
 
WAH 13:11. BINATANG BUAS NABI 

PALSU. 
Ada 3 golongan dalam zaman Antikris. 
1.a. Golongan trinitas iblis yaitu naga, 
Antikris, nabi palsu, ini melawan 
Trinitas ilahi. 
b. Semua roh2 setan. 
c. Babil. 
d. Pengikut Antikris. 
 
2. Golongan pihak Tuhan, orang yang 
tertinggal dan bertobat dan dua Saksi. 
3. Golongan lain yang tidak mau me-
nyembah Antikris yaitu orang Israel 
yang setia (144.000) dan orang kafir. 
Mereka masuk dalam kerajaan 1000 
tahun sebagai penduduk. 
 

Wah 13:11a. Maka saya melihat 
seekor binatang buas yang lain. 

Ini binatang nabi palsu, salah satu dari 
trinitas iblis yang melawan Trinitas 
ilahi. Zaman sekarang nabi palsu bisa 
dari diri sendiri Yer 23:16, Yez 13:2,17 
dan dari setan2 1Raj 22. Tetapi disini 
dari keduanya. 
 

Wah 13:11b. Naik keluar dari dalam 
bumi. 

Laut = orang berdosa -> Keluar Antikris. 
Bumi = orang percaya, berbalik jadi na-
bi palsu Gal 3:3,4, bahkan jadi sem-
purna dalam dosa. Sebab itu jangan 
ada dosa, bisa undur dan murtad 
seperti ini. 
 

Wah 13:11c+d. Ia bertanduk dua 
seperti anak domba dan ia berbicara 

seperti seekor naga. 
Luarnya domba, dalamnya naga, mu-
lutnya penipu lihai seperti iblis 2Tim 
3:3,4; 5:31 buah2nya penuh kejahatan 
Mat 7:15. "Domba ular" ini sangat lihai 
dan jahat, yang memimpin orang sam-
pai pada dosa sempurna (banyak). 
Orang2 yang bertobat harus bertahan 
sampai mati. 
 

WAH 13:12. TUGAS DAN MISI 
BINATANG BUAS INI. 

 
Wah 13:12a. Dan ia menjalankan 
segala kuasa binatang buas yang 

pertama itu. 
Nabi palsu punya kuasa dari Antikris. 
Roh Kudus bawa kepada kebenaran 
dan memuliakan Tuhan Yesus Yoh 
16:13-14. Nabi palsu dengan kuasa dan 
tipu dayanya membawa orang banyak 
dalam dosa,menyembah Antikris dan 
menjadi sempurna dalam dosa.  

Berapa jumlah nabi palsu? Hanya 
satu. (Roh Kudus maha hadir, setan 
tidak bisa). Tentu dia punya banyak 
pembantu.  

Kesuksesan nabi palsu, penuh da-
lam zaman Antikris, tetapi sebelum 
pengangkatan, 3 binatang Antikris dan 
semua pihak iblis dikalahkan tubuh 
Kristus global. 

 
Wah 13:12b+c. Di hadapannya dan 

menyebabkan bumi dan yang diam di 
dalamnya menyembah binatang buas 

yang pertama itu. 
Antikris juga satu orang, pasti banyak 
pembantunya. Dalam zaman Antikris 
mereka berhasil penuh sampai seluruh 
dunia. Sebelum pengangkatan Gereja 
berhasil menggenapkan 3 Angka, 
termasuk Injil sampai seluruh dunia. 
 

Wah 13:12d. Yang luka mautnya 
sudah sembuh. 

Kristus luka sampai mati dan bangkit 
dan membawa orang percaya mati le-
pas dari dosa, tumbuh dalam kesucian 
seperti Kristus. Antikris tidak bisa, 
tetapi lukanya sembuh. Luka cerita 
tentang dosa dan berhasil, sembuh, 
tidak dihukum. Mereka bebas berdosa 
tanpa batas, tanpa ada hukuman 
bahkan jadi sempurna dalam dosa, ini 
luka yang sembuh. Ini melawan Firman 
Tuhan Rom 6:23, tetapi terjadi hanya 
dalam zaman Antikris. 

