
12 FOUNDATION STONES – PELAJARAN 7



Seksi 1: Daniel 2

Kitab Daniel bab ke-2 mengisahkan mimpi yang mengandung
nubuatan serta artinya, dan oleh karenanya mengungkapkan secara
singkat tentang riwayat dan masa depan dunia mulai dari
pemerintahan raja Nebukadnezar hingga kedatangan Yesus yang 
kedua kalinya dan lebih banyak lagi.

Nebukadnezar mempunyai mimpi yang sangat aneh sehingga
membuat dirinya terganggu. Ketika orang-orang pintarnya tidak
mampu mengungkapkan mimpi dan artinya, maka Nebukadnezar
menjatuhkan hukuman mati bagi semua penasihatnya. Tetapi ketika
pengawal raja datang menjemput Daniel dan temantemannya, 
Daniel mengatakan bahwa dia
bisa mengungkapkan mimpi raja 
dan maknanya. Daniel dan 
teman-temannya berdoa, dan 
“rahasia itu disingkapkan kepada
Daniel dalam suatu penglihatan
malam”. (ayat 1-19)

“Di sorga ada Allah yang 
menyingkapkan rahasia-rahasia,” 
Daniel berkata kepada
Nebukadnezar, “dan Ia telah
memberitahukan kepada tuanku
raja Nebukadnezar apa yang 
akan terjadi pada hari-hari yang 
akan datang”. (ayat 28) 
Kemudian Daniel 
memberitahukan mimpi raja dan 
artinya.



Berkatalah Daniel kepada raja, 

Inilah penglihatan yang Tuanku lihat: Di depan Tuanku ada sebuah
patung! Patung itu amat besar, dan berkilau-kilauan
tetapi rupanya sangat mengerikan. Kepalanya
terbuat dari emas murni, dada dan lengannya
dari perak, pinggang dan pinggulnya dari
tembaga, pahanya dari besi dan kakinya
sebagian dari besi dan sebagian lagi dari
tanah liat. Ketika Tuanku sedang
menatapnya, sebuah batu besar terlepas
dari tebing, tanpa disentuh orang, lalu
menimpa patung itu pada kakinya yang 
dari besi dan tanah liat itu, sehingga
remuk. Pada saat itu juga seluruh
patung itu roboh dan menjadi
timbunan besi, tanah liat, tembaga, 
perak, dan emas yang telah hancur
lebur seperti debu di tempat
penebahan gandum di musim
panas. Timbunan itu beterbangan
ditiup angin, sehingga tak
meninggalkan bekas apa pun. 
Tetapi batu yang merobohkan
patung itu menjadi sebesar
gunung dan memenuhi seluruh
bumi.

Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang hamba 
akan menerangkan artinya. 
(Daniel 2:31-36)



“Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta
langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan… 
Tuankulah kepala yang dari emas itu. Sesudah tuanku akan muncul
suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku;” (ayat
37 - 39a)

Dari pelajaran sejarah kita tahu bahwa Medo – Persia (Iran) 
menaklukkan Babel pada tahun 538 S.M. 

“Kemudian satu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga … 
akan berkuasa atas seluruh bumi.” (ayat 39b) 

Sekali lagi kita ketahui dari sejarah, bahwa pada tahun 333 S.M., lebih
dari 200 tahun sesudah ramalan ini diberikan, Alexander the Great 
dan bala tentara Yunani menaklukkan kerajaan Persia. 

“Kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi
yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu; dan seperti
besi yang menghancurluluhkan semuanya.” (ayat 40) 

Roma menaklukkan Yunani, dan memerintah dengan tangan besi atas
keseluruhan benua Barat selama jangka waktu hampir 500 tahun. 

Wajarlah kalau digambarkan sebagai dua wilayah dan di zaman 
kemundurannya dibagi dua menjadi kerajaan Roma Barat dengan
ibukotanya Roma, dan kerajaan Roma Timur (nantinya disebut
kerajaan Byzantine) dengan ibukotanya Constantinople (sekarang
Istambul).

“Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah
liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti, bahwa
kerajaan itu terbagi; memang kerajaan itu juga keras seperti besi, 



sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah
liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan 
sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi
keras sebagian dan rapuh sebagian. … Mereka akan bercampur, 
tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat
bercampur dengan tanah liat.” (ayat 41 – 43) 

Sejak runtuhnya kerajaan Romawi, tidak ada satu pun kerajaan yang 
memerintah dunia yang ada pada saat itu. Sebaliknya, bermunculan
bangsa dan kerajaan kecil dengan pemerintahan yang kuat dan 
lemah. 

“Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan
suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan 
kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu
akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi
kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya.” (ayat 44) 

Batu yang digali dari gunung
menggambarkan Yesus, dan gunung
besar yang memenuhi seluruh bumi
adalah kerajaan Tuhan yang segera
akan datang ke dunia. 

Mikha 4:1-4 - Akan terjadi pada hari-
hari yang terakhir: gunung rumah
Tuhan akan berdiri tegak mengatasi
gunung-gunung dan menjulang tinggi
di atas bukit-bukit; bangsa-bangsa
akan berduyun-duyun ke sana, dan 
banyak suku bangsa akan pergi serta
berkata: ”Mari, kita naik ke gunung



Seksi 2: Masa Depan Diungkapkan

Tuhan,... supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya dan supaya
kita berjalan menempuhnya...

Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi
wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; 
mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan 
tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan
lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan
lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di 
bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak
ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang 
mengatakannya.

Ada ratusan nubuatan alkitabiah tentang peristiwa masa depan dan

kondisi dunia. Peristiwa masa depan ini memiliki ukuran
dan cakupan yang sedemikian besar, dan sifatnya
sangat penting, sehingga Alkitab memperingatkan kita
agar   

bersiap sedia untuk menghadapinya ketika itu terjadi.
Matius 24:3-8,12-14 - Ketika 
Yesus duduk di atas Bukit 
Zaitun, datanglah murid-murid-
Nya kepada-Nya untuk
bercakap-cakap sendirian
dengan Dia. Kata mereka: 
“Katakanlah kepada kami, ... 
Apakah tanda kedatangan-Mu 
dan tanda kesudahan dunia?”

Jawab Yesus kepada mereka: 
“Waspadalah supaya jangan



ada orang yang menyesatkan
kamu! Sebab banyak orang akan
datang dengan memakai nama-
Ku dan berkata: Akulah Mesias, 
dan mereka akan menyesatkan
banyak orang. Kamu akan
mendengar deru perang atau
kabar-kabar tentang perang. 
Namun berawas-awaslah
jangan kamu gelisah; sebab
semuanya itu harus terjadi, 
tetapi itu belum kesudahannya. 
Sebab bangsa akan bangkit
melawan bangsa, dan kerajaan
melawan kerajaan. Akan ada
kelaparan dan gempa bumi di 
berbagai tempat. Akan tetapi
semuanya itu barulah
permulaan penderitaan
menjelang zaman baru.

Dan karena makin
bertambahnya kedurhakaan, 
maka kasih kebanyakan orang 
akan menjadi dingin. Tetapi
orang yang bertahan sampai
pada kesudahannya akan
selamat. Dan Injil Kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh
dunia menjadi kesaksian bagi
semua bangsa, sesudah itu
barulah tiba kesudahannya.” 



Salah satu tanda yang paling penting dan final dari akhir zaman yang 
diprediksi oleh nabi adalah bangkitnya pemerintahan dunia yang 
sama sekali tak ber-Tuhan dan anti Kristus dipimpin oleh seorang
diktator yang akan dikuasai oleh Setan sendiri. 

2 Tesalonika 2:3-4 - Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan
orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari 
itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu
manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan
diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. 
Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai
Allah. 

