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WAHYU 18:1-9. BERITA I: TENTANG KEROBOHAN BABIL
Sambungan dari yang lalu.
Wahyu 17:
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 menjadi saling menggigit dan membunuh.
Tuhan Yesus tetap mencintai Yudas,
tetapi Yudas berubah dan tidak bertobat, 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
dibalas, atau dibalas jahat, sebab satu
kali semuanya dilupakan kekal. Kasihi
(selamatkan) selagi ada kesempatan.
Kasih manusiawi bisa berubah, kasih
ilahi setia + kekal.
16d. dan akan menjadikan dia sunyi.
Kalau suami istri cinta, tidak akan kesepian. Kalau benci jadi sunyi. Juga
orang2 dalam dunia, sekalipun dalam
kota yang ramai. Sundal babil penuh
glamour 1 jam lalu jadi sunyi dan menderita. 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
rohani, 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 seberat2nya (waktu cinta, semua dosa2nya jadi rahasia, sekarang ditelanjangi).
Ini dalam dunia, lebih2 dalam zaman
Antikris, jadi celaka dan kacau).

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

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.

16g. dan membakarnya dengan api.
Akhirnya celaka, bahkan berlanjut di
Neraka, disiniiblis 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 9:14,23). Tuhan bisa membimbing orang
benar dan orang jahat 2Pet 2:9, missalnya 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 melebihi batas dalam orang2 jahat (pagarnya 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 Tuhan membiarkan iblis menipu dan
menguasainya sesuai dengan dosa dan
kejahatannya.

18a. Perempuan yang kau lihat itu.
Pada akhir zaman iblis mengganti
sistem Babil dengan Antikris, bukan
dengan 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 (dalam 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 mereka adalah budak iblis dan perempuan
sundal Babil. Akhirnya semua dibinasakan!

WAHYU 18:1-3. BERITA I: TENTANG
KEROBOHAN BABIL.
WAH 18:1. SEORANG MALAIKAT YANG
BESAR KUASANYA.
Dalam Wah 17 Babil binasa sebagai
sundal Babil, tetapi dalam Wah 18
sebagai kota atau negri yang besar
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(dalam Wah 14 Babil dihukum dalam
api neraka yang kekal).
1a+b. Dan sesudah hal2 ini saya
melihat seorang malaikat lain turun
dari Surga.
Malaikat disini mungkin malaikat (yang
luar biasa) atau Tuhan Yesus sendiri,
sebab kemuliaan-Nya amat besar
seperti dalam Wah 10. Orang beriman
direncanakan jadi lebih besar dari
malaikat 1Kor 6:3, tetapi sekarang lebih
kecil.
1c. yang mempunyai kuasa yang
besar.
Semua punya kuasa yang ber-beda2,
juga iblis dkktetapi jangan takut 1Yoh
4:4. Juga kita kelak di Surga, punya
kemuliaan yang ber-beda2. Tumbuhlah
dalam kesucian dan ketaatan supaya
meningkat terus menjadi makin mulia
untuk kekal.
1d. Dan bumi diterangi dengan
kemuliaan-Nya.
Yohanes bisa melihat kemuliaannya
yang sangat besar, sebab itu mungkin
sekali ini Tuhan Yesus sendiri, sebab
Tuhan Yesus yang menang dan memberitakan hukuman Babil. Kemuliaan
manusia sangat berkurang sebab dosa
Rom 3:23, tetapi sesudah lahir baru
dipulihkan, lebih2 karena menderita
sengsara salib Rom 8:17.
WAH 18:2. BERITA I: BABIL ROBOH.
2a. Dan Ia berteriak dengan kuat,
dengan suara yang keras.
Mengapa suara besar? Hanya ada 2
pihak: pihak Allah dan pihak iblis. Tuhan senang Ibr 12:2, tetapi iblis juga
tahu dan ini berarti penggenapan rencana Allah yang selesai. Ini penting untuk orang2 yang masih tertinggal,
supaya jangan tertipu oleh Antikris dan
orang2nya, supaya bisa selamat.