Semua orang dosa suka dosa (Yoh 
3:14, Maz 78:39). Mereka heran, ka-
gum bahwa orang yang berdosa de-
ngan bebas, dahsyat, "sembuh", tidak 
ada yang mati dihukum, sebab itu me-
reka ikut semua (kecuali yang ber-
tobat). Seharusnya semua dosa dapat 
hukumannya (bahkan mati) seperti 
Hawa, zaman Nuh, Lot sampai seka-
rang. Tetapi zaman Antikris mereka 
bebas berbuat dosa yang keji2, sampai 
waktunya habis sesudah 3,5 tahun 
dalam perang Harmagedon. 
 

WAH 13:13. TANDA AJAIB DAN 
MUJIZAT DARI NABI PALSU. 

 
Wah 13:13a. Dan ia melakukan tanda2 

ajaib yang besar. 
Tanda ajaib cocok bagi akal manusia 
yang baru percaya kalau lihat bukti. 
Mereka mudah disesatkan mujizat pal-
su yang membuktikan iblis benar, yang 
berdosa tidak dihukum malah mulia 
dalam zaman Antikris. Mat 24:24, 2Tes 
2:9. 

Cara Tuhan bukan dengan mujizat 
dan tanda2 tetapi dengan iman 2Kor 
5:7, Yoh 20:29. Orang yang ikut tanda 
dan mujizat akan sesat seperti orang 
dunia, lebih2 dalam zaman Antikris ini. 
Apalagi lukanya sembuh, mereka se-
nang dan makin yakin dusta iblis, terus 
berdosa sampai sempurna, tidak apa2. 
 
Wah 13:13b. Sehingga ia menurunkan 

api dari langit ke bumi di hadapan 
mata orang2. 

Setan baru berhasil kalau diizinkan Tu-
han, misalnya Ay 1:16. Nabi2 baal gagal 
sebab ada Elia 1Raj 18:29, tetapi disini 
berhasil sebab Allah meninggalkan du-
nia, tinggal 2 Saksi 2Tes 2:6-7. Tidak 
ada yang bisa mencegahnya dan me-
lawan kedua Saksi. 

 
WAH 13:14. PATUNG BINATANG 

ANTIKRIS. 
 

Wah 13:14a. Dan menyesatkan 
mereka yang diam di bumi, dengan 

jalan segala mujizat itu. 
Orang yang percaya dusta iblis 2Tes 
2:11, sekarang melihat bukti, makin 
percaya. Tetapi orang yang tertinggal 
dan bertobat, dicobai dan diuji oleh 
segala mujizat palsu ini, yang tetap 
percaya Tuhan Yesus sampai mati, 
selamat. 
 

Wah 13:14b+c. Yaitu oleh dia yang 
mempunyai kuasa untuk 

melakukannya dalam pemandangan 
binatang buas itu. 

Mengapa dalam pemandangan Anti-
kris? Supaya: 
1. Antikris disembah. 
2. Jangan sampai nabi palsu melawan 
dan khianat pada Antikris. Sebab dalam 
dunia penuh dosa, ini biasa, sekalipun 
dalam trinitas iblis selalu penuh dosa, 
takut, curiga dan benci. Dalam tubuh 
Kristus dan Surga justru tidak ada ke-
takutan, kuatir, curiga,iri, benci, pura2 
dll, tetapi kasih dan kesucian yang tulus 
seperti dalam Trinitas ilahi. 
 

Wah 13:14d+e+f. Yang 
mengatakannya pada mereka yang 

diam di bumi supaya mereka 
membuat sebuah patung bagi 

binatang buas itu yang mendapat luka 
oleh sebuah pedang, tetapi hidup. 

