




Ketika ditawan 
di Babel, pada 
tahun pertama 
Raja Belsyazar 
berkuasa, A�ah 
memberikan mimpi 
dan penglihatan 
kepada Daniel.

“Aku melihat badai di laut 
besar dan empat hewan 
buas keluar dari air.”

“Hewan pertama seperti singa dan 
memiliki sayap burung rajawali.”

“Hewan kedua seperti 
beruang. Ada tiga tulang 

rusuk dalam mulutnya. 
Dikatakan kepadanya …”

Bangunlah, 
makanlah daging 

yang banyak!

“Hewan ketiga 
terlihat seperti 

macan tutul dengan 
empat sayap dan 
empat kepala.”

“Kepadanya diberikan 
kekuas�n untuk menguasai 

seluruh manusia.”
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“Hewan k�mpat muncul dari dalam laut ... 
terlalu mengerikan untuk digambarkan.”

“ia melahap korba�ya dengan gigi 
besi yang besar dan menghancurkan 

yang lai�ya dengan kakinya.”

“Tanduk lain yang kecil 
muncul dan mencabut 
tiga tanduk lai�ya.”

“Tanduk itu memiliki mata seperti manusia 
dan berbicara dengan sombong.”

“Seseorang seperti Anak Manusia mendekati Yang 
Lanjut Usia, dan kepada-Nya dikaruniakan kekuasn, 
kejayn, dan kekuatan atas seluruh suku bangsa”

“Kerajn-Nya tidak 
akan pernah binasa”

“Dia lebih kejam dan ganas daripada 
hewan lainya ... dan memiliki 10 tanduk.”

“Lalu, Yang Lanjut Usia 
di takhta-Nya ... berlaksa-laksa 
orang berdiri di hadapan-Nya.”

Daniel 7:7-14Daniel 7:7-142



Daniel mendekati seseorang 
yang berdiri di sana …

Apa arti dari 
penglihatan ini?

Empat hewan 
itu melambangkan 
empat raja [1] yang 

suatu s�t nanti akan 
menguasai bumi.

tapi,
pada akhirnya,

umat A�ah yang
akan memerintah

dunia untuk
selamanya.

[1] Singa bersayap yang menjaga pintu gerbang istana melambangkan Babel.
Beruang melambangkan kerajaan Media-Persia dan Tulang rusuk di mulutnya
adalah bangsa-bangsa yang telah ia taklukkan. Macan tutul melambangkan
Yunani karena Aleksander Agung dikenal mampu menaklukkan dengan cepat.
Empat kepala macan tutul adalah empat panglima Aleksander, yang membagi-
bagi kerajaannya setelah dia mati.

Kemudian, raja 
lain yang lebih 

kejam [3] akan muncul 
dan menghancurkan 

mereka bertiga. 
Dia akan menentang 
A�ah dan menyiksa 

orang-orang 
kudus-Nya.

Sepuluh tanduknya 
adalah sepuluh raja 

yang akan muncul dari 
kekaisaran tersebut.

Kekuatan itu akan 
menelan seluruh bumi  
... dan menghancurkan 
apa pun yang ada di 

hadapaya.

Makhluk k�mpat [2] 
ini adalah kekuatan dunia 

yang k�mpat ... Lebih
kejam daripada kekuatan

 yang laiya.

Umat
A�ah akan

berada dalam
kuasanya selama

tiga setengah
tahun.

[3] Antikristus yang lahir 
dari kekaisaran Romawi.

[2] Makhluk keempat yang bergigi besi 
itu melambangkan kekaisaran Romawi.

“namun, Yang Lanjut Usia akan membuka 
pengadila�ya. Dia akan merampas seluruh kekuatan 

dari raja ganas ini dan menghancurka�ya.”
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“Domba jantan itu berlaku sesuka 
hatinya dan tumbuh besar.”

[1] Lambang kerajaan gabungan
Media-Persia. Dengan kekuasaan
Persia yang semakin besar dan luas.

“Pada puncak kekuas��ya, tanduknya patah, dan di 
tempat yang sama tumbuh empat tanduk baru ... Salah satunya 

menjadi kuat dan berperang melawan bangsa israel.”

“Dia bahkan menantang 
Panglima tentara surga 

dengan menghapus 
kurban harian untuk 

A�ah dan menodai Bait 
Suci-Nya.” [3]

Berapa lama lagi 
sampai kurban harian 
untuk A	ah dipulihkan 

kembali?

