Daniel
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Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Tema
Sebagian besar orang ingin menyelesaikan
persoalan dengan uang. Namun nyatanya uang
tidak menyelesaikan semua persoalan. Jika
persoalan ini terikat dengan orang yang sangat

Memahami
Ketidakmampuan
Bacaan Minggu

Daniel 4~6

kaya, banyak uangpun sia-sia. Ketika beberapa
orang berkata "Aku bisa mohon bantuan kepada

orang

yang

cukup

tinggi!"

Namun

menghadap orang yang lebih tinggi itu juga sia
-sia. Di antara semua rakyat, paling tingginya
raja. Bahkan jika raja itu menjadi maha raja di
atas raja-raja, orang-orang berpikir bahwa tidak
ada yang mustahil bagi dia. Tetapi bagi maha
rajapun ada banyak yang mustahil. Pada saat
menyadari bahwa tak seorangpun dapat menyelesaikan persoalan ini, majulah menghadap

Tuhan. Ketika Ia akan bekerja dengan orang itu.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Memahami Ketidakmampuan - Daniel (2)

Pada Saat Nebukadnezar berlaku sombong, dia menjadi seperti binatang liar. Selama 7 masa dia makan rumput
dan dibasahi embun. Kemudian dia sadar akan ketidakmampuannya sekalipun ia raja. Raja Belsyazar yang
menikmati perjamuan dengan seribu orang jumlahnya itu juga tidak bisa melakukan apapun ketika tampak jari-jari
tangan manusia dan menulis pada kapur dinding. Ketika Darius, raja Persia membuat larangan bahwa selama 30
hari tidak boleh menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja Darius,
dia juga sadar akan tidak bisa melakukan untuk orang yang ia sayangi sebab larangan yang dibuat oleh dia
sendiri. Di dalam keadaan demikian itu, hanya Tuhan sendiri bisa melakukan dan menyelesaikan persoalan.

Message Minggu Amsal 3:5~8
Anak kecil bisa melawan orang yang besar dan
cukup kuat itu dengan berkata "Aku bisa
melakukan apapun!" Juga sering usaha
mengangkat benda-benda beratpun. Orang tua
dan orang-orang sekitarnya sengaja dikalah oleh
anak itu. Dan menolong mengangkat benda yang
berat di belakang anak itu karena anak kecil itu
lucu. Tetapi orang dewasa tidak begitu. Mereka
bisa mengakui kekurangan dirinya. Tuhan juga
memberi kesempatan kepada kita supaya kita
memahami kekurangan dan mendewasakan
dirinya sendiri.
Sampai matahari masuk, ia masih berusaha
untuk menolongnya
Namun masih ada beberapa orang yang berpikir
hal apapun mungkin. Merekalah raja-raja. Mereka
berpikir bahwa tidak ada yang mustahil bagiku
sebab akulah raja! Bahkan bagi maha raja seperti
Nebukadnezar, raja Babel, Darius, raja Persia
lebih demikian itu. Sehingga Tuhan memberi
kesempatan kepada Nebukadnezar menjadi
seperti binatang liar. Setelah dia kembali normal,
ia memuji Tuhan. Raja Darius juga menjadi sombong dengan larangan yang tidak boleh memohon kepada dewa atau manusia itu. Tetapi melalui itu dia baru sadar bahwa rajapun tidak bisa
dikeluarkan dari larangan itu. Sehingga dia
memuji Tuhan yang menyelamatkan Daniel dari
gua singa.
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Akuilah Dia dalam segala lakumu
Sekalipun Salomo juga semakin menjadi sombong, dia tetap mengaku "Percayalah kepada
TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah
bersandar kepada pengertianmu sendiri." Zaman
kinipun sebagian besar orang berpikir bahwa
Salomo adalah orang yang paling bijak. Orang
yang paling bijak di dalam sejarah umat manusia
itu berkata "Janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Janganlah engkau
menganggap dirimu sendiri bijak." Ini bukan
berarti "Kamu sekalian kurang bijak dari pada
aku. Sehingga hanya percayalah kepada Tuhan."
Dia sungguh sadar akan tidak mungkin apapun di
luar bimbingan Tuhan. Orang yang sungguh bijak
harus mengaku akan tidak mungkin apapun
dengan kekuatannya sendiri.
Memang percaya diri itu juga penting. Jika pemuda-pemudi selalu kurang percaya diri, itupun
masalah. Tetapi kita harus tahu itu. Raja biasa
cukup percaya diri, tetapi raja bijak mengaku
kekurangan dirinya dan hanya andalkan kekuatan
Tuhan. Raja atau pemimpin yang layak itu sering
berkata "Aku sendiri tidak mungkin. Namun
dengan Tuhan semuanya mungkin."

