
 
BABIL DALAM WAHYU. 

Wah 14:6-11. Berita hukuman Babel 
dan Antikris. 
 
Wah 17: 
1-6. Babel ibu segala sundal. 
7-14. “Suami” Babel. 
15-18. Sundal Babel dibakar. 
 
Wah 18: 
1-8. Berita kerobohan Babel I dan II. 
9-14. Raja2 menangisi Babel. 
15-17a. Pedagang menangisi Babel. 
17b-19. Pelaut2 menangisi Babel. 
20. Surga bersukacita. 
21-24. Babel dibinasakan. 
 
Wah 19: 
1-5. Surga me-muji2 Tuhan. 
 

WAH 18:10. HANYA 1 JAM SAJA. 
10a. Sambil berdiri dari jauh. 

Jauh tetapi sebetulnya dekat, dalam 
satu masa zaman Antikris yang sama, 
dan hanya dalam 3,5 tahun semua ke-
na hukumannya dalam perang Harma-
gedon. 

10b. sebab takut akan siksaan. 
Mereka merasa takut, sebab Allah adil, 
pasti juga kena, baik sundalnya dan 
orang yang bersundal dengan dia. 

10c. serta berkata: Celaka, celaka. 
Sekarang mereka melihat bahwa akibat 
dosa itu hukuman celaka, tidak ada 
manisnya,tetapi ini sudah akhirnya, 
terlambat, semua yangsama2 berdosa 
sudah sampai puncaknya.  

Di dalam Tuhan, kita sekarang bisa 
melihat akhir yang celaka ini, itu un-
tung sebab belum terlambat Maz 
73:17, Pkh 12:13. Pada saat terakhir, 
semua menjadi jelas Pkh 7:2, Pada 
permulaannya itu banyak umpannya, 
yang manis Amos 5:3-4 (-23). 
10d. Kota Babel yang besar, kota yang 

kuat itu. 
Babel sangat besar, jalan lebar, ini 
mayoritas. Biasanya menurut akal, 
pengalaman, mayoritas itu betul, tetapi 
itu tipu daya iblis, akhirnya neraka Mat 
7:13-14, dan maut Rom 6:23. 

10e. sebab di dalam 1 jam saja 
penghukumanmu sudah datang. 

1 jam = kesempatan terakhir Mat 20:6.  
Sundal Babel mabuk, lupa daratan, 
tidak bisa pakai kesempatan, sekalipun 
kesempatan terakhir, bahkan ia mati 
dan dibakar habis. Penjahat yang di sa-
lib bisa memakai kesempatan terakhir 
Luk 23:41-43. 

Hendaklah memakai kesempatan 
itu dari permulaan, aman dan bisa sam-
pai puncak; jangan tunggu saat ter-
akhir, apalagi sesudah percaya lalu 
undur, itu sangat jahat 2Pet 2:21, 
seringkali sudah mabuk, tidak bisa 
bertobat dan binasa Luk 5:39.  
 
WAH 18:11. PERDAGANGAN HANCUR. 

11a. Dan pedagang2 di bumi. 
Perdagangan sekarang ada yang jujur, 
ada yang curang. Yang jujur masih bisa 
berjalan, apalagi dengan berkat dan 

perlindungan Tuhan pasti berhasil. Sulit 
mengalahkan perdagangan dengan roh 
mammon, penuh dengan tipu daya, ke-
jahatan dan kuasa gelap. Harus dengan 
Roh Kudus baru kita bisa menang. 

Dalam zaman Antikris, Roh Kudus 
sudah diangkat, orang2 yang bertobat 
tetap harus hidup benar, mereka 
celaka sampai mati karena dagangan 
dan karena aniaya Antikris. 
11b. akan menangisi dan meratapi dia 

(she). 
Mereka menangis bukan karena cinta 
tetapi sebab mammon dan segala dosa 
lain. Dagang dengan cinta uang + mam-
mon akan sangat kotor dan puncaknya 
ada dalam zaman Antikris.  
11c. sebab tidak seorangpun membeli 

barang dagangan mereka lagi. 
Betul2 sulit, dalam segala segi. Hidup 
dan berdagang atau memerintah de-
ngan dosa seperti iblis pasti tidak ada 
sejahtera dan celaka. Kerajaan Antikris 
itu neraka di dunia. 
 
