
      esus terlihat sedih ketika Ia memasuki pelataran Bait 
Suci dan melihat keributan yang terjadi. Di setiap tangan, Ia 
melihat kandang-kandang berisi hewan korban dan mendengar 
para pedagang berteriak dan melakukan tawar menawar dengan 
para pendatang untuk harga yang tertinggi. Dengkuran burung 
merpati, embikan domba dan suara sapi jantan bercampur 
dengan bau seperti tempat peternakan, menjadikan suasana 
sangat kacau. Kegaduhan seperti ini tidak pernah ada dalam 

rencana Tuhan. Ketika Salomo membangun 
Bait Suci yang pertama di Yerusalem, ada 
suatu rasa hormat terhadap rumah Tuhan 
sehingga bahkan suara sebuah palupun 
tidak terdengar selama pembangunannya. 
Semua batu dan kayu telah dipotong di 
tempat lain, kemudian dibawa ke Bait Suci 
dan dipasang dalam keheningan (1 Raja-
Raja 6 : 7). Yesus menemukan segenggam 
tali yang biasanya digunakan untuk 
mengendalikan domba dan mengikatnya 
menjadi sebuah cambuk kecil. Kemudian 
Anak Allah berseru dengan nyaring 
bagaikan suara terompet : "Ambil 
semuanya ini dari sini, jangan kamu 
membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat 
berjualan." (Yohanes 2 : 16). "Ada tertulis: 
Rumah-Ku akan disebut rumah doa. 
Tetapi kamu menjadikannya sarang 
penyamun." (Matius 21 : 13). Berjalan dari 
satu kios ke kios yang lain, Ia kemudian 

melepaskan hewan-hewan itu dan 
mengjungkirbalikkan meja-meja penukaran uang. Merasakan 
bahwa kehadiran Yang Maha  Kuasa ada di tempat itu, para 
pedagang yang ketakutan berlari keluar dari pelataran Bait Suci 
tanpa menoleh ke belakang lagi. Lebih dari segalanya, Yesus 
ingin manusia memiliki sebuah konsep yang jelas tentang kasih 
dan kesucian Allah Bapa-Nya di sorga. Inilah alasan mengapa 
hati-Nya sangat sedih melihat Bait Suci berubah menjadi sebuah 
pasar loak. Bertahun-tahun sebelumnya, nabi Daniel telah 
menubuatkan akan tibanya suatu waktu dimana Bait Suci akan 
dicemari, kebenaran Allah akan diputarbalikkan, dan umat-Nya 
akan dianiaya. Dan sekali lagi, Tuhan akan datang untuk 
membersihkan Bait Suci-Nya.

Membersihkan Bait Suci

Alkisah . . .
Yohanes 2:13-17

Pelajaran
Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.

 1.  Daniel mendapatkan sebuah penglihatan yang menakjubkan 
dimana ia melihat seekor domba jantan dengan dua tanduk 
(Daniel 8:1-4). Siapakah yang dilambangkan oleh domba jantan 
ini?

  Daniel 8:20 “Domba jantan yang kaulihat itu, dengan kedua tanduknya, 
ialah raja-raja orang __________ dan __________.”

  2.  Kemudian Daniel melihat seekor kambing dengan tanduk 
besar di antara kedua matanya. Apakah artinya ini?

  Daniel 8:21, 22 “Domba jantan yang kaulihat itu, dengan kedua 
tanduknya, ialah raja-raja orang __________ dan __________.”

CATATAN: Kambing jantan melambangkan Yunani dan tanduk besar merupakan 
sebuah simbol pemimpinnya yang pertama, Aleksander yang Agung. Empat 
tanduk melambangkan empat jenderal yang mengambil alih bagian dari kerajaan 
itu setelah Aleksander meninggal dunia.

 3.  Kemudian sebuah tanduk kecil tumbuh dari salah satu dari 
empat tanduk itu. Kekuasaan apakah yang dilambangkan oleh 
“tanduk kecil” ini?

