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PENDAHULUAN 

“Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu 
dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan 
tumitnya." Kejadian 3:15. Putusan ini telah diumumkan kepada si ular setelah ia menipu 
perempuan pertama, yang menjadi agennya untuk menjerat suaminya. Manusia itu menyerah 
pada si jahat, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya tetap berada di bawah kendali si musuh. 
Jawaban ilahi terhadap kejatuhan manusia telah memungkinkan manusia untuk mengalahkan 
si jahat, melalui “permusuhan” dan konflik yang menjadi bagian dari prosesnya. “Benih” 
perempuan ini akan berperan dalam berjuang dan menang. Ia akan memenangkan manusia 
dari kuasa si musuh dan akan menghentikannya dalam pekerjaan penghancuran yang 
dilakukannya. 

Setelah dosa masuk, umat Tuhan menghadapi bukan hanya permusuhan, 
perjuangan/pergumulan, dan penderitaan, melainkan juga berkat-berkat, campur tangan ilahi, 
kemajuan, dan kemenangan. Habel telah kehilangan nyawanya dalam konfliknya melawan 
dosa, namun ia mempercayai Tuhan dan mencari perhubungan dengan-Nya. Darah-Nya yang 
tidak bersalah menunjuk pada Penebus itu. Henokh berperang melawan kejahatan dan meraih 
kemenangan; ia “hidup bergaul dengan Allah... selama tiga ratus tahun,” dan “Allah 
mengangkatnya.” Kejadian 5:22, 24. Di tengah-tengah dosa dan kejahatan yang merajalela, Nuh 
adalah “seorang pengabar kebenaran” dan bersama-sama dengan keluarganya ia berhasil 
melalui air bah yang melanda seluruh dunia. 

Sementara permusuhan dan pergumulan, sakit dan kematian telah ada di sepanjang sejarah 
dunia ini, terdapat juga kelimpahan pengalaman akan perlindungan yang ajaib, kemajuan, dan 
kelepasan – kemenangan yang dari Tuhan. Satu contoh besar ialah konflik rohani dengan 
Firaun Mesir yang diceritakan di dalam kitab Keluaran, yang merupakan suatu lambang 
kemenangan terbesar – yakni kelepasan dari dosa melalui Yesus Kristus. Konflik terhebat tentu 
saja adalah yang dilalui oleh Yesus. Ia pun mendorong semangat tiap-tiap orang: “Aku telah 
menang.” “Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah 
mengalahkan dunia." Wahyu 3:21; Yohanes 16:33. 

“Ini adalah suatu nubuat permusuhan antara Setan dan Kristus,” tulis Str. Ellen G. White, “yang 
menjangkau jauh. Suatu penggambaran tentang konflik yang tak kenal lelah antara Kristus 
bersama pengikut-pengikut-Nya dengan Setan dan para malaikatnya, dan umat manusia yang 
telah jatuh ke dalam dosa yang telah bersatu dalam suatu persekutuan yang nekat untuk 
mencela, menyakiti, melukai, dan memusnahkan pengikut-pengikut Kristus hingga akhir 
zaman. Pertentangan antara Setan dan Kristus ini telah berlangsung di dunia ini. Setan terus 
menerus merundung Anak Allah dan menyebabkan prasangka di dalam pikiran manusia. 
Bukan hanya ajaran Kristus saja yang diselewengkan, disalahartikan, dan dicampuradukkan, 
dari pengertiannya yang sebenarnya, tetapi juga berbagai kebohongan yang mengikuti-Nya 
kemana-mana. Penyajian yang salah inilah yang dibawakan oleh para ahli taurat, orang-orang 
Farisi dan Saduki, yang disampaikan ke telinga orang-orang yang membangkitkan nafsu para 
pezinah, petenung, dan orang-orang yang tidak jujur, serta menyalakan prasangka, yang 
hampir-hampir menjadikan mustahil bagi-Nya untuk hidup di atas bumi ini selama tiga 
setengah tahun sejak mulainya pekerjaan pelayanan-Nya.” –Christ Triumphant, hal. 29. 

Pada abad-abad berikutnya, umat Tuhan menghadapi perlawanan yang meningkat, termasuk 
penganiayaan yang dilakukan dibawah kekuasaan kekafiran Roma. Tetapi, ketika Kekaisaran 
Roma ini jatuh, pekerjaan Tuhan dan para pendukungnya pun bersorak kemenangan. 
Kemudian, berlangsunglah suatu periode yang panjang Abad-Abad Pertengahan, dengan 
pertempuran terus menerus antara kuasa-kuasa kejahatan dengan kebaikan. Kira-kira 



sebanyak lima puluh juta jiwa martir yang telah mati syahid di tangan para penganiaya mereka, 
tetapi, kebenaran menang. 

Pada permulaan abad terakhir ini, sementara Perang Dunia I mendatangkan malapetaka, 
penderitaan, pertumpahan darah, dan kematian di seluruh dunia, juga kejatuhan raja-raja dan 
kerajaan, orang-orang percaya mempertahankan kemurnian iman, dengan memberikan 
kesaksian tentang apa yang dapat menuntun pada kehidupan kekal. Tidak lama setelah itu, 
Komunisme, Nazisme, dan Perang Dunia II pun terjadilah, dan banyak lagi yang mati syahid 
yang memberitakan kebenaran dan pengharapan yang tidak dapat dibinasakan oleh 
pemerintah yang jahat dan masyarakat yang jahat. 

Sekarang, sebagaimana yang telah dinubuatkan, orang-orang percaya sedang menanti-
nantikan ujian terakhir yang segera akan datang dalam konflik iman yang besar. “Maka 
marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang sisa, yang 
menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.” Wahyu 12:17. 

“Pada segala zaman, gereja Tuhan yang benar telah terlibat dalam pertempuran yang telah 
ditentukan melawan agen-agen setan itu. Hingga pertempuran berakhir, pergumulan akan 
terus berlangsung antara malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat di satu pihak, dengan 
malaikat-malaikat kudus dan umat percaya yang benar di pihak yang lainnya.” –Christ 
Triumphant, hal. 28. 

“Sekarang ini, jemaat bersifat militan. Sekarang ini, kita sedang berseteru dengan suatu dunia 
di tengah-tengah kegelapan tengah malam, dimana hampir semuanya telah menyerah pada 
penyembahan berhala. Tetapi, fajar hari itu akan tiba, dimana ketika peperangan telah usai, dan 
kemenangan diraih.” –Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, hal. 229. 

Apakah kita siap menghadapi peperangan yang akan datang itu? Apa yang sedang kita lakukan 
sekarang untuk menghadapi ujian-ujian? Dengan memandang pada apa yang akan terjadi di 
masa yang akan datang, maka apakah kita sedang bergerak maju dalam keteguhan dan 
kesetiaan? Seberapa kuatkah pengabdian kita kepada Tuhan yang kita layani? 

Sementara kita mempelajari pelajaran-pelajaran ini yang menunjukkan tentang betapa 
setianya umat Tuhan sepanjang zaman Alkitabiah ketika berhadapan dengan pertentangan dan 
permusuhan, dan bagaimana Ia mengaruniakan kemenangan kepada mereka, kiranya setiap 
pelajarannya akan memberikan dorongan semangat dan pertolongan rohani yang besar bagi 
tiap-tiap pelajar pelajaran ini. Janji telah diberikan, “Sebab semua yang lahir dari Allah, 
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.” 1 Yohanes 
5:4. 

 –Saudara-saudari di Institut Penelitian Kependetaan/Penginjilan GC 
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Diuji Berkali-kali 



“Tuhan memiliki suatu ujian bagi kita, dan bila kita mencapai standar yang ditentukan, maka 
kita akan menjadi umat yang unik.... 

“Kita tidak boleh mengikuti kehendak hati dan pertimbangan kita sendiri, dan menyanjung diri 
kita sendiri bahwa Tuhan akan memenuhi persyaratan yang kita tentukan.... Hal yang 
nampaknya kurang penting bagimu, bisa saja merupakan suatu konsekuensi tertinggi dalam 
rencana istimewa yang Tuhan tentukan dalam memelihara hidupmu ataupun keselamatn 
jiwamu. Tuhan menguji iman kita dengan memberikan kepada kita beberapa bagian untuk kita 
lakukan dalam perhubungan kita dengan pengantaraan-Nya yang Ia lakukan demi kepentingan 
kita. Bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, janji pun 
akan digenapi....” –In Heavenly Places, hal. 150. 

MINGGU 
KUALITAS TERPENTING DALAM TABIAT 

1. Apakah yang Allah mintakan kepada Abraham, hamba-Nya yang setia, dan anaknya – 
anak perjanjian itu? Hal apakah yang telah menjadikan tidak mustahil bagi mereka 
untuk dapat menunjukkan kekuatan rohani yang sekuat itu dalam ujian ini? 

Kejadian 22:1-2, 10-12 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman 
kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan." 2Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang 
tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia 
di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu.".... 
10Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih 
anaknya. 11Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya: "Abraham, Abraham." 
Sahutnya: "Ya, Tuhan." 12Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan 
dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-
segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku." 

“Bagi Abraham, tidak ada siksaan mental yang setara dengan yang ia tanggung dalam menuruti 
perintah untuk mengorbankan anaknya.... Dengan hati yang hancur dan lengan yang terasa 
lemas, ia menyiapkan kayu dan api, sementara Ishak bertanya, ‘Di sini sudah ada api dan kayu, 
tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?’ Kejadian 22:7. Tetapi, oh, Abraham 
tidak dapat memberitahunya sekarang! Bapa dan anak itu pun membangun mezbah, lalu 
tibalah saat yang mengerikan bagi Abraham untuk memberitahu Ishak bahwa hal yang 
menyusahkan jiwanya sepanjang perjalanan yang panjang itu adalah – bahwa Ishak lah korban 
itu.... Si anak menurut untuk dikorbankan, sebab ia percaya pada integritas bapanya. Namun, 
ketika segala sesuatunya telah siap, ketika iman ayah dan penurutan anak telah sepenuhnya 
diuji, Malaikat Tuhan menahan tangan Abraham, dan menyatakan bahwa hal itu telah cukup. 
‘Sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-
segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku.’ Kejadian 22:12.” –That I May 
Know Him, hal. 20. 

SENIN 
2. Meskipun secara ajaib Tuhan telah menyediakan Ribka sebagai istri Ishak, hal apakah 

yang sempat tidak memuaskan bagi pasangan ini? Apakah yang Tuhan sampaikan 
kepada Ribka, setelah Ishak berdoa meminta anak dan istrinya itu mengandung? 

Kejadian 25:21, 23 Berdoalah Ishak kepada TUHAN untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; 
TUHAN mengabulkan doanya, sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung.... 23Firman TUHAN 
kepadanya: "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari 
dalam rahimmu; suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan 
menjadi hamba kepada anak yang muda." 



“Segala istilah-istilah yang terkait dalam perjanjian ini sudah lumrah bagi anak-anak Abraham 
dan kepada anak-anak dari anak-anaknya.” –Prophets and Kings, hal. 368. 

