Daniel
(3)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Biasanya binatang buas melambangkan kekuatan
yang cukup kuat. Sejak zaman kuno, orang-orang
takut makhluk yang kuat di alam seperti binatang
buas. Sebab itu, mereka menyembah makhlukmakhluk yang kuat yang dapat dilihat di sekitarnya
sebagai leluhur atau sumber kekuatan mereka.
Beruang dan harimau yang muncul di dalam mitos
Dangun Korea adalah simbol-simbol seperti itu,
dan para sarjana menyebutnya sebagai kepercayaan totem. Orang-orang mengenakan kulit
binatang buas dan memakai tanduk, gigi, cakar
binatang buas sebagai kalung atau cincin supaya
memiliki kekuatan binatang-binatang itu. Namun,
dalam aspirasi ini, banyak orang menghilangkan
akal budi manusia dan menjadi seperti binatang
buas. Mereka menginjak-injak orang lain di sekitar
mereka untuk memenuhi keinginan mereka sama
seperti binatang buas yang membunuh dengan
kekuatannya. Ada banyak kekaisaran di dalam
sejarah manusia, mereka memerintah negarabegara dengan kekuatan besar, tetapi bangsabangsa tidak mengalami damai. Pemerintahan
mereka tidak sesuai dengan perintah Tuhan kepada Adam. Mereka membangun kerajaan untuk
memenuhi keinginannya, bukan karena ia membangun kerajaan untuk menyebarkan kehendak
Tuhan di bumi. Hanya di dalam kerajaan Allah
orang-orang dapat beristirahat. Kita harus membangun kerajaan Allah di dunia ini. Inilah misi bagi
orang Kristen.

Tema

Penguasa dunia
Yang seperti binatang buas
Bacaan Minggu

Daniel 7~9

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Penguasa dunia yang seperti binatang buas - Daniel (3)

Dari pasal 7, dituliskan tentang penglihatan yang Daniel lihat dan doanya. Tuhan memberitahukan akan datang
kerajaan Allah yang kekal melalui penglihatan 4 binatang besar dari laut dan penglihatan domba jantan dan kambing jantan. 4 binatang besar itu melambangkan kerajaan Babel, Persia, Yunani dan Roma. Sekalipun mereka
cukup berkuasa akhirnya akan dibinasakan. Kemudian domba jantan dan kambing jantan itu melambangkan
kerajaan Perisa dan Yunani. Mereka akan berperang. Kemudian kerajaan Yunani akan pecah dan menjadi 4
kerajaan. Pada saat Daniel berdoa sebab dia tahu bahwa sudah dekat selesai periode pembuangan Babel, Tuhan
juga memberitahukan rencana-Nya sampai kerajaan Roma dan sampai akhir zaman.

