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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka kitab Daniel pasal 1. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang topik “Allah Kita Yang 

Bepusat Pada Allah” yang dilihat dalam kitab Yehezkiel, yaitu tentang bagaimana Allah hidup dan bekerja 

dan menyelamatkan dan menebus untuk kemuliaanNya. Jangan sampai kita berpikir untuk sesaat pun 

bahwa dengan demikian berarti bahwa kasih Alah telah menjauh dari kita. Kasih Allah bagi umatNya 

adalah kasih yang tidak terbatas dalam kebaikannya dan keagungannya. Kerinduan dan keinginan Allah 

yang dalam akan kemuliaanNya tidak mengambil kasihNya bagi kita. Sebaliknya hal tersebut menggenapi 

kasihNya atas kita karena dengan demikian maka kasihNya berpusat pada diriNya di mana segala sesuatu 

memang berpusat pada diriNya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Allah kita yang bepusat pada Allah 

ini mempengaruhi cara kita hidup sebagai individu dan sebagai gereja? 

Di sinilah kitab Daniel memberikan kepada kita sebuah potret yang jelas tentang apa artinya kehidupan 

yang berpusat pada Alah dalam satu dunia yang berpusat pada manusia. Pada tahun 605 Sebelum 

Masehi, hampir sepuluh tahun sebelum Yehezkiel dibawa ke tempat pengasingan, dan hampir 20 tahun 

sebelum Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, Raja Nebukadnezar dari Babel menyerbu Yerusalem dan 
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tanah Yehuda dan mulai melakukan penjarahan. Bait Alah dan kota Yerusalem dihancurkan. Perhatikan 

apa yang dikatakan dalam Daniel 1:1-4: 

Nebukadnezar, raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan 

Yoyakim, raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam 

tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya; perkakas-

perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada 

Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel, yang berasal dari 

keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu 

cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan 

banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk 

bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim." Dan 

dalam ayat 6 dikatakan,"Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, 

Hananya, Misael dan Azarya," yang masing-masing kemudian diberi nama Belzasar, Sadrach, 

Mesakh dan Abenego. 

Mereka direkrut untuk mempelajari cara hidup orang-orang Kasdim, atau cara hiup orang-orang Babel. 

Dan bukan hanya pemuda-pemuda yang dibawa, bukan hanya raja dan keluarga kerajaan yang dibawa, 

tetapi juga sebagaimana dikatakan dalam ayat 2, barang-barang dari Bait Allah juga dibawa ke Babel. 

Sudah merupakan satu kebiasaan bagi orang-orang Babel bahwa manakala mereka menaklukkan bangsa-

bangsa lain, dengan jelas mereka beranggapan bahwa dewa-dewa Babel lebih unggul daripada dewa-

dewa bangsa yang ditaklukkan tersebut. Karena itu mereka biasanya mengambil jarahan dari kuil-kuil dan 

membawanya kembali dan menempatkannya di dalam kuil mereka sebagai tanda bahwa dewa-dewa 

mereka lebih unggul daripada dewa-dewa bangsa lain. 

Orang-orang Babel akan memiliki sesuatu untuk dipelajari dalam saat-saat yang akan datang tentang 

Allah Israel. Mereka akan belajar, dan seluruh makna kitab ini menunjukkan, bahwa hanya ada satu Allah 

di atas segala allah yang lain, dan Dia adalah Tuhan, dan Dia adalah yang tertinggi. Ada satu Allah yang 

berdaulat, yang memerintah, yang memegang kendali atas segala sesuatu di masa lalu, di masa sekarang, 

dan di masa depan. Itulah pesan kitab Daniel. Makna kitab ini adalah untuk menunjukkan kepada orang-

orang Israel dan orang-orang Babel dan setiap bangsa yang lain bahwa ada satu Allah yang memerintah 

dan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas setiap raja, setiap penguasa, setiap peristiwa, 

setiap pertempuran, setiap bangsa, dan setiap manusia, Dia adalah satu-satunya Allah yang bertahta di 

atas semua itu. 
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Dan para pemuda Ibrani ini, Daniel dan teman-temannya, akan menjadi alat dalam tangan Allah yang 

berpusat pada Allah untuk menunjukkan kemuliaanNya yang besar. Saya ingin agar kehidupan kita, dan 

gereja ini, menjadi satu tampilan yang berpusat pada Allah. Bagaimana hal ini dapat terwujud secara 

praktis? Saya ingin membagi hal ini ke dalam beberapa hal. Kita akan mulai dengan perspektif yang 

berpusat pada Allah yang kemudian mengarah pada doa yang berpusat pada Allah, yang didasarkan pada 

janji-janji yang berpusat pada Allah, dan kemudian dari sana maknanya akan mengalir secara alami bagi 

kehidupan kita. Sekarang, tantangannya bagi kita adalah memahami Daniel 1-12 yang merupakan pasal-

pasal yang tidak mudah untuk dipahami, yang pada dasarnya terdiri dari enam cerita dalam enam pasal 

yang pertama, yang berisi satu cerita per pasal, dan kemudian diikuti dengan penglihatan-penglihatan 

dalam enam pasal yang terakhir. 

Jadi kita akan mencoba untuk memahami semua bagian itu secara cepat agar kita dapat memahami 

gambaran umum yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan anda telah membaca pasal-pasal itu, dan 

juga kita sebagai satu keluarga orang beriman telah membacanya dalam program pembacaan Alkitab kita 

pada minggu yang lalu. Jadi pembahasan kita ini akan menjadi semacam rekap dari apa yang telah kita 

baca. Mari kita mulai dengan perspektif yang berpusat pada Allah. Dalam kitab Daniel kita melihat bahwa 

Allah merendahkan mereka yang tinggi hatinya. Allah merendahkan orang-orang yang tinggi hatinya. 

