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“WASPADALAH, JANGAN SESAT” 
- Daniel 12:1-9 - 

Pdt. Dr. dr. Paul Choo – Sihombing 
 
LATAR BELAKANG 

• Bagian kedua dari kitab Daniel adalah tentang hal-hal masa depan terutama tentang hal-hal yang mendekati 
akhir zaman ketika Yesus akan datang kembali.  

• Bagian ini mengajarkan kita banyak hal tentang akhir zaman sebelum Yesus datang kembali.  

• Beberapa hal yang akan Anda dengar dalam perikop ini, sedikit membingungkan, sedikit sulit untuk dipahami. 
Tapi ingat Daniel menulis khusus untuk orang Israel, untuk orang Yahudi yang mengerti cukup jelas atau banyak 
hal yang tertulis di sini. 
 

 PENJABARAN PERIKOP 

• Ayat 1 “Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak 
bangsamu;” 

o Mikhael adalah malaikat perang. Ada banyak malaikat. Tuhan memiliki banyak, jutaan malaikat. Tetapi 
beberapa malaikat benar-benar malaikat teratas. Mikhael adalah salah satunya.  

o Malaikat lain yang kita kenal sebagai malaikat teratas adalah setan, lucifer. Tetapi setan memberontak 
melawan Tuhan dan menjadi roh jahat atau malaikat jahat.  

o Jadi sebenarnya setan dan Mikhael sama derajatnya, kecuali fakta bahwa setan berpaling dari Tuhan. 
Jadi jangan pernah berpikir setan dan Tuhan itu sama. Tuhan jauh di atas sana. Setan hanyalah malaikat 
yang murtad dan kita menyebutnya roh jahat. 

• Baris selanjutnya dari ayat 1 "pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu;"  
o Mikhael adalah yang istimewa, malaikat agung yang bertugas, terutama bertugas menjaga bangsa Israel. 

Dalam Daniel 10:13 tertulis bagaimana dia melindungi bangsa Israel.  

• Baris selanjutnya dari ayat 1  “dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah 
terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu.”  

o Masa kesusahan besar ini adalah ketika sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus.  
o Dalam teologi kita menyebutnya “kesengsaraan besar”, pada saat ini akan terjadi penganiayaan besar, 

terutama terhadap orang Yahudi. 

• Baris selanjutnya dari ayat 1  “Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati 
namanya tertulis dalam Kitab itu.”  

o Jadi saat ini orang-orang Yahudi benar-benar dianiaya dan hampir merasa Tuhan melupakan mereka. 
Namun Tuhan berkata, bahwa Dia tidak pernah melupakan bangsa Israel. Bangsa Israel akan selalu 
menjadi umat Tuhan karena  Tuhan selalu setia.  

o Kalimat “bangsamu akan terluput, (sejumlah besar dari mereka, tidak semua) barangsiapa yang didapati 
namanya tertulis dalam Kitab itu yakni orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Juruselamat 
pribadi mereka. 
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• Ayat 2 "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk 
mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal."  

o Dalam ayat ini adalah pertama kalinya dalam Alkitab yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa 
semua orang yang telah lama mati, dahulu kala, orang baik dan orang jahat semuanya akan bangkit dari 
kubur dan dari debu.  

o Setiap orang akan bangkit dalam tubuh mereka untuk diadili.  
o Tuhan akan membawa tubuh mereka kembali dan mereka akan bangkit untuk menghadapi 

penghakiman, baik dan buruk.  
o Yang baik akan memiliki berkat abadi dengan Tuhan dan yang jahat itu berarti mereka yang tidak pernah 

percaya pada Tuhan akan memiliki penghakiman abadi di neraka. Tapi tubuh setiap orang akan bangkit 
dari kubur. 
 

• Ayat 3 “Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak 
orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.”  

o Jadi ayat 3 mengatakan ada kelompok yang disebut orang bijak. Siapakah orang yang bijaksana?  
o Orang bijak mengetahui banyak hal penting:  

1. Dia berdosa.  
2. Tuhan sangat suci, Tuhan memiliki standar yang sangat tinggi. Namun kita adalah pendosa. Sangat 

jauh dari Tuhan.  
o Yang bijaksana tahu bahwa dia tidak pernah bisa mencapai Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Itulah 

kebijaksanaan.  
o Orang bijak berkata, “Saya perlu mempercayai Tuhan untuk membantu saya.”  
o Dan orang bijak adalah orang yang telah percaya bahwa Allah telah mengutus anak-Nya Yesus Kristus 

untuk mati bagi dosa-dosa kita. Jadi saya harap Anda bijaksana. Anda akan bersinar seperti cahaya 
cakrawala diatas langit.  
 