2b. Katanya Babil yang besar itu sudah
roboh.
Babil besar, kerajaan setan di dunia itu
besar, mayoritas jalan lebar, tetapi
yang menang yang dipihak Allah,
sekalipun fakta berbeda.
Mengapa kerobohan Babil diberitakan ber-ulang2. Allah tidak perlu.
Iblispun tahu tetapi tetap tidak mau

bertobat lagi. Tetapi ini untuk manusia
supaya sadar dan tidak jatuh lagi oleh
kemanisan Babil. Juga orang2 dosa
supaya sadar pilihannya yang salah,
sebab Allah adil, terus diberi
peringatan, supaya melihat akhirnya.

godaan Babil, tetap dalam kesucian dan
masuk Surga Bumi Baru, bukan
serumah dengan penjara burung2 ini.

2c. sudah roboh.
Sekarang Babil belum roboh, tetapi ini
Firman Tuhan pasti betul.
Bagi iblis, manusia, fakta adalah
yang paling penting, berita tentang
besok belum tentu jadi, belum punya
arti, sekalipun ramalan2 orang2 besar.
Besok bukan milik iblis atau manusia,
tetapi milik Allah Ams 27:1, Allah
menguasainya sebagai fakta. Sebab itu
pegang Firman Tuhan baik2, pasti jadi.
Babil besar dan iblis pasti hancur,
tetapi rencana Allah, Surga Bumi Baru
pasti jadi Ay 42:2. Orang percaya
Firman Tuhan paling untung.

Babil.
1. Kerajaan atau pemerintahan iblis di
dunia >< kerajaan Allah.
2. Iblis dan setan di belakangnya.
3. Menguasai mayoritas manusia, yaitu
jalan lebar.
4. Pengaruh dominan dalam orang
dosa dan yang ingin akan uang.
5. Orang Babil adalah orang di jalan
lebar.
6. Cocok dengan selera daging, seperti
Lot yang tidak puas di dalam Tuhan,
tertarik ke Sodom.
7. Anggur kesukaan perzinaan, racun
maut Ul 32:32-33. Mereka yang tidak
bisa membedakan akan mudah terseret ke dalamnya.
8. Kemanisannya seperti perempuan
sundal yang menggiurkan.
9. Cara hidup dalam dosa, kedagingan
makin meningkat sampai puncak2nya.
10. Ini kerajaan iblis sepanjang zaman
dari Kejadian sampai Wahyu dan
akhirnya dibinasakan dalam kerajaan
Antikris, puncak kerajaan iblis di dunia.
Jangan tertarik seperti Lot karena
Sodom, binasa kekal.

2d. dan ia telah menjadi tempat
kediaman setan2.
Sudah dinubuatkan dan memang dari
permulaan itu adalah tempat setan Yes
13:19,21 dll, apalagi dalam kekekalan
Wah 14:16. Lain dengan tempat kediaman Allah, dalam kesucian dan
sekarang ada dalam banyakmanusia
yang percaya pada Tuhan Yesus. 1Kor
3:16, bahkan akan terus ber-sama2 Yoh
12:26 14:3; 17:24 dan istimewa nanti di
Surga Wah 21:3.
2e. dan penjara setiap roh najis.
Penjara. Di dunia sekarang, orang2
dosa sudah dalam penjara dosa dan
iblis, apalagi di Neraka, akanber-sama2
roh najis. Roh najis inilah yang menipu
manusia supaya menajiskan dirinya
untuk mendapat kepuasan dan sukacita. Ini kesukaan palsu untuk menutupi
penderitaan kekal Ibr 11:25. Di Neraka
orang2 ini akan serumah dengan yang
ditaatinya, misalnya Yudas, Balhum,
Achan dll.
2f. dan suatu sangkar setiap burung
yang najis dan yang dibenci.
Burung = roh jahat yang mengambil
Firman Tuhan Mat 13:19,32. Orang,
rumah tangga, Gereja yang kehilangan
Firman Tuhan karena tipu daya roh2
jahat ini, akan mudah dan senang
masuk Babil di jalan lebar dan satu kali
dalam Neraka, penjara yang kekal.
Jangan meremehkan Firman Tuhan,
jangan kosong, ini harus diutamakan
Kis 6:4 dan taat sampai menjadi daging,
maka ia akan terlepas dari segala

WAH 18:3. BABIL, RAJA2 DAN
PEDAGANG.

