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WAHYU 17:1-8. PEREMPUAN SUNDAL BABIL DAN BINATANG ANTIKRIS
*** Sisa dari yang lalu ***
WAH 16:21. MANUSIA BERDOSA
DIBINASAKAN.
Wah 16:21a,b,c,d. Dan jatuhlah ke
atas manusia suatu hujan es batu yang
besar keluar dari Surga, setiap batu
kira2 seberat 1 talenta.
Manusia yang mana? Pengikut Antikris
yang dosa2nya sangat keji sampai
sempurna. Hukuman yang dahsyat,
hujan (es) batu. Allah tidak jahat, Dia
Hakim yang adil, ini penuaian dari
perbuatannya sendiri. Gal 6:7-8.
Batu 1 talenta = 40-50 (60) Kg.
Mengapa 1 talenta, ini ukuran Pelita
Emas = Firman Tuhan Maz 119:105,
yang ditolak pengikut Antikris, itu
berarti melawan Allah dan sekarang
menjadi hukumannya Yoh 12:48.
Firman Tuhan itu mulia kalau taat,
menjadi hukuman kalau ditolak.
Wah 16:21e+f. Dan semua manusia
menghujat Allah karena bala hujan es
batu itu, sebab bala itu sangat besar
sekali.
Hukuman dahsyat. Waktu mau mati
masih menghojat, tidak bisa bertobat
lagi (seperti Luk 23:43), sudah sempurna dosanya seperti iblis dan Antikris.
Ini puncak keras hati! Ibr 3:15.
Jangan punya alasan dan berkata:lain
kali saja bertobat; Orang ini akan
terlanjur jadi keras hati, tidak mau
bertobat dan binasa kekal Wah
9:20,21; 16:9,11.
Yunus mau bertobat, Yudas tidak
mau dan binasa kekal. Jangan tertipu,
ada saatnya tidak bisa dan tidak mau
lepas dari dosa, celaka kekal. Bala ini
sangat besar, tiada taranya. Sebaliknya
kalau percaya bisa mengalami kemuliaan yang tiada taranya. Kita yang
harus menentukan dan memilih Luk
12:57 dan setia sampai akhir/ mati
Wah 2:10.
KESIMPULAN.
Semua manusia akan berakhir, tidak
ada yang ter-katung2, batal atau hilang. Sekarang kita bisa memilih untuk
menjadi sangat mulia untuk kekal atau
sangat celaka untuk kekal. Orang yang
percaya dan mau setia sampai akhir, itu
untung untuk kekal dengan mudah (=
pasti bisa kalau mau, sebab Allah siap
menolong dengan penuh dan cinta Pil
4:13, Zak 4:6). Jangan keras hati, per-

cayalah akan Firman Tuhan, Dia ingin
menyelamatkan setiap kita dan diolah
sampai sempurna! Allah sanggup kalau
kita mau.
*****************************
Waktu.
Ini tidak terjadi sesudah Wahyu 16,
tetapi bersamaan dengan Bokor2
sesudah
pengangkatan.
Ini
menunjukkan bahwa kitab Wahyu ini
ditulis
urut
kronologis
tetapi
sepotong2.
WAH 17:1. SUNDAL BABIL DI ATAS AIR
YANG BANYAK.
1a. Maka datanglah seorang dari ke-7
malaikat yang mempunyai ke-7 Bokor
itu.
Malaikat itu datang untuk memberi pengertian kepada Yohanes. Tidak semua
orang bisa mengerti, hanya mereka
yang diberi karunia mengerti dari Tuhan Mat 13:11 yaitu yang tinggal di dalam Mrk 4:11. Sundal Babil yang besar
ini adalah mempelai binatang Antikris,
lawannya dari mempelai Kristus.
1b. dan berbicara dengan saya,
katanya kepada saya, kemarilah!
Yohanes dipanggil untuk diberi pengertian dan ini akan diteruskan pada GerejaNya, lebih2 dalam akhir zaman ada
hujan Akhir dengan kegerakan Roh
Kudus dalam pengajaran untuk mematangkan Gereja supaya bisa dituai.
Orang yang mengerti adalah orang2
yang masuk golongan 1Kor 15:51,
orang beriman yang lain akan gugur
atau masuk dalam golongan orang yang
tertinggal.
