
WAHYU 17
PENGHAKIMAN ATAS BABEL



PENDAHULUAN

 Wahyu 17:1

 Salah satu dari ketujuh malaikat yang membawa 

tujuh malapetaka membawa berita putusan 

terhadap Babel, pelacur besar.

 Hukuman terhadapnya akan dilakukan pada 

malapetaka ketujuh.



PENDAHULUAN

 Wahyu 17 dibagi dua bagian:

 Ayat 1-6 = Pengumuman hukuman Ilahi atas pelacur

besar.

 Ayat 7-18 = Hukuman dan penjelasan

pelaksanaannya.



PENDAHULUAN

 Kejahatan mencapai puncak pada 

malapetaka keenam (16:12-16, tetapi 

hukumannya dijalankan pada malapetaka 

ketujuh (16:17-19; 17:14-17; 18:4,8; 19:2)



PENDAHULUAN

 Pasal 17 berbicara mengenai garis besar krisis

terakhir:

 Setan akan memaksimalkan upayanya yang terakhir

untuk memerangi dan memusnahkan umat Tuhan

yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian

Yesus (12:17).

 Seluruh penguasa dunia politik akan bersatu

melawan umat Tuhan.



PENDAHULUAN

 Tuhan mengizinkan setan dan agen-agen manusia 

bersekutu dengannya hingga berhasil menemukan kata 

sepakat untuk memusnahkan umat Tuhan.

 Pada saat itulah Tuhan akan campur tangan untuk 

melepaskan umatNya (Daniel 12:1).



PENDAHULUAN

 Disebut “Pelacur Besar” karena mengalihkan kesetiaan 

manusia dari Tuhan kepada setan.

 Kemurtadan dilambangkan dengan “bersundal” (Yes 

23:17).

 Yohanes menubuatkan percabulan yang dilakukan 

Babel mistik dengan bercabul dengan penguasa politik 

(17:2,5)



PENDAHULUAN

 Air melambangkan bangsa-bangsa (17:15).

 Babel purba berada di tengah bangsa-bangsa dan 

menindas dunia (Yeremia 50:23).

 Babel mistik berada ditengah-tengah bangsa dunia 

untuk mengadakan penindasan rohani terhadap 

penduduknya.



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Wahyu 17:2-6

 Raja-raja dunia = penguasa-penguasa politik yang 

membantu babel mistik.

 Berbuat cabul = ikatan persekutuan yang haram 

dimana gereja yang pemimpinnya bukan Kristus,

bersekutu secara politik dengan bangsa-bangsa.



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Penduduk bumi akan tertipu oleh percabulan politik dan rohani ini

(ayat 8) dan terjerumus dalam kerjasama yang sama.

 Telah mabuk = Karena persekutuan haram ini maka pertimbangan

ditumpulkan dan kerohanian menjadi tumpul.

 Babel mistik menggunakan pemimpin politik untuk menguasai dunia

yang belum menyerah secara sukarela kepadanya.



WAHYU 17 –

BABEL PELACUR BESAR



BABEL, PELACUR BESAR



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Anggur = peraturan penipuan setan untuk 

mempersatukan dunia dibawah kekuasaanya melalui 

dusta dan mujizat.

 Percabulan = persekutuan antara politik dan gereja 

murtad merupakan jalan terbaik bagi setan untuk 

menyatukan dunia.



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Perempuan mengibaratkan pelacur yang bersalah 

karena menumpahkan darah orang-orang kudus 

sepanjang masa.

 Binatang melukiskan penguasa politik yang kontras 

dengan perempuan sebagai penguasa agama (Dan 

7:3-7; Wahyu 12:3; 13:1).



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Binatang dapat diidentifikasikan dengan setan yang 

memperdayakan orang-orang yang menyerah kepada 

pengendaliannya melalui agan-agen politiknya.

 Seekor naga merah padam (Wahyu 12:3).

 Menyerupai macan tutul (13:1,2)



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Warna merah ungu melambangkan dosa (Yes 1:18).

 Penuh tertulis nama-nama hujat = kemurtadan dan 

oposisi terhadap Tuhan telah mencapai puncaknya.