• Ayat 3b “Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk 
selama-lamanya.”  

o Siapakah orang-orang ini? Adapun orang bijak yakni percaya kepada Kristus. Namun kelompok lain ini 
bahkan lebih baik dari hanya sekedar bijak. Tidak hanya mereka mempercayai Kristus, mereka 
menuntun banyak orang kepada kebenaran, mereka membagikan Injil kepada banyak orang dan 
memberi tahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah mencapai Tuhan sendirian.” 

o Efesus 2:8-9 mengatakan "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan  oleh iman; itu bukan hasil 
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan 
diri."  

o Jadi kelompok ini menuntun banyak dari mereka yang menaruh harapan pada diri mereka sendiri untuk 
mencapai surga, mereka menuntunnya agar percaya kabar baik bahwa Allah mengutus Anak-Nya dosa 
manusia. Ini adalah orang-orang yang bersinar paling terang dari semuanya. 
 

• Ayat 4a "Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah Kitab itu sampai pada 
akhir zaman;" 

o Apa yang dimaksud dengan sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah Kitab itu? Seperti 
firman itu ada tapi seperti tidak jelas, disembunyikan. Seolah-olah seseorang menutup buku itu, 
memateraikannya.  

o Ini pada dasarnya memberi tahu kita, beberapa dari kata-kata ini, kita tidak dapat benar-benar 
memahaminya sampai akhir zaman. Itu berarti saat kita mendekati akhir zaman sebelum Yesus datang 
kembali, kata-kata ini menjadi sedikit lebih jelas bagi kita. 

o Beberapa dari Anda mungkin menyadari bahwa Anda belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya 
tentang kedatangan Yesus, tentang kebangkitan orang mati. Namun Anda akan lihat.  
 

• Ayat 4b “banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah.”  
o Banyak orang mencari kebenaran di masa yang sangat sulit ini. Berlari kesana kemari mencari jawaban. 

Kita semua bingung. 
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o Kalimat lain dari ayat 4b "dan kemudian pengetahuan akan bertambah."  
Menjelang akhir zaman, orang-orang mulai menyadari dunia menjadi semakin tidak karuan. Tetapi itu 
menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Anda mulai mendengar di Gereja-gereja 
berkhotbah tentang masa-masa ini. Saat para pendeta memahami hal-hal ini, saat mereka melihat dunia 
dalam kekacauan. 

• Ayat 5 “Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah 
sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana.“  

o Ketika Daniel melihat ke atas dia melihat dua orang yang dia pikir mereka adalah manusia dan mereka 
sedang berdiri di tepi sungai. 
 

• Ayat 6 “Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu: 
"Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?” 

o Kemudian dia mendengar seseorang bertanya kepada pria yang berpakaian linen seperti malaikat 
berbaju putih, "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?” Dengan kata lain, semua kekacauan ini, 
semua masalah di dunia ini, berapa lama lagi? 
 

• Ayat 7 “Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah 
demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit: "Satu masa dan dua 
masa dan setengah masa; dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan 
digenapi!” 

o Jadi dia bertanya berapa lama semua penderitaan ini? Terutama penderitaan orang-orang Yahudi, yang 
begitu dianiaya. Malaikat berkata, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku memberitahumu, aku 
bersumpah! Sejujurnya, itu satu masa dan dua masa dan setengah masa;” 

o Ini sangat sulit untuk dipahami. Tetapi dalam bahasa Ibrani, cara berbicara masa mengatakan satu 
tahun, dua masa berarti dua tahun, setengah masa. Jadi satu tahun ditambah dua tahun ditambah 
setengah tahun adalah tiga setengah tahun. Begitulah cara Ibrani akan menggunakan menjelaskan ayat 
ini.  

o Selama tiga setengah tahun ini penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi sampai 
orang-orang Yahudi hampir seperti akan musnah. Semua orang seperti akan dibunuh. Lalu pada suatu 
waktu tiba-tiba semuanya akan berubah. Jadi dengan kata lain, orang-orang Yahudi akan sangat 
menderita selama tiga setengah tahun. Itu sangat mengerikan. 
 