“Tuhan tahu setiap akhir sejak permulaannya.... Ia menjawab doa kesusahan Ribka dan 
memberitahunya bahwa ia akan memiliki dua anak, dan anak yang tua akan menjadi hamba 
anak yang muda. Ia menunjukkan sejarah masa depan yang akan dialami anak-anaknya ke 
hadapannya, bahwa mereka akan menjadi dua bangsa, dimana yang satu akan lebih besar dari 
yang lainnya, dan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba dari anak yang lebih muda. Anak 
yang lahir pertama akan dikaruniai keuntungan-keuntungan dan hak-hak istimewa, yang tidak 
dimiliki oleh anggota keluarga lainnya dari keluarga ini.” –The Story of Redemption, hal. 87. 

SELASA 
BERKAT-BERKAT BERLIMPAH DITENGAH-TENGAH UJIAN 

3. Ketika Ishak dan keluarganya tinggal di Kanaan, tanah perjanjian itu yang telah 
dijanjikan kepada bapanya, maka apakah yang timbul di negeri itu? 

Kejadian 26:1, 6 Maka timbullah kelaparan di negeri itu.  —  Ini bukan kelaparan yang pertama, 
yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja 
orang Filistin.... 6Jadi tinggallah Ishak di Gerar. 

“Seperti anak kecil, engkau harus menerima dari hari ke hari keperluan untuk hari itu. Setiap 
hari engkau perlu berdoa, ‘Berikanlah kami makanan kami pada hari ini.’ (Matius 6:11). Jangan 
susah kalau engkau tidak kecukupan untuk besok. Engkau memiliki jaminan janji-Nya, 
‘berdiamlah di negeri, dan makananmu akan tersedia.’ (Mazmur 37:3).... Tuhan yang telah 
mengirimkan burung gagak untuk memberi makan Elia di tepi sungai Kerit, (1 Raja-Raja 17:3-
6) tidak akan meninggalkan satupun umat-Nya yang setia, anak-anak-Nya yang rela berkorban. 
Tentang orang-orang yang benar, ada tertulis: ‘Rotinya disediakan air minumnya terjamin.’ 
‘Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kemalangan, dan mereka akan menjadi 
kenyang pada hari-hari kelaparan.’ Yesaya 33:16; Mazmur 37:19.... Ia yang memiliki belas 
kasihan kepada orang banyak, karena mereka ‘lelah dan terlantar seperti domba yang tidak 
bergembala’ (Matius 9:36), masih memiliki belas kasihan bagi orang-orang miskin yang 
menderita. Lengan-Nya terulur kepada mereka untuk memberkati mereka; dan di dalam doa 
yang Ia ajarkan kepada murid-murid-Nya, ia pun sebenarnya mengajar kita untuk mengingat 
orang-orang miskin.” –Thoughts from the Mount of Blessing, hal. 111. 

RABU 
4. Apakah yang terjadi ketika ia menabur di tanah itu? Berkat berlimpah apakah yang ia 

terima dari tangan Tuhan? 

Kejadian 26:12-14 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat 
hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN. 13Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian 
lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14Ia mempunyai kumpulan kambing domba 
dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang-orang Filistin itu iri kepadanya. 

“Hal yang paling mendasar dari iman yang benar adalah melakukan hal yang benar di waktu 
yang tepat. Tuhan adalah Tuan yang agung, dan oleh persediaan-Nya, Ia mempersiapkan jalan 
bagi terlaksananya pekerjaan-Nya. Ia menyediakan kesempatan-kesempatan, membukakan 
jalur-jalur pengaruh, saluran-saluran pekerjaan. Jika umat-Nya berjaga-jaga akan tanda-tanda 
ataupun petunjuk-petunjuk yang disediakan-Nya, dan bersiap sedia untuk bekerjasama 
dengan-Nya, maka mereka akan menyaksikan terlaksananya pekerjaan yang besar. Usaha-
usaha mereka, jika diarahkan dengan benar, akan menghasilkan ratusan lipat ganda hasil-hasil 
lebih banyak dengan sarana dan fasilitas yang sama, bila dibandingkan dengan saluran lain 
dimana Tuhan tidak campur tangan.” –Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, hal. 
220. 



KAMIS 
5. Apakah yang orang-orang Filistin lakukan, oleh sebab mereka iri dengan 

kemakmurannya yang berlimpah? Apakah yang raja mereka perintahkan kepada 
Ishak, dan mengapa ia memerintahkan demikian? Bagaimana Ishak merespon hal ini? 

Kejadian 26:15-17 Segala sumur, yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-
hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16Lalu kata 
Abimelekh kepada Ishak: "Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh 
lebih berkuasa dari pada kami." 17Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah 
Gerar, dan ia menetap di situ. 

“Kita tidak memiliki rumah disini; kita sekalian hanyalah pengelana dan orang asing, yang 
sedang berjalan menuju suatu negeri yang lebih baik, bahkan yang sorgawi. Tetapkan 
pikiranmu pada hal-hal ini, dan sementara engkau melakukannya, maka Kristus akan tetap 
berada disisimu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memenangkan hadiah berharga 
kehidupan yang kekal ini.” –Life Sketches of Ellen G. White, hal. 293, 294. 

“Kita sekalian adalah musafir, pengelana, dan orang-orang asing di atas bumi ini. Janganlah kita 
menghamburkan harta kekayaan kita untuk memuaskan keinginan-keinginan yang Tuhan 
perintahkan untuk kita tahankan. Sebaiknya, marilah kita menunjukkan suatu teladan yang 
benar bagi sesama kita. Marilah kita benar-benar menyatakan iman kita dengan 
mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kiranya jemaat dapat bangkit dalam persatuan, dan 
bekerja sungguh-sungguh bersama orang-orang yang berjalan di dalam terang kebenaran yang 
seutuhnya bagi zaman akhir ini. Kiranya pengaruhmu akan menyatakan kesan kesucian 
perintah-perintah Tuhan bagi jiwa-jiwa.” –Testimonies for the Church, jilid 6, hal. 462. 

JUM’AT 
KONFLIK DAN KETEKUNAN ROHANI 

6. Kesulitan tambahan apakah yang diperbuat oleh orang-orang Filistin terhadap Ishak, 
meskipun ia hidup berdamai dengan para tetangganya? 

Kejadian 26:18-21 Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman 
Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; 
disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh 
ayahnya. 19Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata 
air yang berbual-bual airnya. 20Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala 
Ishak. Kata mereka: "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka 
bertengkar dengan dia di sana. 21Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar 
juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 

“Konflik yang menuntut keaktifan pada pihakmu dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-
harimu. Akankah engkau bersandar di sisi firman yang tertulis itu di masa pencobaanmu, dan 
di dalam doa yang sungguh mencari Yesus untuk menemukan nasihat bagimu?.” –Messages to 
Young People, hal. 140. 

“Kata-kata akhir yang Kristus sebutkan kepada Yohanes, yakni: ‘Roh dan pengantin perempuan 
itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: "Marilah!" 
Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia 
mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma!’ Wahyu 22:17. Ketika kita merespon Tuhan dan 
menjawab, ‘Ya Tuhan, kami datang,’ maka dengan sukacita kita akan menerima aliran air yang 
mengalir dari mata air keselamatan.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, hal. 371. 

SABAT 



7. Apakah yang bapa ini perbuat lagi untuk memelihara kedamaian? Siapakah yang 
senantiasa berada disisinya dan melindunginya, meskipun ia tinggal di negeri yang 
dipenuhi banyak musuh-musuh? Apa yang ia perbuat di lokasi yang baru, yang 
menyaksikan tentang imannya? 

Kejadian 26:22-25 Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur 
ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata: "Sekarang TUHAN 
telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." 23 
Dari situ ia pergi ke Bersyeba. 24Lalu pada malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta 
berfirman: "Akulah Allah ayahmu Abraham; janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; Aku 
akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu." 
25Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama TUHAN. Ia memasang 
kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. 

Mazmur 37:3-7 Percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan 
makananmu akan tersedia, 4dan bergembiralah karena TUHAN; maka Ia akan memberikan 
kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah 
kepada-Nya, dan Ia akan bertindak; 6Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan 
hakmu seperti siang.7Berdiam dirilah di hadapan TUHAN dan nantikanlah Dia dengan sabar; 
jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu 
daya. 

“ ‘Percayalah kepada Tuhan.’ (Mazmur 37:3). Tiap-tiap hari memiliki bebannya masing-masing, 
juga urusan-urusan dan kesusahan-kesusahannya masing-masing. Banyak orang yang 
mengundang masalah yang belum waktunya, ketakutan yang tidak perlu, sebagai suatu beban 
kecemasan yang diungkapkan, sehingga orang akan menyangka bahwa kita tidak memiliki 
Juruselamat yang akan mengasihi dan mengasihani kita, yang siap untuk mendengar segala 
permohonan kita dan akan menjadi pertolongan bagi kita pada waktu kebutuhan kita... 

“Apakah kita telah menjadi orang yang sedemikian tidak percayanya? Mengapa kita menjadi 
orang yang tidak bersyukur dan tidak percaya? Yesus adalah sahabat kita; segenap sorga peduli 
akan keselamatan kita. Sebaiknya kita tidak mengijinkan kecemasan dan kesusahan sehari-hari 
memurungkan pikiran kita dan mengernyitkan alis kita. Karena jika demikian, maka ada saja 
sesuatu yang akan membuat kita mengeluh dan tersiksa. Janganlah kita memanjakan diri 
dengan keinginan yang hanya akan menyusahkan dan meresahkan kita, namun yang sama 
sekali tidak menolong kita untuk menanggung ujian-ujian.” –Steps to Christ , hal 121, 122.  

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Ishak telah dididik dalam takut akan Tuhan untuk menghidupkan suatu kehidupan yang taat. 
Dan ketika ia berusia empat puluh tahun, ia tunduk pada hamba bapanya yang takut akan 
Tuhan dan yang berpengalaman untuk memilihkan pasangan baginya. Ia percaya bahwa Tuhan 
akan mengarahkan jalannya dalam memperoleh seorang istri (Kejadian 24).... 

“Pelajaran yang Abraham kejar dalam mendidik Ishak, yang membuatnya mengasihi kehidupan 
penurutan yang mulia, adalah tercatat untuk menjadi manfaat bagi para orang tua, dan 
hendaknya menuntun mereka untuk membina rumah tangga mereka mengikuti pola tersebut. 
Mereka harus mengarahkan anak-anak mereka untuk taat dan menghargai kewenangan 
mereka.” –Spiritual Gifts, jilid 3, hal. 112. 

“Engkau tidak bekerja sendirian. Ketika engkau dicobai untuk dikecewakan, ingatlah ini: 
Malaikat-malaikat Tuhan ada disekelilingmu. Mereka akan melayani segenap bumi, dan 
membuatnya mengeluarkan perbendaharaannya. Ini adalah pentunjuk yang saya coba untuk 
sampaikan kepada segenap umat. Saya berharap mereka dapat memahami apa yang dapat 



mereka capai, jika mereka mau mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memberikan 
pertunjuk ini. Mari kita ikuti petunjuk-Nya.” –The Upward Look, hal. 130. 