1c. Saya akan menunjukkan
kepadamu.
Yang ditunjukkan adalah rahasia kenajisan dari pengantin Antikris. Jangan
belajar rahasia kenajisan dari dunia
atau dari iblis, sebab iblis selalu menipu. Belajar rahasia kenajisan dari dunia
itu akan masuk jerat iblis seperti Hawa
belajar dari ular, Lot dari Sodom Gomora, sehingga rahasia yang penuh keinginan daging itu melazatkan keinginan dagingnya sehingga jatuh. Belajar
dari Firman Tuhan yaitu kebenaran
ilahi, yaitu tahu untung ruginya dan akhir yang celaka 2Kor 2:11, Rom 13:14.
1d. hukuman.
Iblis hanya mengajarkan kemanisan dosa pada permulaannya Ibr 11:23, tetapi
tidak akhirnya, yaitu upah dosa yang

pahit dan celaka Ams 5:11. Tuhan menjelaskan akhirnya, yaitu hukuman kekal
karena dosa, tetapi iblis justru
menyembunyikannya.
1e. atas sundal besar.
Kesucian nikah suami-istri dan bujang
itu sepenuhnya bertentangan dengan
kenajisan sundal Babil yang besar.
Gereja yaitu umat Tuhan mutlak
harus memelihara kesucian hidup nikah
(dan bujang) dan memelihara kasih
suami-istri. 1Tim 4:3-8, 1Tim 3:2,12, Ibr
13:4. Orang yang rusak nikahnya sangat
mungkintidak akan jadi sempurna,
bahkan terhilang sekalipun pelayanannya megah.
Orang yang tidak setia itu punya
jiwa perempuan sundal. Begitu juga
percintaan dengan dunia ini adalah
persundalan rohani Yak 4:4. Jangan
tertipu kemuliaan dunia ini.
1f. yang duduk di atas air yang
banyak.
Air banyak = Orang berdosa. Hidup seperti sundal, sudah jadi mode dan kebudayaan orang berdosa di akhir zaman, bahkan jadi kemuliaan Pil 3:19. Ini
juga masuk dalam Gereja jalan lebar
sehingga jadi suam dan keji. Jangan
ikut orang banyak Kel 23:2. Umat Tuhan yang benar, dipimpin Roh akan
menang, tumbuh dengan penuh sukacita menjadi mempelai Kristus dengan
3 Pribadi Allah ada di dalamnya Wah
12:1; 22:11. Jangan jadi suam.
WAH 17:2. MABUK ANGGUR
PERCABULAN.
2a. Dengan dialah.
Perempuan sundal ini menjadi alat iblis
dan Antikris untuk menjatuhkan dalam
dosa zina. Orang yang membuat orang
lain jatuh dalam dosa itu pembunuh
Ams 16:29; mula2 menjadi batu sontohan Rom 14:13, 1Kor 8:9, 1Yoh 2:10,
hukumannya sudah berat Mat 18:6-7;
lama2 jadi kaki tangan iblis dan akhirnya menjadi iblis sendiri (baik laki2
atau perempuan).
Yang nikah jangan kecewa pada istri/ suaminya, ampuni, ini pengolahan,
harus lulus. Istri jangan hidup sebagai
gadis yang bebas tetapi adalah milik
monopali suami, jangan melirik pada
laki2 lain yang lebih dari suaminya, itu
dosa perzinaan Mat 5:28, jangan punya
pikiran sundal. Juga suami2 sama saja.
Orang2 yang berzinah tidak boleh
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melayani dalam pekerjaan Tuhan yang
suci, harus dilayani sampai merdeka,
baru sesudah itu, pelan2boleh mulai
pelayanan dari bawah. Jangan Gereja
ada benih2 sundal Babil atau Izebel.
2b. raja2 di bumi.
Raja2 dalam uang, kedudukan, kesempatan, di luar Tuhan akan makin meningkat dalam dosa dan kejahatannya.
Tetapi mereka yang mau menyangkal
diri dipimpin Roh, bisa hidup dalam kesucian sekalipun banyak kesukaran dan
kesempatan (godaan); Justru di akhir
zaman ini orang2 beriman yang dipimpin Roh akan meningkat dalam kesucian ikut dalam rencana penamatan
rencana Allah Wah 22:11.