  Kisah Para Rasul 18:2 “...kaisar Klaudius [Caesar] telah 
memerintahkan, supaya semua orang Yahudi meninggalkan __________.

CATATAN: “Tanduk kecil” yang menganiaya umat Tuhan, menginjak-injak 
kesucian Bait Suci, dan berdiri menentang Yesus, melambangkan Romawi – baik 
Romawi kafir maupun Kepausan Romawi. Romawi adalah satu-satunya kuasa 
setelah Yunani dan menjadi sangat besar.

 4.  Daniel diberitahu bahwa tanduk kecil ini akan mencemari Bait 
Suci. Berapa lamakah hal itu akan berlangsung hingga Bait Suci 
dibersihkan?

  Daniel 8:14 "Sampai lewat __________ ribu ___________ ratus 
petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan 
yang wajar."

CATATAN: Periode 2,300 hari ini merupakan nubuatan terpanjang di dalam 
Alkitab, tetapi waktu dimulainya akan tidak diberitahukan hingga pada pasal 
berikutnya – dalam Daniel 9:25 .

 5.  Bagaimana tanggapan Daniel ketika ia melihat kuasa tanduk 
kecil itu menganiaya umat Tuhan dan mengaburkan kebenaran? 

  Daniel 8:27 “Maka aku, Daniel, lelah dan ___________ __________ 
beberapa .

CATATAN: Daniel merasakan kesedihan yang mendalam karena melihat apa yang 
akan terjadi terhadap umat Tuhan sehingga ia pingsan dan jatuh sakit selama 
beberapa waktu. Namun pada awalnya, Daniel maupun teman-temannya tidak 
memahami penglihatan tentang 2,300 hari ini. 

 
 6.  Pada pasal berikutnya, malaikat menjelaskan nubuatan itu 

secara rinci. Berapa lamakah periode waktu yang tadinya belum 
diberitahukan dalam penglihatan itu?

  Daniel 9:24 “___________ __________ __________ __________ 
masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, ...
untuk menggenapkan penglihatan dan nabi...”

CATATAN: Beberapa tahun setelah penglihatan Daniel tentang 2,300 hari 
tersebut, seorang malaikat dari sorga terbang ke sisinya untuk membantunya 
mengerti nubuatan itu. Malaikat itu juga memperluas penglihatan itu dengan 
memasukkan 70 pekan nubuatan yang “telah ditetapkan atas,” atau ditentukan 
kepada, orang Yahudi dan kota Yerusalem. Tuhan sedang memberikan kepada 
bangsa pilihan-Nya sebuah kesempatan lain – suatu kesempatan selama 490 
tahun untuk mencapai tujuan mereka dalam memperkenalkan Mesias kepada 
dunia (Daniel 9:23, 24).

 7.  Kapankah waktu dimulainya nubuatan 2,300 hari dan 70 
pekan itu?

  Daniel 9:25 “Maka ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu 
keluar, yakni bahwa Yerusalem akan __________ dan dibangun 
__________, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang 
raja, ada tujuh kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali tujuh masa 
lamanya...”

CATATAN: Malaikat memberitahu Daniel untuk mulai menghitung nubuatan 
2,300 hari dan 70 pekan sejak dikeluarkannya dekrit untuk memulihkan dan 
membangun kembali kota Yerusalem. Umat Tuhan sedang berada dalam 
tawanan kerajaan Persia pada waktu itu. Dekrit tersebut dikeluarkan pada 
tahun ketujuh pemerintahan Raja Artahsasta, yang mulai memerintah pada 
tahun 464 SM (Ezra 7:7). Dekrit Artahsasta pada tahun 457 SM merupakan 
satu-satunya dekrit yang secara khusus menyebutkan tentang pemulihan dan 
pembangunan kembali kota Yerusalem. 

 8.  Malaikat itu berkata bahwa jika Anda menghitung 69 pekan 
sejak 457 SM, Anda akan menemukan Mesias. Apakah ini 
benar-benar terjadi?

