Daniel
(1)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Tema
Minggu kemarin ada konser BTS di NewYork,
Amerika Serikat. Banyak orang menginap di
depan lapangan konser untuk secepatnya masuk, transpostasi umumpun juga diperpanjang
waktunya hingga selesai konser. Bukan hanya

Membuat orang asing
Memuji Allah
Bacaan Minggu

Daniel 1~3

BTS, juga ada banyak idola Korea yang terkenal
di seluruh dunia. Banyak orang ingin belajar
bahasa Korea untuk mengerti lirik lagu mereka.
Sebagian besar orang baru tahu tentang negara
Korea sebab idola-idola itu. Bahkan mereka
menjadi merindukan dan mencintai negara
Korea. Seorang idola yang terkenal dunia membarui pikiran-pikiran tentang negara Korea.
Demikian juga Tuhan dipuji oleh raja besar
negara asing sebab seorang umat-Nya. Orangorang yang tidak mengenal Allahpun akan
memuji dan menyembah Tuhan sebab anda
berjalan bersama dengan Tuhan.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Membuat orang asing memuji Allah - Daniel (1)

Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Tuhan menyerahkan Yoyakim dan Yerusalem ke dalam tangan
Nebukadnezar. Dia membawa perkakas-perkasa di rumah Allah dan banyak orang ke Babel. Daniel, Hananya, Misael dan
Azarya juga pindah ke Babel pada saat itu. Kemudian mereka dipilih untuk bekerja dalam istana raja. Mereka harus dididik
selama 3 tahun. Tetapi mereka berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur
yang biasa diminum raja. Mereka menjadi istimewa di mata orang-orang sejak itu. Daniel memberitahukan makna mimpi
kepada raja. Sadrakh, Mesakh dan Abednego tidak menyembah patung emas di dataran Dura sekalipun dipaksakan.
Akhirnya Nebukadnezar, raja Babel, memuji Tuhan sebab mereka, Daniel dan teman-teman.

Message Minggu

Roma 15:8~13

Ada lagu tentara Korea berjudul "Pria sejati."
Maksudnya pria yang menetapkan negara untuk
orang tua dan saudara-saudari itulah pria sejati.
Tetapi sekalipun dirinya menyani lagu demikian
itu, jika orang-orang lain tidak setujui, dia bukan
pria sejati. Allah juga demikian itu. Semua orang
percaya mengakui Tuhanlah Allah yang Mahakuasa dan Mahaesa. Namun jika orang-orang
tidak mengenal Allahpun mengaku sama seperti
kita, sesungguhnya Ia menjadi Allah sejati. Di
dalam Alkitab, telah dituliskan peristiwa-peristiwa
demikian.
Aku akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa
Rasul Paulus menulis lagu-lagu Daud dari Perjanjian Lama di dalam surat Roma. Daud sendiri
telah memujian, menyembah Tuhan dan
mengaku bahwa bangsa-bangsa juga akan
memuliakan nama-Nya dan akan bersukacita
dengan umat-Nya. Kenapa Paulus mengambil
kalimat ini dari Perjanjian Lama? Supaya membuktikan hal itu sudah dilaksanakan melalui memberitakan Injil ke seluruh daerah Roma. Tuhan
yang penuh rahmat itu sudah menjanjikan keselamatan kepada bangsa-bangsa di luar bangsa
Yahudi. Sehigga semua orang percaya dan orang
yang belum mengenal Allahpun harus memuji
Tuhan dan bersukacita bersama-sama dengan
orang percaya sambil memuji Allah.
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Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang
mengatasi segala allah
Di dalam kitab Daniel, ada beberapa peristiwa
yang orang asing memuji Allah. Salah satunya
Nebukadnezar, raja Babel. Kerajaan Babel berperang dengan negara-negara daerah timur
dekat dan menjadi kerajaan besar. Suatu hari,
Nebukadnezar melihat penglihatan dalam mimpi.
Tetapi dia tidak tahu apa mimpi itu. Semua ahli
jampi, ahli sihir tidak menjelaskan itu. Tetapi
Daniel memberitahukan dan menjelaskan maknanya melalui diinspirasikan oleh Tuhan. Akhirnya Nebukadnezar berkata ""Allahmu itu Allah
yang mengatasi segala allah dan berkuasa atas
segala raja."(2:47). Ketika Sadrakh, Mesakh dan
Abednego dicampakkan ke dalam perapian dan
keluar dari sana dengan selamat, raja Babel
sekali lagi mengaku demikian "Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego!"(3:28).
Betul Nebukadnezar melihat kuasa Tuhan dan
memuji-Nya sebab perbuatan orang-orang yang
percaya Allah.
Allah sendiri layak dipuji dan layak disembah oleh
segala manusia. Tetapi itu melalui hidup dan
perbuatan orang percaya. Hari ini hiduplah sesuai
dengan kehendak Tuhan supaya orang-orang
sekitar anda memuji nama Allah.