Lalu, aku mendengar dua malaikat 
kudus berbicara satu sama lain.

2.300 petang 
dan pagi harus 

berlalu.

Daniel  8:1-14

Berapa
lama lagi sampai

kehancuran Bait Suci 
akan dibalaskan dan 
umat A	ah mengalami 

kemenangan?

“Dua tahun kemudian, aku mendapat 
penglihatan lain ... S kor domba jantan 
dengan dua tanduknya, yang satu tumbuh 

lebih panjang dari yang lai�ya.” [1]

“Dia menyeruduk domba jantan itu 
dan mematahkan kedua tanduknya.”

[2] Melambangkan ketangkasan dan
kekuatan pasukan Aleksander Agung.

[3] Nubuat ini digenapi ketika Antiokhos Epifanes 
menghapus kurban harian, dan mengurbankan 
seekor babi di Bait Suci. Dia juga mendirikan 
patung Yupiter di Bait Suci Yahudi.

“Sementara aku bertanya-tanya tentang 
ini, s kor kambing muncul dari barat 
dengan sangat cepat, sampai kakinya 

tidak menyentuh tanah.” [2]

Daniel  8:1-144



“Ketika aku sedang mencoba untuk 
memahami penglihatan ini, tiba-tiba ada 
seorang laki-laki ... atau setidaknya 
terlihat seperti itu ... berdiri tepat di 
depanku, lalu aku mendengar suara.”

Gabriel, 
katakan kepada 
Daniel arti dari 

mimpinya ini.

“Aku jatuh pingsan, 
tetapi dia mengangkatku 
dengan sebuah sentuhan.”

Dua tanduk domba 
jantan yang kau lihat 
itu adalah raja-raja 

dari Media dan 
Persia.

Tanduk kambing yang 
digantikan oleh empat tanduk 
yang lebih kecil berarti Yunani 
akan terpecah menjadi empat 
bagian dengan masing-masing 
rajanya, tapi tidak ada yang 

sehebat keraj�n yang 
pertama. [1]

Penglihatan itu 
tentang waktu 

murka yang 
akan datang.

“Aku sangat 
ketakutan dan 
tertelungkup 
di atas tanah.”

Kamu harus 
paham bahwa peristiwa-
peristiwa yang kau lihat 

dalam penglihatanmu, tidak 
akan terjadi sampai 

akhir zaman tiba.

[1] Setelah Aleksander Agung mati, empat
panglima perangnya masing-masing menjadi
raja atas empat wilayah Kekaisaran Yunani.
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“Menjelang akhir masa 
pemerintahan mereka, seorang

raja yang pemarah akan bangkit 
untuk melawan dengan kelicikan

dan kecerdasa�ya.”

“Kekuata�ya akan 
diperoleh dari iblis 

dan bukan dari 
dirinya sendiri.”[1]

“Aku merasa ngeri 
dengan penglihatan 

itu dan aku jatuh sakit 
selama beberapa hari.”

“Lalu, aku melakukan 
tugas-tugasku untuk 
sang Raja, tetapi aku

sangat tertekan karena 
mimpi itu dan tidak
memahami artinya.”

[3] Penggenapan tersebut benar-benar terjadi.
Penganiayaan yang dilakukan oleh Antiokhos Epifanes
berlangsung sejak 6 September, 171 SM hingga 25 
Desember, 165 SM. Setelah penyucian Bait Suci yang
dipimpin oleh Yudas Makabe, bangsa Yahudi merayakannya
sebagai hari raya terang (Hanukkah).

[1] “Penggenapan dekat” dari nubuatan ini adalah Antiokhos Epifanes
yang memiliki ciri-ciri seorang antikristus.“Penggenapan jauh” dari
nubuatan ini adalah Antikristus (Wahyu 13:1-10).

“Karena sombongnya, dia 
akan melawan Penguasa 

segala penguasa. namun, dia 
akan dihancurkan oleh 

tangan A�ah, meskipun tidak 
ada cara manusia yang bisa 

mengalahka�ya.” [2]

“Dia akan menjadi ahli menipu; 
mengalahkan banyak musuh dengan cara 
menikam mereka s t lengah dan akan 

menghancurkan mereka tanpa peringatan.”

“Lalu, dalam penglihatanmu, kamu mendengar 
tentang 2.300 petang dan pagi yang harus 

berlalu sebelum tempat kudus dipulihkan.” [3]

[3] Antiokhos mati karena kegilaan dan penyakit di
dalam perutnya. Antikristus dan para pengikutnya akan 
dikalahkan dalam perang Armagedon (Wahyu 19:11-21).

