
 
WAH 17:9. PEREMPUAN SUNDAL 

BABIL DUDUK DI ATAS GUNUNGNYA. 
9a. Dan disinilah (perlu) pikiran yang 

berhikmat itu. 
Allah bernubuat sebab Dia tahu dengan 
tepat yang akan datang Yes 55:8-9. Kita 
tidak akan mengerti, kecuali kita diisi 
dengan pikiran atau hikmat Kristus 
1Kor 2:16, baru bisa mengerti Mat 
13:11. Ini hanya untuk anak2 Allah 
yang diberi hikmat Allah. Mintalah dan 
hidup benar di hadapanNya Yak 1:5. 

9b. Tujuh kepala itu adalah tujuh 
gunung. 

Kepala = 7 gunung.   
Gunung disini = Gunung kenajisan, 
tumpukan dosa, tempat perempuan 
sundal Babil. 
7 = sempurna (juga  ada 7 raja Wah 
18:5). Iblis sudah dan akan berhasil 
membuat 7 gunung kenajisan yang top 
di akhir zaman, tantangan Gereja akhir 
zaman. Juga ada gunung kesucian Maz 
48:2; 87:2 disini duduk pengantin Kris-
tus WAh 14:1. Yang bisa naik, akhirnya 
menjadi sempurna Maz 15:1-5; 24:4-
10. 
Gunung2 dosa yang lalu: 
1. Gunung dosa zaman Nuh Kej 6:3. 
2. Zaman Lot Kej 18:20. 
3. Zaman Niniwe Yun 1:3. 
4. Gunung dosa Israel dan Yehuda. 
5. Zaman Tuhan Yesus dengan zaman 
Sodom Mat 11:23-24 lebih2 Kaper-
naum dll. Puncaknya yaitu waktu me-
reka membunuh Putra manusia Yesus. 
6. Zaman sekarang sampai Tuhan Yesus 
datang. 
7. Paling top pada zaman Antikris. 
Tumpukan atau gunung dosa = 7 Ke-
pala. 

9c. di atasnya duduklah perempuan 
itu. 

Perempuan sundal Babil = pemerintah 
iblis di dunia (puncaknya adalah kera-
jaan Antikris, yang “kawin” dengan 
perempuan sundal Babil ini). Jangan 
tertipu, tergoda masuk dalamnya Wah 
18:2-5, Yes 52:11, Kol 1:13, kita bukan 
golongan ini Yoh 15:18-19. Jangan icip2 
seperti Lot Luk 5:39, terpikat dan 
terjerat sampai tasik Api. Orang yang 
punya hikmat Allah Maz 119:11 tidak 
mau duduk di gunung yang manis ini, 
sebab ini kepala Antikris, akandicaplok 
olehnya 1Pet 5:8. Naik ke gunung Sion, 
jangan ke 7 gunung itu.  
 
WAH 17:10. TUJUH RAJA BINATANG. 

10a. dan ada 7 raja. 
7 raja ini dalam kepala binatang (yaitu 
gunung2 dosa) yang melawan Allah. Ini 
lawannya raja2 dan imam2 di hadapan 
Allah. Wah 1:5-6; 5:10 yang hidup 
berkemenangan dalam kesucian. Pada 
akhirnya binatang dan raja2 ini akan 
melawan  Tuhan Yesus dan raja2 yang 
mengikuti-Nya Wah 19, Wah 6:15.  

Orang yang hidup menuruti hawa 
nafsunya itu seperti binatang Maz 
49:21 yang beraja di hati 2Pet 2:10-14. 

(Binatang tidak puinya roh = mati 
rohnya Ef 2:1, kedagingan melulu). 
Raja2 ini seperti binatang intelek, te-
tapi inteleknya di bawah kuasa daging. 
Perzinaannya dengan Babil ini jasmani 
dan rohani Yak 4:4, Wah 18:3,9 itu 
lawannya orang suci Luk 9:23; Yoh 
15:18,19. Hidup suci itu sakit bagi 
daging Yoh 16:33, tetapi ini sejahtera 
dan sukacita ilahi sampai hidup yang 
kekal Yoh 4:14; 14:27, Maz 16:11. 