*** 

2 
Sabat, 11 Januari 2020 

Suatu Malam Kesesakan 

“Ketika dalam kesesangsaraannya, Yakub bergantung pada Malaikat itu, dan menyampaikan 
permohonan sambil berurai air mata, dan Utusan sorga itu, yang hendak menguji imannya, juga 
mengingatkannya akan dosanya, dan berusaha keras untuk pergi daripadanya... Ketika ia 
mengkilas balik kehidupannya, ia pun terhalau dan hampir terhanyut dalam kekecewaan; 
namun ia memegang kuat Malaikat itu, dan dengan seruan yang kuat dan sepenuh hati, ia 
menyampaikan permohonannya, hingga ia mendapatkannya. 

“Demikian juga yang akan menjadi pengalaman umat Tuhan dalam permgumulan terakhir 
mereka dengan kuasa-kuasa kejahatan.... Mereka akan memiliki suatu perasaan yang 
mendalam akan kekurangan dan kelemahan mereka, dan sementara mereka mengulas kembali 
kehidupan mereka, maka pengharapn mereka akan tenggelam. Namun, mengingat akan 
kebesaran belas kasihan Tuhan, dan pertobatan diri mereka yang sungguh, mereka pun akan 
berseru memohonkan janji-Nya yang telah dibuat melalui Kristus bagi orang-orang berdosa 
yang tak berdaya dan bertobat. Iman mereka tidak akan gagal meski doa-doa mereka tidak 
langsung dijawab. Mereka akan bergantung pada kekuatan Tuhan, sebagaimana Yakub 
bergantung pada Malaikat itu, dan bahasa jiwa mereka adalah, ‘Aku tidak akan membiarkan 
engkau pergi, kecuali jika engkau memberkati aku.’ (Kejadian 32:26).” –Conflict and Courage, 
hal. 68. 

MINGGU 
MENCARI KEAMPUNAN  

1. Apakah yang Yakub perbuat ketika ia kembali ke negeri bapanya dari Mesopotamia 
dan hendak bertemu saudaranya, yang mana ia pernah amat bersalah terhadapnya 
beberapa tahun sebelumnya? Apakah yang mengancam dia dan keluarganya, yang 
telah menyebabkannya merasakan kesesakan yang tak terkatakan? 

Kejadian 32:3-7 Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan 
Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. 4Ia memerintahkan kepada mereka: "Beginilah 
kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau: Beginilah kata hambamu Yakub: Aku telah tinggal 
pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. 5Aku telah mempunyai lembu sapi, 
keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh 
memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." 6Kemudian pulanglah 
para utusan itu kepada Yakub dan berkata: "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, 
dan iapun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh empat ratus orang." 7Lalu sangat 
takutlah Yakub dan merasa sesak hati; maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama 
dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan. 

“Tidak aman bagi kita untuk menutup mata kita dan mengeraskan hati nurani kita, berupaya 
untuk tidak melihat dan menghindar untuk menyadari dosa-dosa kita. 

“Orang yang rendah hati tidak akan berpikir bahwa pengakuan akan dosa merupakan sesuatu 
yang tak pantas baginya. Ia tidak akan merasa malu untuk mengakui jika ia telah menyakiti 



saudaranya ataupun menghalangi pekerjaan Tuhan, bahkan jika perbuatan itu baru dalam 
pikirannya. 

“Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Orang-orang yang berpikir bahwa 
diri mereka telah menerima pengampunan dosa, sementara mereka belum pernah merasakan 
betapa jahatnya dosa itu dimana atas dosa itu mereka belum pernah merasakan penyesalan 
jiwa, berarti sedang menipu diri mereka sendiri... Kekuatan kita terletak pada kesadaran kita 
akan kelemahan kita.... Dalam keadaan ketidakpercayaan diri kita, kita berseru kepada Tuhan 
memohonkan pertolongan, dan kita pun akan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan 
gemetar. Mengesampingkan segala kepercayaan dari lengan daging kita, dan bergantung teguh 
pada Yesus....” –Our High Calling, hal. 82. 

SENIN 
2. Bagaimanakah Yakub memohon kepada Tuhan, dalam kesesakannya? Apa yang 

menenangkannya? 

Kejadian 32:9-13, bagian pertama Kemudian berkatalah Yakub: "Ya Allah nenekku Abraham dan 
Allah ayahku Ishak, ya TUHAN, yang telah berfirman kepadaku: Pulanglah ke negerimu serta 
kepada sanak saudaramu dan Aku akan berbuat baik kepadamu  — 10sekali-kali aku tidak layak 
untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab 
aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang 
telah menjadi dua pasukan. 11Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, 
sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-
anaknya. 12Bukankah Engkau telah berfirman: Tentu Aku akan berbuat baik kepadamu dan 
menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." 
13Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu.... 

“Lebih dekat kita datang kepada Yesus, dan lebih jelas kita melihat kesucian tabiat-Nya, maka 
akan lebih jelas pula kita melihat kebobrokan dosa, dan makin berkuranglah kita untuk 
meninggikan diri sendiri. Akan ada peraihan yang terus-menerus dari jiwa ke hadapan hadirat 
Allah, suatu pengakuan dosa yang terus-menerus, sungguh-sungguh, dan menyayat hati, dan 
merendahkan hati di hadapan-Nya. Pada setiap langkah maju dalam pengalaman Kristen 
pertobatan kita akan semakin mendalam. Kita akan mengetahui bahwa kecukupan kita adalah 
hanya dalam Kristus saja  dan  kita  akan  menjadikan  pengakuan  rasul  itu  sebagai  pengakuan  
kita  juga: ‘Sebab itu aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak 
ada sesuatu yang baik.’ ‘Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan 
kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.’ Roma 7:18; 
Galatia 6:14.” –The Acts of the Apostles, hal. 561. 

SELASA 
MELAKUKAN SEGALA SESUATU APAPUN YANG MUNGKIN DEMI MERAIH TUJUAN AKHIR 
YANG DIRINDUKAN 

3. Apakah yang ia kirimkan kepada kakaknya dengan pesan kerendahan hati dan rasa 
hormat? Apakah yang ia pikir dapat ia raih dengan berbuat demikian? 

Kejadian 32:13-15, 17-20 Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian 
diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, 14yaitu dua 
ratus kambing betina dan dua puluh kambing jantan, dua ratus domba betina dan dua puluh 
domba jantan, 15tiga puluh unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, empat puluh 
lembu betina dan sepuluh lembu jantan, dua puluh keledai betina dan sepuluh keledai jantan.... 
17Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka: "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan 
engkau dan bertanya kepadamu: Siapakah tuanmu? dan ke manakah engkau pergi? dan milik 
siapakah ternak yang di depanmu itu?  — 18jawablah: milik hambamu Yakub; inilah persembahan 



yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiripun ada di belakang kami." 19Begitulah 
diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian 
orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: "Seperti perkataanku tadilah 
kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia; 20dan kamu harus mengatakan 
juga: Hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub: "Baiklah aku 
mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah 
aku akan melihat mukanya; mungkin ia akan menerima aku dengan baik." 

“Segenap sorga sangat tertarik menyaksikan percakapan diantara seorang yang telah terlukai, 
dengan seorang yang bersalah. Ketika orang yang bersalah menerima teguran yang 
disampaikan dalam kasih Kristus, dan mengenali kesalahan-kesalahannya, lalu memohonkan 
ampunan dari Tuhan dan dari saudaranya, maka sinar matahari sorga memenuhi hatinya. 
Pertentangan pun berakhirlah; persahabatan dan kepercayaan dipulihkan. Minyak kasih 
melenyapkan rasa sakit yang telah disebabkan oleh kesalahan itu. Roh Allah mempertalikan 
hati dengan hati, dan berkumandanglah musik di sorga atas persatuan yang terjadi.” –Gospel 
Workers, hal. 499, 500. 

RABU 
4. Apakah yang terjadi ketika ia berdoa sendirian pada waktu malam di perjalanan? 

Apakah yang menolongnya melewati hal ini? 

Kejadian 32:24, 25  Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan 
dia sampai fajar menyingsing. 25Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, 
ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia 
bergulat dengan orang itu. 

“Tuhan memerlukan orang-orang yang membawakan terang teladan kesalehan dalam 
kehidupan mereka sehari-hari, pria dan wanita yang perkataan dan perbuatannya menyatakan 
bahwa Kristus tinggal di dalam hati mereka, yang mengajar, menuntun, dan memimpin mereka. 
ia memerlukan pria dan wanita pendoa, yang meraih kemenangan atas diri mereka sendiri 
melalui pergumulan mereka dengan Tuhan, dan kemudian maju untuk membawakan pengaruh 
kepada sesama mereka, karunia yang telah mereka peroleh dari Maha Sumber kekuatan 
mereka. Tuhan menerima orang-orang yang menyalibkan diri mereka, dan menyerahkan diri 
mereka sebagai bejana-bejana bagi kemuliaan. Dalam tangan-Nya, mereka bagai tanah liat di 
tangan penjunan, dan Ia melaksanakan kehendak-Nya melalui mereka. Pria dan wanita ini 
menerima kuasa rohani. Kristus tinggal di dalam mereka, dan kuasa Roh-Nya menyertai 
segenap usaha-usaha mereka. Mereka menyadari bahwa mereka harus menghidupkan suatu 
kehidupan sebagaimana yang Kristus hidupkan, di dunia ini – yakni suatu kehidupan yang 
terbebas dari segala sifat mementingkan diri sendiri; dan Ia menyanggupkan mereka untuk 
membawakan kesaksian bagi Dia yang sedang menarik jiwa-jiwa kepada salib di Kalvari.” –
Daughters of God, hal. 81, 82. 

KAMIS 
5. Apakah yang akhirnya dikatakan oleh Orang Asing yang bergumul dengan Yakub? 

Apakah yang bapa itu (Yakub) mohonkan? 

Kejadian 32:26 Lalu kata orang itu: "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." 
Sahut Yakub: "Aku tidak akan membiarkan Engkau pergi, kecuali jika Engkau memberkati aku." 

“Sepanjang malam Yakub bergumul dengan Malaikat itu. Hingga akhirnya, pegulat yang kuat 
itu pun dilemahkan oleh suatu pukulan pada pangkal pahanya. Kini, ia telah dilumpuhkan dan 
sedang menderita sakit yang amat sangat, namun ia tidak mau melepaskan pegangannya. 
Dalam ketidakberdayaan dan kelemahan, ia berpegang pada Malaikat itu,...memohonkan 
berkat. Ia menghendaki jaminan bahwa dosanya diampuni. Tekad hatinya semakin kuat, 



imannya menjadi lebih sungguh-sungguh dan tekun, hingga akhir. Malaikat itu berusaha untuk 
melepaskan Diri; Ia berkata, ‘Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyinsing,’ namun 
Yakub menjawab, ‘Aku tidak akan membiarkan Engkau pergi, kecuali jika Engkau memberkati 
aku.’ ” –Christ Triumphant, hal. 89. 