Patung kalau disembah dll bisa jadi 
berhala dan iblis masuk. Jangan buat 
patung dll jadi batu sontohan dan 
celaka Ams 22:3. Ini patung dari Anti-
kris, yang terluka tetapi sembuh dan 
hidup. Ini dosa yang sampai sempurna 
tetapi "tidak" (belum) ada hukuman-
nya. 
 
WAH 13:15. PATUNG ANTIKRIS YANG 

HIDUP. 
 

Wah 13:15a. Maka ia mempunyai 
kuasa untuk memberi hidup kepada 

patung binatang buas itu. 
Patung ini artinya secara rohani yaitu 
pikiran dosa kebinatangan. Patung mati 
tidak berbahaya, hanya pikiran bina-
tang. Patung menjadi hidup, ini berarti 
pikiran menjadi perbuatan2 dosa ke-
binatangan. Banyak orang berpikir pi-
kiran dosa yang keji2 tidak apa2, tetapi 
itu dihitung dosa dan ada hukumannya 
Ams 23:7 KJI. Kalau pikiran dosa dibiar-
kan, akan menjadi perbuatan dosa 
kebinatangan yang nyata. Roh2 setan 
di udara (Ef 6:12 roh zina, roh 
mammon, roh benci dll) membuat 
patungnya lebih cepat hidup, lebih2 
dengan tehnologi modern (Video, in-
ternet, WA dll). Ini siasat dan cara2 
setan. Sekarang sudah banyak orang 
membuat patung binatang dan jadi 
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hidup, lebih2 di zaman Antikris 
mencapai puncak2nya sehingga banyak 
menjadi sempurna dalam dosa. 
 
Wah 13:15b. Supaya patung binatang 

buas itu berkata: 
Patung atau pikiran kebinatangan akan 
terus ber-kata2. Orang beriman yang 
hidup dalam kesucian, tidak punya 
patung pikiran dosa tetapi penuh 
Firman Tuhan, dan punya perisai untuk 
menangkis panah berapi iblis Ef 6:16 
dan Roh Kudus mengingatkan ayat 
yang tepat untuk mengalahkannya Yoh 
14:16 dan memberi kuasa dan hikmat. 
Tetapi orang berdosa punya pikiran 
(patung) binatang, akan terus dipeng-
aruhi sampai menjadi perbuatan. Ja-
ngan sampai iblis membuat patung 
dosa kebinatangan dalam pikiran kita, 
buang semua dan setiap pikiran dosa. 
Kalau ada patung, itu akan menjadi 
hidup, timbul banyak perbuatan dosa 
dan orang itu terikat dalam macam2 
perbuatan dosa kebinatangan. 
 

Wah 13:15c+d. dan menyebabkan 
seberapa banyak orang yang tidak 
mau menyembah patung binatang 

buas itu dibunuh. 
Kalau patung jadi hidup, timbul tin-
dakan hebat bahkan membunuh. Se-
perti Herodes yang penuh pikiran bi-
natang akhirnya membunuh Yohanes 
Pembaptis Mrk 6:23. Juga Izebel yang 
membunuh Nabot. Sekarang kita bisa 
membersihkan pikiran kita dari pa-
tung2 binatang, tetapi dalam zaman 
Antikris, tidak ada yang bisa dan semua 
mempunyai patung, lalu membunuh 
semua orang yang tidak mau me-
nyembah Antikris. 
 

WAH 13:16-18. CAP ANTIKRIS. 
Dalam bahasa Yunua, Cap Antikris: 
Charagma = a stamp, an imprinted 
mark, thing carved, sculpture, graven 
work, distempel, diukir. 

