Daniel
(4)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Ketika jatuh dalam kesulitan, kondisi ekonomi
tidak baik atau sakit badan dan lain-lain, orangorang mencari dukun. Mereka bertanya tentang
solusi keluar dari kesulitan itu kepada dukun.
Biasanya mereka bertanya, "Siapa bisa menolong
secara ekonomi." dan memohon akan menyembukan penyakit. Dukun-dukun yang berhubungan
dengan roh jahat itu menolong mereka beberapa
kali. Selanjutnya dukun berkata "Dengarlah! kamu
akan mati!" Dan meminta uang cukup banyak.
Ketika sebagian besar orang sudah lupa persoalan
yang sedang dia ingin tanyakan, dan mereka hanya konsentrasi akan mati. Sebenarnya dukun tidak
berkata tentang kapan mati. Bisa jadi sehari dua
hari. Namun bisa jadi akan mati sebulan atau dua
bulan yang akan datang, atau beberapa tahunpun.
Dukun, orang bijaksana, orang berilmu atau ahli
jampi tidak dapat dihormati sebab mereka bernubuat hanya untuk mulut mereka bukan untuk menyelamatkan orang lain. Sebaliknya ada banyak
abdi Allah yang dikirim oleh Allah untuk memberitakan rencana Tuhan dan peringatan-Nya. Zaman
sekarang juga orang-orang yang memahami kehendak Tuhan melalui Firman itu memberitahukan
rahasia Tuhan kepada banyak orang untuk menuntun kepada kebenaran. Tuhan akan mencahayai
mereka seperti cahaya cakrawala dan bintangbintang.

Tema

Orang-orang
Yang bercahaya
seperti bintang-bintang
Bacaan Minggu

Daniel 10~12

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Orang-orang yang bercahaya seperti bintang-bintang - Daniel (4)

Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, Daniel memahami penglihatan mengenai kesusahan yang besar. Jadi
dia berkabung dan berdoa sambil berpuasa. Pada hari ke-24 bulan pertama, datang seorang, malaikat, dan membuat Daniel mengerti apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Daniel menulis tentang pertengkaran dan
perang di antara Persia dan Yunani, juga tentang pertengkaran dan perang di antara raja negeri Selatan dan raja
negeri Utara. Di dalam pertengkaran mereka, Tanah Permaipun akan diganggu. Tetapi Mikhael, pemimpin besar
akan muncul dan menyelamatkan bangsa Israel yang didapti namanya tertulis dalam KItab. Daniel mendapat janji
bahwa semua orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran itu akan bercahaya seperti bintang-bintang.

Message Minggu

Lukas 1:8~17

Kenapa orang-orang memanggil aktor dengan
kata bintang film? Pada awal abad 20, bioskopbioskop baru dibuka. Di dalam bioskop tetap
gelap, tetapi ketika film ditayangkan di atas layar
film, aktor-aktris bercahaya seperti bintang. Sehingga orang-orang memanggil mereka dengan
kata bintang film. Zaman sekarang orang-orang
terkenal diberbagai macam bidang juga disebutkan bintang. Dan dalam Alkitab juga dituliskan
tentang orang-orang yang mencahayai seperti
bintang.
Orang yang menuntun banyak orang kepada
kebenaran
Tuhan memilih Daniel dan memberi hikmat dan
kasih karunia. Khususnya di dalam kitab Daniel
pasal 7~12, Tuhan memberitahu rancangan
Tuhan tentang bangsa Israel dan seluruh dunia
kepada Daniel. Banyak dari antara orang-orang
yang telah tidur akan bangun. Itu mengatakan
tentang kebangkitan. Namun hanya sebagian
akan mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi
akan mengalami kehinaan dan kengerian yang
kekal. Kemudian memberi janji bahwa, "Orangorang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya
caktawala, dan yang telah menuntun banyak
orang kepada kebenaran seperti binyang-bintang,
tetap untuk selama-lamanya." (Dan 12:3). Siapa
orang bijaksana? Bukan orang yang memiliki
banyak pengetahuan dan pengertian, melainkan
orang yang menuntun banyak orang kepada
kebenaran. Mereka yang melakukan sesuai
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dengan kebenaran dan memberitahukan kebenaran kepada orang lain itu akan bercahaya seperti
bintang-bintang. Daniel ialah salah satu di antara
mereka.
Akan membuat banyak orang berbalik kepada
Tuhan
Di dalam Injil Lukas, dituliskan seorang yang
sama seperti pesan di kitab Daniel. Ialah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan
Yesus. Sebelum Yohanes lahir, Malaikat datang
kepada Zakharia, ayah Yohanes Pembaptis. Dan
berkata "Ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia
tidak akan minum anggur atau minuman keras
dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari
rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang
Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka." Misi
Yohanes Pembaptis sangat jelas. Dia dikirim
untuk membuat banyak orang Israel berbalik
kepada Tuhan. Sehingga Yesus berkata "Di
antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan
tidak ada seorangpun yang lebih besar dari pada
Yohanes."(Luk 7:28). Yohanes Pembaptis adalah
salah satu orang yang bercahaya seperti bintangbintang.
Tetapi bukan hanya Yohanes Pembaptis. Mereka, banyak murid Yesus dan rasul-rasul yang taat
dan pergi sampai ke ujung bumi dengan perintah
Yesus "Memberitakan Injil!", juga sudah menjadi
seperti bintang-bintang. Kita juga harus bercahaya seperti bintang melalui memberitakan Injil.