3a. Karena segala bangsa sudah
mabuk anggur.
Segala bangsa masuk Babil, globalisasi
dalam dosa dan dosa makin cepat
menular. Tidak ada bangsa yang suci
dari dosa, kecuali pribadi2 yang
percaya kepada Kristus.
Mabuk, mudah beruat segala
macam dosa, cepat ber-tambah2,
misalnya Absalom menurut Achitofel,
Gehazi dusta ber-ulang2, Daudpun
jatuh. Jangan ingin/ masuk Babil, nanti
mabuk anggur dunia Ef 5:18, itu dekat
kebinasaan.
Orang beriman harus bisa bersukacita
dalam Tuhan Pil 4:4,7, bahkan sampai
mabuk dalam Roh Kis 2:13, istimewa
dalam hujan Akhir. Kalau orang beriman hatinya kosong, tawar, mudah
tergoda kesukaan dosa/ dunia di
mana2.
3b. Anggur murka (nafsu).
Murka siapa? Allah. Makin banyak
mabuk dosa, makin hebat jadi seteru
Allah, menarik hukuman Allah turun.
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Yak 4:4, Rom 8:6-8. Sebaliknya sahabat
Allah itu seteru Babil, daging, dunia,
setan seperti Gal 6:14. Sekalipun dunia
pesta dalam dosa, kita tidak ikut, sudah
mati dari dosa, tetapi kita bersukacita
dalam hadirat Tuhan dan FirmanNya
dan di dalam Roh Kis 6:4, Rom 14:17.
3c. Dan raja2 di bumi telah melakukan
percabulan dengan dia.
Secara jasmani kita harus disucikan
1Kor 6:18, 2Kor 7:1. Secara rohani,
jangan cinta dunia Yak 4:4, Ia cemburu
Nah 1:2, bukan sebab Allah egois tetapi
sebab cinta, supaya jangan kita binasa
begitu menderita, karena cinta dunia
dan iblis. Yang cinta dunia, tidak tahan
kalau dunianya hilang, ingat Ayub.
3d. dan pedagang di bumi.
Siapa? Pedagang2 yang dapat untung
dari Babil dengan cinta uang, roh
mamon sehingga dosanya terus bertambah2. Yang satu mabuk (raja2),
yang satu mata duitan (pedagang2).
Nampaknya cocok 2Pet 2:2-3 saling
menjerumuskan dalam dosa Gal 5:15,
binasa dalam tangan iblis. Pelihara
hidup sebagai rumah doa, jangan
sebagai gua penyamun Mat 21:13.
Masa teduh, kesucian, ibadah dll
semua ditukar dengan mammon.
3e. menjadi kaya.
Roh mammon membuat orang menjadi
kreatif, mencari dan menghalalkan
segala jalan untuk menjadi kaya,
sehingga makin kaya oleh mammon; Ini
bukan berkat Tuhan tetapi kutuknya.
Penuh dengan dosa dan uang, dan hal
ini juga masuk dalam Gereja Wah 6:6,
hati2.
3f. melalui kemewahannya yang
limpah.
Kemewahan adalah kembangnya kekayaan yang menggiurkan pedagang yang
penuh dengan kemewahan dan dosa.
Orang yang rohani celik matanya,
tujuannya kekal bukan disini, bisa
berpada Pil 4:11-12, 1Kor 7:31. Kalau
hal2 ini goncang (misalnya dibakar,
dihabiskan) mereka tinggal sejahtera
sebab tidak terikat. Jangan tertipu oleh
iblis sehingga jadi raja dalam dosa dan
pedagang yang diikat roh mammon
yang ditukar dengan perkara2 dari
Atas.