  Kisah Para Rasul 10:37, 38 “Kamu tahu ...sesudah baptisan yang 
diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana 
Allah __________ Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa … ”

CATATAN: Ya, ini terjadi. Di sinilah suatu keajaiban yang luar biasa. Ratusan 
tahun sebelum Yesus diurapi oleh Roh Kudus, peristiwa ini sudah diramalkan 
dalam nubuatan! “Mesias” adalah kata bahasa Ibrani yang berarti “diurapi,” dan 
kata “Kristus” dalam bahasa Yunani juga memiliki arti yang sama. Lukas 3:21, 22 
mengatakan bahwa pengurapan istimewa oleh Roh Kudus ini terjadi pada waktu 
Yesus dibaptis. Sekarang, inilah kuncinya. Dalam nubuatan Alkitab, satu hari 
nubuatan sama dengan satu tahun yang sesungguhnya (Bilangan 14:34; Yehezkiel 
4:6; Lukas 13:32). Dengan menambahkan 69 pekan, atau 483 hari nubuatan (69 
x 7= 483) kepada tahun 457 SM, akan membawa kita ke tahun 27 M..
    483 tahun 
  + 457 tahun dimulainya 
            26 Masehi
   +   1 tahun untuk tahun 1 Sebelum Masehi – tahun 1 Masehi  

  (tidak ada tahun nol) 
           27 Masehi
Yesus memulai pelayanan-Nya sebagai Mesias setelah pembaptisan-Nya pada 
tahun 27 M, tepat 483 tahun setelah dikeluarkannya dekrit pada tahun 457 
SM. Inilah alasan mengapa setelah dibaptis, Yesus mulai berkhotbah, bahwa 
"Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan 
percayalah kepada Injil!" (Markus 1:15). Ia sebenarnya sedang berbicara tentang 
nubuatan waktu yang terdapat di dalam Daniel 9:25.
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 9.  Apakah yang terjadi berikutnya dalam nubuatan itu?
  Daniel 9:26, 27 “Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan 

__________ seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya 
apa-apa. ...Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi 
banyak orang selama satu kali tujuh masa. Pada __________ tujuh 
masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban 
santapan..."

CATATAN: Nubuatan itu selanjutnya menubuatkan bahwa Yesus akan 
“disingkirkan,” atau disalibkan, di pertengahan dari pekan terakhir dalam 
nubuatan 70 pekan tersebut. Dengan menghitung masa tiga setengah tahun 
sejak Ia diurapi pada musim gugur tahun 27 M akan membawa kita kepada 
musim semi pada tahun 31 M, yang secara tepat merupakan tahun dimana 
Yesus disalibkan. Pada saat Ia mati, tabir Bait Suci terbelah menjadi dua dari 
atas ke bawah (Matius 27:50, 51), menandakan bahwa Yesus telah 
menghentikan sistem upacara pengorbanan melalui kematian-Nya sebagai Anak 
Domba Allah. Mari kita lihat garis waktu berikut:

10.  Yesus memberitahu murid-murid-Nya agar pertama-tama 
berkhotbah pada kelompok orang yang mana?

  Matius 10:5, 6 “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain 
...melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat 
__________.”

CATATAN: Yesus mendesak agar murid-murid-Nya pertama-tama pergi 
berkhotbah kepada orang Yahudi, karena mereka masih memiliki sisa tiga 
setengah tahun terakhir dari kesempatan selama 490 tahun untuk menerima dan 
memberitakan Mesias. Nubuatan dalam Daniel 9:27 berkata bahwa Yesus akan 
meneguhkan perjanjian itu, atau rencana besar keselamatan, kepada banyak 
orang untuk satu pekan nubuatan (tujuh tahun yang sesungguhnya). Tetapi 
Yesus disalibkan di tengah-tengah pekan terakhir yang ditetapkan bagi bangsa 
pilihan-Nya, jadi bagaimana Ia dapat meneguhkan perjanjian itu kepada mereka 
setelah kematian-Nya? Jawabannya ditemukan dalam Ibrani 2:3: “Bagaimanakah 
kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang 
mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, 
kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai.” Murid-murid Yesus berkhotbah 
kepada orang Yahudi selama tiga setengah tahun terakhir, sampai bangsa itu 
secara resmi menolak pekabaran injil pada tahun 34 M ketika Stefanus, seorang 
diaken yang benar, dilempari batu di depan umum. (Lihat Suplemen berjudul 
“Pekan yang Mengambang.”)