• Ayat 8a “Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya”  
o Daniel juga tidak mengerti, ini bicara tentang apa. Dan banyak orang Kristen selama ribuan tahun tidak 

pernah memahami hal ini. Tapi sekarang saat Anda datang ke akhir zaman, saya percaya Yesus akan 
segera datang kembali, disaat kita melihat dunia benar-benar kacau. 
 

• Ayat 8b “lalu kutanya: "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?”  
o Daniel sendiri bertanya kepada Tuhan karena diapun tidak mengerti. 

 

• Ayat 9 “Tetapi ia menjawab: "Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai 
akhir zaman.”  

o Daniel bingung akan apa yang Tuhan katakan padanya. Jadi pada akhir tiga setengah tahun, orang-orang 
Yahudi bertanya-tanya. Dan kemudian mereka membuka kitab Daniel dan mereka membaca mulai 
mengerti. Mereka akan melihat arti sebenarnya bahwa tiga setengah tahun penderitaan kita dan 
kemudian jika kita hampir musnah dari dunia, sesuatu akan terjadi.  
 

KESIMPULAN 

• Apa tujuan dari buku atau perikop ini? 
o Bagi Anda dan saya, kita tidak perlu melalui penderitaan ini. Kita bukan orang Israel yang mengalami 

penderitaan ini. Namun pekerjaan nomor satu kita sekarang bukanlah mencoba memahami semua hal 
yang sulit dipahami ini, namun memahami kabar baik yang sederhana.  
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o Salib itu sangat sederhana. Simbolnya sangat sederhana. Satu baris ke atas, satu baris ke samping. Dan 
yang perlu Anda ketahui adalah di salib itu 2.000 tahun yang lalu Yesus Anak Allah turun untuk semua 
dosa Anda, dosa masa lalu Anda, dosa sekarang, dosa masa depan Anda. Dia mengenal Anda 2.000 
tahun yang lalu, Dia menanggung segalanya. Dia tahu apa yang akan Dia lakukan. Dia adalah Tuhan. Dan 
Dia menderita untuk semua dosa Anda, membayar hukuman untuk semua dosa Anda. Dan Dia berkata 
“sudah selesai,” artinya "lunas". Barangsiapa yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa melainkan 
beroleh hidup yang kekal. 

o Anda dan saya, tidak perlu melalui seperti orang Israel, melalui masa-masa itu. Kita hanya perlu percaya 
Yesus, maka kita akan terhindar dari hal itu.  

o Dalam  Tesalonika 4:16-18. “Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat 
berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati 
dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat 
bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan 
selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan 
perkataan-perkataan ini.” Anda tidak perlu terlalu memahami Daniel, tetapi Anda harus tahu Yesus akan 
datang lagi dan apakah Anda siap? 
 

• Jadi jika Anda telah mempercayai Kristus, Anda berada di dalam Kristus, Anda telah mempercayai Dia, Anda 
dapat yakin bahwa Anda tidak perlu memahami semua hal ini, yang Anda perlukan hanyalah mengetahui bahwa 
Yesus akan datang dan Dia akan memanggil Anda. Dan apakah Anda mati pada saat Yesus datang, Anda akan 
bangkit dan bersama Tuhan. Jika Anda hidup, saat Anda masih hidup, Anda akan diangkat ke udara, ke awan. 
Dan bersama Tuhan. 
 
 
 

Jadi kitab Daniel ini memberitahu kita bahwa Yesus akan datang kembali. Apakah Anda siap? Anda 
mengatakan bagaimana harus siap? Sangat sederhana. Kabar baik mengajarkan Anda “Karena begitu besar 

kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” Anda tidak perlu memahami semua 
kitab Daniel. Namun Anda perlu memahami salib. Anda tidak perlu melalui semua penderitaan orang-orang 

Yahudi. Anda dapat dibangkitkan oleh Tuhan pada saat kedatangan-Nya. 
 

Tuhan memberkati Anda! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