Mari kita melihat Daniel pasal 4. Kita akan melihat ayat 28. Dalam pasal 4 ini kita membaca tentang 

bagaimana raja Nebukadnezar bermimpi. Ini adalah mimpinya yang kedua, dan sebagaimana Daniel 

lakukan dengan mimpi Nebukadnezar yang pertama, ia menafsirkan mimpi yang kedua ini. Dan mimpi 

yang ditafsirkan Daniel ini secara keseluruhannya adalah tentang bagaimana raja Nebukadnezar yang 

memiliki semua kuasa dan otoritas, namun semua itu akan diambil darinya oleh karena 

kesombongannya. Tetapi Nebukadnezar ternyata tidak memahami makna mimpinya. Jika anda 

memperhatikan ayat 28, dikatakan bahwa setelah mimpi ini ditafsirkan, Nebukadnezar masih terus 

menyombongkan dirinya. Lalu semua ini datang menimpa Nebukadnezar. 

Dikatakan dalam ayat 29, "Sebab setelah lewat dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas 

istana raja di Babel, berkatalah raja: ‘Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku 

dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?’" Nebukadnezar memperoleh 

beberapa hal yang harus ia pelajari pada saat ini. Saya ingin agar anda mendengarkan refleksi 

Nebukadnezar yang telihat dalam kata-katanya, dan bukan hanya keadaan hati seorang raja kafir. Saya 

ingin agar di sini anda melihat satu refleksi dari semua hati kita, yang terdapat pada inti dari kata-kata 

raja Nebukadnezar. Kita semua rentan terhadap kesombongan. Perhatikan apa yang dikatakan 

Nebukadnezar dalam ayat 30, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan 

untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Itulah kesombongan, dan sikap 
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mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu adalah mantra raja Nebukadnezar, dan itu juga adalah mantra 

dari impian Amerika di abad ke-21. Ini adalah mantra manusia berdosa. Mantra ini mengatakan bahwa 

anda dapat melakukannya. Anda dapat melakukan apa pun yang anda inginkan. Masukan pikiran dan hati 

anda dan keterampilan anda di balik sesuatu dan lihatlah apa yang dapat anda capai, yang dapat anda 

peroleh dengan kekuatan anda sendiri, dengan kekuatan anda sendiri. Anda memiliki hal tersenut di 

dalam diri anda, karena itu andalkanlah diri anda sendiri dan percayalah diri anda sendiri dan lihatlah diri 

anda sendiri dan pastikan apa yang dapat anda lakukan dan lihat apa yang akan terjadi. 

Saudara-saudara, Allah tidak terkesan dengan kelebihan siapa pun dalam ruangan ini. Tidak peduli apa 

pun yang telah anda lakukan. Kenyataannya adalah bahwa apa pun yang anda lakukan, anda telah 

melakukannya hanya karena Allah secara berdaulat telah memberikan kepada anda anugerah untuk 

melakukan apa yang telah anda lakukan tersebut, dan Ia telah memberikan kepada anda kekuatan untuk 

melakukan apa yang telah anda lakukan tersebut. Tidak peduli apakah anda adalah seorang raja kafir 

yang tidak mau berurusan dengan Allah. Kenyataannya adalah bahwa jika anda memiliki nafas pada saat 

ini, itu hanya ada karena Allah yang berdaulat telah menetapkan nafas anda. Oleh karena itu, nafas 

berikutnya yang anda miliki, langkah berikutnya yang anda ambil, keputusan yang anda buat, 

keterampilan yang anda gunakan, semua itu berada di bawah payung Allah yang berdaulat, yang 

memberikan kepada anda kemampuan untuk melakukannya, yang suatu hari nanti akan mengambilnya 

kembali dari anda, dan yang akan meminta pertanggungjawaban anda tentang bagaimana anda 

menggunakannya. 

Kita semua rentan terhadap kesombongan, terhadap sikap mengandalkan diri sendiri, terhadap 

ketergantungan pada kekuatan kita sendiri, yang kemudian membawa kita untuk rentan terhadap 

peninggian diri sendiri, dan yang berakibat pada pemujaan diri sendiri. Nebukadnezar berkata, "Saya 

telah membangun kerajaan Babel dengan kekuatan saya yang besar dan untuk kemuliaan saya dan 

keagungan saya." Tujuan manusia berdosa adalah untuk membuat banyak hal yang berdosa, dan tujuan 

Allah yang kudus adalah untuk membuat banyak hal yang kudus. Dengan demikian, Allah merendahkan 

orang yang tinggi hati. Mungkin hal itu tidak terjadi dengan segera, namun akan terjadi pada waktunya. 

Karena itu Allah berkata kepada raja Nebukadnezar dalam ayat 31: 

Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit: ‘Kepadamu dinyatakan, ya 

raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu; engkau akan dihalau dari 

antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang; 

kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu; dan demikianlah akan 

berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa Yang 
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Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya!’ 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. 

Ini bukanlah hari yang baik bagi Nebukadnezar. Allah merendahkan orang yang tinggi hati, dan Allah 

meninggikan orang yang rendah hati. Allah meninggikan orang yang rendah hati, bahkan ini terjadi 

setelah peristiwa tersebut. Perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Nebukadnezar, kehidupan 

seorang raja kafir, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 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. Semua penduduk bumi dianggap remeh; Ia berbuat menurut 

kehendak-Nya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi; dan tidak ada seorang pun 

yang dapat menolak tangan-Nya dengan berkata kepada-Nya: "Apa yang Kaubuat?" 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. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan 

Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, dan yang 

sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. 