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
mengenai kesusahan besar
Daniel 10:1~11

1

Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia,

suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Beltsazar; firman itu benar dan mengenai kesusahan yang

besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. 2 Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung
tiga minggu penuh: 3 makanan yang sedap tidak kumakan,
daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku
tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh. 4 Pada hari
kedua puluh empat bulan pertama, ketika aku ada di tepi
sungai besar, yakni sungai Tigris,
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kuangkat mukaku, lalu

kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan
berikat pinggang emas dari ufas. 6 Tubuhnya seperti permata
Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat; matanya seperti
suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau
tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh
orang banyak. 7 Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu,
tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak
melihatnya; tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar,
sehingga mereka lari bersembunyi; 8 demikianlah aku tinggal
seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu,
hilanglah kekuatanku; aku menjadi pucat sama sekali, dan
tidak ada lagi kekuatan padaku. 9 Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh
pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah.
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Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku
bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. 11 Katanya
kepadaku: "Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah
firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu." Ketika hal ini
dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Daniel berkabung dan berdoa?

2. Daniel bertemu dengan siapa? di mana?
Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, Daniel mengerti firman mengenai kesusahan yang
besar. Jadi ia berkabung 3 minggu penuh
sambil tidak makan. Dan pada hari ke-24 bulan
pertama, ia bertemu seorang yang berpakaian
kain lenan dan berikat pinggang emas dari tepi
sungai Tigris. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan dia tidak melihatnya. Tetapi
mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar dan
lari bersembunyi. Daniel jatuh pingsan karena
hilang kekuatannya. Ketika orang itu menyentuh Daniel dan membangunkan.
Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu,
tetapi orang-orang yang bersama-sama
dengan aku, tidak melihatnya (7)
Sama seperti ketika Paulus di tengah jalan
Damsik yang melihat Yesus, orang-orang yang
bersama tidak melihat, tetapi menjadi takut dan
lari untuk bersembunyi. Sekalipun ada di tempat yang sama, bukan semua mendengar dan
memahami suara Tuhan.

Praktek Maju kepada Tuhan dengan merendahkan hati supaya melihat dan
mendengar kehendak Tuhan
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Senin