WAH 18:4-15. BERITA II: TENTANG
KEBINASAAN BABIL.

WAH 18:5. DOSANYA SAMPAI KE
LANGIT, ALLAH INGAT.

WAH 18:4. KELUARLAH DARI BABIL.

5a. Karena dosa2nya telah mencapai
sampai ke langit.
Dosa itu tumbuh, tidak statis Ams 6:2728, sampai ke langit artinya melebihi
batas Kej 18:21, Yun 1:2. Dalam zaman
sekarang dosa tetap dibatasi oleh
garam dan terang dunia, yaitu Gereja.
Tetapi dalam zaman Antikris dosa
meningkat sampai puncaknya (sebab
Gereja sudah diangkat, hanya sisa yang
tertinggal) dan siap untuk dihukum
oleh Tuhan, Hakim yang adil.

4a. Dan saya mendengar suara lain
dari Surga.
Ini suara siapa? Roh Kudus? Yang biasa
bicara dalam hati manusia.
4b. Mengatakan: UmatKu.
Ini dalam zaman Antikris. Siapa umat
Tuhan? Orang beriman yang tertinggal,
yang bertobat akan bertahap dihabiskan Antikris Wah 13:7. Minggu ke-70
Daniel, istimewa zaman Antikris jadi
masa penyucian Israel dari dosa2nya
Zef 1:7, yaitu masa kesukaran Yacob
Yer 30:7, tetapi ada yang lolos dengan
anugerah Tuhan Rom 11:5 (seperti
zaman Achab) yaitu 144.000 orang
Wah 7:4). Juga orang2 kafir yang tidak
mau kena cap Antikris, ada yang lolos
dengan anugerah Tuhan dan masuk
dalam kerajaan 1000 tahun Yes 2:3-4;
66:19. Berita ini perlu untuk menguatkan mereka, sebab Tuhan cinta
2Pet 3:9. Tetapi lewat siapa? 2 Saksi,
orang beriman dll selagi masih hidup
bisa bersaksi atau langsung dari Surga?
Orang2 kafir ini seperti dalam Wasiat
Lama (misalnya Naaman dll) hanya
percaya, tetapi tidak ada pekerjaan 3
Pribadi Allah untuk lahir baru 1Yoh 4:2;
Yoh 6:44; 3:5. Tetapi mereka mendapat
kesempatan dalam kerajaan 1000
tahun. Jumlah yang keluar dari aniaya
Antikris ini banyak Wah 7:9.
4c. Keluarlah daripadanya.
Ingat Babil itu dalam segala zaman, dan
sekarangpun kita harus keluar daripadanya, apalagi dalam zaman Antikris.
1Kor 5:9-11; 15:33, Ef 5:11, 2Kor 5:17,
Yes 52:11.
4d. Supaya kamu jangan ikut
mengambil bagian dalam dosa2nya.
Kita harus tegas untuk meninggalkan
dosa dan jangan kembali di dalamnya
Gal 5:1, Kol 3:9-10.
4e. dan supaya kamu jangan
menerima bala2nya.
Orang yang berdosa pasti kena
hukumannya Rom 6:23, Gal 6:9-10.
Jangan masuk Babil, pasti celaka, lebih2
dalam zaman Antikris tantangannya
berat, tetapi dalam zaman Antikris
adalah kesempatan terakhir.