Jadi apakah itu raja-raja kafir ataukah anak-anak Ibrani dalam cerita ini, Allah menunjukkan bahwa kita 

bergantung pada kuasaNya, dan kita hidup untuk pujian kepadaNya. Ini adalah kehidupan yang berpusat 

pada Allah. Allah meninggikan orang yang rendah hati. Kita percaya akan kuasaNya, apakah itu berkaitan 

dengan berpantang dari makanan raja dalam pasal 1, apakah itu berkaitan dengan hikmat untuk 

menafsirkan mimpi dalam pasal 2, apakah itu hidup melalui tungku perapian yang menyala-nyala dalam 

pasal 3, apakah itu berkaitan dengan menafsirkan mimpi dalam pasal 4, apakah itu berkaitan dengan 

berdiri menentang raja dalam pasal 5, ataukah itu berkaitan dengan menghabiskan malam di gua singa 

dalam pasal 6, kita percaya pada kuasa Allah dan hidup untuk memuji Allah. Allah selalu memberikan 

kuasaNya demi pujian bagiNya. 

Biarkan saya tunjukkan hal ini kepada anda. Lihat akhir pasal 2, yaitu ayat 46. Allah sendiri yang 

memberikan kuasa kepada Daniel untuk menafsirkan mimpi Nebukadnezar yang pertama. Hasilnya 
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adalah yang dikatakan dalam ayat 46, "Lalu sujudlah raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel; juga 

dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel: 

‘Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala allah dan Yang berkuasa atas segala raja, dan 

Yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu.’" Apa yang 

terjadi ini sangat mengherankan. Nebukadnezar adalah seorang raja yang terkuat di dunia pada saat itu, 

namun yang sekarang membungkuk di kaki seorang buangan dari Yerusalem dan memberikan pujian 

kepada Allahnya. Dalam pasal 3 ayat 26, setelah Sadrakh, Mesakh dan Abednego dilemparkan ke dalam 

tungku api yang menyala-nyala, apa yang terjadi pada mereka dan apa akibatnya? Dikatakan dalam ayat 

26-28,  

Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu; berkatalah ia: 

"Sadrakh, Mesakh dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan 

datanglah ke mari!" Lalu keluarlah Sadrakh, Mesakh dan Abednego dari api itu. Dan para 

wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul; mereka 

melihat, bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala 

mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak 

ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar: "Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan 

Abednego! Ia telah mengutus malaikat-Nya dan melepaskan hamba-hamba-Nya, yang telah 

menaruh percaya kepada-Nya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh 

mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah allah mana pun kecuali Allah 

mereka. Karena itu dalam ayat 29 Nebukadnezar, raja kafir ini, menyatakan, "Sebab itu aku 

mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa mana pun 

ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego, akan 

dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada 

allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu.” 

Jika kita hanya membaca Daniel pasal 3 dan melihat cerita yang indah tentang beberapa orang yang 

dibawa keluar dari tungku api yang menyala-nyala dan berhenti di pasal itu, kita akan kehilangan seluruh 

makna kitab ini. Makna kitab ini terlihat pada akhir pasal 4 ketika raja kafir ini menyatakan bahwa 

Allahnya Daniel layak menerima pujian dan hormat dan kemuliaan, dan menyatakan bahwa siapa pun 

yang tidak memberikan kemuliaan kepadaNya, atau yang melecehkanNya, akan dihancurkan. Jika anda 

melihat pasal 4, ceritanya dimulai dengan pujian kepada Allah, dan sebagaimana yang baru kita baca, 

cerita ini juga berakhir dengan pujian kepada Allah. Dalam pasal 5, anda membaca tentang seorang raja 

yang lain, raja Belsyazar, yang ditegur dan akhirnya dibunuh karena ia melecehkan Allah dan tidak 

menghormati Allah. Dan kemudian jika anda masuk ke pasal 6 ayat 25, anda dapat melihat bagaimana 
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setelah Daniel menghabiskan malam di gua singa dan keluar dengan hidup, seorang raja yang lain lagi, 

Raja Darius, menulis satu pemberitahuan yang ditujukan kepada semua orang di segala bangsa.  

Dikatakan dalam Daniel 6: 25-28, “Kemudian raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala 

bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya: ‘Bertambah-tambahlah kiranya 

kesejahteraanmu! 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. Dia melepaskan 

dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan 

Daniel dari cengkaman singa-singa.’" 

Inilah gambarannya. Allah begitu merindukan adanya pujian bagi diriNya. Mereka yang menerima 

pemberitahuan raja ini akan membuat Allah dikenal di antara semua bangsa karena Ia telah melepaskan 

hamba-hambaNya dari tungku api yang menyala-menyala dan telah melepaskan mereka dari gua singa. 

Ini adalah perspektif yang berpusat pada Allah, kehidupan kita secara total bergantung pada kuasa Allah 

dan secara total diperuntukkan dan dikhususkan untuk memuji Allah. Karena itu, saudara-saudara, 

buanglah kesombongan dan peninggian diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan anda sendiri dan 

jangan hidup untuk mengejar pujian bagi diri sendiri. Biarkan Allah yang meninggikan anda ketika anda 

bergantung padaNya dan hidup bagi kemuliaanNya. 