Cap ini bukan berarti secara harfiah 
yaitu angka 666 (atau 18 digit) seperti 
ditafsirkan kebanyakan orang Kristen. 
Ini terpengaruh oleh shok tehnologi 
modern dengan chip yang bisa dipa-
sang di tangan atau dahi dan berisi 
angka dan semua data2 orang tsb. Ini 
memang dahsyat, tetapi belum apa2 
kalau dibandingkan dengan cap 
Antikris yang sebenarnya. Waktu TV 
keluar pertama kali, orang berkata: 
Inilah antikris, sebab patung(gambar) 
bisa ber-kata2. Waktu kredit card  ke-
luar, mereka berkata: Inilah cap An-
tikris sebab bisa berisi 18 digit angka, 
dan dengan alat2 ini semua perda-
gangan bisa dicatat dan dikuasai 
bahkan dari seluruh dunia. Waktu 
komputer dengan simpanan data yang 
begitu banyak, ada bangunan tiga 
tingkat di luar negeri dengan komputer 
besar bisa menampung angka2 dari 
seluruh dunia (sekarang simpanan data 
jauh lebih kecil), ini dikatakan Antikris. 
Di beberapa tempat sudah dipaksakan 
pemakaian chip di tangan atau dahi, 
sehingga orang2 makin takut (sudah 
lama dipakai pada binatang, misalnya 
kawanan domba).  

Semua ini dahsyat, tetapi belum 
cukup memenuhi cap binatang ini.  

Cap atau meterai Antikris yang 
sesungguhnya itu dahsyat, jauh lebih 
dahsyat dari chip dll.  
Iblis tahu Allah yang betul2 sempurna, 
sebab itu untuk jadi sempurna tidak 
ada cara lain, tetapi meniru Allah. 
1. Meterai Allah adalah Roh Kudus Ef 
4:30. Ini selain jadi tanda atau meterai, 
juga hidup sehingga bisasangat meno-
long manusia untuk tumbuh dalam 
kesucian menjadi seperti Allah. Tanpa 
Roh Kudus tidak mungkin manusia bisa 
masuk dalam kegenapan rencana Allah 
Zak 4:6. Cap atau meterai Antikris 
adalah roh mammon, yang angkanya 
adalah 666 1Raj 10:14. Ini roh cinta 
uang, roh mammon. Cinta uang itu akar 
segala dosa 1Tim 6:9-10, Ibr 13:5. 
Apalagi roh2 jahat (setan) yang diben-
tuk (dididik) jadi roh mammon, lebih 
jahat dari hanya cinta uang (akarnya 
dari segala jenis dosa). Dengan roh 
mammon, ini cocok dengan rencana 
kehendak iblis. Cinta uang ditambah 
roh uang akan membuat orang itu 
nekat berbuat segala dosa tingkat 
tinggi (dosa tingkat roh, sebab ada roh 
setan di dalamnya). Dengan dikuasai 
roh mammon, dosa dan kejahatan jadi 
berlipat kali ganda. (6 = angka manusia 
yang diciptakan dalam hari ke-6) dan 
rangkap 3 berarti tubuh, jiwa dan roh, 
semuanya dikuasai roh2 setan, 3 lapis, 
ini lawannya dari tubuh jiwa roh yang 
sempurna 1Tes 5:23.  

Yudas. Antikris pertama yang me-
nyerahkan Tuhan karena uang. Judas 
cinta uang, lalu iblis masuk (sebagai roh 
mammon) sehingga Yudas nekad dan 
mata gelap karena uang dan me-
nyerahkan Tuhan Yesus. Jadi orang 
yang cinta uang, rindu dan cocok 
dengan roh mammon. (Memang dalam 
dunia hampir semua orang dosa cinta 
uang, kecuali orang tebusan Allah). 

Jadi Meterai Allah adalah Roh 
Kudus, meterai Antikris adalah roh 
mammon.  

Dahi = pikiran, tangan = perbuatan.  
Roh Kudus tidak memaksa, Ia bekerja 
dengan persetujuan atau penyerahan 
orang itu, tetapi roh mammon meng-
ikat, merasuk, memaksa orang itu 
berbuat segala macam dosa.  