10b. Lima orang sudah jatuh, dan 
seorang ada dan yang lain itu belum 

datang. 
Ini raja2 di dunia yang akan dibina-
sakan Anak domba Allah Wah 6:15.  

Ada 3 tahap kemenangan dan kalau 
semuanya sudah selesai (7 raja2 itu 
dikalahkan) berarti rencana Allah sudah 
selesai. Ini terjadi dalam 3 tahap yaitu: 
A. Lima raja sudah dikalahkan. Ini 
terjadi pada waktu Tuhan Yesus me-
nang di atas salib Yoh 19:30. 
B. Mengalahkan raja VI. Kepala Gereja 
sudah selesai, juga Gereja atau tubuh-
Nya harus menang Ibr 2:8, baru ren-
cana Allah genap. Bagian ini sedang 
dalam pergumulan. Ini akan selesai 
waktu pengangkatan yaitu timbulnya 
144.000 orang sempurna dan golongan 
orang yang ikut pengangkatan. Ini 
berarti raja ke VI sudah kalah. 
C. Raja ke VII belum datang, itulah 
Antikris. Ini dikalahkan dalam perang 
Harmagedon dan selesailah rencana 
Allah bagi Gereja Wah 6:15; 19:19-21.  
 

WAH 17:11. BINATANG YANG KE-7 
DAN KE-8. 

11a. dan binatang yang dahulu ada, 
sekarang tidak ada. 

Ini jelas Antikris yang terdiri dari ma-
nusia + roh2 dari sumur tanpa dasar. 

11b. bahkan dia adalah (raja B.V.) 
yang ke-8. 

Ia juga disebut raja ke-8. Mengapa? 
8 = angka keselamatan 1Pet 3:20.  
Antikris yang berhasil mempersatukan 
seluruh dunia, membuat orang kagum 
akan prestasinya yang besar dan mena-
ruh harap kepadanya sebagai juru se-
lamat dunia. Dengan dustanya ia 
mengatakan justru jalan selamat itu 
dalam kenikmatan dosa, bebas menu-
ruti kehendak sendiri di jalan lebar. 
Mat 7:13-14. Banyak orang percaya 
dustanya dan menyembahnya 2Tes 
2:11. Tuhan Yesus itulah Juru selamat 
yang benar. 
11c. dan juga termasuk yang ke-7 itu. 

7 Binatang itu golongan iblis. 
Yang ke-8 se-olah2 bukan dari pihak 
iblis, tetapi sesungguhnya sama, ini 
dusta Antikris. 

Banyak aliran, kepercayaan dll yang 
punya definisi suci,tetapi sesungguhnya 
itu dari iblis, lekat dengan dosa, 1 
golongan, binatang ke-7 dan ke-8 itu 
sama. 

 
 
 

11.d. (akan) pergi ke dalam 
kebinasaan. 

Permulaannya manis, tetapi camkan 
akhirnya dalam Tasik Api Maz 73:17; 
Jangan sampai tertipu. 
 

WAH 17:12. 10 TANDUK, 10 RAJA. 
12a. dan ke-10 tanduk yang engkau 

lihat. 
Tanduk ~ kuasa. 
Dalam Kemah Suci, ada tanduk Mezbah 
Korban Bakaran= kuasa salib Kristus 
1Kor 1:18. Tanduk Mezbah Dupa = 
kuasa doa Yak 5:16, Kis 1:8. Orang ber-
iman punya kuasa Allah untuk mema-
tikan daging, melakukan kehendak 
Allah. 

Juga tanduk dari binatang ini Wah 
12:3 adalah kuasa untuk melawan 10 
hukum Taurat = Firman Tuhan, mele-
paskan dari ikatanTuhan Maz 2:2-3 
untuk berbuat kehendak dagingnya 
sendiri. Baik kuasa uang, kedudukan, 
akal, dll untuk segala macam dosa, 
kebencian, pembunuhan, perzinaan, 
membesarkan diri dll. 