Janganlah takut, Jadilah kuat
Daniel 10:12~21

12

Lalu katanya kepadaku: "Janganlah takut, Daniel, sebab
telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau
berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan
dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena
perkataanmu itu. 13 Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri
dua puluh satu hari lamanya menentang aku; tetapi kemudian
Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka,
datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana
berhadapan dengan raja-raja orang Persia. 14 Lalu aku datang
untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada
bangsamu pada hari-hari yang terakhir; sebab penglihatan ini
juga mengenai hari-hari itu." 15 Ketika dikatakannya hal ini
kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu. 16
Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku;
lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara, kataku kepada
yang berdiri di depanku itu: "Tuanku, oleh sebab penglihatan
itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. 17 Masakan aku, hamba tuanku ini dapat berbicara
dengan tuanku! Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku
dan tidak ada lagi nafas padaku" 18 Lalu dia yang rupanya
seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku
kekuatan, 19 dan berkata: "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat!"
Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi dan
berkata: "Berbicaralah kiranya tuanku, sebab engkau telah
memberikan aku kekuatan." 20 Lalu katanya: "Tahukah
engkau, mengapa aku datang kepadamu Sebentar lagi aku
kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan
sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang
Yunani akan datang. 21 Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab
Kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku
dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhael, pemimpinmu 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. Kenapa dia datang setelah Daniel berdoa 21
hari?
2. Siapa melawan dia? Dia akan berperang
dengan siapa?
Dia telah mendengar doa Daniel sejak hari
pertama Daniel berniat untuk mendapat
pengertian dan untuk merendahkan dirimu di
hadapan Allahmu. Tetapi terlambat datang
karena pemimpin kerajaan orang Persia, yaitu
Iblis, berdiri 21 hari lamanya menentangnya.
Akhirnya dia datang sebab Mikhael, salah
seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka,
datang menolongnya. Dia menyentuh bibir
Daniel dan berkata "Hai engkau yang dikasihi,
janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah
kuat, ya, jadilah kuat!" Kemudian dia memberitahukan bahwa ia akan kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia dan
sesudah itu akan datang pemimpin orang
Yunani. Dan hanya Mikhael saja akan berdiri di
pihaknya dengan tetap hati melawan mereka.
pada hari-hari yang terakhir (14)
Malaikat itu berkata bahwa penglihatan itu
mengenai pada hari-hari yang terakhir. Itu akan
terjadi bagi orang Israel dan dunia ini. Tetapi
penjelasannya seperti sedang hal itu terjadi.
Sebenarnya Tuhan telah merencanakan sejak
awal sampai hari terakhir. Sehingga bagi Tuhan
semua hal dalam sejarah dunia ini sama seperti
langsung terjadi.

Praktek Siapkan kedatangan Yesus kedua kali dengan hati “Ia segera datang!”
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Selasa

Peperangan di antara raja-raja
Daniel 11:1~9

1

seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan
dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan
Darius, orang Media itu." 2 "Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, tiga raja lagi
akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat
kekayaan yang lebih besar dari mereka semua, dan apabila ia
telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuatkuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. 3 Kemudian akan
muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah
dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya.
4
Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan
terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh
bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang
dipunyainya; sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik
orang-orang yang lain dari pada orang-orang ini. 5 Maka raja
negeri Selatan akan menjadi kuat; tetapi salah seorang dari
panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat dari padanya
dan orang ini memerintah, lalu kekuasaannya akan menjadi
kekuasaan yang besar. 6 Beberapa tahun kemudian keduanya
akan bersekutu: puteri raja negeri Selatan akan datang kepada
raja negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi puteri
itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan: puteri
itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang
mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang
mengawininya. 7 Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas
yang seakar dengan puteri itu menggantikan orang itu, dan orang
ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri Utara dan
memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap
mereka dan ia akan berkuasa. 8 Bahkan dewa-dewa mereka dan
patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang
berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan
ke Mesir, lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri Utara. 9 Kemudian raja ini akan
memasuki kerajaan raja negeri Selatan, tetapi kemudian pulang
ke negerinya sendiri.
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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 hal akan terjadi di antara negeri Persia
dan negeri Yunani?
2. Apa hal akan terjadi di antara raja negeri
Selatan dan raja negeri Utara?

3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan
yang keempat akan mendapat kekayaan yang
lebih besar dari mereka semua. Ia akan melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul
seorang raja Yunani yang gagah perkasa, yang
akan memerintah dengan kekuasaan yang
besar dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi
kerajaannya akan pecah dan menjadi milik
orang-orang yang lain bukan keturunan raja
yang gagah perkasa. Fokus ceritanya kepada
raja negeri Selatan dan raja negeri Utara. Mereka berusaha bersekutu melalui pernikahan.
Namun mereka berperang lagi. Raja negeri
Selatan memauski kota bentengnya dan akan
mengangkut perak dan emas ke Mesir sebagai
jarahan.

Raja negeri Selatan, raja negeri Utara (5~9)
Raja yang gagah perkasa ialah Alexander, raja
Yunani. Kerajaannya akan pecah sebab Alexander mati pada waktu masih muda. Dan 4
jenderal menjadi raja (4). Raja negeri Selatan
ialah seorang jenderal yang menjadi raja Mesir.
Raja negeri Utara ialah raja daerah Syria.