WAH 18:12. BARANG DAGANGANNYA 

DIBELI SUNDAL BABEL. 
12a. Barang dagangan. 

1. Ini bahasa nubuat, arti rohani. Mem-
pelai Kristus sudah dihiasi sebelumnya 
Wah 19:8; 21:2 sekarang mempelai An-
tikris juga dihiasi. 
2. Dengan hiasannya ini ia makin lim-
pah berdosa. 
3. Ini dalam zaman Antikris, dosa sam-
pai puncaknya, Gereja = garam dunia 
sudah diangkat. 

12b.1. dari emas. 
Dalam Kemah Suci ini kesucian 1Pet 
1:15-16. Ini dijual kepada sundal Babel. 
Zaman sekarang cinta, nikah dan kesu-
kaannya dll itu bisa “dibeli”. Lebih ma-
hal, lebih “suci” sundalnya, bahkan bisa 
dimonopoli asal uang banyak. Inilah 
keindahan persundalan jasmani ro-
hani dari orang2 yang berzina dengan 
Babel. 

12c.2. dari perak. 
Perak = Penebusan Kel 38:25-38; 30:16, 
yaitu dengan darah Anak domba Allah 
1Pet 1:18-19, ini mahal, hiasan umat 
Tuhan, jangan dijual dengan keduduk-
an, pangkat, kemuliaan dunia atau 
uang, ini peraknya dunia. 

12d.3. dan permata2 yang indah. 
Permata lempeng dada Imam besar = 
Permata kesempurnaan, Yerusalem Ba-
ru Kel 28:15-21, misalnya jabatan, ke-
sucian, urapan tanpa batas, kesetiaan, 
kasih dll seperti pada Nuh, Yusuf, Daud, 
Simson dll. Seharusnya mereka bisa 
menjadi sempurna, tetapi sebab ditu-
kar dengan kesukaan hawa nafsunya, 
jadi orang biasa, tidak jadi sempurna. 
Selalu ada godaan, jangan tukar de-
ngan keindahan hawa nafsu, dengan 
permata2 dunia seperti kesukaan 
segala kedagingan Salomo, ini sangat 
keji, bisa sempurna dalam dosa. 

12e.4. dan mutiara2. 
Mutiara adalah rahasia2 Firman Tuhan 
yang dalam2 Mat 13:45-47, rahasia 

kerajaan Allah Mrk 4:11, Rom 16:25, Ef 
1:9; 3:3,4,9 dll. 

Dengan rahasia2 Firman Tuhan 
yang dalam2 ini membawa kita pada 
puncak rencana Allah, yaitu seperti 
Kristus Mat 13:23 (100 kali ganda 2Raj 
2:10). Jangan tukar dengan rahasia iblis 
yang dalam2 (Wah 2:24 rahasia dosa, 
rahasia2 kuasa gelap dll, sehingga jadi 
musuhFirman Tuhan. Lebih2 kalau un-
dur, rahasia2 Firman Tuhan seperti mu-
tiara bagi babi Mat 7:6. 

12.f.5. dan linen halus. 
Inilah kebenaran orang2 suci Wah 19:8 
sangat indah. Tetapi sundal Babel juga 
pakai linen halus, tampak benar, tetapi 
pura2 seperti orang Parisi (7 wai orang 
munafik) seperti bapaknya Yoh 8:44. 
Kalau kalah ia suci seperti malaikat 
yang suci 2Kor 11:14, tetapi kalau me-
nang, atau berkuasa seperti dalam za-
man Antikris, ia menjadi algojo yang 
sangat kejam dengan dosa sempurna. 

12.g.6. Kain ungu. 
Ini pakaian raja2 Es 8:15, Mrk 15:17; 
16:19. Hidup sebagai raja2 penuh 
kuasa atas daging, dunia, iblis Luk 
11:19. Beberapa orang sesudah sukses, 
ditukar dengan kuasa, uang, keduduk-
an dan macam2 penguasa2, sehingga 
bukan lagi berkuasa atas daging, dunia 
dan iblis, justru jadi budak2nya, mes-
kipun dari luar seperti penguasa, tuan2 
besar, seperti raja2 namun sesungguh-
nya ini budak iblis. 