JUM’AT 
BERKAT YANG TERPENTING 

6. Apakah yang Malaikat itu tanyakan kepada Yakub? Apakah yang lalu Ia perbuat, dan 
mengapa Ia berbuat demikian? Jelaskan tentang arti nama dari dua nama yang 
dimiliki Yakub. 

Kejadian 32:27, 28 Bertanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah namamu?" Sahutnya: "Yakub." 
28Lalu kata orang itu: "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau 
telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." 

Hosea 12:4, 5 Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia 
bergumul dengan Allah. 5Ia bergumul dengan Malaikat dan menang; ia menangis dan memohon 
belas kasihan kepada-Nya. Di Betel ia bertemu dengan Dia, dan di sanalah Dia berfirman 
kepadanya: 

“Melalui merendahkan diri, pertobatan, dan penyerahan diri, manusia yang penuh dosa dan 
telah berbuat kesalahan ini takluk pada Yang Maha Kuasa sorga. Ia mengeratkan 
genggamannya yang gemetaran itu pada janji Allah, dan hati yang maha kasih itu tak dapat 
berpaling begitu saja dari permohonan orang yang berdosa ini. 

“Sebagai bukti bahwa Yakub telah diampuni, namanya pun diganti, dari suatu nama yang 
mengingatkan akan dosanya kepada suatu nama yang mengenangkan perayaan 
kemenangannya. ‘Namamu,’ kata Malaikat itu, ‘tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel; 
sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.’ 

“Akankah kita meraih kekuatan yang berasal dari Allah, dan memenangkan kemenangan demi 
kemenangan, atau akankah kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dan akhirnya 
dikalahkan, menjadi tak berdaya oleh usaha yang sia-sia? Marilah kita, dengan penyerahan diri 
yang sepenuhnya kepada Tuhan, meraih kekuatan yang harus dimiliki setiap orang yang mau 
menang di dalam peperangan melawan kejahatan” –Christ Triumphant, hal. 89. 

SABAT 
7. Apakah yang dikaruniakan kepada Yakub? Akan hal apakah Yakub bersukacita, 

setelah pengalaman yang dialaminya itu? Apakah artinya malam doa, pergumulan, 
dan penderitaan yang Yakub alami, bagi seluruh umat Allah baik di masa sekarang 
maupun di masa yang akan datang? 

Kejadian 32:29, 30 Bertanyalah Yakub: "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya: 
"Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. 30Yakub menamai 
tempat itu Pniel, sebab katanya: "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku 
tertolong!" 

Yeremia 30:5-7 "Sungguh, beginilah firman TUHAN: Telah kami dengar jerit kegentaran, 
kedahsyatan dan tidak ada damai. 6Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? 
Mengapakah setiap laki-laki Kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan 
yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? 7Hai, alangkah hebatnya 
hari itu, tidak ada taranya; itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan dari 
padanya. 



“Malam penderitaan batin Yakub, pada waktu ia bergulat di dalam doa untuk kelepasannya dari 
tangan Esau (Kejadian 32:24-30) menggambarkan pengalaman umat-umat Allah pada masa 
kesesakan. Oleh karena penipuan yang dilakukannya untuk memperoleh berkat ayahnya, yang 
seharusnya menjadi milik Esau, Yakub telah melarikan diri menyelamatkan nyawanya, dari 
ancaman mematikan dari abangnya.... Setelah tiba di perbatasan negeri itu, ia dipenuhi 
perasaan takut dan ngeri oleh karena berita datang mendekatnya Esau yang memimpin 
pasukan prajurit-prajurit yang tidak diragukan lagi tangguhnya untuk membalas dendam.... 
Pengharapannya satu-satunya hanyalah pada belas kasihan Allah, dan pertahanannya satu-
satunya hanyalah doa. Namun tak ada sesuatupun yang tertinggal yang tidak dilakukannya 
untuk menebus kesalahannya kepada saudaranya, dan untuk menghindari bahaya yang 
mengancamnya. Demikianlah halnya dengan pengikut-pengikut Kristus, sementara mereka 
mendekati waktu kesesakan, harus berusaha sekuat tenaga menempatkan diri dalam terang 
yang benar di hadapan orang, untuk menghilangkan prasangka buruk, dan menghindari bahaya 
yang mengancam kebebasan hati nurani.” –The Great Controversy, hal. 616. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Pengalaman Yakub selama pergumulan dan penderitaannya itu, menggambarkan ujian yang 
akan dialami oleh umat Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nabi Yeremia, 
di dalam khayalnya yang suci memandang kepada saat tersebut dan berkata, ‘Sungguh, 
beginilah firman TUHAN: Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada 
damai.... Semua wajah berubah menjadi pucat. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada 
taranya; itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan dari padanya.’ 
Yeremia 30:5-7.” –Patriarchs adn Prophets, hal. 201 (1890). 

“Namun demikian, kepada pemandangan manusia akan tampak bahwa Allah harus segera 
memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para 
syuhada dahulu, sebelum mereka. Mereka sendiri mulai merasa takut kalau-kalau Tuhan telah 
meninggalkan mereka jatuh ke tangan musuh-musuh mereka. Saat itu adalah penderitaan yang 
mengerikan. Mereka berseru kepada Allah siang dan malam untuk keselamatan mereka.... 
Sebagaimana Yakub, semua orang sedang bergumul dengan Allah. Wajah mereka 
menggambarkan pergumulan dalam batin mereka. Wajah mereka pucat, namun mereka tidak 
menghentikan permohonan pengantaraan mereka yang tekun. 

“Seandainya manusia dapat melihat dengan penglihatan surgawi, mereka akan memandang 
rombongan malaikat-malaikat yang unggul dalam kekuatan yang ditempatkan disekeliling 
mereka yang memelihara firman kesabaran Kristus.” –The Great Controversy, hal. 630 (1911). 

*** 

3 
Sabat, 18 Januari 2020 

Dicobai dan Menang 

“Setibanya di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar, kepala pengawal raja, dan bekerja melayani 
dia selama sepuluh tahun. Di tempat ini ia menghadapi godaan-godaan yang luar biasa 
keadaannya. Ia berada di tengah-tengah penyembahan berhala. Perbaktian terhadap dewa-
dewa palsu dikelilingi oleh segala kemegahan orang bangsawan, disokong oleh kemewahan 
dan kebudayaan dari satu bangsa yang paling tinggi peradabannya, yang ada pada saat itu. 
Namun demikian, Yusuf mempertahankan kesederhanaannya dan kesetiaannya kepada Allah. 
Kejahatan ada di sekelilingnya, tetapi ia membawakan dirinya seolah-olah buta dan tuli 
terhadap hal itu. Ia tidak membiarkan pikirannya diisi oleh perkara-perkara yang terlarang. 



Keinginannya agar disukai oleh orang-orang Mesir tidak dapat membuat dia menyembunyikan 
prinsip-prinsipnya. Andaikata ia telah mencoba untuk berbuat hal ini, maka ia akan dikalahkan 
oleh godaan; tetapi ia tidak merasa malu atas agama leluhurnya, dan ia tidak berusaha untuk 
menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah seorang penyembah Allah.” –Patriarchs and 
Prophets, hal. 214. 

“Yusuf adalah seorang pembawa terang di Mesir. Di dalam kemurnian hidup dan kebaikan hati 
dan kasih persaudaraan yang dimilikinya, Ia telah mewakili Kristus di tengah-tengah bangsa 
yang menyembah berhala.” –Thoughts from the Mount of Blessings, hal. 41. 

MINGGU 
TIDAK SENDIRIAN 

1. Apakah yang telah memungkinkan Yusuf untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, 
dan diberkati Tuhan, meskipun ia berada di negeri yang asing, di tengah-tengah 
penduduk yang tak mengenalnya? 

Kejadian 39:1, 2 Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir; dan Potifar, seorang Mesir, pegawai 
istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismael yang telah membawa 
dia ke situ. 2Tetapi TUHAN menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil 
dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. 

“Kemajuan yang mencolok daripada segala sesuatu yang diserahkan kepada pengawasan Yusuf 
bukanlah akibat dari suatu mukjizat langsung; melainkan oleh karena kerajinannya, 
ketekunannya, serta usahanya yang dimahkotai oleh berkat Ilahi. Yusuf menyatakan suksesnya 
itu sebagai akibat dari kebaikan Allah,  dan bahkan majikannya yang menyembah berhala itu 
pun menerima hal ini sebagai rahasia kemajuannya yang tiada ada bandingannya itu. Namun 
demikian, tanpa usaha yang sungguh-sungguh serta terarah, maka sukses tidak akan dapat 
dicapai. Allah telah dipermuliakan oleh kesetiaan hamba-Nya ini. Adalah tujuan-Nya agar 
kesalehan dan kejujuran umat Allah dapat kelihatan dengan jelas, yang membedakan mereka 
dari penyembah-penyembah berhala – agar dengan demikian terang anugerah surga dapat 
bersinar-sinar di tengah kegelapan kekafiran.” –Patriarchs and Prophets, hal. 214-217. 

SENIN 
2. Mengamat-amati Yusuf dan pelayanannya, apakah yang kepala pengawal Firaun 

sadari? Oleh sebab itu, apakah yang dilakukannya? 

Kejadian 39:3-6 Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai TUHAN dan bahwa TUHAN 
membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, 4maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan 
ia boleh melayani dia; kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya 
diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. 5Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas 
segala miliknya kepada Yusuf, TUHAN memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga 
berkat TUHAN ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6Segala 
miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi 
mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok 
parasnya. 

“Yusuf sungguh amat menderita sebab harus terpisah dari bapanya, dan kesedihannya yang 
terdalam adalah yang terpantulkan dalam kesedihan bapanya. Tetapi Tuhan tidak 
meninggalkan Yusuf untuk pergi ke Mesir sendirian. Malaikat-malaikat mempersiapkan jalan 
yang akan dilaluinya. Potifar, seorang pegawai di istana Firaun, yang adalah kepala pengawal 
istana, telah membeli dia dari tangan orang Ismael. Dan Tuhan menyertai Yusuf, dan 
menjadikannya berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, dan mengaruniainya 
dengan kasih sayang dari tuannya, sehingga segala sesuatu miliknya diserahkan pada 
pemeliharaan Yusuf. ‘Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan 



bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri.’ 
(Kejadian 39:6). Pada saat itu, akan dianggap kekejian bagi seorang Ibrani untuk menyiapkan 
makanan bagi seorang Mesir.” –Spiritual Gifts, jilid 3, hal. 143. 

SELASA 
DIUJI DENGAN UJIAN-UJIAN YANG DAHSYAT 

3. Ke dalam situasi mengerikan apakah Yusuf telah dibawa oleh istri tuannya? Apakah 
yang dikatakannya kepada perempuan itu? Berapa jelaskah ia sadar akan apa yang 
sedang ia lalui, dan mengapa? 

Kejadian 39:7-9  Selang beberapa waktu isteri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu 
katanya: "Marilah tidur dengan aku. 8Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada isteri tuannya 
itu: "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah 
menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, 9bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar 
kuasanya dari padaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari pada engkau, 
sebab engkau isterinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan 
berbuat dosa terhadap Allah?" 

