
 
WAH 13:1. BINATANG DARI LAUT. 
Wah 12:18 (Wah 13:1a). dan saya 

berdiri di atas pasir di laut. 
 
Laut. 
Ini gambaran orang banyak dalam jalan 
lebar Wah 17:15, Yes 17:12. Di Surga 
Bumi Baru, laut tidak ada lagi. 
Disini dosa = normal, bahkan mulia Pil 
3:19, sebab itu mereka tidak canggung 
berbuat dosa yang keji2 seperti zaman 
Nuh Kej 6:5, Luk 17:26-30. Kalau mun-
cul Antikris dari sini, tidaklah aneh, ini 
rajanya dosa.  
Pasir. 
Turunan Abraham yang hidupnya tidak 
terpisah dari laut. 

1a. maka saya melihat seekor 
binatang buas. 

Daniel melihat 4 binatang Antikris, te-
tapi Yohanes melihat hanya satu, tetapi 
ke-4 binatang Antikris dalam dunia itu 
semua masuk dalam satu binatang An-
tikris yang dilihat Yohanes. Perbedaan 
dari dua macam binatang Antikris yang 
sama ini memperkaya pengertian kita. 
Binatang = Manusia bertabiat binatang 
2Pet 2:12,22, raja2 dalam dosa Dan 
7:17 

Ini manusia bertabiat binatang 
buas, yang selalu menuruti hawa naf-
sunya 2Pet 2:12,22 di hadapan Tuhan 
seperti binatang sekarat Maz 49:21, 
misalnya Nebukadnezar. Orang yang 
mengerti Firman bisa membedakan ta-
biat binatang, daging, jiwa daripada 
tabiat rohani Ibr 4:12, Jud 18,Kej 6:2. 
Antikris berasal dari orang beriman 
1Yoh 2:18-19 yang undur, yang menjadi 
lebih jahat 1Kor 5:1, Mat 12:45, se-
hingga mengalami kerusakan yang 
tidak terbaiki lagi Ams 5:23, tidak mau, 
tidak bisa ditegur Ams 9:8; 12:1; 29:1. 
Perlu memeriksa diri Maz 139:23-24 
dan saling menasehati. 

1b. Berkepala 7. 
(7 sempurna dalam pikiran jahat se-
perti zaman Nuh Kej 6:5. Akhirnya 
dosa2 itu keluar dalam perbuatan Yak 
1;15. 
1c. 10 Tanduk = kuasa 1Raj 22:11, 
Amos 6:13, Wah 17:12 dari iblis untuk 
melawan 10 hukum Allah. Sebaliknya 
kuasa Roh kudus untuk mentaati 
hukum2 Allah, mematikan daging Rom 
8:13,14, misalnya Luk 9:54-55. 

1d. dan ada 10 mahkota di atas 
tanduknya. 

Kemenangan dan kemuliaan dari ma-
nusia (Yoh 12:43), iblis dan dunia >< 
Rom 2:29.  

3 mahkota lebih banyak dari naga, 
hasil mulut besar, mengangkat diri, 
dalam kesempatan zaman kegelapan 
2Tes 2:4. Orang beriman harus ber-
hati2 2Kor 12:6 sekalipun betul, mulia 
tetap memuliakan Tuhan, sebab semua 
dari Tuhan 1Kor 15:10, 2Kor 4:7, 1Kor 
4:7, Luk 17:10 sehingga tidak sombong 
dan tidak direndahkan. 

1e. dan di atas kepalanya ada nama 
hujat, 

Sekalipun sudah kenal Allah Yak 2:19 
dengan sengaja menghujat Wah 16:10-
11, tidak ada ampun Mat 11:32. Ini 
tanda2 orang sempurna dalam dosa. 
Jangan tertipu, apalagi terikat Luk 5:39, 
Putra manusia dipermuliakan Yoh 
14:28, tetap rendah hati dan taat sam-
pai mati sehingga menjadi sempurna 
Pil 2:8, Dan 3:18. 
 
WAH 13:2. BINATANG BUAS ANTIKRIS. 

2a. Binatang buas yang saya lihat itu 
serupa MACAN TUTUL. 

