
A P O K A L I P S

PERJANJIAN LAMA







Penyingkapan

Apa yang sebenarnya terjadi 

di dalam pengalaman 

sejarah manusia?



Mengapa muncul apokalips?

Kebebasan dirampas

Penindasan

Kesewenang-wenangan

Dunia tidak bisa diharapkan lagi

Mencari yang sejati



Subversif

Mengganggu tatanan kuasa dunia

Memulihkan semangat untuk menantikan 

pertolongan Tuhan

Memberi semangat untuk bertahan dan 

tidak ikut-ikutan dengan mereka yang 

dianggap jahat



DANIEL,

ZAKHARIA 9-14; YESAYA 24-27

YESUS BIN SIRAKH

1&2 MAKABE

HENOKH

EZRA IV



Penerus para nabi

Memberitakan tentang Tuhan yang akan 

segera bertindak

Tidak tahu persis kapan atau saatnya, 

tetapi mencoba menghitung-hitung (Dan. 

9:24,26)

Bertolak dari firman lama; mengubah 

arah (Yer. 30:7 dan Dan. 12:1) – dari 

kolektif ke individual



Melihat sejarah menuju keadaan yang 

semakin buruk – akan diganti oleh zaman 

baru yang damai dan sentosa

Tidak lagi mengajak pembaca untuk 

kembali kepada Tuhan tetapi:

Meneguhkan iman orang yang terancam.



Berisi teks dari bahan yang berlainan 

jenis dan waktu

Pasal 1-6: Daniel di tengah masyarakat 

yang berlainan agama; pahlawan (band. 

Midrasy)

Pasal 7-12: Daniel menerima wahyu –

tentang Allah yang akan datang sebagai 

raja.



Daniel di istana Babel (abad 6 sM) –
Nebukadnezar, Belsyasar, Media, Darius, 
Koresy (Persia). NB: Raja Media tidak 
pernah memerintah di Babel; yang penting 
bagi Daniel: mengusahakan kesejahteraan  
kota ke mana mereka dibuang (Yer. 29:7)

Sebagian cerita dan nubuat mencerminkan 
kehidupan majemuk (awal zaman Helenis); 
lepas dari adat dan agama asalnya.

Daniel: orang dapat bertanggung jawab 
pada pemerintah dan tetap setia kepada 
Tuhan



Sebagian nubuat diwahyukan pada masa 

Antiokhus IV Epifanes merebut 

Yerusalem – membunuh Onias (9:26), 

membakar Taurat, melarang 

peribadahan, mendirikan patung Zeus di 

Bait Suci (167 sM)

Sebagian orang Yahudi memberontak 

dipimpin Yudas Makabeus.



Tuhan akan mengakhiri pemerintahan 

yang lalim dan mendirikan kerajaan-Nya.

Penguasa yang tidak mengenal batas 

kekuasaannya akan menjadi gila kuasa –

Power corrupts and absolute power 

corrupst absolutely

Penguasa besar biasanya ingin mengatur 

semua – ingin menjadi pemersatu semua 

bangsa, negara (band. Dan. 3:1,5; 6:8)



Lebih taat kepada Allah daripada kepada 

manusia akan menyelamatkan kehidupan 

dari ancaman totaliterisme

Ketaatan dan kerelaan untuk mati syahid 

membuat masyarakat mampu 

menghayati kemerdekaan Allah bagi 

semua ciptaan-Nya



Pada 163 sM Antiokhus IV Epifanes 
meninggal.

Yerusalem menikmati kebebasan selama 
100 tahun

Roma datang tahun 63 sM, sebagai 
penjajah baru.

Sejarah berulang
Daniel mengingatkan: tataplah terus 

Kerajaan Allah, carilah dengan tekun 
sampai kita menemukannya.



Latar belakang: keadaan krisis dan gawat 

– pemusnahan bangsa-bangsa (9:1-8: 

kemenangan Aleksander Agung pada 

332 sM?)

Diawali dan ditutup dengan semangat: 

pada waktu yang masih dirahasiakan 

Tuhan akan memerintah sebagai Raja



Nubuat-nubuat tentang penghakiman dan penyelamatan 

terakhir (ditulis antara 500 – 300 sM)

Konteks tidak diketahui dengan pasti tetapi pasti ketika 

umat Yahudi berada dalam sejarah yang kelam.

Tuhan sendiri yang akan menghancurkan bumi (24:1-3); 

memperbaharui/mengubah untuk menjadikannya lebih baik.

Yang dihukum akan mengubah gaya hidup untuk 

mewujudkan hubungan yang adil dengan sesama (26:-1-4) 

dan dengan semua makhluk (26:12)

“Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan 

supaya kita diselamatkan” (25:29) 

J. Moltmann: Keakanan Allah adalah waktu yang kini kita 

hayati, tetapi kekinian Allah adalah masa depan kita.