Hal ini mengarahkan kita kepada doa yang berpusat pada Allah. Mari kita melihat Daniel pasal 6, yang 

mungkin bagi kita merupakan cerita yang paling terkenal dalam kitab Daniel, yakni tentang Daniel yang 

dilemparkan ke dalam dalam gua singa. Kita telah banyak berbicara tentang kedaulatan Allah dalam 

pertemuan-pertemuan kita di sini, dan memang kita harus membicarakannya kalau kita mempelajari 

Alkitab, karena Alkitab banyak berbicara tentang kedaulatan Allah. Namun ada godaan yang berbahaya 

yang kita hadapi, yakni bahwa setelah kita mendengarkan dan membicarakan tentang kedaulatan Allah, 

dan percaya akan kedaulatan Allah, lalu kemudian kita menyimpulkan, "Kalau memang Allah mengetahui 

segala sesuatu dan telah menentukan apa yang akan terjadi di masa depan, mengapa kita tidak duduk 

saja dan melihat apa yang akan terjadi?" 

Misalnya, mengapa kita harus berdoa jika Allah telah mementukan segala sesuatu yang akan terjadi? Apa 

yang menjadi tujuan doa? Apakah kepercayaan akan kedaulatan Allah membuat doa menjadi tidak perlu? 

Beberapa orang dalam sejarah bahkan telah menyimpulkan bahwa penginjilan atau misi tidak perlu 

dilaksanakan. Allah akan menyelamatkan siapa pun yag Ia inginkan, Ia akan menarik orang-orang yang Ia 

kehendaki untuk datang kepada Kristus, dan itu sudah cukup. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah 

duduk dan melihat apa yang terjadi. Di sinilah saya menemukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu 
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bahwa kitab yang menempatkan kedaulatan Allah pada tempat yang sebegitu sentral, adalah juga kitab 

yang menekankan dengan sebegitu jelas tentang pentingnya doa dan yang menunjukkan sentralitas doa 

dalam kehidupan Daniel. 

Lalu berkenanlah Darius mengangkat seratus dua puluh wakil-wakil raja atas kerajaannya; 

mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan; 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. 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. 

Perhatikan gambaran yang ada dalam bagian ini.  Daniel telah bertumbuh dalam kehidupannya di tempat 

pengasingan. Ia kini telah melayani beberapa raja, yaitu Nebukadnezar, Belsyazar, dan Darius. Jadi kita 

melihat bahwa Daniel, yang menurut perkiraan beberapa penafsir, di umurnya yang sekarang, telah 

memiliki kekuasaan dan pemerintahan dan posisidalam kerajaan, dan ia berada pada posisi kedua setelah 

raja. Daniel merupakan salah satu dari tiga gubernur, dan dari antara ketiganya dialah yang paling 

menonjol. Dan raja merencanakan untuk memberikan kerajaan kepadanya. Jadi posisinya di dalam 

kerajaan sangatlah penting pada saat ini. Dengarkan apa yang terjadi selanjutnya. “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. Maka berkatalah orang-orang itu: ‘Kita tidak akan 

mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!’” 

Saya menyukai pernyataan ini. Orang-orang ini menyadari bahwa Daniel akan taat kepada Allahnya tidak 

peduli risiko yang harus dihadapinya. Karena itu taktik yang mereka gunakan ialah dengan 

mempersoalkan integritasnya, yaitu taktik yang didasarkan pada kesetiaannya kepada Allah. Mereka 

mengatakan, "Kami yakin dapat menjerat Daniel berdasarkan kesetiaannya kepada AllahNya." Mungkin 

hal yang sama dapat juga dikatakan tentang kita. Tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar dalam 

kesetiaan kita kepada Allah 

Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta 

berkata kepadanya: "Ya raja Darius, kekallah hidup tuanku! 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. Oleh sebab itu, ya raja, 
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keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut 

undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu raja 

Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 

Itulah rencana mereka untuk menjebak Daniel. Siapa pun yang kedapatan berdoa atau menyampaikan 

permohonan kepada manusia atau allah, selain kepada raja Darius, akan dilemparkan ke dalam gua singa. 

Coba anda tempatkan diri pada posisi Daniel pada saat keputusan raja Darius ini dikeluarkan. Bisa saja 

Daniel akan memberikan segala macam pembenaran. Misalnya, "Saya tidak akan ditangkap ketika berdoa 

secara terbuka kepada Allah. Saya bisa berdoa secara pribadi. Saya bisa berdoa ketika tidak ada orang 

lain yang memperhatikan. Menurut saya, doa adalah sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antara 

anda dengan Allah, dan tentu saja Allah telah mengangkat saya ke posisi ini untuk kemuliaanNya, untuk 

membawa pengaruh bagi kerajaan ini. Bukankah saya lebih baik pergi kepada Allah dengan hidup 

daripada mati?" Jadi ada pembenaran yang jelas yang dapat Daniel gunakan untuk terus berdoa, tetapi 

yang dilakukan secara diam-diam agar ia tidak harus dilemparkan sarang singa. Jadi apa yang Daniel 

lakukan?  

Ketika Daniel mengetahui bahwa surat perintah itu telah dikeluarkan, pergilah ia ke rumahnya, di mana 

terdapat jendela di kamar bagian atasnya, yang terbuka ke arah kota Yerusalem. Daniel berlutut tiga kali 

sehari dan berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allahnya sebagaimana yang telah ia lakukan 

sebelumnya. Dalam apa yang Daniel lakukan inilah saya melihat satu gambaran tentang apa artinya doa 

yang berpusat pada Allah. Kita harus berdoa secara konsisten. Daniel berdoa tiga kali sehari pada setiap 

hari. Mengapa ia melakukan hal itu? Mungkin anda berkata, “Daniel, tidak tahukah anda  bahwa Allah 

berdaulat? Allah pasti akan melakukan apa pun yang telah Ia rencanakan.” Daniel tentu tahu akan hal itu. 