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Tujuh kepala (Wahyu 12:3; 13:1) = tujuh kerajaan yang 

menentang kebenaran dan menganiaya umat Tuhan + 

kerajaan kedelapan yang adalah satu dari tujuh 

kerajaan yang sebelumnya

 Yang lima sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain 

belum datang, dan munculnya kerajaan kedelapan  

(17:10,11).



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

1. Mesir

2. Asyur

3. Babel

4. Media Persia

5. Yunani

6. Romawi: Kerajaan Romawi, Kepausan Romawi, “Masa tidak
ada” sebagai Paus Pius VI yang ditawan Bertier.

7. Romawi Kepausan yang luka parah namun sembuh (Wahyu
13:3)

8. Romawi kepausan modern sampai Yesus datang.



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Sepuluh tanduk (Dan 2:41-43; 7:7; Wahyu 12:3; 13:1) 

sama dengan 10 kerajaan di Eropa Barat

1. Huns

2. Anglo-Saxon

3. Frank

4. Lombardia

5. Suevi

6. Burgundians

7. Visigoth

8. Heruli (Punah)

9. Vandals (Punah)

10. Ostrogoth (Punah)



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Sepuluh tanduk juga menggambarkan 10 

kekuasaan politik yang akan muncul di akhir 

zaman untuk membantu pelacur besar.

 10 kerajaan ini akan memerintah selama 1 jam.



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Kain ungu dan kermizi melukiskan corak kerajaan (Matius 

27:28).

 Warna ungu melambangkan dosa dan pelacuran 

agama-agama murtad.

 Dihiasi dengan perhiasan.

 Anak manusia dihiasi dengan kain halus yang berkilauan 

(19:7,8).



PEREMPUAN DUDUK DI ATAS 

BINATANG

 Cawan emas berisi penipuan terhadap manusia.

 Babel yang besar adalah ibu dari wanita-wanita pelacur 

melambangkan gabungan agama rangkap tiga (tiga roh 

najis/16:13), Protestan murtad.

 Agama-agama yang tidak menerima keberadaan Tuhan akan 

masuk dalam kelompok spiritisme.

 Agama-agama kristen lainnya yang telah murtad akan masuk ke 

dalam kategori Protestan murtad yang dilambangkan dengan 

wanita-wanita pelacur.



KEMABUKAN DAN RAHASIA 

PEREMPUAN

 Wahyu 17:6-8

 Mabuk oleh darah orang-orang kudus.

 Yohanes heran, kehancuran Babel sudah diumumkan, 

tetapi Yohanes melihat seorang perempuan yang 

penuh dengan perhiasan.



KEMABUKAN DAN RAHASIA 

PEREMPUAN

Kejahatan Babel mistik:

 Merayu para raja untuk mendukungnya.

 Menganiaya penduduk dunia.

 Membuat penduduk dunia mabuk oleh peraturan

yang dibuatnya.

 Menumpahkan darah orang-orang kudus.

 Membunuh pengantin wanita, jemaat Kristus (Wahyu

12).



KEMABUKAN DAN RAHASIA 

PEREMPUAN

 Binatang ini adalah yang ada dalam ayat 3.

 Binatang bukan yang telah ada atau yang ada tapi yang akan 

muncul.

 Binatang ini di waktu lalu aktif (telah ada/Romawi Kekafiran dan 

kepausan), tetapi kemudian menghilang (namun tidak ada/Paus 

ditangkap), akan muncul (kepausan yang sembuh dari luka 

parahnya).



PEREMPUAN DUDUK DIATAS 

BINATANG

 Mesir

 Asyur

 Babel

 Media Persia

 Yunani

 Romawi: Kerajaan Romawi, Romawi Kepausan (Ada); “Masa tidak ada” 

sebagai Paus Pius VI yang ditawan Jenderal Bertier dari Perancis tahun 

1798.

 “Akan muncul” Romawi Kepausan yang sembuh dari luka parah tahun 

1929 (Wahyu 13:3)

 Kerajaan kedelapan: Romawi kepausan modern sampai Yesus datang.