Antikristus akan melarang serta meniadakan semua penyembahan
keagamaan tradisional, mengumumkan dirinya sebagai Allah dan 
mendesak agar dunia menyembah dirinya. Periode waktu ini dikenal
dalam Alkitab sebagai “Siksaan yang Dahsyat”. Selama waktu ini, 
Antikristus dan pemerintahannya akan secara sistematis menganiaya
mereka yang menolak untuk menyembah dia.

Matius 24:15,21 - Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri
di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel 
– para pembaca hendaklah memperhatikannya – ... Sebab pada 
masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum
pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak
akan terjadi lagi.

Wahyu 13:5 - Binatang itu diperkenankan berbicara dengan penuh
kesombongan dan hujatan. Binatang itu diperkenankan
menggunakan kuasanya selama 42 bulan.



* Kedatangan Yesus

Kristus Yang Kedua

Pada akhir Siksaan

yang Dahsyat, Yesus

akan kembali. 

Matahari dan bulan

akan menjadi gelap, 

tetapi kemudian

cahaya terang akan

terlihat di seluruh

dunia, diikuti oleh

suara terompet yang nyaring. Yesus akan terlihat oleh semua orang 

saat Dia muncul di awan-awan di langit yang dikelilingi oleh para 

malaikat. Kemudian Dia akan menyelamatkan para pengikut-Nya dari

dunia ini, dan mereka akan menerima tubuh-tubuh abadi yang baru

dan diangkat dari bumi dalam apa yang disebut Pengangkatan. 

Matius 24:29-31 - Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari

akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang

akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 

Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan 

semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak 

Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala

kekuasaan dan kemuliaan-Nya.  Dan Ia akan menyuruh keluar

malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat

bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya 

dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung

langit yang lain. 

1Tesalonika 4:16-17 - 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.

Sebuah perayaan
kemudian diadakan di 
surga, yang disebut
Perjamuan Kawin Anak 
Domba. (Salah satu gelar
untuk Yesus adalah “Anak 
Domba Allah,” (Yohanes
1:29) dan "mempelai-
Nya"  adalah semua
orang yang percaya
kepada-Nya.)  

Selama Perjamuan Kawin

ini, Yesus akan bersatu dengan orang-orang yang Dia selamatkan
dalam Pengangkatan, dan para pengikut-Nya sepanjang zaman, dan 
di Takhta Penghakiman-Nya Dia akan memberikan kepada mereka
mahkota kehidupan yang kekal.

Wahyu 19:6-9 - Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar
orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang 
hebat, katanya: "Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang 
Mahakuasa, telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan 
bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak 
Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia.” Dan 
kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang 
berkilau-kilauan dan yang putih bersih! (Lenan halus itu adalah



* Pertempuran Harmagedon

Di dataran di Israel utara, Antikristus akan mengerahkan pasukannya
untuk kampanye terakhirnya melawan bangsa-bangsa yang masih
menentangnya. Pada saat itu Yesus dan tentara-Nya yang dari surga
akan kembali ke bumi untuk menghancurkan kekuatan Antikristus
dan membebaskan mereka yang menentang tiraninya. Antikristus
dan pemimpin antek-anteknya, nabi palsu, keduanya akan
dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api, tempat hukuman. 
Setan, yang menjangkiti umat manusia sepanjang sejarah dan 
merasuki Antikristus, akan dipenjarakan di “jurang maut”.

Wahyu 16:16 - Kemudian roh jahat itu mengumpulkan raja-raja 
dunia di suatu tempat. Tempat itu dalam bahasa Ibrani disebut, 
“Harmagedon.”
Wahyu 19:11,14,16, 19-20 - Lalu aku melihat sorga terbuka: 
sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya
bernama: “Yang Setia dan Yang Benar,” Ia menghakimi dan 
berperang dengan adil. ... Dan semua pasukan yang di sorga
mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan
halus yang putih bersih. ... Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya 
tertulis suatu nama, yaitu: “Raja segala raja dan Tuan di atas segala
tuan”. … Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta

perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.) Lalu ia
berkata kepadaku: “Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang 
diundang ke perjamuan kawin Anak Domba.”  
Matius 16:27 - Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan
Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan
membalas setiap orang menurut perbuatannya.  
1Petrus 5:4 - Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu
akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 



tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan
peperangan melawan Penunggang kuda itu dan tentara-Nya. Maka
tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi
palsu ... Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api
yang menyala-nyala oleh belerang. 
Wahyu 20:1-3 - Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga
memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di 
tangannya; ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. 
Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya, lalu melemparkannya ke
dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan 
memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan
bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu. 