12.h.7. dan sutra. 
Pakaian istri yang bijak Ams 31:22. 
Tuhan memakaikan Yerusalem dengan 
sutra Yez 16:10,13. Ini cerita tentang 
perhiasan rohaniyang bijaksana, kesak-
sian yang indah2. Sebaliknya sundal Ba-
bel juga menghiasi dirinya dengan sutra 
yaitu pengalaman2 yang indah dari 
sundal Babel untuk orang2 yang bebas 
hidup dalam daging, tetapi keji di 
hadapan Tuhan. 

12.i.8. dan Kain Kirmizi. 
Ini menyelematkan Rahab Yus 2:18 dan 
kita semua mau menderita pikul salib, 
itu dapat kemuliaan abadi Rom 7:18, 
1Pet 4:1. Sebaliknya Sundal Babel me-
makai kain Kirimizi yaitu keindahan 
dari tabiat daging, dalam pimpinan 
setan Rom 13:14. 

12j.9. dan segala kayu yang harum. 
(K.A.Y = Thyine Wood). 
Disebut hanya 1 kali dalam Alkitab. 
Tidak ada dalam Kemah Suci (ada ke-
menyan yang harum). Tidak ada dalam 
mempelai Kristus, tetapi inilah semua 
kemuliaan dunia ini. Ingat 1Kor 7:31, 
pakai yang netral yang perlu untuk 
fasilitas hidup, tetapi kumpulkan yang 
kekal. 

12k.10. dan segala perkakas dari 
gading. 

Dalam bait Allah tidak dipakai. Tetapi 
dalam pasangan yang ideal dalam Ki-
dung Agung ini menceritakan tentang 
keelokan rohani mempelai Kid 5:14; 
7:4. Dalam dunia keelokan itu penting, 
tetapi untuk orang dosa itu dekat 
dengan segala macam dosa. 
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WAH 18:12L-14B. 

11. Barang dari kayu indah,  
12. dari tembaga,  
13. dari besi,  
14. dan marmer,  
15. dan kayu manis,  
16. bau2an,  
17. Salep,  
18. Kemenyan,  
19. Anggur,  
20. Minyak,  
21. Tepung halus,  
22. Gandum,  
23. Binatang (ternak),  
24. Domba,  
25. Kuda,  
26. Kereta perang,  
27. Tubuh (budak,  
28. Jiwa manusia. 
29. Buah2 yang diingini jiwamu. 
 

WAH 18:14c. DAN SAMA SEKALI 
KAMU TIDAK AKAN MENEMUKANNYA 

LAGI. 
Segala keindahan, kemanisan, kemu-
liaan yang bisa dinikmati, iblis, Antikris, 
Babel, semua orang2nya, akan lenyap 
sama sekali pada akhir 3,5 tahun yang 
pendek itu, pindah kedalam neraka, 
Tasik api untuk kekal, apinya tidak pa-
dam, ulatnya tidak mati, tempat ta-
ngisan dan kertak gigi dan sengsara, 
gelap kekal, tempat siksaan dan 
kebinasaan kekal, tempat celaka! 

Orang beriman yang setia sampai 
akhir di dunia dalam segala keadaan 
bisa berpada akan selalu senang dan 
puas (Kis 16:25) kesukaannya meman-
car terus sampai kekal Yoh 4:14, Yez 
47, makin lama makin indah sampai 
sempurna dan kekal. Orang beriman, 
selama masih di dunia, sekalipun tidak 
bisamelihat akhir yang sangat indah, ia 
percaya, sebab itu bisa memilih dengan 
aman dan selamat. Yang sudah di 
neraka akan sadar tetapi terlambat. 
Maz 37:17, Mal 3:18, Yoh 20:29.  
 

WAH 18:9-14. RAJA2 YANG 
MENANGISI BABEL. 

Inilah mereka yang bisa bersukacita 
sesaat dengan begitu banyak kesukaan 
dan keindahan dunia dan dosadengan 
perempuan sundal Babel, tetapi waktu 
Babelroboh dan dibakar, mereka ke-
takutan dan menangis. Mereka juga 
takut sebab sama2 berdosa. Akhirnya 
mereka juga mengalami hukuman yang 
dahsyat itu ber-sama2 Sundal Babel 
dalam kekekalan. 
 

WAH 18:15-17A. PEDAGANG2 
MENANGISI BABEL. 