“Tetapi iman serta kejujuran Yusuf harus diuji oleh godaan-godaan yang hebat. Istri majikannya 
berusaha membujuk anak muda ini untuk melanggar hukum Allah. Hingga saat itu ia tetap tidak 
ternoda oleh kejahatan yang merajalela di negeri kafir itu; tetapi godaan ini begitu mendadak, 
begitu hebat, begitu licik--bagaimanakah godaan seperti ini harus dihadapi? Yusuf mengetahui 
dengan baik apa akibatnya jika ia berani menolak. Di satu pihak terdapat pahala dan pujian, dan 
juga dosanya tersembunyi; pada pihak lain kehinaan, dipenjarakan dan mungkin juga kematian. 
Seluruh masa depan hidupnya bergantung atas keputusan detik itu. Apakah prinsip akan 
menang? Akan tetap setiakah Yusuf kepada Allah? Dengan rasa cemas yang tak terkatakan 
malaikat-malaikat mengarahkan perhatiannya kepada peristiwa ini.” –Patriarchs and Prophets, 
hal. 217. 

RABU 
4. Apakah yang membuat godaan perempuan itu menjadi semakin hebat? Pada siapakah 

Yusuf bergantung untuk keselamatannya dari jerat Setan? 

Kejadian 39:10; 4:7 Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak 
mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia... 4:7 Apakah 
mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, 
dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa 
atasnya." 

1 Korintus 10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, 
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan 
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan 
memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 

“Pelajaran-pelajaran yang Yakub berikan kepada Yusuf selama masa mudanya menyatakan 
kepercayaannya yang teguh pada Tuhan dan menghubungkan Yusuf, berulang-ulang kali pada 
bukti-bukti berharga akan kebaikan kasih-Nya dan pemeliharaan-Nya yang tiada henti-
hentinya, merupakan suatu pelajaran penting yang Yusuf perlukan di tanah asing, di tengah-
tengah bangsa yang menyembah berhala. Pada saat ujian, ia menerapkan pelajaran-pelajaran 
ini dalam kehidupannya. Ketika menghadapi ujian yang terberat, ia memandang kepada Bapa 
sorgawinya, yang telah ia pelajari untuk ia andalkan. Jika saja perkataan dan teladan Yakub 
bapanya Yusuf menunjukkan tabiat yang berlawanan, maka pena ilham tidak akan pernah 
memiliki catatan sejarah yang suci seperti ini tentang kisah nilai integritas dan kesalehan yang 
bersinar di dalam tabiat Yusuf. Kesan-kesan pertama yang memenuhi pikirannya telah terpatri 



dalam hatinya di masa-masa pencobaan yang sengit dan menuntunnya untuk berseru, 
‘Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap 
Allah?’ (Kejadian 39:9).” –Child Guidance, hal. 197. 

KAMIS 
RAHASIA KEMENANGAN 

5. Apakah yang istri Potifar lakukan ketika ia tidak dapat membujuk Yusuf dengan kata-
katanya? Prinsip-prinsip suci apakah yang memungkinkan adanya kemenangan bagi 
Yusuf dan juga bagi semua anak-anak Allah, bahkan hingga sekarang ini? 

Kejadian 39:11, 12 Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan 
pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorangpun tidak ada di rumah. 12Lalu perempuan itu 
memegang baju Yusuf sambil berkata: "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan 
bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke luar. 

Mazmur 34:18-20 Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar, dan 
melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 19TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang 
patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 20Kemalangan orang benar 
banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu;  

2 Petrus 2:9 maka nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari 
pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, 

“Yusuf telah menanggung ujian tabiat di tengah kesukaran, dan emas ini akan bertahan dalam 
kemakmuran. Ia menunjukkan penghormatannya yang suci pada kehendak Allah, baik ketika 
ia berdiri di dekat takhta raja, maupun ketika ia berada di dalam belenggu penjara. Yusuf 
senantiasa membawa agamanya kemana-mana, dan hal inilah yang menjadi rahasia 
kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Sebagai para perwakilan umat manusia, engkau pun 
hendaknya memiliki segenap semerbak kuasa kebajikan yang benar. Saya menyatakan 
kepadamu, di dalam takut akan Tuhan, bahwa jalanmu dipenuhi dengan berbagai marabahaya 
yang tidak dapat engkau lihat, juga tidak engkau sadari. Engkau harus bersembunyi di dalam 
Yesus. Engkau tidak akan aman, kecuali jika engkau menggenggam lengan Kristus.... Tiada 
kemenangan yang dapat engkau raih yang akan bernilai sedemikian mulia, yang melebihi dari 
kemenanganmu atas dirimu sendiri.” –Testimonies for the Church, jillid 4, hal. 544. 

“Jawaban Yusuf menyatakan kuasa prinsip keagamaan. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan 
majikannya yang di dunia ini, dan apa pun yang akan menjadi akibatnya, ia akan tetap setia 
kepada Tuhannya yang ada di surga. Di bawah penglihatan Allah dan malaikat-malaikat surga, 
banyak orang yang berani berbuat sesuka hatinya untuk mana ia tidak berani melakukannya 
jika ada orang lain di sampingnya, tetapi sebaliknya, pemikiran Yusuf yang terutama ialah 
tentang Allah. ‘Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat 
dosa terhadap Allah?’ katanya.” –Patriarchs and Prophets, hal. 217. 

JUM’AT 
6. Apakah yang perempuan itu lakukan, ketika ia tidak berhasil memperoleh apa yang 

diinginkannya? Jenis orang seperti apakah yang berusaha untuk membinasakan 
orang yang tidak bersalah dengan cara demikian? 

Kejadian 39:13-18 Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam 
tangannya dan telah lari ke luar, 14dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka: 
"Lihat, dibawanya ke mari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang 
ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. 15Dan 
ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, 
lalu ia lari ke luar." 16Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. 



17Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya: "Hamba orang 
Ibrani yang kaubawa ke mari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. 18Tetapi ketika 
aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari ke luar." 

Yeremia 17:9 Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: 
siapakah yang dapat mengetahuinya? 

“Yusuf telah menderita oleh karena kejujurannya karena si penggoda itu telah membalas 
dendam dengan menuduh dia telah berbuat suatu kejahatan yang keji, dan menyebabkan 
dirinya dimasukkan ke dalam penjara. Jikalau Potifar mempercayai tuduhan istrinya terhadap 
Yusuf itu, maka anak muda Ibrani ini pasti telah kehilangan nyawanya; tetapi kesederhanaan 
serta kejujurannya yang selama ini telah menandai tindak tanduknya merupakan bukti bahwa 
ia tidak bersalah; namun demikian, untuk menyelamatkan nama baik rumah tangga 
majikannya, ia dibiarkan menderita kehinaan dan perhambaan.” –Patriarchs and Prophets, hal. 
218. 

SABAT 
7. Bagaimanakah kepala pengawal itu bereaksi terhadap dusta istrinya tentang Yusuf? 

Siapakah yang menghibur dan memberkati anak muda milik Tuhan ini di dalam 
penjara? Apakah yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang mengasihi dan yang 
setia kepada-Nya? 

Kejadian 39:19-23 Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan isterinya 
kepadanya: begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. 
20Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-
tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. 21Tetapi TUHAN menyertai 
Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala 
penjara itu. 22Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu 
kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. 
23Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena 
TUHAN menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat TUHAN berhasil. 

2 Timotius 3:11 Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah 
kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan 
telah melepaskan aku dari padanya. 

“Mula-mula Yusuf diperlakukan dengan kejam sekali oleh penjaga-penjaga penjara itu. 
Pemazmur berkata, ‘Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam 
besi, sampai saat Firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya.’ Mazmur 
105:18, 19. Tetapi sifat Yusuf yang sebenarnya bersinar-sinar sekali pun di dalam kegelapan 
penjara. Ia memegang teguh akan iman dan kesabarannya; tahun-tahun pelayanannya yang 
setia itu telah dibayar dengan tindakan yang kejam, tetapi hal ini tidaklah membuat dia kecewa. 
Ia mempunyai damai yang ke luar dari kesadaran bahwa ia tidak bersalah, dan ia menyerahkan 
segala perkaranya itu kepada Allah. Ia tidak terus-menerus memikirkan tentang kesalahan-
kesalahannya, tetapi telah melupakan kesedihannya di dalam usahanya untuk meringankan 
kesusahan orang lain. Sekalipun di dalam penjara ia mendapati ada satu pekerjaan yang dapat 
dilakukannya. Allah sedang menyediakan dia di dalam sekolah penderitaan agar ia bisa menjadi 
lebih berguna lagi, dan ia tidak menolak disiplin yang dibutuhkan itu. Di dalam penjara, dengan 
menyaksikan akan akibat-akibat daripada kejahatan, ia telah memperoleh pelajaran-pelajaran 
tentang keadilan, simpati dan rahmat, yang menyediakan dia untuk menggunakan 
kekuasaannya dengan bijaksana dan penuh belas kasihan.” –Patriarchs and Prophets, hal. 218. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 



“Tuhan menghendaki pelayanan yang sempurna dan sungguh-sungguh, dan ia tidak menerima 
yang kurang daripada itu. Semakin sulit keberadaannya, maka semakin engkau membutuhkan 
Yesus. Kasih dan takut akan Tuhan memelihara Yusuf tetap suci dan tiada ternoda di istana raja; 
Ia diangkat pada keadaan yang sedemikian tinggi dengan kekayaan yang berlimpah, kepada 
suatu kedudukan terhormat di sisi raja; dan pengangkatan ini sedemikian mendadak dan 
besarnya. Adalah hal yang mustahil untuk dapat berdiri pada ketinggian kedudukan yang mulia 
itu tanpa bahaya. Terpaan badai tidak akan membahayakan rimbun bunga di lembah, 
melainkan akan menyerang pepohonan yang tinggi di puncak gunung. Ada banyak orang yang 
hendak Tuhan pergunakan dengan keberhasilan yang ajaib sementara mereka tengah tertindih 
kemiskinan – Ia dapat saja mempergunakan mereka di saat itu, dan memahkotai mereka 
dengan kemuliaan yang datang kemudian – namun, kemakmuran acapkali mendatangkan 
kebinasaan bagi mereka; mereka terseret jatuh ke dalam jurang, sebab mereka lupa untuk tetap 
rendah hati, lupa bahwa Tuhanlah kekuatan mereka, dan menjadi terpisah dari-Nya dan 
merasa diri cukup.” –Testimonies for the Church, jilid 4, hal. 544. 

“Kelemah-lembutan serta kejujuran Yusuf telah memikat hati kepala pengawal istana itu, yang 
kemudian malah menganggap dia sebagai anak dan bukannya sebagai hamba. Anak muda ini 
mempunyai kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang tinggi kedudukannya, dan 
orang-orang pintar dan ia mendapat ilmu pengetahuan, pengetahuan tentang bahasa, dan juga 
urusan kenegaraan--satu pendidikan yang berguna bagi calon perdana menteri Mesir.” –
Patriarchs and Prophets, hal. 217. 