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

Penglihatan tentang pohon besar
Daniel 4:1~18

1

Dari raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan
bahasa, yang diam di seluruh bumi: "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu! 2 Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang
telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. 3 Betapa besarnya tanda-tandaNya dan betapa hebatnya mujizat-mujizat-Nya! Kerajaan-Nya adalah kerajaan
yang kekal dan pemerintahan-Nya turun-temurun! 4 Aku, Nebukadnezar, diam
dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku; 5 lalu
aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku
serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. 6 Maka aku
mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa
menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. 7
Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum datang
menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak
dapat memberitahukan maknanya kepadaku. 8 Pada akhirnya Daniel datang
menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar menurut nama dewaku,
dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya
mimpi itu: 9 Hai Beltsazar, kepala orang-orang berilmu! Aku tahu, bahwa engkau
penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar
bagimu! Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka
ceritakanlah kepadaku maknanya. 10 Adapun penglihatan yang kudapat di tempat
tidurku itu, demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat
tinggi; 11 pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan
dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. 12 Daun-daunnya indah, buahnya
berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup; di bawahnya
binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya
bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan dari
padanya. 13 Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu
tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit; 14 ia berseru dengan
nyaring, demikian katanya: Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya,
gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya! Biarlah binatangbinatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya! 15 Tetapi
biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan
tembaga, di rumput muda di padang; biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit
dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di
bumi! 16 Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang.
Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu. 17 Titah ini adalah
menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus,
supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas
kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya,
bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat-Nya untuk kedudukan
itu. 18 Itulah mimpi yang telah kudapat, aku, raja Nebukadnezar; sekarang engkau,
Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari
kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku; tetapi engkaulah
yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus!"

4

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran
bagiku?

Ajaran tentang
dunia & manusia.
Perintah & janji
untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Nebukadnezar menjadi gelisah?

2. Apa mimpinya?
Nebukadnezar mendapat mimpi dan menjadi
gelisah karena penglihatan-penglihatan yang
dilihat dalam mimpi itu. Memang orang-orang
berilmu, ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum
tidak memberitahukan maknanya. Ketika Daniel
menghadap raja dan raja berkata tentang
penglihatannya. Itu tentang pohon yang besar,
tingginya sampai ke langit dan buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua
yang hidup. Tetapi seorang penjaga yang turun
dari langit itu menebang pohon dan memotong
dahan-dahannya, menggugurkan daundaunnya dan hamburkan buah-buahnya.
Kemudian membiarkan binatang-binatang lari
dari bawah pohon dan burung-burung dari
dahan-dahan pohon. Hanya tunggulnya tinggal
di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi
dan tembaga, di rumput muda di padang; Ia
dibiarkan dan dibasahi dengan embun selama
tujuh masa berlalu.
Tetapi engkaulah yang sanggup (18)
Sekalipun semua orang bijak di Babel tidak bisa
mengerti maknanya, Nebukadnezar tetap
percaya Daniel sebab bijaknya dari Allah.
Nebukadnezar sudah berkata "Engkau penuh
dengan roh para dewa yang kudus."(9). Itu
bukan roh para dewa melainkan Roh Allah,
maha tahu.

Praktek Usahakan untuk dipercayai baik oleh orang percaya maupun oleh orang yang
belum mengenal Allah
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Senin