Catatan Minggu

Rencana hidup secara Rohani

Langkah-langkah merenungkan
Firman Tuhan dengan buku ini

Minggu

1. Berdoa
Supaya mendengar suara Tuhan dan
taat kepada bimbingan Tuhan.
2. Membaca
Secara total, kemudian baca
untuk memahami lebih dalam.

Senin
ulang

3. Membuat kesimpulan
dengan pertanyaan untuk ringkasan, tulis di
bagian yang kosong.

Selasa

4. Menulis
tentang pengajaran Tuhan, Yesus, Roh
Kudus, dunia dan manusia dari bacaan,
juga menulis perintah yang wajib dilakukan atau dilarang dan janji Tuhan.

Rabu

5. Cek
poin praktek, kemudian menulis tentang
rencana yang akan dilakukan dalam sehari
lebih detail.

6. Berdoa
dengan pengakuan rencana praktek.

Kamis

Jumat

Sabtu
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Minggu

Daniel berketetapan
untuk tidak menajiskan dirinya
Daniel 1:1~21

1

Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, raja
Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. 2 Tuhan menyerahkan Yoyakim, raja Yehuda,
dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya; perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam
perbendaharaan dewanya. 3 Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel, yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, 4 yakni
orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami
berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu,
yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan
dan bahasa orang Kasdim. 5 Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan
raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun, dan
sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. 6 Di antara mereka itu ada juga beberapa orang
Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azarya. 7 Pemimpin pegawai istana itu memberi
nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael
dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya Abednego. 8 Daniel berketetapan untuk tidak
menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja;
dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. 9
Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu;
10
tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel: "Aku takut, kalau-kalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu
kelihatan kurang sehat dari pada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga
karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." 11 Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya,
Misael dan Azarya: 12 "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama sepuluh hari
dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum; 13 sesudah itu
bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." 14
Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama
sepuluh hari. 15 Setelah lewat sepuluh hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka
kelihatan lebih gemuk dari pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. 16
Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka
minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. 17 Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel
juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. 18 Setelah lewat
waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah
mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. 19 Raja bercakap-cakap
dengan mereka; dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel,
Hananya, Misael dan Azarya; maka bekerjalah mereka itu pada raja. 20 Dalam tiap-tiap hal yang
memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya
bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas dari pada semua orang berilmu dan semua ahli jampi
di seluruh kerajaannya. 21 Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh.
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Siapa Daniel dan teman-teman?