*** 

4 
Sabat, 25 Januari 2020 

Perlawanan diantara Para Pemimpin 

“Firaun ingin membenarkan kekerasan hatinya dalam menolak perintah Ilahi, dan oleh sebab 
itu ia berusaha mencari dalih untuk mengabaikan mukjizat-mukjizat yang telah diadakan Allah 
melalui Musa.... Setan juga mengharapkan untuk dapat menggoyahkan iman Musa dan Harun, 
sehubungan dengan tugas mereka yang berasal dari Tuhan, agar alat-alat yang digunakannya 
itu bisa berhasil. Ia tidak mau orang-orang Israel itu dibebaskan dari perbudakan untuk 
melayani Allah yang hidup.... Musa, di dalam menghancurkan belenggu penjajahan yang 
mengikat Israel itu, melambangkan Kristus yang akan menghancurkan kekuasaan dosa atas 
umat manusia.” –Patriarchs and Prophets, hal. 264-265. 

MINGGU 
DIPANGGIL UNTUK MEMIMPIN 

1. Tugas apakah yang Musa terima di atas Gunung Allah, yakni Gunung Horeb? 

Keluaran 3:4, 10 Ketika dilihat TUHAN, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, 
berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya: "Musa, Musa!" dan ia menjawab: 
Ya, Allah.... 10Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa 
umat-Ku, orang Israel, keluar dari Mesir. 

“Saat untuk kelepasan Israel telah tiba. Tetapi maksud Allah harus dilaksanakan dengan satu 
cara yang akan menghinakan kesombongan manusia. Yang melepaskan bangsa ini harus pergi 
sebagai seorang gembala yang hina, dengan hanya sebatang tongkat pada tangannya; tetapi 
Allah akan menjadikan tongkat itu sebagai lambang kekuasaan-Nya.... 



“Sementara Musa dengan sikap hormat dan rasa gentar menunggu di hadapan Allah, suara 
Allah selanjutnya terdengar: ‘....Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus engkau kepada Firaun 
untuk membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari Mesir.’ (Keluaran 3:10).” –Patriarchs and 
Prophets, hal. 251, 252.  

SENIN 
2. Permintaan apakah yang diperintahkan kepadanya untuk menghadap takhta Firaun? 

Apakah yang Tuhan katakan kepadanya akan terjadi setelah itu? 

Keluaran 3:18-20 Dan bilamana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus 
beserta para tua-tua Israel pergi kepada raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya: TUHAN, 
Allah orang Ibrani, telah menemui kami; oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang 
gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah 
kami. 19Tetapi Aku tahu, bahwa raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa 
oleh tangan yang kuat. 20Tetapi Aku akan mengacungkan tangan-Ku dan memukul Mesir dengan 
segala perbuatan yang ajaib, yang akan Kulakukan di tengah-tengahnya; sesudah itu ia akan 
membiarkan kamu pergi. 

“Pertama-tama Musa diperintahkan untuk menghimpun pemimpin-pemimpin bangsa Israel, 
orang-orang yang paling bangsawan dan orang-orang yang benar di antara mereka, yang sudah 
lama merasa sedih karena penjajahan yang mereka alami, dan mengumumkan kepada mereka 
satu pekabaran dari Allah, dengan satu janji kelepasan. Kemudian ia harus pergi bersama-sama 
dengan pemimpin-pemimpin orang Israel itu menghadap raja dan berkata kepadanya,  

“ ‘Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami; oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi 
ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, 
Allah kami.’ (Keluaran 3:18). 

“Musa telah diamarkan lebih dulu bahwa Firaun akan menolak permintaan untuk membiarkan 
Israel pergi. Tetapi semangat hamba Allah itu tidak boleh goyah; karena Tuhan akan 
menjadikan peristiwa ini untuk menyatakan kuasa-Nya di hadapan orang-orang Mesir dan di 
hadapan umat-Nya. ‘Aku akan mengacungkan tangan-Ku dan memukul Mesir dengan segala 
perbuatan yang ajaib, yang akan Kulakukan di tengah-tengahnnya; sesudah itu ia akan 
membiarkan kamu pergi.’ (Keluaran 3:20).” –Patriarchs and Prophets, hal. 253. 

SELASA 
3. Apakah jawab Firaun, meskipun Musa dan Harun telah berbicara dalam nama Tuhan? 

Keluaran 5:1-5 Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya: 
Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Biarkanlah umat-Ku pergi untuk mengadakan perayaan 
bagi-Ku di padang gurun. 2Tetapi Firaun berkata: Siapakah TUHAN itu yang harus kudengarkan 
firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku TUHAN itu dan tidak juga 
aku akan membiarkan orang Israel pergi. 3Lalu kata mereka: Allah orang Ibrani telah menemui 
kami; izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya, untuk 
mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan 
kepada kami penyakit sampar atau pedang. 4Tetapi raja Mesir berkata kepada mereka: Musa dan 
Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan 
pekerjaanmu! 5Lagi kata Firaun: Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, 
masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya! 

“Kepada Musa juga telah dipercayakan suatu pekabaran bagi raja. Kedua bersaudara itu 
memasuki istana Firaun sebagai duta-duta dari Raja atas segala raja, dan mereka berkata-kata 
di dalam nama-Nya: ‘Beginilah Firman Tuhan, Allah Israel: Biarkanlah umat-Ku pergi untuk 
mengadakan perayaan bagi-Ku di padang gurun.’ 



" ‘Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan Firman-Nya untuk membiarkan orang Israel 
pergi?’ tanya raja itu: ‘Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang 
Israel pergi.’ .... 

“Kabar-kabar tentang mereka dan perhatian yang telah mereka timbulkan di antara orang 
banyak telah sampai di telinga raja. Kemarahannya berkobar-kobar. ‘Musa dan Harun, 
mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan 
pekerjaanmu,’ katanya. Sudah cukup kerajaan ini menderita kerugian dengan campur 
tangannya orang-orang asing ini. Dengan pemikiran ini ia menambahkan, ‘Lihat, sekarang telah 
terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja 
paksanya?’ (Keluaran 5:1-5).” –Patriarchs and Prophets, hal. 257, 258. 

RABU 
KEHENDAK MANUSIA BERMAKSUD MENGHALANGI KEHENDAK ALLAH 

4. Apakah yang akan terjadi kemudian untuk mengubahkan pikiran Firaun, sebab ia 
tidak bersedia mengabulkan permohonan itu? Betapapun reaksi Firaun dan 
kekecewaan bangsa Israel, bagaimanakah Tuhan telah mendorong Musa dan Harun 
untuk bersikap gigih? 

Keluaran 5:24; 6:11, 12 Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: Sekarang engkau akan melihat, 
apa yang akan Kulakukan kepada Firaun; sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan 
membiarkan mereka pergi, ya dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari 
negerinya.... 6:11Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: Orang Israel sendiri tidak 
mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku, aku seorang yang 
tidak petah lidahnya! 12Demikianlah TUHAN telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta 
mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah 
supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. 

“Penderitaan orang banyak semakin bertambah-tambah. Di mana-mana di seluruh negeri itu 
satu teriakan putus asa tercetus dari orang-orang tua dan muda, dan mereka semua bersatu 
dalam menuduh Musa sebagai penyebab perubahan yang kejam sehubungan dengan keadaan 
mereka itu. Di dalam kegetiran jiwanya itu, Musa datang menghampiri Allah sambil berseru, 
‘Tuhan, mengapakah Kauperlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang Kauutus? 
Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas nama-Mu, dengan jahat 
diperlakukannya umat ini, dan Engkau tidak melepaskan umat-Mu sama sekali.’ (Keluaran 5:22, 
23)..... 

“Tuhan memerintahkan Musa supaya kembali lagi kepada orang banyak dan mengulangi janji 
kelepasan itu, dengan satu jaminan yang baru akan pertolongan Ilahi. Ia pergi sebagaimana 
telah diperintahkan; tetapi mereka tidak mau mendengar. Kata Alkitab, ‘Tetapi mereka tidak 
mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu." Sekali 
lagi perintah Ilahi datang kepada Musa, ‘Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja 
Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.’ Dalam kekecewaan ia 
menjawab, ‘Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan 
mendengarkan aku, aku seorang yang tidak petah lidahnya!’ Ia diperintahkan untuk membawa 
Harun bersama dengan dia, dan pergi menghadap Firaun dan kembali menuntut ‘agar 
membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.’ (Keluaran 6:10-12).” –Patriarchs and Prophets, 
hal. 259-263. 

KAMIS 
5. Meskipun raja itu telah memiliki bukti cukup tentang kuasa Ilahi, untuk dapat 

mendengarkan suara Allah, namun apakah yang masih perlu Allah lakukan untuk 



menggugahkan arogansi dan kekerasan hati raja? Jawaban tegas apakah yang Musa 
berikan menanggapi ancaman akhir Firaun? 

Keluaran 10:28, 29 Lalu Firaun berkata kepadanya: Pergilah dari padaku; awaslah engkau, 
jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. 
29Kemudian Musa berkata: Tepat seperti ucapanmu itu! Aku takkan melihat mukamu lagi! 

“Pada waktu tuntutan untuk kelepasan Israel pertama kali dihadapkan kepada raja Mesir itu, 
amaran tentang kutuk-kutuk yang amat dahsyat juga diberikan kepadanya. Musa 
diperintahkan supaya berkata kepada Firaun, ‘Inilah Firman Tuhan: Bahwa Israel itulah anak-
Ku laki-laki, yaitu anak-Ku yang sulung. Maka firmanku kepadamu: Biarkanlah anakku itu pergi, 
supaya ia berbuat ibadat kepadaku; jikalau engganlah engkau memberi akan dia pergi, bahwa 
sesungguhnya aku akan membunuh anak laki-lakimu yang sulung.’ Keluaran 4:22, 23. 
Sekalipun dicemoohkan oleh orang Mesir, orang Israel dihormati oleh Allah, dengan jalan 
diasingkannya mereka sebagai pemelihara hukum-Nya. Di dalam berkat-berkat dan 
kesempatan-kesempatan yang istimewa yang diberikan kepada mereka, mereka mempunyai 
kelebihan di antara bangsa-bangsa lain, sebagaimana anak sulung mempunyai kelebihan 
daripada saudara-saudaranya.” –Patriarchs and Prophets, hal. 273. 

JUM’AT 
6. Kutuk atau tulah mengerikan apakah yang raja serta segenap bangsa Mesir derita 

sebelum mereka akhirnya mau menuruti perintah ilahi? 

Keluaran 11:1; 12:29, 30 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: Aku akan mendatangkan satu 
tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini; 
apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini.... 12:29Maka 
pada tengah malam TUHAN membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung 
Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam 
liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. 30Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, 
bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir; dan kedengaranlah seruan yang hebat di 
Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. 