11.  Apa peringatan yang Yesus berikan kepada umat pilihanNya?
  Matius 21:43 “Kerajaan Allah akan ___________ dari padamu dan 

akan diberikan kepada suatu ___________ yang akan menghasilkan 
buah Kerajaan itu.”

CATATAN: Dengan sangat jelas, Yesus menyatakan bahwa status istimewa 
bangsa Yahudi akan dicabut jika mereka terus-menerus menolak Mesias..

12.  Jadi siapakah “bangsa” lain yang dikatakan oleh Yesus dalam 
Matius 21 : 43, yang akan menjadi umat pilihan-Nya?

  Galatia 3:29 “Dan jikalau kamu adalah _______ _______, maka 

kamu juga adalah keturunan Abraham dan _____ menerima janji Allah.”
  Roma 2:28, 29 “Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah 

Yahudi, ...Tetapi orang __________ sejati ialah dia yang __________ 
__________ keyahudiannya...”

CATATAN: Sejak tahun 34 M, ketika Stefanus dilempari batu (Kisah Para Rasul 
7:58, 59), bangsa Yahudi tidak lagi menjadi satu-satunya bangsa pilihan Tuhan. 
Karena mereka terus-menerus menolak rencana Tuhan bagi mereka, maka bangsa 
Israel tidak lagi menjadi fokus utama dari nubuatan akhir zaman. Sekarang, semua 
orang yang menerima Yesus adalah umat pilihan-Nya, dan janji-janji yang Tuhan 
berikan kepada umat Israel yang sesungguhnya sekarang juga berlaku untuk umat 
Israel rohani (Roma 9:6-8).)

13.  Menurut malaikat yang berbicara kepada Daniel, apa yang 
akan terjadi pada akhir dari 2,300 tahun?

  Daniel 8:14 "Maka ia menjawab: “Sampai lewat dua ribu tiga ratus 
petang dan pagi, lalu __________ ___________ itu akan 
__________...”

CATATAN: Pada tahun 34 M, tersisa 1,810 tahun dari keseluruhan nubuatan 
2,300 hari. (Perhatlkan penanggalannya pada diagram di bawah ini.) Dengan 
menambahkan 1,810 tahun ke tahun 34 M akan membawa kita ke musim gugur 
tahun 1844. Malaikat itu berkata bahwa pada waktu itu, Bait Suci sorgawi akan 
dipulihkan. (Bait Suci di bumi telah dimusnahkan pada tahun 70  M.) Yesus, 
Imam Besar kita di sorga (Ibrani 4:14-16; 8:1-5), mulai memindahkan catatan-
catatan dosa dari Bait Suci sorgawi (Wahyu 20 : 12; Kisah Para Rasul 3 : 19-21) 
pada tahun 1844. Tahap pertama penghakiman ini disebut Penghakiman Pra-
Kedatangan, karena berlangsung sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali..

14.  Kasus siapakah yang diperiksa dalam Penghakiman Pra-
Kedatangan ini?

  1 Petrus 4:17 “Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, 
dan pada _______ _______ sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.”

CATATAN: Tahap pertama penghakiman hanya mempertimbangkan mereka 
yang mengaku sebagai anak-anak Allah.

15.  Apakah yang akan diperiksa pada tahap pertama penghakiman 
ini?

  A. Wahyu 20:12 “Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan 
mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam __________-
__________ itu.”

  B. Ecclesiastes 12:14 “Karena Allah akan membawa setiap 
___________ ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang 
__________, entah itu baik, entah itu jahat.”