Kita dapat melihat hal itu berdasarkan kata-kata nabi Yeremia yang disampaikan kemudian. Ini adalah 

satu masa pengasingan yang akan berlangsung selama 70 tahun. Di kemudian hari Allah pasti akan 

membawa umatNya kembali. Jadi Daniel tahu apa yang akan terjadi. Lalu mengapa ia berdoa? Tiga kali 

sehari Daniel mengangkat kepalanya dan hatinya kepada Allah. Mengapa? Karena ia menyadari bahwa 

doa adalah cara yang Allah telah tetapkan untuk penggenapan tujuan yang telah ditetapkan Allah. Allah 

memiliki tujuan, tujuan untuk memuliakan namaNya. Ia akan menggenapi tujuan itu pada saat umatNya 

berdoa kepadaNya dan mencariNya dan mengenalNya dan memohon kepadaNya untuk membuat 

kemuliaanNya dikenal.  

Tiga kali sehari pada setiap hari Daniel berdoa. Kedaulatan Allah yang mengendalikan doanya. Mengapa? 

Kiranya Allah menolong kita untuk memahami hal ini. Kita bukanlah pengamat-pengamat pasif dari 

tujuan Allah yang berdaulat. Kita tidak hanya duduk dan berkata, "Nah, Allah berdaulat. Kita hanya akan 
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menyaksikan apa yang Ia lakukan." Tidak demikian. Kita tersungkur dan berlutut dalam doa, karena kita 

adalah peserta-peserta aktif dalam rencana-rencana Allah yang berdaulat. Ya, Allah menggenapi tujuan-

tujuanNya, maksudNya, dan kehendakNya dalam dunia, dan Ia melakukannya melalui doa dan kehidupan 

umatNya. Dan orang yang kehidupannya berpusat pada Allah akan bertekun dalam doa karena kita tahu 

bahwa Allah berdaulat, yang berarti bahwa Ia dalam kedaulatanNya telah menetapkan kita untuk 

mengenalNya, yang telah menetapkan kita untuk berjalan bersamaNya, yang telah menetapkan kita 

untuk Ia gunakan dalam menyampaikan permohonan kepadaNya demi menggenapi maksudNya di dalam 

dunia. 

Jadi kita tidak hanya duduk sebagai penonton-penonton yang hanya menyaksikan bagaimana Allah yang 

berdaulat itu bertindak. Sebaliknya kita ikut serta sebagai peserta-peserta bersama Allah yang berdaulat 

yang membuat kemuliaanNya dikenal melalui doa kita dan melalui tindakan kita dan melalui kehidupan 

kita. Jadi Daniel berdoa secara konsisten. Pengalaman inilah yang Heather dan saya alami setelah kami 

berdoa selama bertahun-tahun untuk orang-orang tertentu dalam kehidupan kami, agar hati mereka 

terbuka untuk kasih dan rahmat Allah dan Kristus. Dan selama bertahun-tahun, pertanyaannya ialah, 

"Mengapa tidak berdoa? Mengapa?" Itulah yang kami tanyakan selama bertahun-tahun. Kami terus 

berdoa, dan dalam beberapa minggu terakhir ini, Heather mendapat panggilan telpon, dan orang itu 

berkata, "Ya. Saya membutuhkan Kristus. Saya menginginkan Kristus. Saya mengasihi Allah, dan saya 

ingin bertumbuh di dalamNya dan mengalami hal ini."  

Kita bukannya duduk-duduk saja dan berkata, "Ya, mungkin itu akan terjadi jika Allah berdaulat." Kita 

terus bertekun dalam doa, dan ketika apa yang kita doakan itu terjadi, kita bersukacita dan memuji Allah 

atas apa yang telah Ia lakukan dalam kedaulatanNya. Demikianlah cara kerjanya. Doa dan tujuan-tujuan 

Allah berjalan bersama-sama, dan kita memiliki hak istimewa untuk menjadi bagian dari pencapaian 

tujuan-tujuan Allah tersebut. Anda tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal dan 

memuliakan Allah, dan untuk melihat kemuliaanNya dikenal. Kita berdoa secara konsisten, dan kita 

berdoa dengan keberanian. Daniel tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi ia terus berdoa. Ia pergi ke 

rumahnya dan membuka jendela. Hal ini bukanlah kontradiktif dengan apa yang Yesus katakana dalam 

Matius 6, di mana Ia memberi peringatan tentang bahayanya berdoa demi memperoleh pengakuan 

orang. Masuklah ke sebuah ruangan, tutup pintunya dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. 

Yesus memberi peringatan terhadap bahayanya berdoa dengan tujuan menerima pujian manusia.  

Daniel berdoa untuk menerima penghakiman manusia. Manusia akan membunuhnya atau mencoba 

membunuhnya sebagai akibat dari doanya, namun ia tetap berdoa. Sungguh suatu gambaran yang indah. 

Daniel mengatakan, "Anda dapat mengambil kehidupan fisik saya, tetapi anda tidak dapat mengambil 
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kehidupan doa saya." Luar biasa. Bagi seseorang yang hidupnya berpusat pada Allah, doa merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar-tawar, lebih tidak dapat dinegosiasikan daripada 

nafas itu sendiri. Doa adalah lebih berharga dari kehidupan itu sendiri. Sebagai akibatnya Daniel 

dilemparkan ke dalam gua singa di mana pasti ia berdoa dengan lebih tekun, dan ia menghabiskan malam 

itu dalam gua singa sebelum Allah menutup mulut sunga-singa tersebut. Dapatkah anda bayangkan apa 

yang terjadi saat itu? Ketika anda sedang duduk di samping seekor singa, tentu anda tidak berhenti 

berdoa. Anda tidak akan beristirahat sejenak pun. Dan keesokan harinya Daniel keluar dari gua singa 

tersebut dengan hidup. Beberapa orang lainnya dilemparkan ke dalam gua singa, dan Allah menerima 

pujian. Itulah doa yang berani. Itulah kisah terakhir di bagian pertama dari kitab Daniel. 