Daniel 8:23-27Daniel 8:23-276



“Pada tahun pertama Raja Darius, aku belajar
dari kitab nabi Yeremia [1] bahwa Yerusalem

akan sunyi senyap selama 70 tahun.”

“Jadi, aku memohon 
kepada Tuhan A�ah untuk 

mengakhiri masa penawanan 
kami dan memulangkan kami 

ke negeri kami sendiri.”

“Aku berpuasa dan berdoa …”

Ya Tuhan, Engkau
Mahabesar dan dahsyat. 
Engkau selalu menepati 
janji dan kasih setia-Mu 
kepada mereka yang 

mengasihi-Mu dan yang 
berpegang pada 

perintah-Mu!

Kami telah 
berdosa dan 
memberontak 

terhadap-Mu. Kami 
tidak t�t kepada 

para nabi-Mu.

Meskipun kami telah 
berdosa, jauhkan murka

dan amarah-Mu dari
Yerusalem, sesuai 

dengan belas
kasih-Mu.

Ya Tuhan,
ampunilah kami 

karena umat-Mu dan 
kota-Mu membawa 

nama-Mu.

[1] Yeremia 25:11-12, 29:10

Namun, A�ah kami
penuh belas kasih dan 

pengampunan, walaupun 
kami telah memberontak 

terhadap-Nya.

Segala kutuk 
dan sumpah yang 
tertulis dalam 

Hukum Musa sudah 
menimpa kami.

Daniel 9:1-19Daniel 9:1-19
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“Bahkan, s�t aku sedang 
berdoa, malaikat Gabriel 

terbang dengan cepat 
ke arahku pada s�t 

kurban petang.”

Daniel, aku di
sini untuk membantumu

memahami rencana A�ah.
Firman ini diberikan
ketika kamu mulai

berdoa.

Dengar 
dan cobalah 

untuk memahami 
arti penglihatan
yang kau lihat

itu.

Tuhan telah 
memerintahkan untuk 
menambah 490 lagi 
masa hukuman atas 

Yerusalem dan 
bangsamu.

Setelah itu, 
keraj�n yang 
adil dan kekal 
akan dimulai.

“itu akan menjadi 49 tahun [1] ditambah 434 tahun 
lagi dari s�t perintah ini diberikan untuk membangun 

kembali Yerusalem sampai kedatangan Mesias.” [2]

“Jalanan dan tembok Yerusalem 
akan dibangun kembali meskipun sedang 

berada pada masa-masa sulit.”

[1] 49 tahun (7 minggu x 7), dimulai dari saat Artahsasta mendeklarasikan 
akan membangun kembali Yerusalem pada tahun 455 SM. Juga termasuk 
saat Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, akhir dari masa 
pelayanan Maleakhi, dan akhir dari zaman Perjanjian Lama.

[2] 434 tahun (62 minggu x 7) sampai kedatangan Mesias 
yang pertama kali (saat Kristus masuk ke Yerusalem 
dan dielu-elukan bak seorang Raja, Matius 21:1-9).
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“Akhir zaman akan datang 
layaknya sebuah banjir. Peperangan 

akan terus berlanjut.”

“Raja ini akan membuat perjanjian 
dengan manusia selama tujuh tahun. 

Namun, setelah setengah masa, 
dia akan melan�ar janjinya dan 

menghentikan persembahan kurban 
bangsa Yahudi, dan menajiskan 

rumah A�ah.” [3]

“Namun, dalam waktu dan 
rencana A�ah, Dia akan 
menimpakan hukuman-Nya 

kepada Si Jahat.” [4]

“Setelah masa 434 tahun ini, 
Mesias akan dibunuh[1] dan 
keraj�n-Nya masih belum 

disadari ... Lalu, muncul seorang 
raja bersama pasuka�ya 
akan menghancurkan kota 

itu dan Bait Suci-nya.”[2]

[1] Penyaliban Yesus Kristus.

[2] Pada abad ke-70 M, Kaisar Titus 
menghancurkan Bait Allah di Yerusalem 
dan membunuh satu juta orang Yahudi 
sebagai penggenapan atas nubuat ini.