Message Minggu

Wahyu 13:1~10

Banyak negara membuat simbol dengan bentuk
binatang buas. Inggris memakai simbol Singa.
Amerika serikat memakai simbol Rajawali. India
memakai simbol Gajah dan Indonesia memakai
simbol Garuda. Kesamaan binatang-binatang itu
adalah kekuatannya cukup kuat. Tetapi itupun
tidak cukup bagi orang-orang. Jadi orang-orang
membuat binatang-binatang mitos dengan cara
mencampur bentuk-bentuk bintang masingmasing seperti binatang yang badannya singa
dan bersayap rajawali atau naga yang berkepala
3 dan bertanduk 10.
Binatang yang dapat kekuatan dari naga
Naga dan ular adalah salah satu simbol kuasa
jahat. Iblis menguasai binatang-bintang dan rajaraja untuk mengganggu dan membinasakan
dunia. Di dalam Alkitab ada orang atau negara
yang dituliskan dengan kata binatang. Mereka
menaklukkan bumi untuk memenuhi keinginan
dan menindas orang-orang lemah. Juga mereka
menghujat Allah dan meninggikan dirinya sendiri.
Seekor binatang yang bertanduk 10 dan
berkepala 7 itu melambangkan kerajaan zaman
akhir dan melambangkan banyak negara yang
menghujat Allah dan menindas orang-orang
miskin seperti binatang buas. Orang-orang ingin
menjelaskan tentang bintang itu dengan Soviet
serikat, U.N atau E.U. Tetapi ada yang cocok dan
ada yang tidak cocok. Namun pentingnya ini,
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semua kuasa dunia akan menjadi seperti binatang buas. Tetapi kuasa apapun tidak ada
yang bebas dari hukuman Allah.
Empat binatang besar naik dari dalam laut
Penjelasan tentang bintang di dalam Wahyu itu
hampir mirip dengan situasi yang 4 bintang besar
naik dari dalam laut di dalam kitab Daniel. Duaduanya naik dari laut. Bentuk juga seperti singa,
tutul dan beruang. Dan ada binatang yang bertanduk 10 dan itu berarti macam-macam akan
berkuasa. Banyak ahli Alkitab menjelaskan makna binatang-bintang itu dengan nama-nama
kerajaan Babel, Persia, Yunani dan Roma. Itu
juga penting. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin
melihatkan rancangan-Nya tentang dunia ini
sampai akhir zaman kepada orang percaya. Dan
kesimpulan ceritanya adalah semua kerajaan
yang berkuasa akan dibinasakan.
Kuasa dunia apapun tidak bisa mengalahkan
anak Domba dan kerajaan-Nya. Kerajaankerajaan yang mencari kekuatan seperti binatang
buas itu pasti akan dikalahkan dan hanya kerajaan Kristus akan di bangun. Inilah rancangan
Tuhan yang nyata. Jadi tidak boleh merasa takut
tentang kuasa dunia dan tidak usah mengikuti
kuasa itu. Kita hanya harus mengikuti kerajaan
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

Empat binatang besar yang
Naik dari dalam laut
Daniel 7:1~14

1

Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya: 2 Berkatalah Daniel,
demikian: "Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat
angin dari langit mengguncangkan laut besar, 3 dan empat binatang besar naik
dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. 4 Yang pertama rupanya
seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung rajawali; aku terus
melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. 5 Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti
beruang; ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk masih
ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya: Ayo, makanlah daging banyak-banyak. 6 Kemudian aku melihat,
tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul; ada empat
sayap burung pada punggungnya, lagipula binatang itu berkepala empat, dan
kepadanya diberikan kekuasaan. 7 Kemudian aku melihat dalam penglihatan
malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan
mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi; ia melahap dan
meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya; ia berbeda
dengan segala binatang yang terdahulu; lagipula ia bertanduk sepuluh. 8 Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya
suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu
itu tercabut; dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan
mulut yang menyombong. 9 Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju
dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan
roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar; 10 suatu sungai api timbul dan
mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa
kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab. 11 Aku terus melihatnya, karena perkataan
sombong yang diucapkan tanduk itu; aku terus melihatnya, sampai binatang
itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. 12 Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka
hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. 13 Aku terus
melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari
langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya. 14 Lalu diberikan kepadanya
kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari
segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya
ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah
kerajaan yang tidak akan musnah.
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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. Bagaimana bentuk binatang-binatang dalam
penglihatan Daniel?
2. Siapa akan datang sesudah mereka?
Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar,
Daniel mendapat penglihatan. Keempat angin
dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4
binatang besar naik dari dalam laut, yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung rajawali, yang kedua rupanya
seperti beruang; dan tiga tulang rusuk masih ada
di dalam mulutnya, yang ketiga rupanya seperti
macan tutul; ada empat sayap burung dan
berkepala empat, Akhirnya yang keempat, yang
menakutkan dan mendahsyatkan dan sangat
kuat. Ia bergigi besar dan bertanduk 10. Binatang
yang keempat itu cukup kuat dan menginjak
binatang-binatang yang lain. Tetapi binatang itu
dibunuh, tubuhnya dibinasakan di depan Yang
Lanjut Usianya. Kemudian Anak manusia datang
dengan awan-awn dari langit dan menerima
kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja dari Yang
Lanjut Usianya.
Yang Lanjut Usianya (9,13)
Tuhan, Allah kita adalah Yang kekal dan menjadi Tuhan bagi semua makhluk dalam sejarah.
Kekuasaan apapun akan dibinasakan di depanNya. Ia akan memberi kekuasaan dan kemuliaan kepada Anak Manusia, Yesus Kristus.