Hanya dalam zaman Antikris me-
reka bisa bebas berkuasa, tetapi se-
lama ada Gereja + Tuhan dalam Gereja, 
mereka dibatasi dan dikalahkan Rom 
8:31, 1Yoh 4:4. 

12b. itu adalah 10 raja. 
Ini lagi raja2 di bumi dari pihak iblis. Ini 
lawannya dari Imam2 dan raja2 dari 
Allah Wah 1:5,6. 
Ini bukan 10 negara Uni Eropa, sebab: 
1. Ini adalah bagian dari kerajaan An-
tikris sesudah pengangkatan, bukan 
yang sekarang. 
2. Sudah ternyata Uni Eropa sudah le-
bih dari 7 tahun tidak ada hal2 yang 
cocok dengan nubuatan ini. 
3. Jumlah negara2 ini juga ber-ubah2. 
Minta dan tunggu pengertian yang 
betul dari Roh Kudus Yoh 16:13, Mat 
13:11 pada waktunya! 

10 raja ini seperti nubuatan dalam 
Dan 7:24 yaitu 10 jari kaki dari besi dan 
tanah liat. Mereka jadi besar dan me-
merintah dengan Antikris tetapi hanya 
1 jam saja. Ini orang2 besar dari selu-
ruh dunia yang menyerahkan kuasanya 
pada Antikris supaya seluruh dunia 
kompak menjadi satu. Kalau Tuhan da-
tang sampai 20 tahun lagi, mereka 
sudah ada sekarang, tetapi baru bisa 
muncul (nyata kelihatan) sesudah 
pengangkatan, sebagai wakil2 atau 
calon2 Antikris dari seluruh dunia. 
Penuh kuasa dari iblis dan lihay, bisa 
merampas (coup) semua kuasa di 
tempatnya masing2 di dunia, menye-
rahkannya pada Antikirs dan mengatur 
bersama, sambil menunggu kerajaan-
nya yaitu bagiannya masing2. 
Ciri2 raja2 ini adalah: 
1. Orang paling kuat di seluruh dunia 
(di bawah antikris).  
2. Ini orang2 yang tidak diduga, tahu2 
muncul dengan tiba2. Mengapa mere-
ka bisa muncul dan menjadi orang 
paling kuat di dunia? Sebab ada iblis/ 
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setan di belakangnya, lebih2 sesudah 
Gereja diangkat, iblis dan antikris 
merebut kekuasaan tertinggi di dunia, 
tidak ada musuhnya lagi.  
3. 10 orang ini membantu antikris di 
daerahnya masing2, sehingga dengan 
10 orang ini antikris dapat mengusai 
seluruh dunia. 
4. Ini orang2 yang penuh kejahatan, 
kekejian yang luar biasa. Orang2 tidak 
suka kepadanya, sebab pasti merugikan 
mereka, tetapi mereka tidak berdaya, 
sebab mereka tahu2 muncul karena 
dukungan kuasa dari iblis.  
5. Mereka terkenal karena kejahatan 
dan kekejiannya di seluruh dunia, 
tetapi heran, justru dengan ini mereka 
menang dan tiba2 naik ke atas.  
12c. yang belum menerima kerajaan. 

Kerajaan mana yang di-harap2kan? 
Janji2 iblis (+ Antikris) memacu mereka 
melakukan pekerjaan iblis Dan 7:24. 
Tetapi iblis sudah memberikan tahta-
nya pada Antikris Wah 13:2. 

12d. tetapi mereka menerima kuasa 
sebagai raja. 

Mereka toh menerima kuasa sebagai 
raja meskipun hanya 1 jam di dalam 
zaman Antikris. 