[3] Antikristus adalah “pengenapan jauh”
dari nubuatan ini. Dia akan melanggar
perjanjiannya dengan bangsa Yahudi
dan akan menajiskan Bait Suci dengan
mendirikan patung dirinya untuk disembah.
(Wahyu 13:14-18)

[4] Pada waktu kedatangan
Yesus Kristus yang kedua kali,
Sang Mesias menghancurkan
Antikristus dan semua
pasukannya. (Wahyu 19:11-21)

Daniel 9:26-27
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“Hanya aku sendiri yang melihat penglihatan itu, karena 
orang-orang yang bersamaku ketakutan dan bersembunyi.”

“Di sebelah sungai Tigris aku melihat seseorang yang berpakaian linen, 
dengan ikat pin�ang dari emas di pin�angnya. Wajahnya seperti 
cahaya kilat. Suaranya seperti suara keramaian orang banyak.” [1]

Pada tahun ketiga pemerintahan Raja 
Koresh, Daniel mendapat penglihatan 
lain tentang kesengsar�n besar.

“Aku berdukacita selama tiga 
min�u, tanpa daging dan an�ur 
tidak masuk ke dalam mulutku, dan 

tidak mengurapi diriku dengan minyak.”

[1] Wujud Pra-inkarnasi Yesus Kristus.

“Kekuatanku 
sirna, dan aku 

bertambah pucat 
serta lemas.”

“Namun, ada 
satu tangan yang 

mengangkatku, s�t 
tangan dan lututku 

masih gemetar.”

Daniel,
kau yang sangat

dikasihi, perhatikan
perkat�nku ini.

“Lalu, dia berbicara 
kepadaku dan aku 

jatuh pingsan.”

A��N …

Daniel 10:1-11Daniel 10:1-1110



Tapi, pemimpin dari
Persia menahanku selama
21 hari. Kemudian, Mikhael,

salah satu pemimpin
terkemuka, datang

membantuku

Aku di sini
untuk memberitahumu

tentang apa yang akan
terjadi terhadap bangsamu
pada akhir zaman. Sebab, 
pen�enapan nubuat itu

masih akan terjadi
bertahun-tahun

lagi.

Aku bingung, 
sebab apa yang 

harus Aku katakan. 
kepada Tuanku? 

Kekuatanku hilang 
dan aku sulit 

bernapas.

Lalu, dia 
menyentuhku 
lagi ... dan 

aku merasa 
kekuatanku 

pulih.

Jangan
takut, hai kamu, 
manusia yang 

dikasihi!

Daniel 10:12-21

Aku di sini untuk 
memberitahukan 

kepadamu apa yang 
tertulis dalam 

“Kitab Kebenaran.”

Kini, aku 
akan berperang 

lagi dengan 
pemimpin Persia, 
dan setelah itu 
dengan pemimpin 

Yunani.

Hanya Mikhael, 
malaikat pelindung 
bangsamu israel, 
yang akan berada 

di sana untuk 
membantuku.

Jangan
takut, Daniel.

Permohonanmu
sudah didengar dan
dijawab pada hari

pertama kamu mulai
berdoa meminta

pengertian.

Daniel 10:12-21 11



“Masih ada tiga Raja Persia 
lagi yang akan memerintah 

sebelum digantikan oleh raja 
k�mpat, yang berencana untuk 
berperang melawan Yunani.” [1]

“Aku dulu diutus untuk menguatkan 
dan membantu Raja Darius dari Media 
pada tahun pertama pemerintaha�ya. 

Sekarang, aku akan menunju�an 
kepadamu apa yang akan terjadi 

pada masa depan.”

[1] Mungkin adalah Ahasyweros 
(486–465 SM) yang melancarkan 
serbuan besar-besaran 
terhadap Yunani.

“namun, keraj��ya akan
terbagi menjadi empat wilayah

yang lebih lemah.” [2]

“Lalu, akan lahir raja yang 
hebat di Yunani. Dia akan 

memerintah atas keraj�n yang 
besar dan mampu menuntaskan 

semua rencananya. 

[2] Kerajaan Aleksander 
Agung terbagi di antara 
empat panglima perangnya.

“Beberapa tahun kemudian, sebuah aliansi akan 
terbentuk s�t raja dari Mesir menikahkan 

putrinya dengan raja dari Asyur.” [3]

“namun, ketika saudara laki-laki perempuan itu dibesarkan 
dan menjadi raja atas Mesir, dia akan membentuk pasukan 

untuk melawan Asyur dan kemudian mengalahka�ya.” [4]

[4] Saudara laki-laki Berenike, Ptolemaeus III 
Euergetes (242-222 SM) menaklukkan Asyur.