Praktek Mengaku bahwa semua pertengkaran dan perang di dalam rencana Tuhan
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Rabu

Raja-raja yang berbuat
sekehendak hatinya
Daniel 11:10~19
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Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang, dan
akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar, lalu salah
seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah; dan pada serbuan
yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya. 11
Maka menggeramlah raja negeri Selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri Utara, yang telah mengerahkan
sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke
tangan musuhnya. 12 Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah; walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai
kekuatan. 13 Lalu untuk kedua kalinya raja negeri Utara itu
akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari
yang pertama, dan beberapa tahun kemudian, ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan
banyak perlengkapan perang. 14 Pada waktu itu banyak orang
akan bangkit melawan raja negeri Selatan; juga orang-orang
yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga
penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. 15 Maka raja negeri Utara itu akan datang, mendirikan
kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng; dan
tentara negeri Selatan tidak akan dapat bertahan, juga
pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada
kekuatan apapun yang dapat bertahan, 16 sehingga raja yang
menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada
seorangpun yang dapat bertahan menghadapinya; ia akan
menduduki Tanah Permai dan seluruhnya akan ada dalam
kekuasaannya. 17 Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu: ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang puterinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu, tetapi
maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan
menguntungkannya. 18 Lalu ia akan memalingkan mukanya
ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya; tetapi
seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu,
bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. 19
Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota
benteng di negerinya sendiri; tetapi ia akan tergelincir dan
jatuh dan tidak akan ditemukan lagi.
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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 raja negeri Selatan dan raja
negeri Utara akan berperang?

Anak-anak raja Utara akan bersiap untuk berperang, dan bergerak maju melawan raja Selatan. Ketika raja Selatan mengalahkan mereka. Tetapi raja Utara akan mengerahkan
sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang
pertama dan mendirikan kubu pengepungan
dan merebut kota yang berbenteng. Sehingga
raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati. Ia akan menduduki Tanah Permai
dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya.
Lalu ia akan merebut tanah-tanah pesisir, tetapi
seorang panglima akan menghentikan
penghinaannya itu. Sesudah itu ia akan pulang
ke negerinya sendiri.

Tanah Permai (16)
Di sini dituliskan tentang perang di antara rajaraja negeri Yunani. Dan juga dituliskan tentang
seorang panglima akan menghentikan
penghinaannya. Itu tentang Roma. Tentang
daerah Tanah Permai, tanah Kanaan, tanah
Palestin, orang Israel sudah tidak berkuasa di
daerah itu. Karena pemberontakkan mereka,
setelah mereka kembali dari pembuangan
Babel, kerajaan Daud masih belum dikembalikan.

Praktek Memberitakan akan semua pristiwa hari ini juga diatur dalam rancangan Tuhan
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Kamis

Raja negeri Utara
akan menajiskan tempat kudus
Daniel 11:20~35

20

Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut
pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu, tetapi beberapa hari
kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. 21
Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja; tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan
raja dengan perbuatan-perbuatan licin. 22 Seluruh tentara yang datang melanda
akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja
Perjanjian. 23 Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku
curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orangorangnya. 24 Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang
paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan
oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan
jarahan dan harta di antara orang-orangnya; juga terhadap tempat-tempat yang
berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. 25 Kekuatan
dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar; dan walaupun raja negeri Selatan itu akan bersiap untuk
berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan,
sebab akan diadakan siasat terhadap dia, 26 dan orang-orang yang makan dari
santapannya akan meruntuhkannya: tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya
yang tewas dibunuh. 27 Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka
duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi; tetapi hal
itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. 28 Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya
bermaksud menentang Perjanjian Kudus; dan itu dilakukannya, lalu pulang ke
negerinya. 29 Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri Selatan,
tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, 30 karena akan
datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya.
Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap Perjanjian Kudus dan ia akan
bertindak: setelah pulang kembali, ia akan menujukan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan Perjanjian Kudus. 31 Tentaranya akan muncul, mereka
akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari
dan menegakkan kekejian yang membinasakan. 32 Dan orang-orang yang berlaku
fasik terhadap Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin;
tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. 33 Dan
orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti,
tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan
api, oleh karena ditawan dan dirampas. 34 Sementara jatuh, mereka akan mendapat
pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka
secara berpura-pura. 35 Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya
dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman; sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang
telah ditetapkan.
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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 raja negeri Utara dibinasakan?
Bagaimana raja berikutnya?
2. Bagaiman tindakan raja yang berlaku curang
itu?