5b. dan Allah telah mengingat
kejahatan2nya.
Allah tidak lekas menjatuhkan hokuman-Nya Pkh 8:11, dikira Allah lupa atau
dibiarkan, tidak! Tidak ada dosa kadaluarsa, tetap ada hukumannya pada
saatnya. Dalam zaman Antikris dosa itu
betul2 sangat tinggi, seperti Neraka
dan banyak orang jadi sempurna dalam
dosa, sebab itu pada puncak dosa,
semua akan dibinasakan dan rencana
Allah digenapkan. (Bertahap, dalam
perang Harmagedon, lalu perang Gog
dan Magog).
WAH 18:6. PEMBALASAN YANG
BERLIPAT KALI GANDA.
6a. Balaskanlah kepadanya.
Ia dibalas dalam zaman Antikris (Wah
17), tetapi juga dalam Tasik api.
6b. Sebagaimana Ia sudah membalas
engkau.
Dosa2nya sepanjang zaman diingat
Allah, pasti ada hukumannya.
6c. Dan lipat gandakan baginya, dua
kali ganda.
Hukumannya ber-lipat2 kali ganda,
istimewa dalam Tasik api.
1. Tempat hukuman iblis dan pesuruhnya Mat 25:41.
2. Dahsyat, lebih baik rugi se-gala2nya
sekarang (seperti Lazarus) asalkan
lepas dari Tasik api Mat 18:8-9; 16:26.
3. Tidak ada tempat lain, Surga atau
Neraka lalu Tasik api. 1Yoh 5:12.
4. Ini keadilan Allah. Bukan hanya
dosanya, tetapi sifat tabiat dosa yang
dipilih dan menolak Allah.
6d. Sesuai dengan perbuatan2nya.
Ini hukum tabur tuai Gal 6:7-8. Allah
adil, tidak mungkin berbuat jahat lalu
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sekalipun

kaya,

6e. Dalam cawan yang telah
diisikannya (campurkannya)
campurkanlah baginya dua kali ganda.
Apa yang dibuat oleh Babil ini,
dikembalikan kepadanya bahkan 2 kali
lipat.
WAH 18:7. KEMULIAAN DAN
KENIKMATAN BERUBAH MENJADI
SIKSAAN DAN PENDERITAAN.
7a. Seberapa banyak ia telah
memuliakan dirinya.
Disini kita melihat banyak hukum2
Tuhan, supaya kita belajar daripadanya. Mengapa orang suka membesarkan dirinya sendiri?
1. Tidak tahu semua dari Allah 1Kor
4:7.
2. Manusia suka dosa, juga dosa suka
dipuji Yoh 3:19.
3. Tidak sadar hukum Allah Mat 23:12.
Demikian ia akan direndahkan.
7b. Dan hidup dengan mewahnya.
Mengapa?
1. Mereka tidak punya kepastian tujuan
hidup kekal yang indah, sebab itu
sukacitanya dipenuhkan dalam dunia
ini dengan segala kemewahan bahkan
juga dengan menuruti daging.
2. Ditarik tabiat daging Yak 3:19. Tanpa
Kristus tidak ada yang lepas dari tabiat
daging.
3. Tertipu oleh macam2 alasan dari iblis
sehingga yang dicari yang fana Ibr 3:13,
1Tim 5:6.
7c. Karena ia berkata di dalam
hatinya.
Suara hati orang berdosa itu
dipengaruhi daging, iblis. Sekalipun
orang beriman, harus dicocokkan
dengan Firman Tuhan supaya tidak
masuk jerat iblis.
7d. Saya duduk sebagai seorang ratu
dan bukanlah sebagai seorang janda.
Nyata benar bedanya ratu (dihormati,
ber-lazat2 lebih2 dalam dosa) dan
janda (tanpa suami, seringkali penuh
derita). Semua orang dosa, sekalipun
orang dunia sudah merasa, pasti
perbuatan dosa itu ada akibatnya.