Praktek Hidup berdasarkan kuasa Tuhan bukan dengan kuasa dunia
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Senin

Akan selesai kuasa dunia
Daniel 7:15~28
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Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan
yang kulihat itu menggelisahkan aku. 16 Lalu kudekati salah seorang dari
mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya
itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannyalah kepadaku
maknanya: 17 Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat
raja yang akan muncul dari dalam bumi; 18 sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka
akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal
selama-lamanya. 19 Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang
yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang
sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang
melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya;
20
dan tentang kesepuluh tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang
tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah tiga
tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. 21
Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan
mengalahkan mereka, 22 sampai Yang Lanjut Usianya itu datang dan
keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi
dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. 23
Maka demikianlah katanya: Binatang yang keempat itu ialah kerajaan
yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala
kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. 24 Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul
dari kerajaan itu. Sesudah mereka, akan muncul seorang raja; dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja. 25 Ia
akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan
akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan
ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
26
Lalu Majelis Pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut dari
padanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. 27 Maka
pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah
semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang
Mahatinggi: pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan
segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. 28 Sekianlah
berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan
aku, sehingga aku menjadi pucat; dan aku menyimpan hal itu dalam
ingatanku."
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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. Kepada siapa Daniel meminta penjelasan?

2. Apa penjelasan tentang penglihatan itu?
Daniel gelisah karena penglihatan itu dan bertanya kepada salah seorang dari mereka yang
berdiri di depan takhta. Menurut dia, 4 binatang
itu ialah 4 raja. Dan bintang keempat itu sangat
kuat dan dasyat. Ia akan mengganggu orangorang kudus. Tetapi Tuhan akan memberi
keadilan kepada orang-orang kudus dan mereka akan memegang pemerintahan. Dari binatang keempat itu akan muncul 10 raja dan
salah satunya akan menganiaya orang-orang
kudus selama 3 setengah masa. Tetapi ketika
mulai pengadilan, raja-raja itu akan dihancurkan sampai lenyap. Segala kekuasaan akan
mengabdi dan patuh kepada orang-orang
kudus.
Binatang-binatang besar yang empat ekor (17)
Empat binatang itu menjadi simbol negeri Babel, Persia, Yunani dan Roma. Negeri-negeri itu
menganiaya orang-orang kudus dengan
kuasanya. Mereka akan memerintah dunia
dengan kekuasaan besar. Tetapi seperti bintang buas karena tidak melaksanakan kehendak Tuhan di dunia ini. Semua penguasa
yang tidak mengenal Tuhan ialah sebagai
binatang buas.

Praktek Melawan kuasa dunia dengan percaya bahwa Tuhan akan menghukum dunia
ini
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Selasa

Penglihatan tentang seekor domba
jantan dan seekor kambing jantan
Daniel 8:1~14

1

Pada tahun yang ketiga pemerintahan raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu
itu. 2 Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku
berada di puri Susan, yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam
penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. 3 Aku mengangkat
mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan
sungai itu; tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu
lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. 4 Aku
melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan,
dan tidak ada seekor binatangpun yang tahan menghadapi dia, dan tidak
ada yang dapat membebaskan dari kuasanya; ia berbuat sekehendak
hatinya dan membesarkan diri. 5 Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang
melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah; dan kambing jantan itu
mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. 6 Ia datang
pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. 7 Aku
melihatnya mendekati domba jantan itu; ia menggeram, lalu ditanduknya
domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu
tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia; dihempaskannya dia ke
bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu
dari kuasanya. 8 Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi
ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu,
lalu pada tempatnya tumbuh empat tanduk yang aneh, sejajar dengan
keempat mata angin yang dari langit. 9 Maka dari salah satu tanduk itu
muncul suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke
arah timur dan ke arah Tanah Permai. 10 Ia menjadi besar, bahkan sampai
kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang,
dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. 11 Bahkan terhadap Panglima bala tentara itupun ia membesarkan dirinya, dan dari
pada-Nya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempat-Nya
yang kudus dirobohkannya. 12 Suatu kebaktian diadakan secara fasik
menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi,
dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. 13 Kemudian kudengar
seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang
berbicara itu: "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban
sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak" 14 Maka ia menjawab:
"Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu
akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar."
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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. Kapan dan di mana Daniel melihat penglihatan?