PEREMPUAN DUDUK DIATAS 

BINATANG

 Persamaan kata (ayat 8):

 Pergi kepada kebinasaan = dilukai kepalanya = 
dilukai oleh pedang = menuju kepada
kebinasaan (13:3; 17:8) = kepala keenam

 Muncul dari jurang maut = lukanya sembuh = 
yang muncul = yang muncul dari jurang maut = 
kepala ketujuh

 Yang muncul atau yang tetap hidup = kepala
kedelapan



KESIMPULAN

 Pelacur besar, Babel Mistik melambangkan protestan yang murtad, 

ajarannya tidak berdasarkan firman Tuhan.

 7 tanduk melambangkan 7 kekuasaan yang selalu melawan umat-

umat Tuhan (Mesir – Roma Kepausan yang sembuh dari luka parah)

 Raja kedelapan adalah Roma Kepausan modern.

 10 tanduk melambangkan 10 kerajaan di Eropa Barat (Dan 2 dan 

7).  Ini juga melambangkan kekuasaan politik yang akan muncul 

diakhir zaman untuk mendukung Babel Besar.



KESIMPULAN

 Binatang bertanduk tujuh berkepala sepuluh 

yang ada (Roma Kekafiran dan kepausan), 

namun tidak ada (kepausan dihancurkan oleh 

Napoleon), dan muncul lagi (Roma Kepausan 

muncul kembali dengan bantuan Mussolini 

tahun 1929), dan menjadi raja ke delapan 

(Kepausan modern).



WAHYU 17
PENGHAKIMAN ATAS BABEL



TAFSIRAN TUJUH KEPALA DAN 

SEPULUH TANDUK

 Wahyu 17:8-13

 Bangsa-bangsa dan penguasa-penguasa politik
yang sudah mabuk oleh anggur percabulan
“pelacur besar” akan mendukung pelacur besar
dan mengizinkannya untuk duduk di tengah-tengah
mereka.

 Penduduk dunia heran (ayat 8) karena tadinya
binatang ini telah tiada tetapi sekarang bangkit
kembali melaksanakan kegiatannya.

 Awalnya heran, namun kemudian memberikan
dukungan sukarela kepadanya.



TAFSIRAN TUJUH KEPALA DAN 

SEPULUH TANDUK

 Tujuh kepala melukiskan penguasa-penguasa politik melalui 
siapa Setan berupaya membinasakan umat Tuhan dan 
pekerjaanNya:

1. Mesir

2. Asyur

3. Babel

4. Media Persia

5. Yunani

6. Romawi: Kerajaan Romawi, Romawi Kepausan (telah ada); 
“namun tidak ada” sebagai Paus Pius VI yang ditawan Jenderal 
Bertier dari Perancis tahun 1798.

7. “Akan muncul” Romawi Kepausan yang sembuh dari luka parah 
tahun 1929 (Wahyu 13:3).



TAFSIRAN TUJUH KEPALA DAN 

SEPULUH TANDUK

 Tujuh gunung melambangkan penguasa-penguasa politik dan 

agama. 

 Tujuh gunung ini dapat juga melambangkan kota Roma dengan 

tujuh gunungnya.

 Pada abad permulaan kekristenan, orang-orang Kristen menyebut 

kota Roma sebagai Babel.



TAFSIRAN TUJUH KEPALA DAN 

SEPULUH TANDUK

 Raja kedelapan adalah lanjutan dari raja ke tujuh 
(Kepausan yang sembuh dari luka) yang akan berkuasa 
hingga kedatangan Yesus kedua kali (Kepausan 
Modern).

 Pada waktu Yohanes menulis wahyu, Roma Kekafiran 
dan kepausan adalah raja ke enam (tanduk ke 
enam/binatang telah ada).

 Ketika Paus ditangkap (masa namun tidak ada).

 Paus muncul kembali (akan muncul lagi) ketika ia 
sembuh dari luka parahnya (Wahyu 13:3).

 Kuasa kedelapan ini akan menuju kebinasaan.