Ini sama dengan binatang III yang 
dilihat Dan 7:6. Terkenal larinya cepat 
Hab 1:8, Mereka ber-lomba2 menurut 
daging, tanpa rem, lebih2 dengan sa-
yap burung (= roh jahat), berdosa da-
lam roh jahat, misalnya Saul 1Sam 
16:14, Yudas Luk 22:3,48, berdosa le-
bih cepat, berani, keji dst. Perasaan ha-
tinya terbalik Ams 14:16. Ini men-
dahului hujan roh najis I, II dalam Sang-
kakala V, VI sehingga orang2 zaman An-
tikris cepat jadi sempurna dalam dosa. 

2b. dan kakinya seperti kaki seekor 
beruang. 

Beruang = sejahat singa, Rat 3:10 dsb. 
Jahat, tanpa takut akan Allah Hos 13:8 
(kalau beruang sudah makan rumput, 
berarti bumi damai Yes 11:7). 

Kaki beruang untuk menanggung 
berat dan untuk berjalan. Terbeban 
untuk hidup menurut daging Kej 6:3, 
1Tim 5:6, dan terus menerus sampai 
kena hukuman. Mereka kira: 
1. Mereka sendiri yang berdosa, tetapi 
ini perbudakan dosa Yoh 8:34, masuk 
jerat iblis Luk 21:34; larilah 1Pet 2:11. 
2. Senang, justru pahit Rom 3:17, Yoh 
4:13, Wah 4:8, sebab ini racun Ul 32:32 
akan jalan pincang Dan 7:5 bahkan 
tidak jujur Pil 2:15, merusak tubuh 
Kristus Jud 19. 
2c. dan mulutnya seperti mulut seekor 

singa. 
Singa itu kuat, gagah bisa diartikan 
Kristus Wah 15:15, bisa iblis 1Pet 5:8 (+ 
Antikris). Disini Antikris yang jahat se-
perti iblis, menjatuhkan orang Rom 
1:32; 3:13, 2Pet 2:14,18 yang percaya 
dusta iblis itu benar 2Tes 2:11-12, dan 
menyesatkan 2Kor 11:13, 2Tim 3:13, 
Mat 24:4-5. Harus dilawan dengan kua-
sa Allah 3Yoh 10, Mat 21:12, Tit 3:10. 

2d. Maka naga itu memberi dia 
kuasanya dan tahtanya dan 

wewenang yang besar. 
Binatang kombinasi dari Dan 7 itu 
seperti binatang ke-4 dan yang dilihat 
Yohanes, jahat sekali, tiba2 naik de-
ngan kuasa iblis seperti Yudas, waktu 
iblis masuk, tiba2 ia menjadi peng-
khianat yang dahsyat. 
 

WAH 13:3. SELURUH DUNIA HERAN 
DAN MENGIKUT BINATANG ITU. 

3a+b. Dan kulihat salah satu 
kepalanya itu seperti terluka sampai 

mati. 
Luka binatang itu, menderita hebat 
untuk syarat2 tertentu, se-olah2 benar 
(seperti Anak domba Allah, misalnya 

1Tim 4:3) tetapi segi lain penuh dosa 
yang keji. Ini hanya untuk meniru Anak 
domba Allah,syarat2 untuk me-nutup2i 
kekejian yang lain, show, tipu daya. 
Tetapi sesudah ia berkuasa, langsung ia 
terang2an mendorong semuaberdosa 
sampai sempurna. Ini lain dengan luka2 
Kristus yang mematikan daging yang 
betul Gal 6:17, mati lepas dari semua 
dosa sehingga terus tumbuh sampai 
sempurna seperti Kristus Rom 6:2,6. 

3c. tetapi luka mautnya itu sembuh. 
Luka2 Kristus membawa maut dan 
bangkit dari maut. Antikris tidak bisa 
meniru tepat, sebab kalau ia mati 
dalam dosa akan langsung ke Neraka 
atau Tasik api, habis! (Wah 19:20). 

3d. dan seluruh dunia heran. 
Ini hanya tipu daya iblis, supaya orang 
kagum. Mereka heran sebab: 
1. Sukses besar (bisa menguasai dunia). 
2. Mulut besarnya. 
3. Penuh dengan macam2 mujizat Mat 
24:24. 

Jangan kagum akan kemanisan dan 
kemuliaan dosa Ams 9:17-18, itu se-
sungguhnya muntahan dan tahi; kagum 
sampai disimpan dalam meja hati Yes 
28:2. Kagum berarti ingin, matanya 
menjadi kabur, sesat dan binasa 2Pet 
1:9. Kita harus tetap suci supaya Roh 
Kudus bisa bekerja mencelikkan mata 
kita seperti Musa Ibr 11:27, keledai 
Izachar Kej 49:15. Jangan seperti Hawa 
dan Lot, celaka 2Pet 2:7-8. Zaman seka-
rang, rebutlah orang2 yang mau mati 
ini Jd 23. 