* Milenium

Pemulihan bumi yang rusak akibat perang akan dimulai. Yesus akan
memerintah di bumi selama 1.000 tahun. Saat ini biasa disebut
Milenium dan akan menjadi zaman keemasan yang sesungguhnya
dibandingkan dengan dunia yang mendahuluinya. Damai dan 
harmoni sebagian besar akan dipulihkan ke dunia dan permusuhan
antara hewan dan antara hewan dan manusia—akan berakhir.

Yesaya 11:4-10 - Orang miskin dihakiminya dengan adil, orang tak
berdaya dibelanya dengan jujur; orang bersalah dihukum atas
perintahnya, orang jahat ditumpasnya. Ia bertindak dengan adil dan 
setia dalam segala-galanya.  

Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di 
samping kambing. Anak sapi akan merumput bersama anak singa, 
dan anak kecil menggiring mereka. Sapi akan makan rumput
bersama beruang, anak-anaknya berbaring bersama-sama. Singa
makan jerami seperti sapi. Bahkan seorang bayi takkan cedera bila



bermain dekat ular berbisa. Di Bukit Suci Allah, tak ada yang jahat
atau merusak. Negeri akan penuh pengetahuan tentang Allah, 
seperti air memenuhi lautan. 

Jadilah hamba yang setia dan bijak

Matius 24:42-51 - Jadi, waspadalah, sebab kalian tidak tahu kapan
Tuhanmu akan datang. Ingatlah ini! Seandainya tuan rumah tahu
jam berapa di malam hari pencuri akan datang, ia tidak akan tidur, 
supaya pencuri tidak masuk ke dalam rumahnya. Sebab itu, kalian 
juga harus bersiap-siap. Karena Anak Manusia akan datang pada 
saat yang tidak kalian sangka-sangka.”

“Buktikanlah bahwa kalian masing-masing adalah hamba-Ku yang 
setia dan bijak! Kalau seorang pemilik tanah bepergian, tentu salah 
satu hambanya yang setia dan bijak akan dipercayakan tugas
khusus, yaitu memberikan makanan kepada hamba-hambanya
yang lain sesuai jadwal. Kalau tuannya tiba-tiba datang dan 
mendapati dia sedang melakukan tugasnya, tuannya akan sangat 
senang kepada hamba itu dan memberkati dia. Aku menegaskan
kepadamu: Tuannya itu akan mempercayakan seluruh harta
bendanya kepada hamba yang bijak dan setia itu.

“Tetapi kalau hamba yang ditugaskan itu jahat, dia akan berkata
dalam hatinya, ‘Tuanku masih lama pulangnya.’ Lalu dia mulai
memukuli hamba-hamba yang lain serta makan dan minum dengan
para pemabuk. Kemudian tuannya tiba-tiba pulang tanpa
pemberitahuan, pada hari dan jam yang tidak disangka-sangkanya. 
Maka tuannya akan menghukum hamba itu dengan beratnya. ”



Kita adalah pengurus dari
hidup yang diberikan oleh 
Tuhan kepada kita. 
Semoga setiap dari kita
menjalankan hidup kita
dengan tata cara yang 
mencerminkan seperti
halnya hamba yang setia
yang mematuhi instruksi
rajanya. Semoga setiap
dari kita mendengar kata-
kata ini, “Baik sekali
perbuatanmu itu, hai
hamba yang baik!” 
(Matius 25:21)
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