TAFSIRAN TUJUH KEPALA DAN 

SEPULUH TANDUK

 Sepuluh tanduk melukiskan angka sempurna 
yang menggambarkan semua kerajaan tanpa 
dirinci satu persatu.

 Ini bukan sepuluh kerajaan Eropa Barat yang 
terpecah menjadi sepuluh karena mereka 
belum memerintah.

 Satu jam menunjukkan saat yang singkat di 
mana setan akan menyatukan dunia melalui 
persetujuan antara organisasi agama murtad 
dan politik.



TAFSIRAN TUJUH KEPALA DAN 

SEPULUH TANDUK

 Kuasa-kuasa politik dan agama murtad ini 
memberikan dukungan penuh kepada binatang, 
pelacur besar dan raja kedelapan.

 Cara setan menyatukan dunia adalah dengan 
menggunakan tiga roh najis (Spiritisme, Politik, 
Protestan Murtad).

 Karena pintu kasihan akan tertutup, Tuhan izinkan 
persatuan sedunia ini muncul untuk sementara 
waktu, tetapi sebelum mereka menyerang, Tuhan 
campur tangan.



KEMENANGAN ANAK DOMBA

 Wahyu 17:14-15

 Dunia akan bersatu dibawah pimpinan Paus (raja 
kedelapan) untuk melawan umat-umat Tuhan.  
Inilah penganiayaan terhadap umat-umat Tuhan
oleh karena tidak mau menerima tanda binatang.  

 Anak Domba akan mengalahkan mereka dengan
kedatanganNya ke dua kali (Malapetaka ketujuh).

 Yang akan bersama-sama dengan Yesus adalah
mereka yang: terpanggil, dipilih, yang setia.

 Wahyu 2:10. 



HUKUMAN ATAS PELACUR

 Wahyu 17:16

 Sepuluh tanduk, bangsa-bangsa di dunia yang 
mendukung pelacur besar, akan membenci
pelacur besar itu.

 Ketika Kristus mengalahkan binatang, pelacur
besar, dan tanduk-tanduknya, 10 kepala
berubah haluan melawan binatang itu, karena
mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu.

 Mereka meninggalkannya menjadi sunyi dan
telanjang.



HUKUMAN ATAS PELACUR

 Pelacur besar itu akan dibinasakan tanpa menaruh belas kasihan 

oleh penguasa-penguasa yang tadinya mendukungnya.

 Tuhan memberi kuasa kepada 10 tanduk untuk menjalankan 

hukuman ilahi atas Babel karena kejahatannya.



KESIMPULAN

 Babel, pelacur besar, ibu dari pelacur-pelacur, melambangkan 

Protestan Murtad, gereja yang tidak berdasarkan Kebenaran 

Firman Tuhan.

 Binatang melambangkan kepausan.

 Tujuh Tanduk melambangkan kerajaan-kerajaan yang selalu 

menganiaya umat-umat Tuhan: Mesir, Asyur, Babel, Medo-Persia, 

Yunani, Roma (Kekafiran dan Kepausan), Roma yang sembuh dari 

luka Parah. 



KESIMPULAN

 Binatang yang ada, namun tidak ada, dan akan 
muncul kembali adalah sama dengan raja 
kedelapan yang akan memerintah dunia ini.  Ini 
adalah kepausan modern yang akan memerintah 
dunia sampai kedatangan Yesus kedua kali.

 10 kepala melambangkan 10 kerajaan di Eropa 
Barat.

 10 kepala juga melambangkan kekuasaan politik 
dan agama dunia yang akan mendukung 
kekuasaan binatang (raja kedelapan) dan pelacur 
besar yang belum memerintah dan akan 
memerintah tapi hanya untuk satu jam saja.



KESIMPULAN

 10 kepala pada akhirnya akan menarik dukungannya terhadap 

raja ke delapan dan babel pelacur besar dan menjadi alat Tuhan 

untuk menjalankan penghakimanNya ke atas binatang dan Babel 

Besar

 Tuhan akan menghancurkan binatang (raja kedelapan) dan 

pelacur besar dengan turunnya malapetaka ke tujuh.