3e. lalu mengikut binatang itu. 
Mereka ikut sebab yakin dusta iblis. 
Yang menolak, sebabbertobat dan se-
tia, mati dalam tangan Antikris Wah 
13:7. 
 

WAH 13:4. MENYEMBAH BINATANG 
DAN NAGA. 

4a. dan mereka menyembah naga itu. 
Ini kerinduan iblis Yes 14:14; dengan 
cara apapun ia ingin disembah manusia 
(di kuburan, denganpatung, tradisi dll 
itu penyembahan kepada iblis!). Juga 
dalam pencobaan Putra manusia Yesus, 
iblis menuntutnya. Yang mau me-
nyembah iblis, itu melawan Allah dan 
menjadi pusaka iblis di Tasik api. 

Allah memang patut disembah, Dia 
Mahakuasa dan kasih, yang mau me-
nyembah Allah untung besar Yoh 4:23-
24, sebab mereka dijadikan sama 
dengan Allah. 
4b. Yang memberi wewenang kepada 

binatang buas itu. 
Kalau Antikris yang heran disembah, 
iblis juga. Sebab itu ia memberi kuasa 
atau wewenang pada Antikris. Tetapi 
sebab sebenarnya karena Tuhan me-
nyerahkan dunia ini pada Antikris dan 
iblis. 
4c. mereka menyembah binatang buas 

itu. 
Mula2 mereka menyembah dengan ka-
gum, akhirnya dicap, dikuasai dan 
dibantai oleh algojo ini Yoh 8:44, 
istimewa sesudah orang beriman habis. 
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4d. Katanya, siapakah yang serupa 
seperti binatang ini? 

Semua penyembahan, nyanyian, doa, 
cara2 penyembahan pada Allah, semua 
dalam zaman ini, diganti kepada iblis, 
bahkan lebih hebat. Ini sangat ngeri, 
sebab mereka kena tipu dayanya 2Tes 
2:10-11. Sekarang sudah ada orang2 
seperti ini dan mereka juga berusaha 
menyesatkan orang2 beriman. 
4e. Siapakah yang mampu berperang 

dengan dia. 
Waktu ini, Antikris tidak ada musuhnya, 
kecuali 2 Saksi. Allah dan GerejaNya su-
dah meninggalkan dunia 2Tes 2:7. Te-
tapi dalam perang Harmagedon mere-
ka semua binasa Wah 19:20-21. 
 
WAH 13:5. MULUT BESAR DAN MULUT 

HUJAT. 
5a. maka diberikan kepadanya suatu 

mulut. 
Allah memberi mulut yang benar, asal 
mau hidup benar, lebih2 dipimpin Roh 
seperti Putra manusia Yoh 8:26, jadi 
berkat Kol 4:6 dan hidup kita sendiri 
menjadi indah Maz 34:13-14, bahkan 
jadi sempurna. Iblis memberi mulut 
manis tetapi penipu. 
5b. yang mengatakan perkara2 besar. 

Kata2 iman itu kadang2 mirip perkara 
besar, tetapi lain. Jangan ingin jadi be-
sar Yer 45:3, Rom 12:6, Yoh 3:30, tetapi 
permuliakan Allah 1Kor 4:7, Yes 42:8.  

Di dunia, kalau tidak indah, hebat, 
tidak bisa jadi besar.Tetapi dalam 
Tuhan bisa, misalnya Maria Luk 1:28, 
Daud 1Sam 16:1 dll.  

Allah ingin kita jadi besar jasmani 
dan rohani asal bisa menanggungnya 
(tetap rendah hati) supaya tidak jadi 
sombong. Sebab itu rindulah memper-
kenankan Tuhan, bukan ingin besar. 
Banyak orang jatuh kena rayuan mulut 
besar, sebab itu iblis memberi mulut 
yang cakap pada Antikris, apalagi ter-
bukti ia memang hebat, dan sukses 
tetapi hanya 3,5 tahun (zaman seka-
rang, kalau mulut besar akhirnya akan 
direndahkan, misalnya Haman, Nubu-
kadnezar dll, sebab Allah Hakim bumi). 