7e. dan saya tidak akan melihat
penderitaan.
Semua tidak mau mengalami penderitaan, hanya mau senang. Dalam
kerajaan Babil dan Antikris mereka
merasa dengan hidup dalam kesukaan
dosa mereka bisa bahagia untuk
selamanya, tetapi ini harapan kosong.
WAH 17:8. BABIL ROBOH DALAM
SEHARI.
8a. Karena itulah bala2nya akan
datang di dalam satu hari.
Ini kerajaan Babil yang megah
sepanjang zaman, habis dalam 1 hari
(dalam ayat 10 dikatakan 1 jam).
Sama seperti manusia yang sombong
dalam satu hari bisa binasa seperti
Goliat, Rabsaki, Sanherib, Belsyazar
2Raj 18:35. Begitulah kerajaan dunia ini
akan berakhir dalam 1 hari dan terus
dalam Neraka se-lama2nya. Allah sanggup. Jangan main2 ikut Tuhan Yesus. Ini
sungguh2 hidup kekal yang mulia,
jangan menuruti dosa, ikut iblis.
8b. yaitu kematian.
Mati secara rohani berarti diceraikan
dari Allah 2Tes 1:9 dijauhkan dan
dilupakan oleh Tuhan. Orang yang
melawan Allah, betul2 jiwanya binasa.
Hidup seperti dan bersama iblis itu
merana untuk selamanya. Jangan tukar
dengan apapun hidup kekal dalam
kasih dan kemuliaan Allah.
8c. Ratapan.
Ini perkabungan di dunia sampai kekal
Wah 14:11. Ini jalan lebar yang penuh
dosa dari dunia yang tampaknya mulia
ini.
8d. kelaparan.
Ini kelaparan jasmani dan rohani
(sebab ada tubuh kebangkitan orang
dosa) sehingga makin menderita, ada
kelaparan tidak ada pemuasan, hanya
tangisan dan kertak gigi Mat 25:30.
8e. Dan ia akan dibakar sepenuhnya
dengan api.
Ini diterangkan dalam Wah 17:16-17.
Babil ini sebagai perempuan sundal
Babil mendapatkan hukumannya yang
penuh penderitaan dengan dikhianati.
Jangan tertipu, terbius dengan semua
kesukaan dunia yang meriah, satu kali
akan ada akhir yang pahit, dikhianati
dan menderita.

8f. Sebab kuatlah Allah yang
menghakiminya.
Allah lebih kuat, Firman Tuhan pasti
jadi Luk 1:37. Jangan ragu2 memegang
Firman Tuhan.
WAH 18:9. RAJA2 DI BUMI MERATAP.
9a. Maka raja2 di bumi.
Ini orang2 yang beraja di hati, hidup
menurut daging semaunya sendiri,
orang2 besar, tetapi sebetulnya mereka hamba dosa dan iblis Yoh 8:34.
Sebaliknya raja2 di hadapan Allah itu
yang ditebus Tuhan Yesus, merdeka
dan bebas dari dosa Wah 1:5-6.
Semua ini dijelaskan supaya jangan
kita menyerah pada dosa dan iblis,
tetapi hidup dalam kesucian dan
ketaatan kepada Allah seperti raja2 dan
imam2 di hadapan Allah. Ini raja2 yang
sesungguhnya yang menginjak ular dan
kalajengking dan semua kekuatan
musuh Luk 10:19. Akibatnya sangat
dahsyat! Jangan jadi raja2 bumi dari
iblis, tetapi raja2 dari Allah dengan
kemuliaan yang kekal dan indah.
9b. Yang telah melakukan percabulan
dan hidup berlazat dengan dia.
Ini orang2 yang menolak kesukaan
dalam Tuhan dengan melakukan dosa2
persundalan jasmani dan rohani (cinta
dunia ini 1Yoh 2:16, Yak 4;4). Diceritakan panjang lebar tentang akibatnya.
Sebab itu hiduplah dalam kekudusan
Tuhan.
9c. akan menangisi dia dan meratapi
dia ketika mereka melihat asap dari
pembakarannya.
Kita melihat seperti dalam Wah 17,
Babil dikhianati binatang itu dan
dibakar. Ini menceritakan orang2 yang
sudah berjuang bagi Antikris, sesudah
semua orang beriman dihabisi, maka
objek selanjutnya adalah orang2nya
sendiri yaitu Babil. Ini Orang2 yang
masuk golongan Antikris, perasaan
hatinya sudah mati, biasanya sudah
sempurna dosanya seperti iblis, akan
“makan” orang2nya sendiri, sangat
mengerikan. Peraturan2 berubah total,
justru dosa, dusta dan kekejaman
dipermuliakan. Dahsyat. Pengkhianatan
besar2an.