2c. telah melakukan percabulan.
Percabulan adalah perbuatan orang
dosa, ini jalan lebar, seperti Sodom.
Mengapa Tuhan menciptakan manusia
dengan naluri sex, mengapa tidak boleh dituruti sesuka hati?
Ini untuk pengolahan supaya tetap
suci, sebab hidup nikah yang suci adalah cara hidup terbaik untuk yang menikah dan bujang, sehinggatumbuh dalam kesucian dan rencana Allah. Kalau
selesai, tubuh yang fana diganti tubuh
baru yang tidak bisa berdosa, hanya
bisa sukacita dalam kesucian di Surga.
2d. dan penduduk bumi.
Semuanya berbuat segala dosa percabulan yang menjadi umum, bahkan jadi
kesukaan dan kemuliaannya Pil 3:19.
Ikan yang bersisik dan bersirip Im 11:10
dan yang masih hidup, bisa melawan
arus, yang mati ikut arus. Begitu orang
Kristen yang hidup oleh Roh Kudus
dalam kesucian, bisa hidup dalam
kesucian melawan arus dosa dunia.
2e,f,g. sudah dibuat mabuk oleh
anggur percabulannya itu.
Kesukaan dosa, termasuk perzinaan itu
racun ular biludak Ul 31:31,32 yang
membuat mabuk dan terikat sehingga
meninggalkan anggur baru yang bahagia Luk 5:39. Jangan tertipu kesukaan
dosa sesaat dari dunia dan iblis Ibr
11:25, lari daripadanya Ams 22:3. Naluri sex di dalam nikah, bukan dosa,
bisa dinikmati. Ams 5:15-23, 1Kor
7:32,34b.
Anggur percabulan jadi nafkah dan
kesukaan sundal Babil, yang justru
membuat orang lain makin mabuk
sampai terjerat sampai binasa kekal
dalam lingkaran setan ini Mik 1:7.
Bersukacitalah dalam anggur baru yaitu
kesukaan Roh Rom 14:17.

WAH 17:3. PENGLIHATAN PADANG
GURUN.
3a,b,c. Lalu ia membawa saya pergi di
dalam roh ke padang gurun,
Roh Yohanes keluar dan dibawa malaikat itu dengan izin dan perintah Allah
(beda dengan Pilipus dipindahkan ke
Asdod dalam tubuh biasa Kis 8:39-40).
Pada akhir zaman semua ini bisa terjadi, bersedialah dengan tetap berjalan
dalam Roh.
Padang gurun ini arti rohaninya
adalah fase peralihan (juga bagi sundal
Babil).
1. Perempuan dalam Wah 12:6 ada di
padang gurun, yaitu dalam Surga
tingkat II sampai masuk dalam Surga
Bumi Baru.
2. Sundal Babil ada di dunia dalam fase
peralihan dari dosa biasa dan dosa
dalam roh setan, berubah sampai
menjadi sempurna dalam dosa seperti
iblis.
3d. Dan saya melihat seorang
perempuan.
Sundal Babil ini juga sama dengan kerajaan Babil, tetapi berbeda dengan kerajaan Antikris sekalipun semua milik
iblis. Antikris memerintah di dunia yang
sudah ditinggalkan Allah (pengangkatan) (hanya ada 2 Saksi) dan menjadi
pemenang Wah 13:7.
3e,f. duduk di atas seekor binatang
buas.
Tampaknya sundal Babil dan binatang
Antikris bekerjasama dengan manis
seperti suami-istri, tetapi mereka tidak
punya kasih yang betul, hanya ada
kasih yang palsu, sebab dasarnya
adalah benci. Tidak lama mereka
berkelahi, saling menggigit dan sundal
Babil dibakar sampai mati (Wah 17:18).
3g,h. yang berwarna kirmizi yang
penuh dengan nama-nama hujat.
Kirmizi warna dosa yang keji Yes 1:18
seperti Esau yang mengejar binatang2
liar, menuruti hawa nafsunya.
Ini sebaliknya dari warna merah
darah Kristus, yang mengampuni dosa
dan melepaskannya dari ikatan dosa.