2. Mereka berketetapan dan melakukan untuk
apa?
Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Daniel, Hananya, Misael dan Azarya ditangkap dan dipindah ke Babel. Di sana mereka dipilih untuk bekerja dalam istana raja dan
dididik oleh Aspenas, kepala istana Babel.
Tetapi Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan
santapan dan miniman raja. Sehingga mereka
memohon akan makan hanya sayur kepada
Aspenas. Setelah mencoba selama 10 hari,
perawakan mereka lebih baik dan mereka
kelihatan lebih gemuk dari pada semua orang
muda yang telah makan dari santapan raja.
Jadi mereka diijinkan makan sayur. Tuhan
memberikan pengetahuan dan kepandaian
kepada mereka. Dalam tiap-tiap hal mereka
memerlukan kebijaksanaan dan pengertian,
mereka 10 kali lebih cerdas dari pada semua
orang berilmu dan semua ahli jampi. Rajapun
juga tahu itu.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan
dirinya dengan santapan raja... (8)
Dalam Santapan raja termasuk daging yang
dipersembahkan kepada berhala dan dagingdaging haram seperti daging babi. Daniel dan
teman-temannya memohon tidak makan itu.
Mereka usahakan hidup sebagai orang diipilih
oleh Allah sekalipun diam di negara asing.
Praktek Berketetapan untuk tidak menajiskan diri di hadapan Tuhan
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Senin

Raja Nebukadnezar
hatinya menjadi gelisah
Daniel 2:1~13

1

Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar
bermimpilah Nebukadnezar; karena itu hatinya gelisah dan ia
tidak dapat tidur. 2 Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang
berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para Kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu; maka datanglah
mereka dan berdiri di hadapan raja. 3 Kata raja kepada mereka:
"Aku bermimpi, dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui
mimpi itu." 4 Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja (dalam
bahasa Aram): "Ya raja, kekallah hidupmu! Ceriterakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." 5 Tetapi raja menjawab para Kasdim itu:
"Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu
akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan
menjadi timbunan puing; 6 tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima
hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar dari
padaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu
dengan maknanya!" 7 Mereka menjawab pula: "Silakan tuanku
raja menceriterakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini,
maka kami akan memberitahukan maknanya." 8 Jawab raja:
"Aku tahu benar-benar, bahwa kamu mencoba mengulur-ulur
waktu, karena kamu melihat, bahwa aku telah mengambil keputusan, 9 yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku
mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama; dan aku
tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku
hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh
sebab itu ceriterakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu,
bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku."
10
Para Kasdim itu menjawab raja: "Tidak ada seorangpun di
muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja! Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun
agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian
dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang
Kasdim. 11 Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan
tidak ada seorangpun yang dapat memberitahukannya kepada
tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara
manusia." 12 Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena
hal itu, lalu dititahkannyalah untuk melenyapkan semua orang
bijaksana di Babel. 13 Ketika titah dikeluarkan supaya orangorang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannyapun
terancam akan dibunuh.

6

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa yang Nebukadnezar pesan kepada
orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan
para Kasdim?
2. Bagaimana mereka menjawab?
Pada tahun yang kedua pemerintahan
Nebukadnezar, dia bermimpi dan hatinya gelisah. Namun tidak tahu mimpi apa. Orangorang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para
Kasdim berkata "Ceriterakanlah mimpi itu,
maka kami akan memberitahukan maknanya."
Tetapi raja berkata "Jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya,
maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah
-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan
puing". Mereka menjawab "Tidak ada
seorangpun yang dapat memberitahukannya
kepada tuanku, selain dewa-dewa." Akhirnya
raja menjadi murka dan dititahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel.
tidak ada seorangpun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja... (11)
Manusia di dalam jasmani mendapat informasi
dengan 5 indra. Betul, pesan Nebukadnezar
yang memberitahukan mimpi dan makna itu hal
yang di luar 5 indra. Hanya Allah saja bisa
menjawab tentang itu. Tuhan telah memberitahukan tentang itu kepada raja melalui mulut
orang bijaksana di Babel.