[3] Pada tahun 252 SM., Ptolemaeus II dari Mesir menikahkan putrinya Berenike kepada
Antiokhos II dari Asyur untuk menggenapi perjanjian damai antara kedua negara.

DANiEL 11:1-7DANiEL 11:1-712



“Raja Asyur akan sementara 
menginvasi Mesir, tetapi akan segera 
kembali ke negeri mereka sendiri.” [1]

[1] Raja Asyur, 
Seleukus II.

“Lalu, dengan sangat marah, raja dari Mesir akan bersatu 
melawan kekuatan besar Asyur dan berhasil mengalahka�ya.” [2]

[2] Ptolemaeus IV Filopater (223-203 SM)
meluluh-lantakkan pasukan Antiokhos III
Yang Agung.

“Dia juga akan 
memasuki tanah 

perjanjian (israel) 
dan menjarahnya.” [3]

[3] Tiga belas tahun kemudian Antiokhos 
III kembali dengan pasukan yang lebih 
besar dan mengalahkan Mesir.

“inilah rencananya untuk 
menaklu�an seluruh Mesir: 

dia akan menikahkan putrinya 
dengan raja Mesir, agar 

putrinya bisa bekerja 
untuknya dari dalam.”

“Beberapa tahun kemudian, 
raja Asyur akan kembali 

dengan pasukan yang lebih 
besar, dan bersama dengan 

bangsa-bangsa lain akan 
bergabung berperang 

melawan Mesir.”

“namun, rencana itu 
akan gagal.” [4]

[4] Antiokhos, yang merasa ditekan oleh pasukan 
Romawi, memberikan putrinya, Kleopatra, untuk 
menikahi Ptolemaeus V. Dia berharap agar langkah
ini akan membantunya menaklukkan Mesir. Namun,
Kleopatra justru memihak kepada suaminya.

Daniel 11:10-17Daniel 11:10-17 13



“Setelah itu, dia akan mengalihkan 
perhatiaya kepada kota-kota 

pesisir dan menaklu�an kota-kota 
itu. Namun, seorang panglima akan 
menghentikaya dan menyebabkan 

dia mundur dengan malu.” [1]

[1] Jenderal Lucius Scipio 
Asiaticus mengalahkan 
Antiokhos III, dan dalam 
perjalanan pulang, 
Antiokhos III terbunuh.

“Penerusnya akan mengirim 
para pemungut pajak ke 

israel, tetapi setelah beberapa 
tahun dia akan menin�al 
secara misterius. Entah itu 

di dalam peperangan 
atau kerusuhan.”[2]

[2] Seleukus IV Filopater, 
harus membebani warga di 
wilayahnya dengan pajak 
yang tinggi agar dapat 
memberi upeti bagi Roma, 
tapi dia terbunuh. Mungkin 
karena diracuni.

 “Raja-raja dari utara dan selatan 
akan bersekongkol satu sama lain 
dalam pertemuan. Mereka berusaha 

untuk menipu satu sama lain.” [4]

“Namun, hal itu tidak akan akan 
ada bedanya, karena tidak akan 
ada yang berhasil sebelum waktu 

yang sudah ditentukan A ah.”

“Selanjutnya akan muncul 
penguasa yang jahat yang 

akan mengambil alih kerajn 
dengan rayuan dan pesona.”

“Dia akan mengumpulkan bala 
tentara yang sangat kuat, tetapi ini 

hanya berlangsung singkat.” [3]

[3] Antiokhos 
Epifanes IV.

[4] Baik Ptolemaeus dari Mesir maupun 
Antiokhos, sama-sama berdusta di meja
pertemuan. Lalu, dua penguasa dari
Mesir datang untuk menggagalkan 
rencana Antiokhos.

Daniel 11:18-24Daniel 11:18-2414



“Pada s�t yang telah ditentukan,
dia sekali lagi berbelok ke selatan, tetapi 
kapal-kapal di pesisir pantai barat akan 

membuatnya mundur kembali ke negerinya.” [1]

[1] Armada Romawi dari Siprus memihak 
pada Mesir sehingga Antiokhos harus 
mundur. Karena itu, dia meluapkan 
murkanya pada Yerusalem.

“Dia akan menempatkan orang-orang 
Yahudi yang tidak saleh ... orang yang 
telah menin�alkan iman para leluhur 

mereka ... sebagai pemimpin. namun, 
orang-orang Yahudi yang saleh akan 
menjadi tan�uh dan akan melakukan 

perbuatan yang besar.” [3]

Sekarang, mari beralih kepada pen�enapan 
nubuat pada masa depan ... pada akhir zaman, dan 

pada seorang raja yang menin�ikan diri.