Seperti Nuh di tengah orang berdosa
yang sangat keji melebihi batas. Tetapi
orang yang berjalan dengan Allah akan
melakukan perkara2 yang besar dengan Allah Maz 60:14. Mereka menghojat 3 Pribadi Allah dan tidak lagi bisa
diampuni Mat 12:31, ini tanda dosa
Antikris itu sempurna. Untuk menjadi
sempurna dalam dosa haruslah mengenal Tuhan tetapi kemudian berbalik seperti iblis Yak 2:19, Gal 3:3-4.
3i. yang berkepala 7.
Kepala ~ pikiran manusia yang makin
pintar, tetapi makin jahat Kej 6:5. Lain
dengan orang benar Ams 11:23 sebab
ada Roh Kudus dan pikiran Kristus yang

menumbuhkan kepada kesempurnaan
ilahi.
7 = sempurna dalam dosa dan lihay sehingga bisa menyatukan seluruh dunia
dalam tangannya. Kalau Firman Tuhan
dicampur dengan pikiran manusiawi
akan jadi encer, lemah dan disesatkan
iblis. Tetapi yang dipimpin Roh akan
penuh dengan kebenaran yang murni
yang kekal Yoh 16:13.
3j. dan bertanduk 10.
Tanduk = kuasa.
3 Kepala bertanduk dobel (dan mahkota dobel) inilah pemimpin2nya. Yang
sudah berhasil mengumpulkan seluruh
dunia, melawan hukum2 Allah.
WAH 17:4. SEORANG PEREMPUAN
YANG TERHIAS.
4a. dan perempuan itu.
Ada 2 perempuan dalam Wah 12+17,
sama2 terhias tetapi berbeda Pil 3:19.
Masing2 sesuai dengan pikirannya masing2, bagaimana pikirannya disetel! Jangan tertawan falsafah dan pikiran duniawi Kol 1:8. Isi dengan pikiran Kristus,
asal mau, bisa dengan Firman Tuhan
dan hidup taat dipimpin Roh. Yang
mempengaruhi pikiran seseorang,
biasanya:
1. Orangtua.
2. Pergaulan dan budaya sekitar.
3. Pendidikan.
4. Falsafah orang lain, lebih2 dalam
web ini mencakup semua dan paling
dahsyat. (Di belakang semuanya ada
Allah dan iblis).
4b. Berpakaian ungu.
Ini kemuliaan dan kemewahan duniawi
Luk 19:19, Yoh 19:2-3, jangan tertipu
Luk 18:14. Harus bisa berpada 1Tim
6:8, Pil 4:11-12. Jangan hidup sia2 bercintakan perkara dunia yang fana Yer
2:5,8, Ef 4:17. Pakai dunia ini seperti tidak memakai 1Kor 7:31, pakai yang
netral karenafaedahnya, bukan karena
menurut pikiran yang sia2 Yer 16:19.
Juga dosa makan minum jadi mutlak
dalam ibadah dllbagi beberapa orang
(sebab bertuhankan perut), padahal
yang penting adalah hadirat Tuhan,
pakai dengan betul Pkh 10:17. Biasanya
ini campur dengan dosa zina.
4c. Kirmizi.
Ini warna dosa, daging yang me-nyala2.
Kalau kita ditebus darah Yesus, kita bisa
berpakaian “matahari”, yaitu kebenaran Allah Wah 12:1. Kita yang mana?
Kirmizi atau putih bersih? Hiduplah dalam kesucian. Duduk dalam Gereja bukan jaminan, tetapi kalau Allah duduk
dalam hati kita itu jaminan yang kuat.
4d. dan dihiasi.
Mempelai Antikris dan Kristus semua
terhias Wah 21:2, tetapi berbeda. Ada
hal yang netral dalam dunia, seperti
uang, kepintaran dan kedudukan dll,

WA-22/17/17(K6352) 6 Des’17 3/4
tergantung cara memakainya, bisa jadi
hiasan yang sesuai dengan Tuhan atau
iblis. Orang yang mau taat kepada
Tuhan, lebih2 dengan pengorbanan, itu
hiasan yang tidak bisa dibuat Tuhan,
tetapi adalah persembahan kita. Misalnya kesabaran Ayub Yak 5:11. Setiap
orang yang berkenan pada Tuhan punya hiasan sendiri2, tetapi orang yang
sempurna mempunyai hiasan yang
lengkap. Ingat Yes 66:22, 1Kor 3:15.