Praktek Mengaku yang semua persoalan diselesaikan hanya dalam Tuhan
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Selasa

Tuhan menyingkapkan yang tidak
terduga dan yang tersembunyi
Daniel 2:14~28

14

Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariokh, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu, 15 katanya kepada Ariokh, pembesar raja itu: "Mengapa titah
yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariokh memberitahukan
hal itu kepada Daniel. 16 Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. 17
Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya,
Misael dan Azarya, teman-temannya, 18 dengan maksud supaya mereka
memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu,
supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang
-orang bijaksana yang lain di Babel. 19 Maka rahasia itu disingkapkan kepada
Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta
langit. 20 Berkatalah Daniel: "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan kekuatan! 21 Dia
mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia
memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang
yang berpengertian; 22 Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang
ada pada-Nya. 23 Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau,
sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah
memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu:
Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja." 24
Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariokh yang telah ditugaskan raja untuk
melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel; maka pergilah ia serta berkata
kepadanya, demikian: "Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kaulenyapkan! Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan
kepada raja makna itu!" 25 Ariokh segera membawa Daniel menghadap raja
serta berkata kepada raja demikian: "Aku telah mendapat seorang dari antara
orang-orang buangan dari Yehuda, yang dapat memberitahukan makna itu
kepada raja." 26 Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar:
"Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat
itu dengan maknanya juga?" 27 Daniel menjawab, katanya kepada raja:
"Rahasia, yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada
raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. 28 Tetapi
di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia; Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari
yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di
tempat tidur ialah ini:
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran
bagiku?

Ajaran tentang
dunia & manusia.
Perintah & janji
untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa permohonan Daniel menghadap Ariokh
dan raja?
2. Bagaimana rahasia itu disingkapkan kepada
Daniel?

Ketika Ariokh pergi untuk membunuh orangorang bijaksana di Babel, Daniel berkata
dengan cerdik dan bijaksana kepadanya. Dan
Daniel masuk menghadap raja dan meminta
diberi waktu. Kemudian dia memohon disingkapkan rahasia kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan mimpi dan maknanya dengan
penglihatan. Setelah memuji Tuhan, Daniel
menghadap raja dan berkata "Allah di sorga
telah memberitahukan kepada tuanku raja
Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada harihari yang akan datang." dan memberitahukan
tentang makna mimpi.

Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu... (16)
Daniel cukup dipercayai oleh Ariokh, pembesar
raja dan Nebukadnezar, raja Babel. Ariokh
menjelaskan tentang situasi itu kepada Daniel.
Rajapun juga menerima permohonan Daniel.
Sebelum Daniel tahu mimpi dan maknanya,
Daniel cukup dipercayai. Namun bukan karena
kekuatan dan kebijaksanaannya melainkan
karena Tuhan tetap menyertainya.

Praktek Berdoa akan Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang
tersembunyi untuk menyelamatkan banyak jiwa
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Rabu

Kerajaan Allah
di atas segala kerajaan
Daniel 2:29~49

29

Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang
akan terjadi di kemudian hari, dan Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada
tuanku apa yang akan terjadi. 30 Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat
yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. 31 Ya raja, tuanku melihat
suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar! Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa,
tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. 32 Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada
dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, 33 sedang pahanya dari besi dengan kakinya
sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. 34 Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah
batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah
liat itu, sehingga remuk. 35 Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak
dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin
menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa
patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. 36 Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja: 37 Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah
semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, 38 dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan-Nya anak-anak manusia, di manapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan
burung-burung di udara, dan yang dibuat-Nya menjadi kuasa atas semuanya itu--tuankulah kepala yang
dari emas itu. 39 Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan
tuanku; kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh
bumi. 40 Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang
meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu; dan seperti besi yang menghancurluluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurluluhkan semuanya. 41 Dan seperti tuanku lihat kaki dan jarijarinya 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. 42 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. 43 Seperti tuanku lihat besi
bercampur dengan tanah liat, itu berarti: mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. 44 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, 45 tepat seperti yang tuanku
lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan
besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku
raja apa yang akan terjadi di kemudian hari; mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai." 46
Lalu sujudlah raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel; juga dititahkannya mempersembahkan korban
dan bau-bauan kepadanya. 47 Berkatalah raja kepada Daniel: "Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang
mengatasi segala allah dan Yang berkuasa atas segala raja, dan Yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab
engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." 48 Lalu raja memuliakan Daniel: dianugerahinyalah dengan
banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi
kepala semua orang bijaksana di Babel. 49 Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah
Babel itu kepada Sadrakh, Mesakh dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja.
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa mimpi Nebukadnezar dan maknanya?