2. Apa penglihatan itu?

Pada tahun yang ketiga pemerintahan raja
Belsyazar, Daniel melihat penglihatan di tepi
sungai Ulai. Ada seekor domba jantan yang
bertanduk 2. Itu menanduk ke barat, ke utara
dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatangpun yang tahan menghadapi dia. Tetapi
tampak seekor kambing jantan yang bertanduk
satu datang dari sebelah barat. Itu menginjak
domba jantan itu. Kemudian ketika ia sampai
pada puncak kuasanya, tanduk yang besar itu
patah dan pada tempatnya tumbuh 4 tanduk
yang aneh. Maka dari salah satu tanduk itu
muncul suatu tanduk kecil dan menjadi sangat
besar ke arah selatan, ke arah timur dan ke
arah Tanah Permai. Tanduk itu merobohkan
tempat-Nya yang kudus. Dan menginjak tempat
kudus dan bala tentara.

di puri Susan, yang ada di wilayah Elam (2)
Kejauhan dari Babel sampai puri Susan itu
kiranya 370 Km. Daniel bisa berkunjung di sana
untuk kerja atau bisa datang dalam
penglihatan. Tetapi Daniel sekarang menulis
tentang waktu dan tempat melihat penglihatan
itu. Itu berarti bukan di luar akal budi. Daniel
ingin mengatakan "Ini fakta."

Praktek Mengaku bahwa semua Firman adalah fakta dan mengaplikasikannya dalam
hidup sehari-hari
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Rabu

Lelah dan jatuh sakit
karena melihat penglihatan
Daniel 8:15~27

15

Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha
memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku,
yang rupanya seperti seorang laki-laki; 16 dan aku mendengar
dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru:
"Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu!" 17
Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang,
terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup, lalu ia berkata kepadaku: "Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu
mengenai akhir masa!" 18 Sementara ia berbicara dengan aku,
jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah; tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. 19 Lalu berkatalah
ia: "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada
akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. 20 Domba jantan yang kaulihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah
raja-raja orang Media dan Persia. 21 Dan kambing jantan yang
berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar
yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. 22
Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul
empat buah, berarti: empat kerajaan akan muncul dari bangsa
itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. 23 Dan pada akhir
kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang
garang dan yang pandai menipu. 24 Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan
mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang
dilakukannya akan berhasil; orang-orang berkuasa akan
dibinasakannya, juga umat orang kudus. 25 Dan oleh karena
akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil; ia akan
membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya; juga ia akan
bangkit melawan Raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan
tangan manusia, ia akan dihancurkan. 26 Adapun penglihatan
tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu
adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan
itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh." 27
Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya; kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan
raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu,
tetapi tidak memahaminya.
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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. Siapa tampak di depan Daniel untuk menjelaskan penglihatan itu?
2. Bagaimana menjelaskan penglihatan itu?

Gabriel, malaikat Tuhan memberitakan makna
penglihatan itu kepada Daniel. Itu mengenai
akhir masa. Dia membuat Daniel berdiri kembali dan menjelaskan makna penglihatan itu.
Domba jantan yang bertanduk dua itu adalah
raja Media dan Persia. Kambing jantan itu
melambangkan raja Yunani dan tanduk pertama yang besar berarti raja Alexander. Tetapi
tanduk itu akan dipatahkan dan akan keluar 4
tanduk. Ialah 4 negeri Yunani. Salah satu raja
di antara mereka dengan muka yang garang
dan yang pandai menipu ingin membinasakan
orang-orang kudus dan melawan Kristus.

Aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa
hari lamanya (27)
Setelah melihat penglihatan, Daniel menjadi
lelah dan sakit. Betul pengalaman secara Rohani itu menghabiskan kekuatan badan. Tetapi
lebih sulitnya karena harus memberitakan
kepada orang-orang sekitarnya untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan. Daniel lebih
lelah sebab kewajiban itu.