4e. dengan emas.
Emas itu sifat ilahi yang sudah ada
waktu lahir baru 2Pet 1:9. Juga iblis punya emasnyasendiri yaitu sifat2 iblis yg
ada dalam daging, sebab itu semua
orang dosa bisa tumbuh seperti bapaknya 1Yoh 3:10. Kalau masih benih tidak
jelas, tetapi makin lama makin jelas,
misalnya 1Yoh 4:20. Kalau daging dibiarkan tumbuh jadi seperti iblis, tetapi
tabiat baru kalau tumbuh, menjadi
seperti Kristus.
4f. dan batu2 permata yang indah2.
Kedua perempuan ini semua memakainya, tetapi sangat berbeda (juga
Imam besar). Perbuatan2 Kain, Lamech, Absalom dll adalah permata indah iblis, tetapi bagi Allah itu keji. Sejak
lahir baru semua harus dimusnahkan,
jangan bangga, lebih2 hasil occultisme.
Orang yang undur lebih cepat membuatnya Mat 12:45, dan dari sini
tumbuh calon Antikris.
4g. dan mutiara2.
Mutiara ini adalah hikmat Allah Ams
8:1, Ay 28:18 dari Firman Tuhan yaitu
manna itu seperti mutiara Bil 11:7.
Barang yang kudus jangan diberikan
Mat 7:6 pada babi (orang yang tidak
bertobat 2Pet 2:22). Orang yang suka
menggali Firman Tuhan akan menemukan mutiara2 yang besar2 Mat
13:45-46. Tuhan tidak memberikan hikmat Allah pada orang yang tidak bertobat, tetapi yang mau menjual semua
yang ada padanya, penyerahan penuh
untuk hidup bagi Tuhan, baru ia mengerti rahasia2 kebenaran Firman Tuhan yang besar, yangmenghiasinya
seperti mutiara Wah 21:21.
Sundal Babil ini juga punya mutiara
yaitu hikmat manusiawi, hikmat iblis
yang lihai penuh tipu daya. Orang2
yang punya hikmat Allah, ia akan berbuah2 Mat 13:23 dan hidupnya akan
terhias indah sebab tahu dan taat akan
pimpinan Roh yang penuh hikmat ilahi.

4h,i. dan di dalam tangannya ada
suatu cawan emas yang penuh dengan
kekejian2 dan kenajisan2
percabulannya.
Mula2 anggur perzinaan sampai mabuk, lalu timbul segala macam perbuatan yang keji dan najis, ini menjadi
isi piala setan ini. Lain dengan cawan
berkat Tuhan, tidak boleh diminum
ber-sama2 cawan iblis 1Kor 10:21.
Orang yang minum dari cawan iblis
akan menjadi seperti iblis, penuh tabiat
kebinatangan. Orang penuh Roh Kudus,
berbuat perkara2 besar dari Tuhan dalam kesucian Maz 60:14. Tetapi yang
minum sehingga penuh keinginan2 kedagingan atau kebinatangan akan penuh dengan perkara2 besar dari iblis
yang keji.
WAH 17:5. RAHASIA BABIL YANG
BESAR.
5a,b,c. Dan di dahinya ada tertulis
suatu nama rahasia.
Di dahi = pikiran, disini ada benih Mrk
7:21-23 tempat sembunyi 2Kor 4:4
kalau matang keluar dalam perbuatan
Yak 1:15 sehingga manusia mudah jadi
penipu Yer 17:9-10, tetapi semua terbuka di hadapan Allah Ibr 4:13. Harus
jujur, bersih sampai dalam pikiran Maz
57:8, Gal 5:24.
Nama Allah dan Kristus ada di dahi
orang sempurna Wah 3:12; 14:1,
seperti meterai Wah 7:3, Yez 9:4,6. Jadi
baik sebagai meterai (diangkat anak Ef
1:13; 4:30 atau tanda sempurna).
Orang yang tidak ada meterai Roh
Kudus (Penuh dan dipimpin Roh) ada di
Halaman, akan di-injak2 Antikris Wah
11:2. Yang punya nama Bapa dan Putra
sebagai meterainya, menjadi sempurna.