2. Setelah mendengar itu, bagaimana tindakan
raja?

Menurut Daniel, Allah memberitahukan apa
yang akan terjadi kepada raja melalui
penglihatan. Dalam penglihatan, Nebukadnezar
melihat sebuah patung yang amat besar. Itu
kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya
dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari
tanah liat. Tetapi itu ditimpa oleh sebuah batu
yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan
manusia. Kemudian batu yang menimpa patung
itu menjadi gunung besar yang memenuhi
seluruh bumi. Patung besar berarti kerajaan
Babel dan kerajaan-kerajaan yang berikut.
Kerajaan-kerajaan yang lain akan binasa, tetapi
kerajaan yang terakhir itu tidak akan binasa.
Jadi Nebukadnezar sujud dan menyembah
Daniel. Kemudian mengangkat dia sebagai
penguasa wilaya Babel dan menjadi kepala
semua orang bijaksana di Babel.

Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh
bumi (35)
Batu yang menimpa patung itu menjadi kerajaan
yang kekal. Itu tidak akan dibinasakan. Batu itu
melambangkan Yesus Kristus dan Ia akan membangun kerajaan Sorga untuk selama-lamanya.
Praktek Menjadi rakyat kerajaan Kristus yang kekal
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Kamis

Orang-orang yang tidak sujud
menyembah patung emas
Daniel 3:1~12

1

Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang
tingginya enam puluh hasta dan lebarnya enam hasta yang
didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. 2 Lalu raja
Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil
raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para
bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala
daerah, untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah
didirikannya itu. 3 Lalu berkumpullah para wakil raja, para
penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah,
untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan
raja Nebukadnezar itu. 4 Dan berserulah seorang bentara
dengan suara nyaring: "Beginilah dititahkan kepadamu, hai
orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa: 5
demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi,
rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyibunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung
yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu; 6 siapa yang
tidak sujud menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga
ke dalam perapian yang menyala-nyala!" 7 Sebab itu demi
segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi,
rebab, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka
sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan
bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan
raja Nebukadnezar itu. 8 Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. 9 Berkatalah
mereka kepada raja Nebukadnezar: "Ya raja, kekallah hidup
tuanku! 10 Tuanku raja telah mengeluarkan titah, bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyibunyian, harus sujud menyembah patung emas itu, 11 dan
bahwa siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 12 Ada beberapa
orang Yahudi, yang kepada mereka telah tuanku berikan
pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrakh, Mesakh
dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah
tuanku, ya raja: mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak
menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa titah Nebukadnezar?

2. Kenapa beberapa orang Kasdim menuduh
orang Yahudi?

Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung
emas dan mendidirikan di dataran Dura. Dia
menitahkan akan semua pegawai negeri
menghadiri pentahbisan patung dan sujud
menyembah patung itu. Dan memproklamasikan bahwa siapapun yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang
menyala-nyala. Tetapi Sadrakh, Mesakh dan
Abednego tidak sujud menyembah dan beberpa orang Kasdin menuduh mereka.

siapa yang tidak sujud menyembah (6)
Maksudnya masih ada banyak orang yang tidak
mau sujud menyembah itu. Tetapi Nebukadnezar paksakan mereka untuk berlutut di
bawah kakinya sendiri. Tetapi Sadrakh, Mesakh
dan Abednego tidak sujud menyembah dan
melihatkan akan mereka umat Allah yang tidak
menyembah berhala.

