gereja. Hal-hal ini, yang mereka kejar, menjadi 
kehancuran mereka. Babel menguasai gereja-gereja Perjanjian Baru dan 
kongregasinya. Setan dan dunia menguasai gereja-gereja. Firman Allah 
yang kudus dan Alkitab versi King James menjadi versi seperti “Kabar Baik 
untuk Manusia Modern,” dan mereka memiliki versi remaja dan versi hanya 
untuk wanita, dan seterusnya. Ada sangat banyak versi Alkitab, tetapi 
semua itu adalah Babel dan hal itu tidak hanya memasuki gereja, tetapi 
sudah membanjiri gereja dan menguasai mereka, hingga gereja menjadi 
dunia seperti sekarang ini. Hal ini terjadi pada semua kongregasi dan 
semua kelompok agama di muka bumi. Babel telah menguasai gereja-
gereja. Setan telah memerintah dari dalam selama dua puluh tiga tahun 
dan, dengan demikian, Babel berjaya. 
 



Tapi dalam ayat kita, Allah berpaling, mengatakan bahwa saat ini telah 
berakhir: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah 
memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.” Kita 
telah melihat bagaimana Babel adalah cawan murka di tangan Allah untuk 
diberikan pada umat-Nya dalam gereja untuk diminum. Sekarang Babel 
harus meminum “dua kali lipat” karena kehancuran yang dibawanya dan 
Babel akan dihancurkan “dua kali lipat”. 
 