Raja baru negeri Utara akan dibinasakan dalam
beberapa hari. Seorang yang hina, yang tidak
memperoleh martabat raja, akan menggantikan
dia dengan perbuatan-perbuatan licin. Dia akan
berperang dengan raja negeri Selatan dan akan
pulang ke negerinya dengan banyak harta.
Kemudian dia lagi berperang dengan raja
negeri Selatan. Dan ia akan menajiskan tempat
kudus, benteng itu, menghapuskan korban
sehari-hari dan menegakkan kekejian yang
membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku
fasik sampai murtad dengan kata-kata licin.
Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan
tetap kuat dan akan bertindak.

Perjanjian Kudus (30)
tempat kudus, benteng itu (31)
Itu bernebuat tentang raja Antiokus yang
menajiskan Rumah Allah kedua. Raja itu
menghina dan menganiaya orang-orang kudus.
Tetapi melalui peristiwa itu mereka menjadi
berani dan melawan raja negeri Utara.

Praktek Jagalah jemaat supaya tidak dihampiri oleh kuasa dunia
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Jumat

Ketika ajal, tidak ada seorangpun
yang menolongnya
Daniel 11:36~45

36

Raja itu akan berbuat sekehendak hati; ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap allah. Juga
terhadap Allah yang mengatasi segala allah ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia
akan beruntung sampai akhir murka itu; sebab apa yang telah
ditetapkan akan terjadi. 37 Juga para allah nenek moyangnya
tidak akan diindahkannya; baik pujaan orang-orang perempuan maupun allah manapun juga tidak akan diindahkannya,
sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. 38
Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa
benteng-benteng: dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan
perak dan permata dan barang-barang yang berharga. 39 Dan
ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat
dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui
dewa ini akan dilimpahi kehormatan; ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka
akan dibagikannya tanah sebagai upah. 40 Tetapi pada akhir
zaman raja negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan
raja negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan
orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal; dan ia akan
memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi
semuanya seperti air bah. 41 Juga Tanah Permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh; tetapi dari tangannya
akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang
penting dari bani Amon. 42 Ia akan menjangkau negerinegeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. 43 Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libia serta orang Etiopia akan
mengikuti dia. 44 Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan
dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia
akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk
memusnahkan dan membinasakan banyak orang. 45 Ia akan
mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung
Permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui
ajalnya dan tidak ada seorangpun yang menolongnya."
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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 itu berbuat dosa macam apa?

2. Apa akibat pemerintahan raja itu?

Raja itu akan meninggikan dan membesarkan
dirinya terhadap setiap allah. Tetapi ia akan
beruntung sampai akhir murka Tuhan sebab
apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Ia akan
bertindak terhadap benteng-benteng yang
diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu.
Dania akan membuat mereka menjadi
berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah.
Juga akan mengalahkan Mesir dan akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian
yang penting dari bani Amon. Tetapi kabarkabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara
akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan
membinasakan banyak orang. Tetapi akhirnya
ia akan menemui ajalnya dan tidak ada
seorangpun yang menolongnya.

kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya (44)
Itu kabar tentang pemberontakkan. Raja itu
telah meninggikan dan membersarkan dirinya
sendiri di atas segala allah. Tetapi akhirnya
mengejutkan hatinya karena kabar-kabar pemberontakkan. Sekalipun berkuasa cukup besar,
siapapun tidak bebas dari hati terkejut dan
gelisa sebab tidak ada Allah di dalam hati
mereka.