Di dahi perempuan sundal ada
nama rahasia durhaka iblis dan Antikris. Rahasia Allah adalah suci, tidak
palsu (iblis: rahasia najis dan palsu).
Rahasia durhaka iblis membawanya
dalam kesempurnaan dosa 2Tes 2:7,
disembunyikan sebab mendatangkan
malu dan kebinasaan, baru dibuka sesudah pengangkatan dalam zaman Antikris. Rahasia mempelai adalah rahasia
kasih, berani korban sampai mati, lain
dengan rahasia durhaka, iblis.
5d. Babil yang besar.
Ini sudah dinubuatkan Allah jadi jalan
lebar dan banyak orangnya. Manusia
memang condong pada dosa Yoh 3:19,
apalagi kena advertising mulut besar
Antikris dan iblis Wah 13:5 sehingga jadi takut dan ikut Luk 21:26. Memang
sesudah pengangkatan, dunia jatuh dalam tangan iblis terus. Tetapi yang
mendapat rahasia Firman Tuhan, tidak

takut Mat 10:26-27, 1Yoh 4:4, bahkan
jadi sempurna sesuai rencana Allah. Ibr
2:8.
5e. Ibu segala sundal.
Dunia makin besar dan manis, orang2
cinta keduniawian, ini zina rohani pada
akhir zaman Yak 4:4. Juga persundalan
jasmani makin meningkat di akhir zaman Luk 17:27. Jangan tertipu, Tuhan
sediakan fasilitas ber-lebih2, pasti menang (bisa hidup suci dan terus tumbuh
di tengah2 dunia yang penuh dosa Wah
22:11) asal mau dan tumbuh dalam
pengertian Firman Tuhan dan kesukaan
dipimpin Roh yang heran. Jangan bodoh dan janganpakai kekuatan sendiri
Mrk 12:24, Hos 4:6, Zak 4:6.
5f. dan segala kekejian di bumi.
Zina jasmani dan rohani jadi sumber
segala kenajisan di bumi. Tetapi juga
segala macam dosa lain, sombong,
benci, uang, occultisme, tipu dll, sebab
semua dosa bersaudara, bapaknya sama, yaitu iblis. Setiap dosa jadi pintu
masuk iblis, sumber segala dosa Ef
4:27. Dengan Tuhan kita menang Rom
8:31, 1Yoh 4:4.
WAH 17:6. AJAIB YANG BESAR.
6a,b,c,d,e. Dan saya melihat
perempuan itu mabuk dengan darah
orang2 suci dan darah segala syahid
Yesus.
Melihat itu godaan, hati2 Yes 33:15.
Tanpa pengertian, pendirian dan kuasa
Allah (apalagi lihat dan baca di website!). Perlu nasehat dan tolong menolong dalam tubuh Kristus.
Disini tampak bukan naga yang
menakutkan tetapi perempuan yang
menggiurkan. Jangan lengah, tidak
semua yang manis, indah itu dari Tuhan. Berjalan dalam Roh supaya tidak
tertipu dan tersesat lalu binasa. Senang
dengan darah sampai mabuk = tingkat
kesadisan yang tinggi, lebih2 kalau benci, membunuh itu kepuasan sampai
mabuk, hati2, dimulai dengan benci
1Yoh 3:10.
Darah orang suci. Melawan dosa
sampai berdarah Ibr 12:4. Harus mau
menyangkal diri sampai mati. Orang2
yang penuh dan dipimpin Roh harus
bersedia sampai mati tetap tobat.
Sebab api itujustru menyala di akhir zaman Luk 12:49. Menderita sengsara
karena Kristus justru mematangkan
rohaninya Ibr 2:10. Kata syahid dan
saksi itu sama, orang tidak berani bersaksi kalau tidak berani korban, tetapi
jangan ngawur, dalam kesucian, minta
pimpinan Roh Kudus.
Jangan takut menghadapi tantangan yang dahsyat di akhir zaman.
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1. Tidak takut sebab sengat maut sudah
dikalahkan Kristus 1Kor 15:55-56.
2. Pengurapan limpah (Hujan akhir)
menghilangkan takut 2Tim 1:7.
3. Kuasa Allah yang limpah, melepaskan dari maut, kalau belum waktunya
Mat 10:31.