Dalam hujan roh jahat II dalam 1 
jam (roh2 jahat itu dengan mereka?) 
membunuh 1/3 penduduk bumi Wah 
9:15. Mungkin sekali orang2 ini yang 
dipakai roh2 jahat itu (orang2 kuat, 
yang memang sudah sempurna dosa-
nya) didorong roh2 jahat ini melakukan 
pembunuhan yang besar dalam 1 jam. 
Ini perbuatan2 yang jahat dan keji 
dengan besar2an. 
12e,f. bersama-sama dengan binatang 

itu sejam lamanya. 
Mereka memerintah ber-sama2, tetapi 
persatuan mereka rapuh seperti besi 
dan tanah liat Dan 2:33-34, 41-43. Ber-
satu ber-sama2 tetapi hatinya penuh 
curiga, saling tuduh, saling berebut ke-
kuasaan yang ada, rapuh. Pada waktu 
Putra manusia datang menerjang Wah 
19:11-21, semuanya hancur beran-
takan sampai masuk dalam Tasik Api 
dan Sumur tanpa dasar. 

 
WAH 17:13. SEHATI DALAM TIPU 

DAYA IBLIS. 
13a. Mereka mempunyai satu pikiran. 
Mereka semua percaya tipu daya iblis, 
sebab itu bisa bergairah menjadi satu 
pikir, tergiur oleh janji2 iblis penipu itu. 
Seperti Hawa tergiur akan janji2 dusta 
ular. Tetapi satu kali mereka akan dibi-
nasakan algojonya sendiri, yaitu iblis. 
13b. dan akan memberikan kuasa dan 

kekuatan mereka. 
Sebab percaya dusta iblis, mereka me-
nyerahkan kuasa dan kekuatannya pa-
da iblis, sebab itu mereka bisa bersatu 
(tetapi rapuh karena dosa), juga dalam 
perang melawan Putra manusia. 

Persatuan tubuh Kristus lebih kom-
pak sebab dalam kesucian dan kasih, 
kompak, indah untuk kekal seperti 
persatuan Trinitas Allah Yoh 17:23. 

13c. kepada binatang buas itu. 
Ini nama Antikris, sekalipun ia ter-
hormat diantara orang2 yang tertipu, 
bahkan penolong dan juru selamat me-
reka dalam dosa, padahal dia adalah 
algojo. Nama ini betul Maz 49:21. Tipu 
daya iblis seperti air bah dari mulutnya, 

untukmenghanyutkan Gereja Tuhan 
Wah 12:15; orang yang tanpa Firman 
Tuhan (kegerakan pengajaran pada 
akhir zaman) akan hanyut. 
 

WAH 17:14. ANTIKRIS PERANG 
LAWAN KRISTUS. 

Kristus digambarkan Anak domba. 
Mengapa bukan singa Wah 5:5. 
Sekalipun lemah, ini justru kunci keme-
nangan, sebab domba itu: 
1. Manusia itu lemah dan daging jua 
Yoh 3:19, Maz 78:39, tidak berdaya Zak 
4:6, tidak ada gunanya Luk 17:10 sebab 
semua kekuatan, kuasa dan keme-
nangan itu dari Tuhan 1Kor 4:7. Ka-
dang2 perlu dibiarkan gagal, supaya 
sadar keadaan manusiawinya. 
2. Harus ada penyerahan Gal 2:20. 
3. Harus percaya dan taat, jangan 
hidup menuruti daging. Rom 8:14. 

14a. Mereka ini akan berperang 
dengan Anak domba itu. 

Mereka sudah dihukum dan menghojat 
Allah dalam hukuman Allah di 3,5 
tahun I. Mengapa masih berani mela-
wan Allah? 
1. Kena makan dusta iblis 2Tes 2:11. 
Mereka berpihak pada iblis dan me-
lawan dan berontak melawan Allah, 
sebab cocok dengan dusta iblis yang 
mau membuat dunia ideal dengan 
bebas berdosa, bukan dalam kesucian 
yang “menyiksa”. 
2. Roh2 najis (katak) Wah 16:3 berhasil 
menipu dan menggerakkan seluruh 
dunia,. 
3. Roh2 najis membuat banyak bukti 
dengan mujizat, tanda2 dan kuasa yang 
besar, sehingga mereka diteguhkan. 