5c. dan hujat. 
Jangan bicara sembarangan! Hojat 
dimulai dengan kata2 tanpa iman, 
hanya berdasar fakta 2Kor 5:7, kalau 
tidak bertobat, akan menjadi bahasa 
persungutan, lama2 menghojat Tuhan. 
Orang beriman harus belajar Firman 
Tuhan, yang tidak suka Firman Tuhan 
apalagi hidup dalam dosa akan me-
lawan Tuhan sampai menghojat. 
Dalam zaman Antikris Allah diam, te-
tapi itu jahat, pasti akhirnya dihukum. 
5d. dan iapun diberi wewenang untuk 

melakukannya selama 42 bulan. 
Bisa seketika dapat wewenang? Dalam 
dunia roh bisa, tiba2 Simson jadi kuat, 
Daniel tahu rahasia mimpi dll, juga 
kuasa dari iblis dan Antikris menjadi 
sangat dahsyat oleh iblis  

Dunia dalam 3,5 tahun (42 bulan) 
jadi sempurna, baik yang suci dan yang 
najis. Minggu ke-70 Daniel betul2 masa 
kritis untuk penamatan yang suci dan 
yang najis. 
 

WAH 13:6. ANTIKRIS MENGHUJAT 
ALLAH DAN SURGA. 

6a+b. Lalu ia membuka mulutnya, 
menghujat Allah. 

Panglima Israel mati hanya karena 
menghojat Allah Rom 7:1-2, juga anak2 
Ayub.  
Mulut ini sambungan hati Mat 12:34. 
Orang suci, hatinya sempurna, mu-
lutnya benar dan menyembah Allah 
Yak 3:2, Wah 14:5. Orang yang hatinya 
sempurna dalam dosa, mulutnya 
menghojat Allah Wah 16:13.  

Jaga hati dan mulut 1Pet 4:11. 
Kalau Roh Kudus memimpin hatikita, 
maka dari mulut keluar bahasa lidah 
Yes 28:11, menjadi penjaga mulut Maz 
141:3. Selama taat dipimpin Roh, Roh 
Kudus tolong mulut kita dan membawa 
pada segala kebenaran. Yoh 16:13 
sampai sempurna. Bahasa lidah itu 
rahasia Roh Kudus dalam Wasiat Baru 
yang luar biasa, yang membawa 
kepada arah yang benar, sempurna. 

6c. Menghujat namaNya. 
Allah dinyatakan di dalam PutraNya 
Yoh 1:18. Antikris bekas orang ber-
iman, dengan sadar menghujat nama 
Allah, wai Ibr 10:29-30 
6d. Menghujat kemahNya dan mereka 

yang tinggal di dalam Surga. 
Semua orang yang selamat sudah di 
Surga. Antikris menghujat semuanya, 
sudah mata gelap. Hukumannya dah-
syat dan itu akan nyata sesudah wak-
tunya habis. 
 
WAH 13:7. ANTIKRIS MENGALAHKAN 

ORANG SUCI. 
7a. dan ia diperkenankan untuk 

berperang dengan orang2 suci dan 
mengalahkan mereka. 

Ini sering membuat salah tafsir, yaitu 
semua orang beriman masuk zaman 
Antikris, ini tidak benar, sebab: 
1. Hanya Halaman Wah 11:1-2. 
2. Yang diserahkan dalam tangan iblis, 
hanya yang keras hati 1Kor 5:5. 
3. Orang yang suci, setia tidak akan 
mati 1Kor 15:51. 
4. Nama sebagai orang suci atau anak 
Allah tetap berlaku sekalipun dalam 
Neraka Luk 16:25, jadi lebih tepat 
orang2 ini adalah bekas orang suci 
seperti Saul, sebab mulai dalam Roh 
berakhir dalam daging Gal 3:2-3. 
5. Ini orang2 suci dalam Wah 12:17, pu-
nya kesaksian dan hukum2 Allah tetapi 
hidup dalam dosa Wah 6:9-11, tidak 
punya jubah putih. Baru dalam zaman 
Antikris mereka bertobat dan sungguh2 
memegang hukum2 Allah dan Firman 
Tuhan, tetapi tidak ada kuasanya se-
perti matahari, bulan dan bintang yang 
gelap Wah 6:12-16. Ini seperti Kristus 
yang ditinggalkan Bapa sebab menang-
gung dosa manusia dan Ia mati Mat 
27:46. Gelap 3 jam. Ini juga sudah dinu-
buatkan dalam Dan 7:21. Ini orang2 
suci yang ditinggalkan Allah, mati 
dalam aniaya.  Jadi ini adalah bekas 
orang suci yang bertobat kembali 
dalam zaman Antikris.  
7b. dan kepadanya diberi wewenang 

atas semua suku dan bahasa dan 
bangsa. 