Penjelasan dan nasihat dari Daniel
Daniel 4:19~27

19

Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsazar, tercengang
beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja: "Beltsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu
menggelisahkan engkau!" Beltsazar menjawab: "Tuanku,
biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya
atas seteru tuanku! 20 Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan
yang terlihat sampai ke seluruh bumi, 21 yang daun-daunnya
indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatangbinatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burungburung di udara-- 22 tuankulah itu, ya raja, tuanku yang telah
bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi! 23
Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang
kudus, yang turun dari langit, sambil berkata: Tebanglah pohon
ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di
dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di
rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun
dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan
binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang
demikian atasnya sampai tujuh masa berlalu-- 24 inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan Yang Mahatinggi mengenai
tuanku raja: 25 tuanku akan dihalau dari antara manusia dan
tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di
padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari
langit; dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai tujuh
masa berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 26 Yang dikatakan tentang
membiarkan tunggul pohon itu, berarti: kerajaan tuanku akan
kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui,
bahwa Sorgalah yang mempunyai kekuasaan. 27 Jadi, ya raja,
biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku: lepaskanlah diri
tuanku dari pada dosa dengan melakukan keadilan, dan dari
pada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap
orang yang tertindas; dengan demikian kebahagiaan tuanku
akan dilanjutkan!"
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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. Kenapa Daniel tercengang dan menjadi gelisah?
2. Apa makna mimpi raja?
Bagaimana nasihat Daniel?
Daniel tercengang dan menjadi gelisah karena
penglihatan itu meberitahukan hukuman terhadap Nebukadnezar. Daniel memberitahukan
makna mimpi Nebukadnezar. Pohon besar
ialah raja Nebukadnezar. Dia tetap berkembang
dan menjadi besar sampai langit dan sampai ke
seluruh bumi. Namun karena dia menjadi sombong, dia akan dihalau dari antara manusia dan
tempat tinggalnya akan ada di antara binatangbinatang di padang selama 7 masa. kerajaannya akan kembali segera sesudah Nebukadnezar mengakui, bahwa Sorgalah yang
mempunyai kekuasaan.
lepaskanlah diri tuanku dari pada dosa
dengan melakukan keadilan... (27)
Dalam situasi ini, sebagian besar orang Kristen
akan menasihatkan "Bertobatlah! dan
persembahkanlah persembahan kepada Allah!"
Namun Daniel menasihatkan akan melakukan
keadilan dan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Inilah pesan dari
Tuhan. Dari pada menjadi orang agamawi lebih
pentingnya menjadi orang adil dan orang yang
menunjukkan belas kasihan.

Praktek Melakukan keadilan dan menunjukan belas kasihan terhadap orang miskin
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Selasa

Setelah tujuh masa
Daniel 4:28~37

28

Semuanya itu terjadi atas raja Nebukadnezar; 29 sebab setelah
lewat dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas
istana raja di Babel, 30 berkatalah raja: "Bukankah itu Babel yang
besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan
kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan" 31 Raja
belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit:
"Kepadamu dinyatakan, ya raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan
telah beralih dari padamu; 32 engkau akan dihalau dari antara
manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatangbinatang di padang; kepadamu akan diberikan makanan rumput
seperti kepada lembu; dan demikianlah akan berlaku atasmu
sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa
Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya!" 33 Pada saat itu
juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan
tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti
kuku burung. 34 Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku,
Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali
lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Mahatinggi dan membesarkan dan memuliakan Yang Hidup kekal itu, karena
kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan-Nya
turun-temurun. 35 Semua penduduk bumi dianggap remeh; Ia
berbuat menurut kehendak-Nya terhadap bala tentara langit dan
penduduk bumi; dan tidak ada seorangpun yang dapat menolak
tangan-Nya dengan berkata kepada-Nya: "Apa yang Kaubuat" 36
Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga
kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku
lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan
yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. 37 Jadi sekarang
aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja
Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalanNya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang
berlaku congkak.
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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 penglihatan itu dilaksanakan?

2. Bagaimana Nebukadnezar mengakui sesudah
itu?

Setelah lewat 12 bulan dari mendapat mimpi,
Nebukadnezar berjalan-jalan di atas istana raja
di Babel dan berkata "Bukankah itu Babel yang
besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan
untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun
menjadi kota kerajaan". Dan dilaksanakan
peristiwa yang sesuai dengan penglihatannya.
Dia diam di padang selama 7 masa dengan
makan rumput dan tubuhnya basah oleh embun. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, akal budinya kembali dan dia memuji,
meninggikan dan memuliakan Allah.

ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana
raja di Babel (29)
Itu berarti dia berjalan di atas Taman Gantung
Babilonia, salah satu di antara 7 Keajaiban
Dunia Kuno. Secara manusia tentu bisa
bermegah. Sejak
zaman kuno sampai
sekarang, penguasa dan rakyat-rakyat bermegah dengan bangunan terbesar dan terindah.
Tetapi semuanya itu sia-sia di hadapan Tuhan.