 
PEDAGANG2 BARANG INI. 

Ini kaki tangan Babil, juga kaki tangan 
setan. Mereka jadi kaya karena ini, 
tetapi mereka juga akan minum hu-
kumannya sama seperti Babil dan iblis! 
Ams 16:29. Allah adil, pasti semua 
orang yang ikut serta dengan iblis 
dapat hukumannya ber-sama2 dengan 
iblis, sebab mereka pesuruh2nya Mat 
25:41. Orang yang bekerja sama de-
ngan Kristus, dengan orang2 suci, de-
ngan murid2 Tuhan akan juga mene-
rima pahala seperti orang suci yaitu 
sama2 masuk dalam Kerajaan Surga 
yang mulia Mat 10:40-42. Sebab itu 

orang2 yang bekerja sama dengan 
Kristus dan semua hamba2Nya akan 
sama2 masuk dalam Kerajaan Surga, 
sama2 masuk dalam kesukaan “Tuan” 
kita, begitu indah! Beda Surga dan 
neraka itu seperti bumi dengan langit, 
tidak terbatas! Tak terpikir, tak terjang-
kau dengan pikiran kita. Sebab itu ja-
ngan mau bekerja sama dengan iblis 
dan kaki tangannya. 

Tetapi kerjasama dengan Kristus 
dan hamba-hambaNya itu luar biasa, 
semua akan ber-sama2 masuk dalam 
Surga menjadi waris dengan Kristus 
Rom 8:17. Pesuruh iblis, sama- sama 
masuk dalam Tasik api, sama-sama 
mewaris Neraka dengan iblis. 
 

WAH 18:17B-19. ORANG2 DI LAUT 
MENANGISI BABEL. 

Ini golongan yang ketiga, terakhir yaitu 
golongan orang2 yang hidup dan naf-
kahnya dari laut. 

Mereka semua sama2 sedih melihat 
perempuan sundal Babil dibinasakan 
dan mereka sama2 takut, sebab me-
reka tahu, pada waktu dan gilirannya, 
mereka juga akan kena. Tidak ada 
orang yang bisa lepas dari hukuman 
segenap bumi, semua harus memberi 
pertanggung jawaban atas segala yang 
diperbuatnya selama di dunia. Mereka 
semua besekutu dan bersundal dengan 
Babil dan menolak Allah. Jadi orang2 di 
Laut ini adalah orang2 berdosa juga, 
hanya dari golongan yang lain 1Yah 
2:16. Yang pertama tentang dosa2 
perzinahan, kedua tentang uang dan 
harta dan ketiga tentang kejemawaan 
hidup. Semua berhubungan satu sama 
lain dan akan membawa pada kebi-
nasaan. Sebab itu kita harus disucikan 
dari ketiga hal ini. Sebab segala macam 
dosa dapat membawa ke Tasik api yang 
kekal. Orang2 di kapal, harus orang2 
yang teratur dalam melakukan tugas-
nya, ada nakhodanya, ada pelaut dan 
macam2 orang yang berusaha di atas 
kapal ini. Masing2 dalam tingkat dan 
kemuliaan sendiri2, tetapi semua itu 
sia2, sebab seperti Babil yang dibina-
sakan habis2an, akan tiba juga giliran-
nya, mereka dibinasakan habis2an. Se-
gala kepujian dan kemuliaan dalam 
dunia ini sia2, tetapi kepujian dari Tu-
han itu yang berarti (Rum 2:29). Jangan 
kita ditipu oleh kepujian manusiawi 
sampai berdosa, tetapi kita harus sung-
guh2 mempertahankan kepujian dari 
Allah yang berarti dan berlaku kekal. 
 
WAH 18:20. ISI SURGA BERSUKACITA. 