Praktek Sekalipun sakit dan lelah badan, harus mengaplikasikan sesuai dengan Firman

11

Kamis

Mulai persiapan dengan doa
Daniel 9:1~14

1

Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasyweros, dari keturunan
orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, 2 pada
tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan
Kitab jumlah tahun yang menurut firman TUHAN kepada nabi Yeremia
akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni tujuh puluh tahun. 3 Lalu
aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon,
sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. 4 Maka aku memohon kepada TUHAN, Allahku, dan mengaku dosaku, demikian: "Ah Tuhan,
Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang Perjanjian dan kasih
setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah
-Mu! 5 Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah
memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, 6 dan
kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara
atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami,
kepada bapa-bapa kami dan kepada segenap rakyat negeri. 7 Ya Tuhan,
Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami
orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel,
mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau
telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap
Engkau. 8 Ya TUHAN, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan
bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap
Engkau. 9 Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, 10 dan tidak mendengarkan suara
TUHAN, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang
telah diberikan-Nya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hambahamba-Nya. 11 Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan
ke atas kami kutuk dan sumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. 12 Dan telah ditetapkan-Nya firman-Nya, yang diucapkan-Nya terhadap kami dan terhadap
orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkanNya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di
bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. 13 Seperti yang tertulis dalam
kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami
tidak memohon belas kasihan TUHAN, Allah kami, dengan berbalik dari
segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang dari pada-Mu. 14
Sebab itu TUHAN bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya
kepada kami; karena TUHAN, Allah kami, adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukan-Nya, tetapi kami tidak mendengarkan suara-Nya.
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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. Kapan dan untuk apa Daniel mulai berdoa?

2. Apa yang Daniel pertama akui?

Pada tahun pertama pemerintahan Darius,
Daniel berdoa sambil berpuasa sebab memperhatikan dalam kumpulan Kitab jumlah tahun
yang menurut firman TUHAN, 70 tahun. Daniel
bertobat tentang dosa pemberontakan nenek
moyang, telah menyimpang dari perintah dan
peraturan-Nya. Mereka berbuat dosa meskipun
Tuhan terus memperhatikan mereka melalui
para nabi. Mereka ada dalam pembuangan
karena dosa itu dan sebab mereka tidak
mendengarkan suara-Nya.
Oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. (7,8,11)
Daniel mengaku akan layak dihukum sebab
berbuat dosa. Tuhan tetap menyayangi Israel.
Tetapi mereka berlaku murtad, berbuat dosa
terhadap Tuhan. Tuhan sudah cukup lama
menunggu dan panjang sabar. Sekalipun
menghukum Israel dan kita, itupun hanya untuk
mengembalikan kita. Inilah rencana Tuhan.

Praktek Siapkan pemulihan dengan mengakui kekurangan, kesalahan anda
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Jumat

Berdasarkan kasih sayang-Mu
yang berlimpah-limpah
Daniel 9:15~19

15

Oleh sebab itu, ya Tuhan, Allah kami, yang telah membawa

umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

memasyhurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah ber-

buat dosa, kami telah berlaku fasik. 16 Ya Tuhan, sesuai dengan
belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu
berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus;
sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. 17 Oleh
sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini
dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang
telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri.

18

Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah
mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut
dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa
kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpahlimpah.

19

Ya Tuhan, dengarlah! Ya, Tuhan, ampunilah! Ya

Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotaMu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu!"
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana tindakan Tuhan kepada Israel?
Bagaimana respon Israel?
2. Daniel berdoa untuk apa?

Tuhan membimbing Israel dari Mesir dan
melindungi mereka dengan tangan-Nya yang
kuat. Tetapi Israel berlaku fasik. Oleh sebab itu
Daniel hanya meminta belas kasihan kepada
Tuhan. Sehingga Daniel menyampaikan doa
permohonan berdasarkan kasih sayang Tuhan.

Sebab kami menyampaikan doa permohonan
kami ke hadapan-Mu... berdasarkan kasih
sayang-Mu yang berlimpah-limpah (18)
Kadang kita menyampaikan doa seperti
menuntut hak kita karena jasa-jasa kita yang
kicilpun. Tetapi itu bukan doa yang menghadap
Allah. Itu sama seperti permintaan menghadap
berhala. Kita bisa memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Itu bukan
berdasarkan perbuatan baik kita melainkan
berdasarkan kasih sayang Tuhan yang tdak
terbatas.