Praktek Jangan berlutut menghadap kuasa dunia
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Jumat

Sekalipun dicampakkan
ke dalam perapian
Daniel 3:13~23

13

Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam
marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrakh, Mesakh
dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa
menghadap raja, 14 berkatalah Nebukadnezar kepada mereka:
"Apakah benar, hai Sadrakh, Mesakh dan Abednego, bahwa
kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung
emas yang kudirikan itu? 15 Sekarang, jika kamu bersedia,
demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi,
rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyibunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu! Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan
seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan
dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam
tanganku?" 16 Lalu Sadrakh, Mesakh dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar: "Tidak ada gunanya kami memberi
jawab kepada tuanku dalam hal ini. 17 Jika Allah kami yang
kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari
dalam tanganmu, ya raja; 18 tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan
memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung
emas yang tuanku dirikan itu." 19 Maka meluaplah kegeraman
Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrakh,
Mesakh dan Abednego; lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa. 20
Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya
dititahkannya untuk mengikat Sadrakh, Mesakh dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang
menyala-nyala itu. 21 Lalu diikatlah ketiga orang itu, dengan
jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain,
dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 22
Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu
dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati
orang-orang yang mengangkat Sadrakh, Mesakh dan Abednego itu ke atas. 23 Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrakh,
Mesakh dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang
menyala-nyala itu dengan terikat.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa yang Nebukadnezar perintahkan?

2. Bagaimana jawaban Sadrakh, Mesakh dan
Abednego?

Nebukadnezar memerintahkan lagi akan sujud
menyembah patung itu kepada Sadrakh,
Mesakh dan Abednego. Tetapi mereka berkata
"Allah akan melepaskan kami dari perapian
dan dari dalam tangan raja. Tetapi seandainya
tidak, kami tidak akan memuja dewa tuanku."
Jadi Nebukadnezar menjadi lebih sangat
murka. Dia memerintahkan supaya perapian itu
dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
Kemudian Sadrakh, Mesakh dan Abednego
jatuh ke dalam perapian itu dengan terikat.

Tidak ada gunanya kami memberi jawab
kepada tuanku dalam hal ini (16)
Artinya tidak usah tambah banyak kata. Mereka
tetap percaya akan Tuhan menyelamatkan
mereka dari perapian. Tetapi juga mereka
menguatkan dirinya sendiri dengan kata itu.
Ada prinsip yang jelas. Tentang itu Jangan
mencari alasan dan jangan menambah katakata.

Praktek menjaga iman sekalipun orang-orang mengancam anda dengan kesulitan
seperti perapian
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Sabtu

Terpujilah Allahnya!
Daniel 3:24~30

24

Kemudian terkejutlah raja Nebukadnezar lalu bangun dengan

segera; berkatalah ia kepada para menterinya: "Bukankah tiga

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api

itu?" Jawab mereka kepada raja: "Benar, ya raja!" 25 Katanya:
"Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di
tengah-tengah api itu; mereka tidak terluka, dan yang keempat
itu rupanya seperti anak dewa!"

26

Lalu Nebukadnezar men-

dekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu; berkatalah ia:
"Sadrakh, Mesakh dan Abednego, hamba-hamba Allah yang
maha tinggi, keluarlah dan datanglah ke mari!" Lalu keluarlah
Sadrakh, Mesakh dan Abednego dari api itu. 27 Dan para wakil
raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang
berkumpul; mereka melihat, bahwa tubuh orang-orang ini
tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka
tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau
kebakaranpun tidak ada pada mereka. 28 Berkatalah Nebukadnezar: "Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego!
Ia telah mengutus malaikat-Nya dan melepaskan hambahamba-Nya, yang telah menaruh percaya kepada-Nya, dan
melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka,
karena mereka tidak mau memuja dan menyembah allah manapun kecuali Allah mereka.

29

Sebab itu aku mengeluarkan

perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau
bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap
Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego, akan dipenggalpenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan
puing, karena tidak ada allah lain yang dapat melepaskan
secara demikian itu."

30

Lalu raja memberikan kedudukan

tinggi kepada Sadrakh, Mesakh dan Abednego di wilayah
Babel.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa hal terjadi di dalam perapian?