Perang dengan Allah, bukan dengan 
senjata atom dll, tetapi dengan 
occltisme.  

Dengan dirasuk roh2 setan, kuasa 
mereka makin besar. Hampir semua 
menjadi sempurna dalam dosa seperti 
iblis dan Antikris, timbul banyak iblis 
untuk melawan Allah. Dunia (kerajaan 
Antikris) itu seperti Neraka, penuh 
iblis2 yang jahat dan keji. Ber-sama2 
mereka memerangi Allah. Ini perang 
Harmagedon, dengan kuasa gelap. 

14b. Tetapi Anak domba itu akan 
mengalahkan mereka. 

Pasti, sebab: 
1. Firman Tuhan benar. Luk 1:37; 
21:33. 
2. Allah itu maha kuasa 1Yoh 4:4. 
3. Menang dengan nafas mulut-Nya 
(Fir-man) 2Tes 2:8. 
Jangan meremehkan / hina Firman, 
celaka Bil 21:5. 
14c. karena ialah Tuhan segala tuan. 
Semua mengakui Pil 2:10-11 baik yang 
taat Luk 6:46 dan yang tidak taat Mat 
7:21-23. 

14d. dan Raja segala raja. 
Yang mau diperintah Kristus sebagai 
Rajanya, akan dijadikan raja dan 
memerintah bersama Luk 19:27. 

14e. dan juga mereka menanglah 
(L,B,V) yang berserta dengan Dia. 

Di dunia berjalan dengan Kristus, taat 
dipimpinNya akan hidup berkeme-
nangan. Juga di Surga beserta Kristus, 
bahkan ada yang menjadi sempurna, 
terus bersama Wah 14:1. 
 
 
 

14f. yaitu yang dipanggil dan dipilih 
dan setiawan. 

1. Semua dipanggil Yoh 3:16, Allah adil 
dan tidak ingin seorangpun binasa 2Pet 
3:9. Yang percaya untung Yoh 1:12. 
 
WAH 17:15. PEREMPUAN DI ATAS AIR. 
 

15a,b. Dan ia berkata kepada saya: 
Segala air yang kau lihat, di mana 

perempuan sundal itu duduk. 
Tinggal di tempat Sundal Babil, berarti 
setuju bahkan mau bekerjasama de-
ngan dia. Dalam zaman Antikris seluruh 
dunia cocok dan mau kerjasama 
dengan perempuan Sundal Babil ini, di 
dalam dosa. 

Orang yang mau hidup suci, taat itu 
mau bekerjasama dengan Tuhan 1Kor 
3:9. 

Suci = diceraikan, dipisahkan dari 
dosa dan dunia. Kalau tidak mau 
dipisah artinya sudah ada keinginan 
dosa atau sudah kerjasama. 
15c. adalah orang2, dan orang banyak 

dan bangsa-bangsa dan bahasa-
bahasa. 

Ini gambaran globalisasi bagian terakhir 
di dalam dosa, bahkan sangat banyak 
yang menjadi sempurna dalam dosa, 
dahsyat sekali. Banyak orang seperti 
iblis dan Antikris, lebih ramai dan lebih 
dahsyat dari Neraka. 
 

WAH 17:16. SUNDAL BABIL BINASA. 
Persundalan. 
Dahulu di sayang2, disukai semua 
orang, bahkan mabuk, tetapi sekarang 
sejam sesudahnya (tidak lama) ia 
dibenci, ditinggalkan sunyi, dipermalu-
kan, disiksa, dimakan dagingnya dan 
dibinasakan dengan api. Mengapa? 
1. Upah dosa itu maut Rom 6:23. Pasti 
ada penuaian, baik yang bersundal dan 
sundalnya Gal 6:7-8. Tidak mungkin 
menuai buah anggur dari semak duri 
dan buah ara dari pokok duri Mat 7:16. 
Banyak yang tidak percaya, baru me-
ngerti sesudah di Neraka tetapi terlam-
bat Luk 16:28. Begitulah persundalan 
(yang bersundal dan sundalnya) dan 
hidup nikah yang se-mata2 didasarkan 
hawa nafsu sex bisa berbalik seperti 
Amnon 2Sam 13:15. 
2. Ini adalah tahta iblis dan orang2nya. 
Kalau mangsanya sudah pasti dalam 
tangannya (seperti dalam zaman 
Antikris), sifat asli iblis keluar, sangat 
kejam, si pembunuh yang kejiYoh 8:44; 
10:10. Selama ia tidak berdaya, ia 
menjadi malaikat terang yang manis 
2Kor 11:14. Babil, istri Antikris yang 
“tercinta” sesudah 1 jam, dianiaya, 
dimakan dagingnya dan dibakar sampai 
mati. Ini iblis dkknya. 
16a,b. Dan 10 tanduk yang kau lihat di 