Praktek Mengaku bahwa diselamatkan hanya karna kasih sayang Tuhan

15

Sabtu

Rancangan Tuhan
sampai Akhir Zaman
Daniel 9:20~27

20

Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku
dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke
hadapan TUHAN, Allahku, permohonanku bagi gunung
kudus Allahku, 21 sementara aku berbicara dalam doa,
terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah
kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu
persembahan korban petang hari. 22 Lalu ia mengajari aku
dan berbicara dengan aku: "Daniel, sekarang aku datang
untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. 23 Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan keluarlah suatu
firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman
itu dan perhatikanlah penglihatan itu! 24 Tujuh puluh kali
tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu
yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri
dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan
keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan
nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. 25 Maka
ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar, yakni
bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali,
sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja,
ada tujuh kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali tujuh
masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah
lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 26
Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya
apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan
kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman akan ada
peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.
27
Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi
banyak orang selama satu kali tujuh masa. Pada pertengahan
tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan
korban santapan; dan di atas sayap kekejian akan datang
yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu."
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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. Siapa yang datang di depan Daniel? Untuk
apa?
2. Apa yang dia sampaikan?
Ketika Daniel berdoa dan mengaku dosanya
dan dosa Israel, Gabriel datang kepadanya
untuk memberi akal budi kepadanya supaya
mengerti. Kemudian berkata "Engkau sangat
dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu!" Menurut Gabriel,
"70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk
melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri
dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk
mendatangkan keadilan yang kekal, untuk
menggenapkan penglihatan dan nabi, dan
untuk mengurapi yang maha kudus." Kemudian
dia berbicara tentang membangun kembali
tempat kudus dan kota Yerusalem, juga tentang
peristiwa-peristiwa pada akhir zaman.

Tujuh puluh kali tujuh masa (24) tujuh kali
tujuh masa; dan enam puluh dua kali tujuh
masa (25)
Itu berarti 70 kali tahun yobel, 490 tahun, 7 kali
tahun yobel, 49 tahun dan 62 kali tahun yobel,
434 tahun. Kadang beberapa orang ingin
menghitung sesuai dengan angka itu dalam
sejarah manusia. Tetapi lebih pentingnya pemahaman rancangan Tuhan yang begitu panjang
dan begitu detail.

Praktek Laksanakan kehendak Tuhan sebagai alat-Nya untuk dunia ini
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Bahan PA

Daniel 9:1~19 (Kamis,Jumat)
Sharing

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

Ice Break

“Ketika sadar dekat waktu”
1. Adiknya mengotori rumah selama orang tua pergi, namun sudah dekat waktu orang tua
kembali, bagaimana anda akan melakukan?
2. Kenapa akan melakukan demikian itu? (Share)

Baca Teks

1. Apa yang Daniel perhatikan dan sadar? (1~2)

Daniel
9:1~19

2. Bagaimana melakukan? untuk apa? (3)

3. Apa pengakuan Daniel? (4~14)

4. Apa permohonan Daniel? (15~19)

Bacaan
Lebih luas

Matius
24:32~44
Lukas
12:35~40,
21:1~38

Aplikasi

Bagaimana Yesus mengatakan kepada kita?
Menurut Yesus, kita bisa tahu bahwa waktunya sudah dekat sama seperti kita tahu musim
berganti musim. Kita akan sadar waktu Yesus datang ke dua kali itu sudah dekat sama seperti
Daniel sadar sudah dekat pemulihan Yerusalem melalui kitab Yeremia. Memang tidak ada
yang tahu hari dan jamnya kecuali Bapa. Namun jiak sudah tahu waktu, kita harus bersiapsiap sama seperti budak menanti-nantikan tuannya. Dan persiapannya dimulai dengan
mengakui dosa sendiri, dosa kita dan dosa nenek-moyang. Kemudian baru bisa memohon
kasih sayang-Nya. Persiapan kita bukan melalui perbuatan baik dan indah melainkan melalui
mengakui dosa dan merendahkan diri.

Share tentang pengalaman gagal sebab belum bersiap-siap. Kemudian bersiap-siap dengan
mengakui dosa dan kelemahan diri.
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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