“Dia akan melakukan apa pun sesuai 
kehendaknya, mengaku sebagai orang 

yang lebih hebat dari semua ilah, bahkan 
menghujat A�ah di atas segala ilah 

... sampai genap waktunya.”

Daniel 11:29-36

[3] Orang Yahudi yang menerima Antiokhos, mengabdi
kepadanya. Namun, orang Yahudi yang setia kepada
Allah, akan memperoleh keberhasilan besar mereka
di bawah Yudas Makabe.

[2] Antiokhos menghancurkan Bait Suci 
dan menodai persembahan kurban orang 
Yahudi. Dia membunuh 80.000 orang, 
menawan 40.000 orang, dan menjual 
40.000 orang sebagai budak.

“Dalam murkanya, raja dari Utara 
itu akan menjarah Yerusalem 

dan menodai Bait Suci.” [2]

Daniel 11:29-36 15



“Nubuat ini disegel dan tidak akan
pernah bisa dimengerti sampai

akhir zaman, s
t transportasi dan 
pendidikan sudah sangat meningkat.”

“Lalu aku, Daniel, melihat ada dua 
orang masing-masing berada di
tepi sungai, salah satu di antara
mereka berdiri di atas sungai.”

Demi nama A�ah 
Yang Mahatin�i, yang 

hidup untuk selama-lamanya; 
kengerian ini tidak akan berakhir 

sebelum tiga setengah tahun 
lagi, setelah kekuatan dari 

umat A�ah dihancurkan.

Sekarang,
pergilah Daniel,

sebab yang sudah aku 
katakan ini tidak untuk 
dipahami sampai tiba 

akhir zaman.

“Banyak orang yang 
akan dimurnikan 

melalui pencob
n 
dan penganiay
n”

Daniel 12:4-10Daniel 12:4-1016



“Pada zaman akhir, raja dari selatan 
akan menyerangnya lagi. Pasukan

darat dan lautnya akan keluar untuk 
melindasnya dengan kekuatan mereka.”

“Dia akan menjajah berbagai 
negeri, termasuk israel, dan 
men�ulingkan pemerintahan 

bangsa-bangsa.”

“Berita dari timur dan utara 
akan menakutinya, tetapi dia akan 
menghancurka�ya dengan murka 
yang luar biasa s�t dia kembali.”

“Dia akan berhenti di antara 
Yerusalem dan lautnya, tetapi 
ketika dia di sana, waktunya 

semakin habis ... dan tidak akan 
ada yang menolongnya.”

“Pada s�t itu, pemimpin malaikat, Mikhael, 
yang melindungi bangsamu, akan berperang 
bagimu di surga melawan pasukan iblis itu.”

“Akan terjadi penderit�n yang terbesar 
dalam sejarah bangsa Yahudi, tetapi bagi 

mereka yang namanya tertulis dalam 
“Buku Kebenaran” akan bertahan.”

“Banyak dari mereka yang 
mati akan dibangkitkan ... 
Beberapa menuju hidup 

yang kekal dan beberapa 
menuju aib yang kekal.”

“Siapa yang bijak akan bercahaya
secerah matahari dan siapa yang berbalik
kepada keadilan akan berkilauan seperti

bintang-bintang untuk selamanya.”

Daniel 11:40-12:3Daniel 11:40-12:3 17



“namun, yang jahat akan 
tetap meneruskan kejahata�ya, 

dan tak satu pun dari mereka 
yang akan mengerti.”

“Hanya 
mereka yang 
mau belajar 
yang akan 

memahaminya.”

“Mulai dari kurban harian 
diambil alih dan kekejian yang 

akan menyebabkan kehancuran [1]
di tempat itu; berlangsung 

selama 1.290 hari.”

[1] Patung Antikristus berada 
di Bait Suci bangsa Yahudi.

“namun, pergilah dan 
beristirahatlah sampai 

akhir hidupmu.”

“Sebab, kamu akan 
bangkit dan menerima 

bagian milikmu.”

Diberkatilah 
mereka yang setia 

menun�u dan 
bertahan sampai 
pada hari yang 

ke 1.335! [2]

[2] Rentang waktu 45 hari ini
adalah masa transisi dari
masalah-masalah ini menuju
kerajaan milenium Kristus.

Daniel 12:10-13Daniel 12:10-1318