atas binatang buas itu, 
10 tanduk ini 10 raja2 yang belum 
menerima kerajaannya. Mereka (10 
tanduk) ini tidak berdiri sendiri tetapi 
mereka adalah bagian dari Antikris, 
yang dengan sukarela menyerahkan 
kuasanya pada Antikris. Mereka ber-
satu sebab ada maksud, ada tujuan, 
tetapi sesungguhnya saling berten-
tangan dan penuh dosa (lain daripada 
persekutuan tubuh Kristus dan Trinitas 
Yoh 17:23 yang begitu indah, manis, 
penuh kasih, harmonis). 
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16c. mereka itu akan membenci 
sundal itu, 

Kasih jadi benci itu umum, biasa dalam 
kerajaan iblis dan Antikris, sebab itulah 
yang asli. Kerjasama yang mesra antara 
binatang dan sundal ini berubah men-
jadi saling menggigit dan membunuh.  

Tuhan Yesus tetap mencintai Yudas, 
tetapi Yudas berubah dan tidak ber-
tobat, binasa. Kasih ilahi itu tetap 
sampai kekal Pil 1:6, Yoh 13:1, tetapi 
segala dosa dan orang dosa terlupa 
untuk kekal Yes 65:17, 2Tes 1:9. Sebab 
itu tetaplah cinta sekalipun tidak diba-
las, atau dibalas jahat, sebab satu kali 
semuanya dilupakan kekal. Kasihi (se-
lamatkan) selagi ada kesempatan. 
Kasih manusiawi bisa berubah, kasih 
ilahi setia + kekal. 
 

16d. dan akan menjadikan dia sunyi. 
Kalau suami istri cinta, tidak akan ke-
sepian. Kalau benci jadi sunyi. Juga 
orang2 dalam dunia, sekalipun dalam 
kota yang ramai. Sundal babil penuh 
glamour 1 jam lalu jadi sunyi dan men-
derita. Dosa selalu membuat kesepian 
sekalipun banyak sukses dan kawan. 
Kesucian itu sukacita, ceria dan bahagia 
di dalam Tuhan. 

Perzinaan atau persundalan itu 
selalu teranyam dengan ketelanjangan. 
Pornografi jadi tanda sundal Babil yaitu 
tanda peningkatan dosa persundalan 
pada akhir zaman. Telanjang diantara 
suami-istri bukan dosa, tetapi di luar 
nikah sekalipun dalam pikiran itu dosa 
Mat 5:28. Sundal Babil ini juga dihukum 
dengan ketelanjangannya. Secara ro-
hani, telanjang berarti: 
1. Tidak punya hidup kesucian.  
2. Ditelanjangi berarti saling bongkar 
salahnya; sebab kasih manusiawi jadi 
benci, kawan jadi lawan, semua salah 
dibongkar supaya dihukum se-berat2-
nya (waktu cinta, semua dosa2nya jadi 
rahasia, sekarang ditelanjangi). Ini da-
lam dunia, lebih2 dalam zaman 
Antikris, jadi celaka dan kacau).  
 