4. Yang hidup dalam kesucian dipimpin
Roh dalam Minggu ke-70 Daniel, akan
masuk golongan 1Kor 15:51, mereka
tidak akan mati. Tetap ada sengsara
dan aniaya, tetapi orang2 yang dipimpin Roh akan lepas; tetapi orang yang
tertinggal dalam zaman Antikris, semua
akan kena aniaya Antikris sampai mati
Wah 13:7.
6f,g,h. dan ketika saya melihat dia,
heranlah saya, dengan sangat
menakjubkan.
Bukan saja aniaya limpah, juga godaan
dan tawaran. Jangan takut godaan,
tetapi jangan sengaja mencari, sebab
itu berarti ingin dan sudah berdosa
dalam hati. Tuhan sanggup menyelamatkan kita Jud 24. Tinggal tetap dalam
pengurapan dan kesukaan Tuhan, lebih2 dalam godaan kesukaan duniawi.
Beberapa orang ingin tahu tanda2 akhir
zaman, mengumpulkan semua tanda2
zaman dari media massa, hati2 itu diputarbalikkan iblis sehingga ke-heran2an dan jatuh. Pegang Firman Tuhan yg
tidak bisa diputarbalikkan oleh iblis.
Apalagi Firman Tuhan terbuka dalam
kegerakan pengajaran Wah 5:5, sehingga tidak takut Mat 10:26-27 dan
mengalami kemenangan besar.
Pelihara kesucian; Dalam godaan
dosa zina, hubungan suami istri harus
dipelihara baik2 sampai dalam batin,
sehingga Roh Kudus bisa berkarya dan
jadi kuat. Jangan ada keretakan sekalipun dalam hati, jangan ada keinginan2
yang salah! Yang menakjubkan, bukan
hanya Wah 12:1, juga Wah 17:6 ini.
Orang yang hidup suci, bisa mendengar
suara Roh, mengerti Firman Tuhan, maka kita bisa membedakan emas berhala
dan emas Ruangan Suci sehingga tidak
sesat tetapi tumbuh dalam rencana
Allah yang mulia.
WAH 17:7. MENDAPAT RAHASIA DARI
ALLAH.
7a. dan malaikat itu berkata
kepadaku.
Kalau ada malaikat bicara rasanya lebih
mudah. Tetapi Roh Kudus bicara pasti
lebih baik! Jangan kuatir, memang ada
rahasia2 yang masih termeterai dan
kita harus menunggu. Kalau bisa dengar suara Roh dan mau terus taat, itu
sangat indah, untung, heran.

7b. Mengapa engkau heran?
1. Lihat fakta yang aneh dan tidak
sesuai janji Tuhan.
2. Pakai pikiran sendiri.
3. Tidak mengerti kebenaran Firman
Tuhan, baik hukum2nya, nubuat dll.
Firman Tuhan pasti jadi, yang memegangnya pasti untung, misalnya Hab
1:2-4; 3:17-19, juga Maz 73:1-15. Yang
mengerti Firman Tuhan dan taat,
berani masuk dalam rencana Allah yang
indah dengan sejahtera. Belajarlah dari
kegerakan pengajaran.
4. Kurang iman, bahwa Tuhan itu baik,
maha kuasa Rom 8:28.
7c,d,e. Saya akan mengatakan
kepadamu rahasia perempuan itu.
Mengapa Yohanes diberitahu? Sebab
cinta Tuhan, seperti Daniel Yoh 15:15,
“orang dalam” Mrk 4:11, tidak bingung,
Tuhan pasti memberitahukan rahasia2Nya sebelum waktunya Amos 3:7, Wah
10:7.
Rahasia Tuhan pasti digenapkan.
Iblis dan orang berdosa tidak akan mengerti (aneh!). Jangan research sendiri
rahasia2 dosa dan kenajisannya di dalam dunia dan kejahatannya nanti terpikat seperti Hawa dan celaka. Belajar
pengajaran Firman Tuhan dengan limpah, Roh Kudus akan membukakan rahasia2 itu dan tidak kena racunnya.
Puncaknya Babil itu ada dalam zaman
Antikris.
7f,g. Rahasia binatang buas yang
membawanya yang berkepala 7 dan
bertanduk 10.