Sekarang mari kita melihat Daniel pasal 9. Kita berdoa secara konsisten. Kita berdoa dengan keberanian. 

Ketiga, kita berdoa dalam penyesalan. Saya berharap bahwa kita mempunyai waktu untuk membaca 

seluruh pasal ini, seluruh doa yang ada di sini. Inilah keyakinan Daniel. Ia tahu bahwa masa pengasingan 

selama 70 tahun akan berakhir, namun ia tidak duduk-duduk saja. Dikatakan dalam ayat 3, "Lalu aku 

mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan 

mengenakan kain kabung serta abu." Perhatikan penyesalan Daniel di sini, perhatikan kehancuran 

hatinya. "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! Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah 

berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu.’" Daniel 

mengatakan hal yang sama berulang-ulang dengan kata-kata yang berbeda tentang penyimpangan dari 

hukum-hukum Allah. Jika anda membaca sisa doa ini, anda dapat melihat bahwa hampir dalam setiap 

ayat terdapat pengakuan dosa, penyesalan akan kejahatan dan pemberontakan, serta tangisan untuk 

rahmat Allah. Inilah doa dalam   penyesalan.  

Bilamana kehidupan anda berpusat pada Allah, anda akan menyadari kebutuhan anda akan rahmat Allah 

pada setiap saat. Dan karena itu, doa penyesalan Daniel memimpin kepada doanya dengan keyakinan. 

Perhatikan bagaimana doa Daniel ini berakhir pada ayat 18 dan 19. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan 

ketika anda memikirkan bagaimana Daniel sebelumnya telah berada dalam kehancuran hati. Dan 

sekarang ia berkata, "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 

berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah! Ya, Tuhan, ampunilah! Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah 
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dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut 

dengan nama-Mu!" 

Dapatkah anda mendengar keyakinan dalam penyesalan di sini? Kita melihat di sini satu keberanian 

dalam kehancuran hati di hadapan Allah. Sambil menangis untuk memohon rahmat Allah, Daniel berkata, 

"Tuhan, perhatikanlah dan bertindakkah." Tetapi di sini Daniel bukan memohon kepada Allah untuk 

menjawab doa-doanya berdasarkan siapa diri Daniel, bukan berdasarkan kebenaran Daniel, melainkan 

karena rahmat Allah yang besar, karena nama Allah yang besar. Daniel, dalam doanya, memohon 

berdasarkan karakter Allah yang berpusat pada Allah. "Allah, Engkau merindukan kemuliaanMu. Karena 

itu, demi namaMu, bertindaklah dan ampunilah dan tanggapilah.” Dan bukan satu kebetulan bahwa bila 

kita sampai ke Perjanjian Baru dan mendengar murid-murid Yesus berkata kepadaNya, "Ajarlah kami 

untuk berdoa," di situ Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Bapa kami yang di surga," lalu 

kalimat berikutnya ialah, "Dikuduskanlah namaMu." 

Doa Bapa Kami ini bukan berisi satu deklarasi melainkan satu petisi. Secara harfiah ini adalah satu doa, 

"Allah, Bapa di surga, dikuduskanlah namaMu." Jadi inilah yang mendorong doa kita, dari awal sampai 

pertengahan sampai akhir. "Allah, kami menginginkan kemuliaanMu, bertindaklah demi namaMu. 

Selamatkanlah umatMu demi namaMu, bawalah anggota-anggota keluarga dan teman-teman dan rekan-

rekan kerja, dan bangsa-bangsa kepada Kristus demi namaMu. Jika ini adalah penyakit kanker yang saya 

alami, dan yang melaluinya Engkau dapat menerima kemuliaan yang terbesar dengan menyembuhkan 

saya saat ini, maka lakukanlah itu. Untuk kemuliaanMu, lakukanlah itu. Atau, jika melalui kanker ini, 

Engkau dapat menerima kemuliaan yang terbesar dengan menopang saya di tengah-tengah penderitaan, 

maka lakukanlah itu. Demi namaMu, lakukanlah itu.” Kemuliaan Allah yang mendorong doa kita. 

Bertindaklah demi namaMu. 

Dan di sinilah kita menemukan diri kita. Kita sedang berada dalam satu pertempuran rohani. Jika anda 

membaca Daniel pasal 10, anda dapat melihat bagaimana Daniel berdoa selama berminggu-minggu, 

selama tiga minggu, dan seorang utusan datang kepadanya dan berkata, "Doa-doamu telah didengar, dan 

dalam tiga minggu terakhir, sudah ada satu peperangan rohani yang berkecamuk di dunia yang tidak 

kelihatan, sebagaimana yang kamu doakan." Dan Daniel 10 ini membuka mata kita untuk suatu realitas 

yang lebih besar daripada apa yang kita lihat, yaitu bahwa ketika kita berdoa, -- dan Paulus mengatakan 

hal yang sama dalam Efesus 6, "kita berjuang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-

penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia yang tidak 

kelihatan." Dan kenyataannya adalah bahwa bilamana kita berdoa, ada seorang penguasa di dunia ini dan 

semua antek-anteknya yang membutakan pikiran orang-orang yang belum percaya, sebagaimana 
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dikatakan dalam 2 Korintus 4:5. Ia menghambat aktivitas gereja, sebagaimana dikatakan dalam 1 

Tesalonika 2:18. Ia membelenggu manusia, sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 2:25. Dan bilamana 

kita berdoa, kita tidak main-main, saudara-saudara. Kita masuk ke dalam peperangan rohani bagi jiwa-

jiwa laki-laki dan perempuan di seluruh dunia, untuk pertumbuhan dan kemurnian dan kesucian diri kita. 