Dalam Wah 17 dan Wah 18:1-19 begitu 
panjang lebar Firman Tuhan tentang 
Babil dan orang2 yang lekat pada Babil. 
Begitu banyak hal2 yang diceriterakan. 
Untuk orang2 suci se-olah2 hanya satu 
ayat saja. Allah tidak pernah keliru. Ini 
semua menceriterakan rahasia tentang 
kesukaan dan kemuliaan dunia yang 
fana dan sia2. Firman Tuhan mence-
riterakan dengan jelas panjang lebar 
supaya umat Tuhan tidak tertipu, se-
bab justru yang jahat dan berbahaya 
dari iblis dan setan2 adalah tipu da-
yanya. Begitu banyak orang hanyut 
dalam dosa sebab tipu daya iblis. Kalau 
kita memperhatikan Firman Tuhan 
baik2 maka kita akan terlepas dari 
segala siasat dan tipu dayanya, bahkan 
kita bisa menolong dan melepaskan 
orang lain 2Kor 2:11, 2Tim 2:26. Untuk 
orang2 suci masih ada banyak kete-

rangan yang indah2 tentang kemuliaan 
yang akan datang. Dalam bagian ini 
yang diceriterakan terutama tentang 
akibat yang kekal untuk Babel dan 
orang2 yang lekat di dalamnya. 
 

BERSUKACITALAH ATASNYA HAI 
SURGA. 

Pada waktu ini semua orang yang 
selamat sudah naik ke dalam Surga 
(ikut dalam pengangkatan) dan orang2 
yang mati dalam zaman antikris me-
nunggu di Mezbah Wah 6:9- 11, tetapi 
rohnya juga sudah ada di Surga. Ini 
kesukaan bagi orang2 di Surga yang 
melihat segala akibat dari orang yang 
tidak mau percaya dan yang hidup 
dalam dosa.  

Kalau sudah sampai pada akhirnya, 
sangat mudah untuk melihat bedanya 
antara taat akan Tuhan dan orang yang 
tidak mau percaya, maupun orang 
percaya tetapi tidak mau taat.  
 

WAH 18:21-24. BABEL TENGGELAM, 
LENYAP UNTUK KEKAL. 

 
WAH 18:21. BABEL SEPERTI BATU 

KISARAN YANG DITENGGELAMKAN. 
Babel dihukum, lenyap untuk selama-
nya dalam tempat celaka kekal seperti 
Mat 18:6-7, inilah orang2 yang mem-
bawa anak2 Allah ke dalam dosa, itu 
seperti suatu iblis = pembunuh, juru 
pembunuh, sebab benci Ams 16:29. 
Lawannya Juru selamat (sebab cinta).  

Ini seperti Balhum, sehingga 24.000 
orang mati, sangat jahat Bil 25:9, Yus 
13:32. Nasib orang2 ini (termasuk jadi 
batu sontohan) menjadi seperti batu 
kisaran. Selamatkan jiwa2, jangan 
membinasakannya. Sekalipun ia tidak 
mau dihukum, tetapi dengan kekerasan 
ia dibinasakan. 
 

WAH 18:22-23. BABIL, JALAN LEBAR 
YANG AKHIRNYA SUNYI. 

Dunia berkembang begitu hebat, the-
nologinya dan semua rekreasi dan 
penghiburannya sangat limpah tanpa 
batas dosa, sehingga banyak orang 
(“Lot”) tertarik dan binasa. Bersuka-
citalah di dalam Tuhan Pil 4:4,7 dan 
belajar bisa menikmati kesukaan Tuhan 
Yez 47, Neh 8:11, dan terus mendalam 
sampai kekalMaz 16:11 supaya tidak 
kena tipu daya kesukaan yang sesaat 
dari Neraka yang limpah di sekeliling ki-
ta. (Yang indah, meriah tetapi sesaat 
lalu kemudian menjadi tempat tangisan 
kertak gigi, perkelahian, maki2andan 
kutukan dll dan semua akan terpisah 
dan Surga Bumi Baru 2Tes 1:9. 
 

WAH 18:24. MENANGGUNG DARAH 
ORANG BENAR. 

Mengapa ada begitu banyak darah 
orang suci tertumpah di bumi? 

Ini terjadi sepanjang masa, kecuali 
dalam 3,5 tahun terakhir, tetap ada 
penderitaan, tetapi tanpa kematian 
1Kor 15:51. Mengapa Tuhan izinkan? 
Mat 23:35, 37; Wah 6:10; 17:6; 19:2. 
Mengapa kadang2 seolah-olah Tuhan 
tidak membela? sebab:  
1. Sebagai ujian Mat 18:7.  
2. Perjanjian Allah yang sesungguhnya 
bukan di dunia ini. Ibr 11:16,35-38.  
3. Ada hari pembalasan. Yeh 25:17.  
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