2. Bagaimana pengakuan Nebukadnezar?
Setalah Sadrakh, Mesakh dan Abednego
dicampakkan dalam api, terkejut Nebukadnezar
karena mereka tidak mati dan bersama dengan
yang seperti anak dewa di dalam perapian. Jadi
Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar
dari api. Mereka tidak mempan dan tidak berubah apa-apa. Jadi Nebukadnezar mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya
Sadrakh, Mesakh dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan
menjadi timbunan puing.
Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan
Abednego! (28)
Tuhan dipuji melalui 3 orang yang melihatkan
iman. Sekalipun raja kerajaan asing yang tidak
mengenal Allah, ia harus memuji Tuhan karena
sudah melihat bukti yang jelas tentang kuasa
Allah. Kita juga harus membuktikan kuasa
Tuhan melalui iman kita supaya Ia di puji.

Praktek menjaga iman sampai orang-orang sekitar anda memuji Tuhan karena anda
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Bahan PA

Daniel 2:29~48 (Rabu)
Sharing

Tentang hidup seminggu ini dengan pengalaman PR Praktek dan cek halaman 19

Ice Break

“Negara yang termulia”
1. Negara-negara apa dimuliakan oleh orang-orang? (Share)
2. Apa kesamaan di antara negara-negara itu? (Share)

Baca Teks

1. Apa yang Daniel katakan kepada raja sebelum memberitahukan tentang mimpinya?
(29~30)

Daniel
2:29~48

2. Apa penglihatan Nebukadnezar? (31~35)

3. Apa maknanya? (36~45)

4. Bagaimana respon raja setelah memdengar penjelasan dari Daniel? (46~49)

Bacaan
Lebih luas

Yer 34:1~6, 3
6:1~4
Ezr 1:1~3
Rom 15:8~13

Aplikasi

Negara-negara apa termasuk dalam rencana Tuhan?
Semua suku-bangsa dan negara-negara termasuk dalam rencana Tuhan. Sekalipun mereka
belum menerima Allah sebagai Tuhan mereka, banyak raja kerajaan asing mengaku bahwa
Allah adalah Allah di atas segala allah dan memuji-Nya. Tuhan ingin dipuji oleh segala
bangsa. Ia akan menjadi pengharapan bagi semua orang. Memang ada banyak kerajaan yang
kelihatannya indah dan mulia seperti emas dan perak. Namun kerajaan Tuhan yang kekal dari
batu kecil, seperti dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu akan memenuhi seluruh bumi
sampai selama-lamanya. Semua suku bangsa akan beribadah kepada Tuhan di rumah Allah di
kerejaan itu. Inilah rencana Tuhan tentang dunia ini.

Share tentang pemulihan Tuhan akan negara kita. Berdoa bersama selama minggu ini agar
negara ini kokoh di atas batu karang iman percaya kepada Kristus.
Kesimpulan dan mengambil keputusan PR Praktek. Sharing pokok doa.
Berdoa bersama-sama, diakhiri dengan Doa Bapa Kami.
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Evaluasi Mingguan
Ada 7 cek point di bawah. 1/7 adalah yang melakukan sehari satu kali
minimum. Penginjilan itu mengambil keputusan sendiri, berapa orang
selama seminggu. Jam tidur, pengembangan diri juga mengambil keputusan sendiri, sehari berapa jam, kemudian minta mengecek setiap hari.
Tulislah di dalam kolom yang kosong tentang anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, kelebihan, kekurangan dan tujuan minggu depan.

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Jumlah

Renungan

/7

Doa sendiri

/7

Baca Alkitab

/

Penginjilan

/

Jam Tidur

/

Pengembangan Diri

/

PR Praktek

/7

Evaluasi

/7

Anugerah Tuhan
minggu ini

Kelebihan
dalam seminggu

Kekurangan
dalam seminggu

Tujuan minggu
besok
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『Renungan Kehendak Tuhan』ini bertujuan untuk perubahan hidup melalui
praktek sehari-hari. Kita akan memberitakan kehendak Tuhan bagi dunia ini
sehingga menjadi semakin baik. Renungan ini dicetak dengan berbahasa Indonesia. Bisa download dari Facebook. Mohon dukungan doa dan persembahan untuk pelayanan. Terimakasih.
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