Ini adalah satu pertempuran yang di dalamnya kita berada dan kita memiliki keyakinan. Allah akan 

memenangkan peperangan ini. Ia akan membuat kemuliaanNya dikenal, dan tujuan-tujuanNya akan 

tercapai. 

Jadi berdoalah dengan keyakinan secara konsisten, berdoalah dengan keberanian, dan berdoalah dalam 

penyesalan. Doa yang berpusat pada Allah didasarkan pada janji-janji yang berpusat pada Allah. Kita 

perlu melihat juga Daniel pasal 7-12 yang berisi penglihatan-penglihatan Daniel, dan saya ingin menarik 

perhatian anda, secara singkat, kepada tiga penglihatan yang terdapat dalam bagian ini. Yang pertama, 

satu penglihatan yang di dalamnya Daniel menyadari bahwa Allah pasti akan menebus umatNya. Hal ini 

dapat dilihat dalam Daniel 9:20, di mana malaekat Gabriel memberikan respon terhadap doa Daniel. 

Perhatikan ayat 24 dan respon di dalamnya. Dikatakan dalam bagian tersebut: 

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. 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. 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. 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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Para pakar Perjanjian Lama menyebut bagian ini sebagai satu bagian yang penuh teka-teki dalam 

penafsiran Perjanjian Lama, dan hal ini telah diperdebatkan selama bertahun-tahun dalam sejarah gereja. 

Saya akan merangkum perdebatan ini dalam waktu sekitar 60 detik, dan saya tidak mengklaim bahwa 

saya telah menemukan jawabannya. Tetapi untuk menyimpulkan apa yang dipahami oleh kebanyakan 

pakar Alkitab, dapat dikatakan bahwa 70 minggu yang disinggung dalam ayat 24 merupakan satu rujukan 

kepada bilangan tujuh puluh yang dikalikan dengan tujuh, yang secara harfiah adalah 490 tahun. Dan ini 

adalah satu nubuat tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Para pakar mempunyai 

pendapat yang berbeda-beda tentang masalah ini, namun mereka datang pada pemahaman yang sama, 

yakni bahwa 490 tahun ini adalah satu masa yang dihitung dari saat umat Allah dipulihkan kembali ke 

kota Yerusalem dan ketika Bait Suci dibangun kembali, sampai ke awal abad pertama ketika Dia Yang 

Diurapi atau Mesias itu datang, yang akan membasmi kejahatan dan melenyapkan dosa dan mengadakan 

penebusan bagi umatNya. Dan gambarannya ialah bahwa Allah, yang berada di antara umatNya di 

tempat pengasingan, pada kurang lebih 500 tahun sebelum kedatangan Kristus, berkata, "Akan datang 

saatnya bilamana Aku akan mengutus seorang yang diurapi yang akan disalibkan dan Ia akan 

menanggung dosa-dosa umatNya, dan penebusanKu akan dinyatakan melaluiNya. Allah akan menebus 

umatNya."  

Kedua, Allah akan membangkitkan umatNya. Sekarang mari kita melihat Daniel pasal 12. Allah akan 

membangkitkan umatNya. Kitab ini penuh dengan tindakan penyelamatan, misalnya penyelamatan dari 

tungku api yang bernyala-nyala, penyelamatan dari sarang singa, tetapi penyelamatan yang utama terjadi 

dalam pasal 12 ayat 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. 

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. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, 

dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap 

untuk selama-lamanya. 

Ada begitu banyak rujukan di sini kepada apa yang kita lihat dalam kitab Wahyu. Paruhan terakhir dari 

kitab Daniel ini dapat dianggap sebagai kitab Wahyu versi Perjanjian Lama. Bagian ini berbicara tentang 

akhir sejarah ketika umat Allah akan dibangkitkan, yaitu semua yang namanya tertulis dalam kitab 
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kehidupan. Mereka akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, sedangkan yang lain dibangkitkan untuk 

aib dan penghinaan. Jelas bahwa Daniel akan mati sebelum peristiwa ini terjadi. Jika anda 

memperhatikan ayat terakhir dari kitab ini, maka yang dikatakan pada akhirnya ialah, "Tetapi engkau, 

pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat 

bagianmu pada kesudahan zaman." Adalah hal yang baik bahwa bilamana anda mati, anda masih berdiri. 

Hal ini mengingatkan kita akan kata-kata Yesus dalam Yohanes 11, "Siapa yang percaya kepadaKu, 

meskipun ia mati, ia akan hidup." Allah akan membangkitkan umatNya, dan akhirnya Allah akan 

memerintah atas semua bangsa. 

Di sinilah saya ingin membawa anda untuk melihat dua ayat yang paling penting dalam seluruh kitab 

Daniel, yakni Daniel 7:13 dan 14. Apa yang terjadi dalam Daniel pasal 7 adalah bahwa ia mendapat 

penglihatan tentang kerajaan-kerajaan dunia, dan kemudian di atas kerajaan-kerajaan dunia tersebut ia 

melihat kerajaan Allah yang memerintah atas semuanya, sebuah kerajaan yang menjadi milik Dia Yang 

Sudah Lanjut Usia. Ungkapan ini adalah satu referensi kepada Allah sebagai Tuhan yang kekal di atas 

sejarah. Dalam ayat 13 dan 14 Daniel mengatakan, "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. 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.” 