Praktek Jangan menjadi sombong hanya memuji dan memuliakan Tuhan
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Rabu

Tampak jari-jari tangan manusia,
menulis pada kapur dinding istana
Daniel 5:1~12

1

Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para
pembesarnya, seribu orang jumlahnya; dan di hadapan seribu
orang itu ia minum-minum anggur. 2 Dalam kemabukan anggur,
Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan
perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam
Bait Suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para
isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. 3 Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari
dalam Bait Suci, Rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para
pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari
perkakas itu; 4 mereka minum anggur dan memuji-muji dewadewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. 5 Pada
waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada
kapur dinding istana raja, di depan kaki dian, dan raja melihat
punggung tangan yang sedang menulis itu. 6 Lalu raja menjadi
pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia; sendi-sendi
pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. 7
Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi,
para Kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah
raja kepada para orang bijaksana di Babel itu: "Setiap orang yang
dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya
kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan
lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia
akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." 8 Tetapi semua
orang bijaksana dari raja, yang telah datang menghadap, tidak
sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan
maknanya kepada raja. 9 Sesudah itu sangatlah cemas hati raja
Belsyazar dan ia menjadi pucat; juga para pembesarnya terperanjat. 10 Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: "Ya
raja, kekallah hidup tuanku! Janganlah pikiran-pikiran tuanku
menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat; 11 sebab
dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para
dewa yang kudus! Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada
orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para
dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para Kasdim dan
para ahli nujum, 12 karena pada orang itu terdapat roh yang luar
biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan
mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar
oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya!"
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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. Kenapa raja Belsyazar menjadi cemas?

2. Bagaimana nasihat permaisuri kepada raja?

Belsyazar, anak Nebukadnezar, lebih suka
menikmati pesta dari pada memerintah negara.
Dia mengadakan perjamuan yang besar untuk
para pembesarnya dan menikmati minuman
dengan perkakas dari Bait suci di Yerusalem.
Dan mereka memuji-muji dewa-dewa dari emas
dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu.
Ketika nampak jari-jari tangan manusia dan
menulis pada kapur dinding istana raja. Para
ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum
tidak sanggup memberitahukan maknanya.
Ketika semua orang menjadi gelisah dan takut,
permaisuri masuk dan merekomendasikan
Daniel untuk memberitahukan maknanya.

Raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya
menggelisahkan dia... (6)
Bukan hanya itu dia sungguh merasa takut
sampai sendi-sendi pangkal pahanya menjadi
lemas dan lututnya berantukan di hadapan
pembesar-pembesar. Sebenarnya itu berarti
bahwa dia sendiri sudah tahu akan sedang
berbuat salah dan dosa. Semua orang yang
berbuat dosa tahu akan sedang berbuat salah
meskipun menikmati itu.

Praktek Jangan takut karena dosa yang sedang dinikmati. Bertobat dan berbalik segera.
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Kamis

Raja yang terlalu ringan
Daniel 5:13~30
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Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel:
"Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja,
ayahku, dari tanah Yehuda 14 Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau
penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi
dan hikmat yang luar biasa. 15 Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para
ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya
kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. 16 Tetapi
telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan
dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan
itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan
dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai
emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang
ketiga." 17 Kemudian Daniel menjawab raja: "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah
pemberian tuanku kepada orang lain! Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. 18 Ya tuanku raja!
Allah, Yang Mahatinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran,
kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. 19 Dan oleh karena
kebesaran yang telah diberikan-Nya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah
terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa; dibunuhnya
siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya,
ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang
dikehendakinya. 20 Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga
berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil dari padanya. 21 Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan;
kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah
oleh embun dari langit, sampai ia mengakui, bahwa Allah, Yang Mahatinggi,
berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya
untuk kedudukan itu. 22 Tetapi tuanku, Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan
diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. 23 Tuanku meninggikan diri
terhadap Yang Berkuasa di sorga: perkakas dari Bait-Nya dibawa orang kepada
tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para isteri dan para gundik tuanku
telah minum anggur dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari
perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau
mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. 24 Sebab itu Ia menyuruh
punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. 25 Maka inilah tulisan yang
tertulis itu: Mene, mene, tekel ufarsin. 26 Dan inilah makna perkataan itu: Mene:
masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri; 27 Tekel: tuanku
ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan; 28 Peres: kerajaan tuanku
dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia." 29 Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya
dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 30 Pada malam itu juga
terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu.