“Hukuman yang telah paling pertama diamarkan kepada Mesir, telah dijatuhkan paling akhir. 
Allah panjang sabar dan berkelimpahan dengan rahmat. Ia mempunyai belas kasihan terhadap 
makhluk-makhluk yang dijadikan-Nya dalam peta-Nya. Andaikata kerugian yang dialami 
sehubungan dengan panen mereka dan kawanan kambing-domba mereka telah menuntun 
Mesir kepada pertobatan, maka anak-anak mereka itu tidak akan dibinasakan; tetapi bangsa 
itu dengan keras kepala telah menolak perintah Ilahi, dan sekarang kutuk terakhir itu segera 
akan diturunkan.” –Patriarchs and Prophets, hal. 273. 

SABAT 
PERSETUJUAN SEPENUHNYA YANG MEMBERIKAN KEMENANGAN 

7. Tentang apakah akhirnya Firaun diyakinkan, setelah kematian anaknya dan semua 
anak sulung di Mesir? Perintah apakah yang ia berikan? Pelajaran apakah yang 
peristiwa ini berikan bagi umat Tuhan yang hidup di akhir zaman? 

Keluaran 12:31-33 Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya: 
"Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel; pergilah, 
beribadahlah kepada TUHAN, seperti katamu itu. 32Bawalah juga kambing dombamu dan lembu 
sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah! Dan pohonkanlah juga berkat bagiku." 33Orang Mesir 
juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari 
negeri itu, sebab kata mereka: "Nanti kami mati semuanya." 



Mazmur 18:3, 4; 62:9 Ya TUHAN, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, 
gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku! 
4Terpujilah TUHAN, seruku; maka akupun selamat dari pada musuhku.... 62:9Percayalah kepada-
Nya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah ialah tempat 
perlindungan kita. 

Yesaya 26:4 Percayalah kepada TUHAN selama-lamanya, sebab TUHAN ALLAH adalah gunung 
batu yang kekal. 

“Jaminan-jaminan ajaib sehubungan dengan kelepasan Israel dari perhambaan Mesir dan 
tentang kepemilikan mereka di tanah perjanjian, membawa banyak orang kafir mengenal Allah 
Israel sebagai Raja yang Agung. ‘Dan orang Mesir itu akan mengetahui,’ adalah merupakan 
perjanjian, ‘bahwa Akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tangan-Ku terhadap Mesir dan 
membawa orang Israel ke luar dari tengah-tengah mereka.’ (Keluaran 7:5). Bahkan Firaun yang 
sombong itupun telah dipaksa untuk mengenal kuasa Yehova. ‘Pergilah, beribadahlah kepada 
Tuhan,’ katanya mendesak Musa dan Harun, ‘dan pohonkanlah juga berkat bagiku.’ (Keluaran 
12:31, 32).” –Prophets and Kings, hal. 369. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Seorang manusia akan memperoleh kuasa dan kesanggupan apabila ia menerima tanggung 
jawab yang diberikan Allah kepadanya, dan dengan segenap jiwanya berusaha untuk 
menjadikan dirinya layak untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. 
Betapapun rendahnya kedudukannya atau betapapun terbatasnya kesanggupan seseorang, ia 
akan memperoleh keagungan yang sejati, bilamana, sambil berharap kepada kekuatan dan 
kebijaksaan Ilahi, ia mau berusaha untuk melaksanakan tugasnya dengan setia. Andaikata Musa 
telah bergantung kepada kekuatannya, dan kebijaksanaannya sendiri, dan menerima tugas 
yang besar itu dengan penuh keinginan, maka ia telah membuktikan bahwa ia sama sekali tidak 
layak untuk tugas itu. Kenyataan bahwa seorang manusia merasakan kelemahannya yang 
paling lemah, merupakan bukti bahwa ia menyadari kebesaran tugas yang ditetapkan baginya, 
dan ia akan menjadikan Allah sebagai penasihat dan kekuatannya.” –Patriarchs and Prophets, 
hal. 255. 

*** 

5 
Sabat, 1 Februari 2020 

Menyingkirkan Penyembahan Berhala 

“Kepada Gideon datanglah panggilan Ilahi untuk melepaskan umat-Nya. Waktu itu ia sedang 
sibuk menggiling gandum. Sejumlah kecil gandum telah berhasil disembunyikan, dan oleh 
karena tidak berani menggilingnya di tempat gilingan yang biasa, maka ia telah bersembunyi 
ke satu tempat dekat dengan penggilingan anggur; oleh karena musim anggur yang masak 
masih lama datangnya, maka sekarang ini sedikit saja perhatian ditujukan ke kebun anggur. 
Sementara Gideon bekerja dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, dengan susah hati ia 
merenung-renungkan keadaan Israel, dan memikirkan bagaimana caranya agar kuk si penjajah 
itu dapat dilepaskan dari bangsanya.”–Patriarchs and Prophets, hal. 546. 

MINGGU 
KETIDAKTAATAN DAN AKIBATNYA 



1. Apakah yang orang Israel lakukan ketika mereka berpaling dari Tuhan dan jalan-
jalan-Nya? Apakah yang orang Midian dan orang Amalek perbuat kepada mereka 
setiap tahun? 

Hakim-Hakim 6:1-4 Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN; sebab itu 
TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian, tujuh tahun lamanya, 2dan selama 
itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka 
orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-
kubu. 3Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan 
orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka; 4berkemahlah orang-orang itu di 
daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan 
bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu atau keledaipun tidak. 

“Bangsa Amalek di sebelah Selatan negeri Kanaan, sebagaimana halnya bangsa Midian di 
perbatasan sebelah timur, dan di seberang padang pasir, masih merupakan musuh-musuh yang 
tidak henti-hentinya mengganggu Israel. Bangsa yang terakhir ini hampir-hampir saja 
dihancurkan oleh Israel pada zaman Musa, tetapi semenjak itu mereka telah menjadi 
bertambah-tambah, dan telah menjadi besar serta kuat. Mereka haus mengadakan pembalasan; 
dan sekarang, ketika perlindungan Allah telah ditarik dari Israel, maka kesempatan pun tibalah. 
Bukan hanya bangsa-bangsa yang ada di sebelah timur sungai Yordan, tetapi seluruh negeri itu 
telah menderita oleh karena serangan mereka.... Demikianlah bangsa Israel tinggal di negeri 
yang terbuka, sebab telah dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, dan berkumpul di 
dalam kota-kota yang berbenteng, mencari perlindungan di dalam benteng-benteng, atau 
bahkan tinggal di dalam gua-gua serta celah-celah batu karang di gunung-gunung. Tujuh tahun 
lamanya penjajahan ini berlangsung, dan kemudian apabila bangsa itu di dalam 
penderitaannya memperhatikan teguran Tuhan, dan mengakui dosa-dosa mereka, kembali 
Allah membangkitkan seorang penolong bagi mereka.”–Patriarchs and Prophets, hal. 545, 546. 

SENIN 
2. Bagaimanakah Tuhan memulai rencana-Nya untuk membawakan kelegaan bagi 

umat-Nya dari penderitaan mereka? Kepada siapakah Ia menampakkan diri? 

Hakim-Hakim 6:11-13 Kemudian datanglah Malaikat TUHAN dan duduk di bawah pohon 
tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum 
dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12Malaikat TUHAN 
menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian: TUHAN menyertai engkau, 
ya pahlawan yang gagah berani. 13 Jawab Gideon kepada-Nya: Ah, tuanku, jika TUHAN menyertai 
kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan-Nya 
yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata: 
Bukankah TUHAN telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang TUHAN membuang 
kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. 

“Gideon adalah anak Yoas, dari suku Manasye. Keluarga ini termasuk dalam kelompok yang 
tidak memegang kedudukan yang tinggi, tetapi rumah tangga Yoas terkenal karena keberanian 
dan kejujurannya. Tentang anak-anak lelakinya yang berani itu dikatakan, ‘Mereka itu serupa 
dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak-anak raja.’ Hakim-hakim 8:18. 
Semuanya, kecuali satu orang, telah gugur dalam pertarungan melawan bangsa Midian, dan ia 
telah menyebabkan namanya ditakuti oleh penyerang-penyerang itu..”–Patriarchs and 
Prophets, hal. 546. 

SELASA 
PILIHAN TUHAN ATAS SESEORANG UNTUK MELAKSANAKAN KEHENDAK-NYA 



3. Bagaimanakah perasaan Gideon ketika sedang membicarakan tentang tugas besar 
yang dibentangkan kepadanya? Apakah dorongan semangat yang Tuhan berikan 
kepadanya?  

Hakim-Hakim 6:14-16 Lalu berpalinglah TUHAN kepadanya dan berfirman: Pergilah dengan 
kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah Aku 
mengutus engkau! 15Tetapi jawabnya kepada-Nya: Ah Tuhanku, dengan apakah akan 
kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye 
dan akupun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. 16Berfirmanlah TUHAN 
kepadanya: Tetapi Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang 
Midian itu sampai habis. 

“Gideon benar-benar merasakan ketidakberdayaannya untuk dapat mengemban tugas besar 
yang terbentang dihadapannya.... Tuhan tidak selalu memilih orang-orang yang memiliki 
talenta-talenta yang terbesar, untuk melaksanakan pekerjaan-Nya, melainkan Ia memilih 
orang-orang yang dilihat-Nya dapat dipergunakan-Nya dengan sebaik-sebaiknya. Orang-orang 
yang sedang melakukan pelayanan yang baik bagi Tuhan, barangkali mengalami ketidakjelasan, 
atau keadaan yang tidak dimengertinya, sehingga seolah-olah tanpa perhatian dan tanpa tugas 
dari Tuhan mereka. Namun, jika dengan setia mereka melaksanakan kewajiban ataupun 
tanggung jawab-tanggung jawab pada jabatan mereka yang rendah, dan menyukai kerelaan 
hati untuk bekerja dan berkorban bagi-Nya, maka pada waktu-Nya, Ia akan mempercayakan 
mereka dengan tanggung jawab-tanggung jawab yang lebih besar.” –Conflict and Courage, hal. 
126. 

RABU 
4. Bagaimanakah Gideon mengungkapkan iman dan rasa syukurnya kepada-Nya, ketika 

ia menyadari bahwa ia sedang berada di hadapan hadirat Tuhan? 

Hakim-Hakim 6:22-24 Maka tahulah Gideon, bahwa itulah Malaikat TUHAN, lalu katanya: 
Celakalah aku, Tuhanku ALLAH! sebab memang telah kulihat Malaikat TUHAN dengan 
berhadapan muka. 23Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadanya: Selamatlah engkau! Jangan takut, 
engkau tidak akan mati. 24Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi TUHAN dan 
menamainya: TUHAN itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota 
orang Abiezer. 

“Kepada saya telah ditunjukkan bahwa ketika Tuhan mengirimkan Malaikat-Malaikat-Nya pada 
zaman dahulu kala untuk melayani ataupun untuk berkomunikasi kepada orang-orang, dan 
orang-orang ini menyadari bahwa mereka telah melihat dan bercakap-cakap dengan sesosok 
malaikat, maka mereka akan terkesima dalam rasa takjub, dan merasa takut, jangan-jangan 
mereka akan mati. Mereka telah menyaksikan pemandangan yang amat mulia tentang 
keagungan dan kuasa Tuhan, sehingga mereka mengira bahwa hal itu akan membinasakan 
mereka, bila mereka dalam suatu perhubungan berjarak dekat dengan hadirat-Nya yang 
kudus.” –Testimonies for the Church, jilid 1, hal. 410. 