Allah akan memerintah atas semua bangsa, dan dalam penglihatan yang unik ini, Daniel mendapat 

penglihatan tentang seorang raja yang akan datang, seorang raja yang lebih besar daripada raja 

Nebukadnezar atau Belsyazar atau Darius atau Cyrus, seorang raja yang akan datang yang adalah seperti 

seorang anak manusia, satu rujukan ke kitab Kejadian pasal 1, dan juga Mazmur pasal 8. Ia adalah 

manusia, dan Ia juga adalah ilahi. Ia datang dengan awan-awan dari langit, satu rujukan yang jelas kepada 

keallahanNya. Jika anda membaca Markus 14:61, anda dapat melihat bagaimana Yesus dibawa ke 

hadapan Imam Besar, dan saat Imam Besar bertanya kepadaNya, "Apakah Engkau Mesias?" Dan Yesus 

menjawab, "Akulah Dia. Dan engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang 

Mahakuasa dan datang dengan awan-awan dari langit." Seorang penafsir mengatakan bahwa kalimat ini 

merupakan klimaks Kristologis dalam Injil Markus. Dan segera setelah Yesus mengatakan hal itu, orang-

orang yang hadir di situ berteriak, "Ia adalah seorang penghujat, karena Ia menganggap diriNya setara 

dengan Allah." 
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Dan mereka meludahi Dia dan mulai memukulinya dan membawanya ke kayu salib karena Ia mengaku 

sebagai Anak Manusia, manusia ilahi, yang akan datang dengan awan-awan dari langit, bahwa Allah akan 

memberikan, Bapa akan memberikan kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan kepadaNya. Dan kerajaanNya 

akan bersifat universal atas semua bangsa, semua suku bangsa, dan semua bahasa. Itulah sebabnya 

mengapa Yesus mengatakan pada awal Amanat Agung, "Semua kuasa di sorga dan di bumi telah 

diberikan kepadaKu, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridKu." Siapa yang memberikan 

kuasa itu kepadaNya? Dia Yang Telah Lanjut Usianya. Setelah kematianNya di kayu salib untuk dosa-dosa 

kita, setelah kebangkitanNya dari kubur untuk mengalahkan dosa, kepadaNya diberikan segala kuasa di 

surga dan di bumi, dan itulah sebabnya kita pergi ke ujung-ujung bumi karena Yesus layak menerima 

kemuliaan, kemuliaan universal di semua bangsa, melalui satu kerajaan universal yang juga merupakan 

kerajaan kekal untuk selama-lamanya. Kekuasaannya akan bersifat kekal, dan kerajaanNya tidak akan 

pernah, tidak akan pernah, dihancurkan. 

Di sini kita melihat bagaimana perspektif yang berpusat pada Allah memimpin kepada doa yang berpusat 

pada Allah yang didasarkan pada tujuan-tujuan yang berpusat pada Allah. Hal-hal ini mengalir dengan 

sendirinya. Karena itu, bagaimanakah seharusnya tampilan kehidupan kita jika kehidupan kita berpusat 

pada Allah sebagaimana yang telah kita lihat dalam kitab Yehezkiel dan kitab Daniel pada beberapa 

minggu terakhir ini? Berdasarkan semua hal yang telah kita lihat tentang Allah kita yang berpusat pada 

Allah dan gambaran ini dalam kitab Daniel, saya ingin memberikan beberapa dorongan kepada anda. 

Yang pertama, pujilah Allah. Pujilah Allah. Berikanlah kepada Allah kemuliaan yang seharusnya diberikan 

kepadaNya. Ia berdaulat atas segala sesuatu pada masa lalu, pada masa kini, dan pada masa depan. Ia 

memegang kehidupan kita, waktu kita, semua waktu kita berada di tanganNya, dan Ia layak menerima 

pujian, Ia menginginkan dan menuntut pujian yang total. Hormatilah Allah, dan sembahlah Allah dan 

berdoalah kepadaNya. Ia adalah sumber segala kekuatan. Kita tidak bisa memiliki apa pun tanpa Dia. Kita 

tidak bisa melakukan apa pun tanpa Dia. Jadi berserulah untuk rahmatNya berdasarkan kemuliaanNya. 

Biarlah doa-doa anda, biarlah bibir anda diisi dengan permohonan kepada Allah agar namaNya 

dikuduskan. Tuhan, buatlah kemuliaanMu dan namaMu dikenal di kota ini, di tempat kerja saya, di gereja 

ini, di seluruh bangsa. Buatlah namaMu dikenal dalam keluarga saya. Ketahuilah bahwa ketika anda 

berdoa, anda terlibat dalam satu pertempuran rohani yang berkecamuk di dunia yang tidak kelihatan. 

Jadi berdoalah dengan keberanian dan keyakinan dan dalam penyesalan dan konsistensi kepada Allah 

untuk membuat namaNya dikenal. Pujilah Allah, berdoalah kepada Allah dan berserulah kepada Allah. 

Beritakanlah kepada dunia yang berpusat pada manusia bahwa ada satu Allah yang adalah Penyelamat 

semua bangsa. Dalam dunia di mana ada banyak allah dan banyak raja, beritatakanlah kepada mereka 

bahwa hanya ada satu Allah dan satu Raja. 