12

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 Belsyazar janjikan kepada Daniel?

2. Bagaimana Daniel menjelaskan tentang makna
tulisani tu?

Belsyazar memanggil Daniel dan memohon
memberitahukan makna tulisan sambil menjanjikan akan mengenakan pakaian dari kain ungu,
akan mengalungkan rantai emas, dan akan
mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga di
dalam kerajaannya. Tetapi Daniel menolak
hadiah dan memberitahukan makna tulisan itu.
Dia mengingatkan peristiwa Nebukadnezar
yang menjadi seperti binatang liar selama 7
masa ketika dia menjadi sombong. Kemudian
menghardik Belsyazar sebab dia juga menjadi
sombong dan meminum anggur dengan perkakas dari Bait suci Allah. Menurut Daniel tulisan
itu "Mene, mene, tekel ufarsin." dan berarti
kerajaannya dipecah dan diberikan kepada
orang Media dan Persia sebab Belsyazar terhitung terlalu ringan. Kemudian pada malam itu
Belsyazar terbunuh dan Darius menjadi raja.

Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain (17)
Belsyazar sendiri dan para pembesar di sana
berpikir bahwa Belsyazar masih tetap
berkuasa. Sehingga raja janji hadiah sesuai
dengan ayat 16. Tetapi Daniel sendiri sudah
tahu bahwa semuanya itu akan sia-sia. Kita
bisa membedakan yang sungguh berharga dan
yang sia-sia.
Praktek Akui kekurangan dan kelemahan di hadapan Tuhan dan memohon dilengkapi
dengan kuasa-Nya
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Jumat

Larangan
untuk mencari alasan dakwaan
Daniel 6:1~14

1

Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur enam
puluh dua tahun. 2 Lalu berkenanlah Darius mengangkat seratus dua
puluh wakil-wakil raja atas kerajaannya; mereka akan ditempatkan di
seluruh kerajaan; 3 membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi,
dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu; kepada merekalah
para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja
jangan dirugikan. 4 Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan
para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa; dan raja
bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. 5 Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat
alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada
didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. 6 Maka berkatalah orang-orang itu: "Kita tidak akan mendapat suatu alasan
dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!" 7 Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil
raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya: "Ya raja Darius, kekallah hidup tuanku! 8 Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa
dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar
barangsiapa yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan
kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja,
maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 9 Oleh sebab itu, ya raja,
keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak
dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang
tidak dapat dicabut kembali." 10 Sebab itu raja Darius membuat surat
perintah dengan larangan itu. 11 Demi didengar Daniel, bahwa surat
perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya
ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia
berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
12
Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel
sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. 13 Kemudian mereka
menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja:
"Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang
yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah
satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa" Jawab raja: "Perkara ini telah pasti menurut
undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." 14 Lalu kata mereka kepada raja: "Daniel, salah seorang buangan
dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak
mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi tiga kali sehari ia
mengucapkan doanya."
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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. Raja Darius itu raja macam apa?

2. Bagaimana mencari dakwaan terhadap Daniel?

Darius mengangkat Daniel sebagai wakil raja
atas kerajaannya, salah satu orang di antara
tiga pejabat tinggi. Para pejabat tinggi dan wakil
raja itu mencari alasan dakwaan terhadap
Daniel sebab Daniel melebihi mereka. Tetapi
tidak mendapat alasan apapun. Jadi mereka
membuat salah satu larangan tidak boleh
memohon kepada siapapun kecuali raja Darius
dengan cerita penggodaan. Kemudian mereka
mendakwa Daniel dengan alasan dia berdoa
kepada Tuhan. Kemudian, raja Darius mencari
jalan untuk melepaskan Daniel, namun tidak
menemui.

Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan (5)
Tetapi Danielpun bukan orang sempurna.
Hanya dia menetapkan hati untuk menjaga
kesuciannya sendiri sejak masa mudah. Sehingga dia menjadi orang yang tidak mendapat
alasan dakwaan apapun. Memang bertambah
pengetahuan dan kekuatan juga penting. Namun juga sangat pentingnya menjaga kesucian
terhadap semua orang.