Praktek Berani sebab Tuhan menjadi tangan pertolongan bagi kita
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Sabtu

Misi dari Tuhan
bagi orang-orang bijaksana
Daniel 12:1~13

1

"Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin
besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan
akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang
belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada
waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput,
yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam
Kitab itu. 2 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah
tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk
mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah
menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintangbintang, tetap untuk selama-lamanya. 4 Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah
Kitab itu sampai pada akhir zaman; banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah." 5 Kemudian
aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain,
seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi
sungai yang sebelah sana. 6 Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air
sungai itu: "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir" 7
Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di
sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup
kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya
ke langit: "Satu masa dan dua masa dan setengah masa; dan
setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka
segala hal ini akan digenapi!" 8 Adapun aku, memang
kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya:
"Tuanku, apakah akhir segala hal ini" 9 Tetapi ia menjawab:
"Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi
dan termeterai sampai akhir zaman. 10 Banyak orang akan
disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik
akan berlaku fasik; tidak seorangpun dari orang fasik itu
akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. 11 Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada
seribu dua ratus dan sembilan puluh hari. 12 Berbahagialah
orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai seribu tiga
ratus tiga puluh lima hari. 13 Tetapi engkau, pergilah sampai
tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan
bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman."
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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 Mikhael akan perbuat?

2. Apa yang malaikat pesankan kepada Daniel?
Pada waktu terakhir akan muncul Mikhael,
pemimpin besar yang akan mendampingi Israel. Ketika akan ada kesesakan yang besar,
seperti yang belum pernah terjadi. Tetapi barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam
Kitab itu akan terluput. Malaikat dari Tuhan
memesan kepada Daniel akan sembunyikan
segala firman itu, dan meteraikan Kitab itu
sampai pada akhir zaman. Kemudian Daniel
melihat dua orang yang berdiri di tepi sungai
sebelah sini dan di tepi sungai yang sebelah
sana. Seorang yang berdiri di tepi sungai sebelah sini bertanya kepada yang lain "Bilakah halhal yang ajaib ini akan berakhir" Dan yang lain
berkata "Satu masa dan dua masa dan setengah masa; dan setelah berakhir kuasa perusak
bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini
akan digenapi!" Akhirnya malaikat berkata
kepada Daniel "Pergilah sampai tiba akhir
zaman."
orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti
cahaya cakrawala... (3)
Inilah inti kitab Daniel. Semua orang bijaksana
yang sudah mengerti makna penglihatan, harus
memberitakan kepada orang lain supaya
menuntun mereka kepada kebenaran. Memang
pasti ada penderitaan dan hukuman. Tetapi
Tuhan akan menyelamatkan mereka yang
kembali kepada Tuhan.

Praktek Beritakan injil kepada teman-teman yang belum mengenal Yesus supaya
mereka kembali kepada Yesus
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Bahan PA

Daniel 11:36~45 (Jumat)
Sharing

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

Ice Break

“Pada waktu darurat”
1. Siapa yang anda ingin pertama tolong? Orang macam apa? (Share)
2. Siapa yang anda tidak mau tolong? Kenapa begitu? (Share)

Baca Teks

1. Bagaimana raja negeri Utara meninggikan dirinya? (36~38)

Daniel
11:36~45
2. Apa tidak benar dan tidak baik pemerintahannya? (39)

3. Apa konsekuensi perang di antara raja negeri Selatan dan raja negeri Utara? (40~43)

4. Apa hal terjadi akhirnya kepada raja negeri Utara? (44~45)

Bacaan
Lebih luas
Yesaya
31:1~3
Yeremia
47:1~4
Mazmur
121:1~8

Aplikasi

Kenapa tidak ada seorangpun menolongnya pada waktu dalam kesusahan?

Sebab Tuhan membinasakan mereka yang orang-orang andalkan. Ketika orang Yehuda minta
tolong kepada Mesir, Tuhan menghukum kedua-duanya. Pada saat Tuhan menghukum Filistin, Tuhan juga melenyapkan setiap penolong Filistin. Kita tahu bahwa pertolongan kita ialah
dari Tuhan. Itu tertulis di dalam Mazmur pasal 121. Jika kita mencari pertolongan di luar
Tuhan karena tinggi hati, tidak ada seorangpun yang menolong kita. Hanya Tuhan mendampingi kita dalam badaipun. Ia sendiri menjadi penolong bagi kita.

Share pengalaman pernah gagal sebab memohon pertolongan di luar Tuhan. Mengaku pergumulan dan mohon pertolongan hanya kepada Tuhan.
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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