Mengapa iblis dan Antikris berkuasa 
atas mereka (seluruh dunia), sebab: 
1. Ditinggalkan Tuhan Wah 6:12-16, 
1Kor 5:5. 
2. Hidup dalam dosa = hamba dosa Yoh 
8:34. 
Kuasa iblis dipindahkan pada Antikris 
dengan seketika.  

Ini terjadi global, sebab globalisasi 
meratakan jalan untuk finishing. Pena-

matan rencana Allah harus global (Mat 
24:14, Kis 1:8, Mat 28:19, Mrk 16:15. 
 

WAH 13:8. SELURUH BUMI 
MENYEMBAH ANTIKRIS. 

8a. dan semua yang tinggal di bumi ini 
akan menyembah dia. 

Yang disembah iblis dan Antikris. 
Manusia itu daging Yoh 3:19, Maz 
78:39, yang cinta dosa akan terikat dan 
itulah penyembahan berhala Kol 3:5. 
Mereka cinta sehingga menyembah 
hal2 yang najis dan dalam zaman Anti-
kris ini puncaknya kepada iblis dan 
Antikris dan itu berarti bebas berdosa 
tanpa rem. 
8b. yaitu yang namanya tidak tertulis 

di dalam buku kehidupan Anak domba 
Allah yang tersembelih sejak pondasi 

dunia ini. 
Yang tidak tertulis dalam buku ke-
hidupan, masuk Tasik api Wah 20:15. 
Ini ditulis sesudah terjadi, misalnya Luk 
10:20, Allah sendiri yang menulis de-
ngan adil. Sesudah percaya baru ter-
tulis, tetapi masih bisa dicoret kalau 
tidak setia sampai ke akhir Mat 24:13, 
Kel 32:33. Kesempatan ini hanya di 
dunia. 
 

WAH 13:9. TELINGA UNTUK 
MENDENGAR. 

Bisa mendengar itu untung, tahu, se-
hingga punya kesempatan untuk taat 
dan yang taat itu bahagia. Luk 11:28, 
Mrk 4:23, Luk 8:15,21. Memang untuk 
taat perlu pengorbanan, penyangkalan 
diri sebab daging tidak mau taat, harus 
dimatikan. Tetapi taat sekarang dan da-
lam zaman Antikris (kesempatan ter-
akhir) sangat berbeda. Dengan korban 
yang sama hasil sangat jauh berbeda. 
 

WAH 13:10. ADA PENUAIAN DARI 
YANG DITABUR. 

Mengapa disini ditekankan hal ini? 
Orang berdosa itu suka me-narik2 
orang lain dalam dosanya Rom 1:32, 
Ams 26:27. Ini jahat, apalagi membujuk 
dan memaksa, itu seorang pembunuh 
Ams 16:29.  
Dalam zaman Antikris mereka me-mak-
sa menerima meterai 666 dan me-
nyembah Antikris, kalau tidak dibunuh. 
Orang seperti ini adalah musuh Allah 
yang ingin semua orang selamat 2Pet 
3:9. Dalam zaman Antikris kegiatan ini 
yang utama, membawa dalam tawanan 
dan membunuh. Ini orang2 yang sudah 
ma-ta gelap dan jadi sempurna dalam 
dosa, sifatnya seperti iblis, pembunuh 
manusia dari mulanya Yoh 8:44. 
Orang2 suci yang tertinggal harus te-
kun, sabar dan tetap beriman kepada 
Tuhan Yesus sampai mati, tanpa ada 
pahala. 

KESIMPULAN. 
Masuk zaman Antikris itu rugi total, 
tetapi masih ada sedikit untung kalau 
mau percaya dengan korban terbesar 
untuk pahala yang terkecil (hanya 
dapat daun palm, sukacita keselamatan 
kekal). Tetapi mereka yang mau per-
caya sekarang dan mau bersedia, dapat 
kesempatan terbesar dalam 3,5 tahun 
I, bisa tumbuh luar biasa sampai sem-
purna (besar kemungkinannya). Pilih 
mana? Tergantung masing2. 
 
Nyanyian: 
- Aku pilih jalan yang slamat, 
- Berjagalah dan penuh Roh suci. 
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