WAH 17:8. RAHASIA BINATANG YANG
DAHULU ADA, SEKARANG TIADA DAN
AKAN ADA.
8a. Binatang yang kau lihat itu.
Binatang ini adalah Antikris, kombinasi
manusia + roh setan (lawannya dari
Mat 1:23) a man of sin 2Tes 2:3.
Orang dosa  orang dosa (dalam roh
setan)  orang sempurna dalam dosa.
Contoh Yudas Luk 22:3.
Orang gila Gadara masih bisa
bertobat dan dilepaskan Mrk 5:9,13, ia
dirasuk 2000 setan, Antikris ini lebih
jahat lagi, yaitu dengan roh2 jahat dari
sumur tanpa dasar dan rajanya.
8b,c,d. Dahulu ada sekarang tidak ada
(dan akan ada) dan akan naik keluar
dari sumur tanpa dasar.
Antikris terdiri dari manusia + setan2 di
dalamnya. Antikris menurut Daniel 7
ada 4, dan Antikris yang sesungguhnya
adalah yang ke-4. Tiga Antikris pertama
sudah keluar lebih dahulu, itu juga
manusia + roh setan.
Antikris yang sesungguhnya itu dahulu ada, sekarang tidak dan yang akan

datang adalah setan di dalamnya bukan
manusianya. Manusia sesudah mati, tidak bisa bangkit kembali. Tidak mungkin hal ini tetap manusianya, tetapi ini
tentang roh setan yang ada di dalamnya. Roh2 setan itu dahulu ada, lalu
sekarang dipenjarakan dalam sumur
tanda dasar dan kemudian pada waktunya akan dilepas lagi untuk jadi Antikris dalam Minggu ke-70 Daniel. Bila
ia diizinkan keluar lagi? Menurut Dan
12:11; 11:2-3 ada perbedaan 30 hari,
itu saatnya roh2 Antikris ini dilepaskan
dari sumur tanpa dasar untuk mulai
beraksi (bisa kerjasama dengan iblis
waktu dilempar keluar dari Surga).
Tanpa izin Allah, ia tidak bisa keluar Luk
8:31, Mrk 5:7, Mat 8:19. Mungkin
mereka ini apolion atau Abadon, raja
sumur tanpa dasar Wah 9:11.
8e. lalu masuk ke dalam kebinasaan
kekal.
Mereka tidak beroperasi lama di dunia,
hanya 1290 hari, lalu dalam perang
Harmagedon ditangkap dan dilempar
dalam Tasik Api untuk kekal.
8f,g. dan mereka yang tinggal di atas
bumi yang namanya tidak tertulis di
dalam buku hayat.
Ini pembagian yang berlaku kekal, bukan pembagian duniawi (kaya miskin,
pintar bodoh dll).
Orang2 + perkara2 yang kekal ditulis dalam buku Hayat Mal 3:16 (nama
disini bisa dihapus Kel 32:33, Maz
69:29). Keselamatan bisa hilang, harus
dipelihara Pil 2:12b. Tetapi kalau mau
setia sampai mati, Allah yang maha
kuasa sanggup menolong sampai ke
akhir Ibr 7:25. Jangan ragu2 asal sungguh2 mau, termasuk mau bertobat
sungguh2 dan tetap hidup suci, itu
memelihara keselamatan.
8h. Sejak pengalasan dunia ini.
Allah tahu lebih dahulu bukan
menentukan lebih dahulu sebab Allah
cinta semuanya dengan adil Yoh 3:16,
2Pet 3:16. Dia bisa memilih tetapi dari
antara orang yang sudah dikenalnya
lebih dahulu Rom 8:29.
8i. (mereka) akan heran, ketika
mereka melihat binatang buas itu.
Yang ke-heran2an itu orang yang tidak
selamat (namanya tidak ada dalam
buku hayat), sebab itu bisa ditipu iblis
dkk.
KESIMPULAN.
Ini rahasia yang akan datang, tetapi kita
harus tahu supaya jangan sampai
tertipu. Juga orang2 yang tertinggal,
kalau ingat, zaman Antikris hanya 1260
hari, mereka bisa kuat bertahan. Tetapi
jangan sampai tertinggal, ber-jaga2lah.