  C. James 2:12 “...orang-orang yang akan dihakimi oleh __________ 
yang __________ orang.”

CATATAN: Bukti yang digunakan dalam penghakiman itu bersumber dari kitab-
kitab yang disimpan di sorga, yang berisi semua rincian hidup seseorang. (Lihat 
juga Mazmur 56:8.) Sepuluh Perintah Allah, hukum Allah, adalah tolok ukur-
Nya dalam penghakiman itu (Wahyu 22:14).

16.  Apakah Tuhan menjadi pendakwa saya di dalam penghakiman itu?
  Wahyu 12:9, 10 “Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut __________ 

atau Satan, ....dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, ...telah 
dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang __________ 
mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.”

CATATAN: Tidak! Setan adalah pendakwa Anda satu-satunya. Sayangnya, banyak orang 
Kristen berpikir bahwa Yesus berusaha meyakinkan Allah Bapa untuk mengampuni kita 
dalam penghakiman tersebut, tetapi Yesus berkata, “Sebab Bapa sendiri mengasihi 
kamu.” (Yohanes 16:27).

17.  Haruskah saya berdiri sendiri di dalam penghakiman pra-
kedatangan itu?

 A. Yesus adalah pembela kita (1 Yohanes 2:1).
 B. Yesus adalah hakim kita (Yohanes 5:22).
 C. Yesus adalah saksi kita yang setia dan benar (Wahyu 3:14).

CATATAN: Syukurlah, tidak. Di dalam penghakiman itu, Yesus adalah pembela, hakim 
dan saksi bagi orang Kristen. Jika Anda hidup bagi Yesus, Anda tidak akan kalah (Roma 
8:1; Kolose 1:12-14)!

Tanggapan Anda
Jika Yesus adalah pembela Anda di dalam penghakiman, Ia berjanji akan memenangkan 
perkara Anda. Maukah Anda menyerahkan hidup Anda kepada-Nya hari ini?
JAWABAN: _______________

Suplemen
Bagian ini menyediakan informasi tambahan untuk pembelajaran lebih lanjut..

Pekan yang Mengambang
 Beberapa orang yang mempelajari Alkitab memisahkan pekan terakhir (atau tujuh tahun 
sesungguhnya) dari nubuatan 490 tahun yang diberikan di dalam kitab Daniel dan 
membawa aplikasinya kepada pekerjaan Antikristus pada akhir zaman dan 7 tahun kesesakan. 
Tidak ada dukungan Alkitab untuk pandangan ini. Mari kita tinjau kembali beberapa fakta:
 A.  Nubuatan 490 tahun merupakan suatu periode waktu yang berkesinambungan, 

seperti halnya pembuangan umat Tuhan selama 70 tahun yang disebutkan dalam 
Daniel 9:2.

 B.  Permulaan dari 7 tahun nubuatan yang terakhir adalah pembaptisan Yesus (tahun 27 
M). Inilah mengapa Ia mulai berkhotbah, “Waktunya telah genap.” (Markus 1:15).

 C.  Pada saat kematian-Nya di kayu salib, di musim semi tahun 31 M, Yesus berseru, 
“Sudah selesai.” Di sini, Sang Juru Selamat dengan jelas menunjuk kepada nubuatan 
akan kematian-Nya yang terdapat dalam Daniel pasal 9, yaitu sebagai berikut:

   1.  “Mesias” akan “disingkirkan”, atau disalibkan (ayat 26).
   2.  Ia akan “menghentikan korban sembelihan dan korban santapan” dengan cara 

mati bagi umat manusia sebagai Anak Domba Allah yang sejati (ayat 27; 1 
Korintus 5:7; 15:3)..

   3.  Ia akan “menghapus kesalahan” (ayat 24).
Kedatangan-Nya sebagai Mesias yang dinubuatkan, tepat pada waktunya, membuktikan 
bahwa semua waktu dari nubuatan 490 tahun dan 2.300 tahun adalah sempurna dan 
lengkap.
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