16f. dan akan memakan dagingnya. 
Kebencian mendalam sampai makan 
daging “kekasihnya”. Juga zaman Yo-
ram 2Raj 6:29. Juga yang penuh dosa 
berhala, mengorbankan anaknya sen-
diri. Kasih manusiawi lenyap jadi ke-
bencian yang kejam. Begitulah Antikris 
berubah dan makan daging kekasihnya. 
Juga dalam pernikahan, perdagangan, 
politik, pemerintahan dll, tetapi kasih 
ilahi tidak berubah sampai kekal. 
 

16g. dan membakarnya dengan api. 
Akhirnya celaka, bahkan berlanjut di 
Neraka, disini iblis dan orang2 kuat 
menyiksa semua jarahannya. 
 
WAH 17:17. NUBUATAN ALLAH PASTI 

JADI. 
 
17a. Sebab Allah sudah menaruh (niat) 

di dalam hati mereka untuk 
memenuhi kehendakNya. 

Allah sanggup mengemudikan setiap 
orang dengan menaruh niat2 tertentu 
(sehingga saling berperang sendiri, 
takut mengkhianati dll) Ams 21:1. 
Orang sepakat bisa saling berkhianat 
(Hak 9:1-4,23). Tuhan bisa membim-
bing orang benar dan orang jahat 2Pet 
2:9, misalnya Achab, Esau jadi cinta Kej 

33:4. Semua untuk menetapkan 
keadilan di bumi oleh hakim bumi. 
 

17b. dan untuk sepakat. 
Sepakat, bisa baik, bisa jahat. Kadang2 
Allah membiarkan setan bekerja me-
lebihi batas dalam orang2 jahat (pa-
garnya diangkat Ay 1:10) dan setan 
memaksakan kehendaknya dalam 
orang itu atau menyiksanya 1Kor 5:5. 
Persekutuan dalam Roh Kristus tidak 
akan terpecahkan, kecuali salah satu 
atau kedua pihak berdosa Kis 15:39.  
 

17c. serta memberikan kerajaan 
mereka kepada binatang buas itu. 

Ini karena dusta iblis, haus akan hormat 
yang lebih besar, perhitungan2 lain dan 
Tuhan mengizinkannya, sehingga Tu-
han membiarkan iblis menipu dan 
menguasainya sesuai dengan dosa dan 
kejahatannya. 
 

17d. sampai Firman Allah digenapi. 
Semua kehendak dan nubuatan Allah 
jadi, juga dalam zaman Antikris, Allah 
maha kuasa dan maha tahu, semua 
dilakukannya dengan adil. Sebab itu 
jangan menyalahkan Allah dalam hal 
apapun, jangan iri, kuatir, benci dll, 
Allah tidak pernah salah, selalu adil dan 
benar. Orang benar, lebih2 yang 
memperkenankan Allah, pasti untung. 
 

WAH 17:18. KESUDAHAN BABIL. 
 

18a. Perempuan yang kau lihat itu. 
Pada akhir zaman iblis mengganti 
sistem Babil dengan Antikris, bukan de-
ngan memberi pahala pada Babil tetapi 
membuangnya dengan aniaya yang 
dahsyat, itu pahala dari iblis (sekarang 
masih sistem Babil tetapi dengan 
Tuhan kita selalu menang). 
 

18b. adalah kota besar itu. 
Kota besar = keramaian hidup jalan 
lebar, baik di kota besar atau kota 
kecil. Tetapi ini tidak bisa mengusir 
kesunyian  karena dosa, hanya Kristus 
yang bisa memberi damai, sejahetra 
dan sukacita asli Yeh 47. Manusia itu 
mahluk sosial, perlu bersekutu, tetapi 
dengan iblis meskipun bersekutu (da-
lam dosa) semua jadi sunyi dan pahit. 
Ini lawannya persekutuan dalam Roh, 
di dalam tubuh Kristus dalam kesucian 
dan kasih Kristus. 
 

18c. yang memerintah atas raja2 
bumi. 

Mereka berpikir dirinya adalah raja, 
bisa berbuat bebas, sesungguhnya me-
reka adalah budak iblis dan perempuan 
sundal Babil. Akhirnya semua 
dibinasakan! 

 