Praktek Jangan berbuat hal yang akan menyesal
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Sabtu

Daniel, kembali dari gua singa
Daniel 6:15~29

15

Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia
mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari
masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. 16 Lalu bergegasgegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya:
"Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media
dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja
yang dapat diubah!" 17 Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja
kepada Daniel: "Allahmu yang kausembah dengan tekun, Dialah
kiranya yang melepaskan engkau!" 18 Maka dibawalah sebuah batu
dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin
meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya
dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. 19 Lalu pergilah
raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu; ia tidak
menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. 20
Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi
dengan buru-buru ke gua singa; 21 dan ketika ia sampai dekat gua itu,
berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia
kepada Daniel: "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang
kausembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan engkau
dari singa-singa itu" 22 Lalu kata Daniel kepada raja: "Ya raja, kekallah hidupmu! 23 Allahku telah mengutus malaikat-Nya untuk
mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa
-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan-Nya; tetapi
juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." 24
Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya Daniel
ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu,
dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada
Allahnya. 25 Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang
yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua
singa, baik mereka maupun anak-anak dan isteri-isteri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. 26 Kemudian raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya:
"Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu! 27 Bersama ini
kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang
harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah
yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya; pemerintahan-Nya
tidak akan binasa dan kekuasaan-Nya tidak akan berakhir. 28 Dia
melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di
langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari
cengkaman singa-singa." 29 Dan Daniel ini mempunyai kedudukan
tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu.

16

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Darius melakukan setelah Daniel
dilemparkan ke gua singa?
2. Setelah Daniel kembali dengan selamat, apa
perintah raja Darius?
Mereka memaksakan raja Darius dengan undang-undang Media dan Persia untuk melemparkan Daniel ke gua singa. Akhirnya raja
ijinkan melemparkan Daniel ke gua singa.
Tetapi dia sendiri berpuasa semalam-malaman
itu dan ia tidak dapat tidur. Kemudian hari dia
bertemu Daniel yang masih hidup dalam gua
singa. Jadi dia sangat bersukacita dan memberi
perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua
itu. Kemudian perintahkan akan melemparkan
mereka yang telah menuduh Daniel. Kemudian
memberi perintah di atas seluruh kerajaan
bahwa orang yang dia kuasai harus takut dan
gentar kepada Allahnya Daniel.
menurut undang-undang orang Media dan
Persia tidak ada larangan atau penetapan yang
dikeluarkan raja yang dapat diubah! (16)
Raja Persiapun kuasanya ada batasan. Dia
tidak bisa mengubah meskipun larangan atau
ketetapan yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri.
Tetapi memalui pengalaman itu, Darius baru
tahu bahwa hanya Tuhan maha kuasa.

Praktek Tenanglah sebab Tuhan menjaga dan menyertai anda
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Bahan PA

Daniel 6:1~28 (Jumat,Sabtu)
Sharing

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

Ice Break

“Tolonglah Tuhan!"
1. Apakah ada pengalaman berdoa supaya Tuhan menolong seseorang?
2. Kenapa berdoa kepada Tuhan?

Baca Teks

1. Bagaimana para pejabat tinggi dan para wakli raja berpikir tentang Daniel? (1~4)

Daniel
6:1~28

2. Bagaimana mereka melakukan untuk mendapat suatu alasan dakwaan? (5~15)

3. Setelah memberi perintah melemparkan Daniel ke gua singa, bagaimana raja Darius berkata dan melakukan? (16~18)

4. Kemudian hari, apa yang Darius perintahkan? (19~28)

Bacaan
Lebih luas

1Sam
15:1~35
2Sam
12:1~25
Daniel
4:34~37,
5:1~31

Aplikasi

Di dalam hukuman Tuhan, apa yang raja-raja bisa akukan?
Tuhan menghukum orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, mereka yang berbuat dosa
dengan mabuk. Ketika Tuhan melaksanakan hukuman-Nya, raja-raja tidak bisa melakukan
apapun. Jika mereka mengaku kesalahannya sendiri, bisa dipulihkan setelah hukuman. Tetapi
mereka yang hanya mencari jalan keluar itu dibinasakan. Kuasa raja itu bukan maha kuasa.
Darius telah mengalami yang tidak mungkin menyelamatkan Daniel dari larangannya. Tetapi
melalui peristiwa itu, dia mengaku "Seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan
gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup."

Share pengalaman yang gagal karena bersandar pada kekuatan sendiri. Kemudian memohon
bimbingan Tuhan selama minggu ini sambil mengaku "Aku sendiri tidak mungkin apapun."
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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