Ini memang tuan yang lain daripada 
Allah Mat 6:24. Sekarang iblis belum 
bisa mencap semua orang, apalagi 
orang yang punya cap Allah, tetapi ia 
mulai bisa merasuk orang berdosa 
dengan roh setan (roh mammon), 
istimewa yang cinta uang. Cinta uang 
itu meratakan jalan untuk masuknya 
roh mammon. Tentu jangan mau dipa-
sang chip, sebab itu membuat privasi 
lenyap dan semua milik dll diketahui 
dan bisa dikuasai orang lain dan kalau 
orang itu tidak jujur kita sangat diru-
gikan. JUga bisa membahayakan! Te-
tapi meskipun begitu hebat, chip 
bukancap Antikris (cap Antikris itu 
hidup dan lebih dahsyat yaitu roh setan 
mammon). Itu sekarang belum bisa 
dipaksakan, baru nanti dalam zaman 
Antikris! 

Yang penting jangan takut dengan 
cap harfiah, meskipun lebih baik ja-
ngan, tetapi bersedialah selalu, penuh 
dan taat dipimpin Roh Kudus, ini yang 
menyucikan dan menumbuhkan kita 

sehingga bisa hidup dalam kesucian 
dan ikut pengangkatan.  

Kita harus bersedia seperti Ligabis 
(lima gadis bijaksana), selalu penuh 
dan taat dipimpin Roh terus menerus, 
sekalipun tidak ada apa2, sehingga bisa 
tekun dalam 3,5 tahun I, tumbuh dalam 
kesucian di jalan sempit sehingga ma-
suk golongan yang akan ikut peng-
angkatan, bahkan sebagian akan jadi 
sempurna. 

Jadi cap Antikris bukan cap jasmani 
tetapi roh mammon yang hidup dan 
menguasai (merasuk). Bersedialah mu-
lai sekarang dengan penuh dan selalu 
taat dipimpin Roh. 

Mereka yang tidak punya cap ini 
tidak boleh jual beli sehingga celaka 
bahkan mati.  

Sebelum zaman Antikris, tidak ada 
Antikris yang bisa muncul dan tidak ada 
cap Antikris, juga tidak bisa memaksa, 
sebab Roh Kudus dalam kita lebih besar 
Rom 8:31 bahkan kita berkuasa untuk 
mengusir segala roh setan termasuk 
roh mammon Mrk 16:17.  

Orang2 yang dipimpin meterai Roh 
Kudus akan tumbuh dalam kesucian 
dengan kuasa dan kesukaan sampai 
dalam tingkat yang sempurna (jum-
lahnya 144.000). Meterai Roh Kudus 
membuat orang cinta kebenaran dan 
benci dosa Ibr 1:9, tidak terikat uang, 
bisa berpada. Tetapi meterai mammon, 
membuat orang ter-gila2 mem-ber-
halakan mammon dan akibatnya mela-
kukan semua dosa dengan dahsyat 
dalam roh setan sehingga cepat 
tumbuh dalam dosa sampai sempurna. 
Tanpa tahu malu dan mata gelap terus 
mengejar uang dengan melakukan 
segala jenis kejahatan 1Tim 6:9-10.  

Dosa perdagangan, bukan hanya 
dusta tetapi segala kejahatan, apalagi 
dalam zaman Antikris.  
  
Kesimpulan Cap Antikris: 
1. Bukan cap jasmani (chip) tetapi roh 
mammon. 
2. Orang yang cinta uang akan banyak 
berdosa, tertinggal dan mudah dima-
suki roh mammon. 
3. Orang yang bersedia supaya bisa ikut 
pengangkatan bahkan sampai sem-
purna harus penuh Roh Kudus seperti 
ligabis. 
4. Orang yang tidak mengerti, hanya 
bersedia untuk menolakdicap Antikris 
jasmani, kalau tidak dipimpin Roh, akan 
mudah tertipu dan tertinggal, maka 
terpaksa kena cap Antikris yang se-
benarnya yaitu roh mammon. Tetapi 
yang mengerti, penuh dan terus taat 
dipimpin Roh dalam kesucian akan 
terlepas dari segala banjir dosa dan ikut 
pengangkatan, bahkan ada yang 
menjadi sempurna. 
 
Nyanyian: Cari pada di dalam dunia. 
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