KAMIS 
MEMPERTAHANKAN NAMA TUHAN DAN KEBENARANNYA 

5. Apakah tugas pertama yang Tuhan berikan kepadanya? Berapa cepat ia 
melaksanakannya? 

Hakim-Hakim 6:25-27 Pada malam itu juga TUHAN berfirman kepadanya: Ambillah seekor 
lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur tujuh tahun, 
runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. 
26Kemudian dirikanlah mezbah bagi TUHAN, Allahmu, di atas kubu pertahanan ini dengan 
disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran 



dengan kayu tiang berhala yang akan kautebang itu. 27Kemudian Gideon membawa sepuluh 
orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya. Tetapi 
karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan 
hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam. 

“Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk jangan mengadakan perjanjian dengan para 
penduduk negeri kemana mereka akan pergi, supaya jangan mereka terjerat. Melainkan, 
mereka harus menghancurkan mezbah-mezbah berhala mereka, merobohkan patung-patung 
mereka, dan memangkas habis pepohonan mereka, yang mereka sediakan bagi berhala-berhala 
mereka, juga memporak-porandakan kuil-kuil penyembahan berhala mereka. Ia kemudian 
berkata kepada mereka, ‘Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada allah lain, karena 
TUHAN, yang nama-Nya Cemburu, adalah Allah yang cemburu.’ (Keluaran 34:14). Tuhan 
menghendaki, sesuai dengan permintaan-Nya, yakni suatu penyembahan yang tertinggi.... 
Tuhan tahu bahwa Setan masih terus menerus bekerja untuk memimpin umat-Nya untuk 
melanggar Hukum Tuhan, dan Ia berkenan untuk memberikan petunjuk-Nya yang sejelas-
jelasnya kepada orang-orang yang berdosa, sehingga mereka tidak lagi melakukan kesalahan 
mereka dan melanggar perintah-perintah-Nya oleh sebab kekurangan pengetahuan.” –Spiritual 
Gifts, jilid 3, hal. 292. 

JUM’AT 
6. Bagaimanakah reaksi para penduduk kota ketika mereka melihat apa yang telah 

Gideon lakukan? Mengapa penting bagi Gideon untuk melakukan hal ini, dan 
pelajaran apakah yang terkandung di dalamnya bagi umat Tuhan yang hidup 
sekarang ini? 

Hakim-Hakim 6:28-30 Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah 
dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah 
dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. 29Berkatalah mereka 
seorang kepada yang lain: Siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-
tanya, maka kata orang: Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. 30Sesudah itu 
berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas: Bawalah anakmu itu ke luar; dia harus mati, 
karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di 
dekatnya. 

“Kepentingan pekerjaan Tuhan tidak boleh dipercayakan kepada orang-orang yang tidak 
memiliki perhubungan dengan sorga. Orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan tidak akan 
menjadi para penasehat yang aman. Mereka tidak memiliki hikmat yang dari atas. Mereka tidak 
boleh dipercayakan untuk memutuskan suatu keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan 
Tuhan, yakni hal yang mana padanya bergantung suatu akhir yang besar. Jika kita mengikuti 
pertimbangan mereka, maka sudah pasti kita akan dibawa ke tempat-tempat yang amat sulit, 
dan akan memperlambat pekerjaan Tuhan.” –Selected Messages, buku 3, hal. 300. 

SABAT 
7. Siapakah yang dengan berani, membela perbuatan Gideon? Dengan suatu jawaban 

sederhana dan logis apakah ia menjawab orang-orang? Apakah yang dijanjikan bagi 
orang-orang yang dengan iman dan keteguhan hati mau bertahan bagi Tuhan? 

Hakim-Hakim 6:31, 32 Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu: 
Kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang 
membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu allah, biarlah ia berjuang membela 
dirinya sendiri, sebab mezbahnya telah dirobohkan orang. 32Dan pada hari itu diberikan oranglah 
nama Yerubaal kepada Gideon, karena kata orang: "Biarlah Baal mengadakan pembelaan diri 
melawan dia, sebab telah dirobohkannya mezbahnya itu." 



Mazmur 34:8 Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu 
meluputkan mereka.  

“Orang-orang yang tidak terhubung dengan Allah, berarti terhubung dengan musuh Allah, dan 
sementara mereka mungkin saja jujur dalam nasihat yang mereka berikan, namun mereka 
sendiri sebenarnya telah dibutakan dan tersesat. Setan memberikan saran-saran ke dalam 
pikiran, dan menaruh kata-kata di dalam mulut, yang seluruhnya bertentangan dengan pikiran 
dan kehendak Allah. Demikianlah ia bekerja melalui mereka untuk memikat kita ke jalan yang 
salah. Jika bisa, ia hendak menyesatkan, menjerat, dan membinasakan. 

“Pada zaman dahulu, adalah suatu dosa yang besar bagi umat Allah untuk membocorkan 
rahasia tentang diri mereka sendiri kepada musuh; dan membukakan tentang diri mereka 
sendiri, baik kebingungan mereka, maupun kemakmuran mereka. Di bawah sistem pengaturan 
pada zaman dahulu, mempersembahkan korban di mezbah yang salah adalah suatu dosa. 
Mempersembahkan dupa dengan api asing juga merupakan suatu dosa.” –Selected Messages, 
buku 3, hal. 300. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Kita berada dalam bahaya mencampuradukkan hal-hal yang suci, dengan hal-hal yang biasa. 
Api kudus dari Allahlah yang harus dipergunakan dalam tiap usaha kita. Mezbah yang benar 
ialah Kristus; api yang benar ialah Roh Kudus. Inilah sumber inspirasi kita. Seseorang akan 
menjadi penasehat yang aman hanya jika Roh Kudus yang memimpin dan menuntunnya. Jika 
kita berpaling dari Tuhan dan dari orang-orang pilihan-Nya, lalu meminta petunjuk ataupun 
bertanya pada mezbah yang asing, maka kita akan menerima jawaban sesuai dengan pekerjaan 
kita itu.” –Selected Messages, buku 3, hal. 300, 301. 

“Mereka [Yusuf dan Daniel] adalah para wakil Allah di dunia kita ini. Mereka tidak mau 
berkompromi dengan bangsa penyembah berhala yang berhubungan dengan mereka, 
melainkan, mereka tetap teguh pada kesetiaan iman mereka, sehingga mendatangkan kepujian 
yang istimewa sebagai para penyembah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi.” –
Testimonies for the Church, jilid 8, hal. 153. 

“Kita tidak perlu merendah-rendahkan diri dan memohon-mohon ampunan dunia ini untuk 
menyatakan kebenaran; kita harus menolak perbuatan sembunyi-sembunyi. Bukakan warna 
kita yang sesungguhnya kepada manusia dan para malaikat. Biarlah dapat dipahami bahwa 
Gereja Advent Hari Ketujuh (SDA) tidak mau berkompromi. Dalam pendapat dan imanmu, 
jangan sampai ada sedikitpun keragu-raguan; dunia ini memiliki hak untuk mengetahui siapa 
kita yang sesungguhnya.” –Evangelism, hal. 179.  

*** 

6 
Sabat, 8 Februari 2020 

Tuhan akan Dibela oleh Sedikit Orang 

“Pemimpin yang telah dipilih Allah untuk menghancurkan bangsa Midian, tidaklah menempati 
satu kedudukan yang penting di antara orang Israel. Ia bukanlah seorang penghulu, atau imam, 
atau seorang Lewi. Ia merasa dirinya yang terkecil dari antara keluarga bapanya. Tetapi Allah 
melihat di dalam dirinya sosok orang yang berani dan jujur. Ia tidak berharap kepada dirinya 
sendiri, dan ia mau mengikuti pimpinan Tuhan. Untuk pekerjaan-Nya, Tuhan tidak selalu 
memilih orang-orang yang mempunyai talenta yang besar; tetapi Ia memilih orang-orang yang 
dapat digunakan-Nya dengan sebaik-baiknya. ‘Kerendahan hati mendahului kehormatan.’ 



Amsal 15:33. Tuhan dapat bekerja dengan berhasil melalui orang-orang yang paling peka 
terhadap kekurangan diri mereka sendiri, dan yang akan bergantung kepada-Nya sebagai 
pemimpinnya dan sumber kekuatannya. Ia akan menjadikan mereka kuat oleh menggabungkan 
kelemahan mereka dengan kuasa-Nya, serta menjadikan mereka bijaksana oleh 
menggabungkan kebodohan mereka dengan hikmat-Nya.” –Patriarchs and Prophets, hal. 553. 

MINGGU 
SUATU PANGGILAN UNTUK BERSATU DAN MEMERANGI MUSUH 

1. Telah banyak mengalahkan bangsa Israel di masa-masa sebelumnya, apakah yang 
para penyerang ini bersiap untuk lakukan? Bagaimanakah Tuhan mempersiapkan 
Gideon dan segenap bangsa itu untuk menunaikan tugas yang telah Ia tentukan bagi 
mereka? 

Hakim-Hakim 6:33-35 Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah 
timur telah berkumpul bersama-sama; mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah 
Yizreel. 34Pada waktu itu Roh TUHAN menguasai Gideon; ditiupnyalah sangkakala dan orang-
orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. 35Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku 
Manasye dan orang-orang inipun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada 
suku Asyer, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang inipun maju untuk menggabungkan diri 
dengan mereka. 

“Segala pemikiran untuk berbuat kekejaman terhadap Gideon telah dihilangkan; dan ketika ia 
membunyikan terompet tanda peperangan, orang-orang di Ofra terdapat di antara orang-orang 
yang pertama-tama berkumpul sebagai tentaranya. Para utusan disuruh mendatangi suku 
bangsanya sendiri yaitu Manasye, dan juga kepada Asyer dan Zebulon, dan Naftali, dan 
semuanya telah menjawab panggilan itu.” –Patriarchs and Prophets, hal. 548. 

SENIN 
2. Apakah yang Tuhan katakana kepada Gideon tentang orang-orang yang datang 

menjawab panggilannya? Oleh sebab itu, apakah yang Ia katakana untuk dilakukan 
Gideon? Berapa banyak orang yang menerima tawaran itu? 

Hakim-Hakim 7:1-3 Adapun Yerubaal  —  itulah Gideon  —  bangun pagi-pagi dengan segala 
rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod; 
perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More, di lembah. 
2Berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan 
engkau itu dari pada yang Kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan 
mereka, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap Aku, sambil berkata: 
Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. 3Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, 
demikian: Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead." Lalu 
pulanglah dua puluh dua ribu orang dari rakyat itu dan tinggallah sepuluh ribu orang. 

“Dengan memperoleh semangat seperti itu, Gideon memimpin bala tentaranya berperang 
melawan penyerang-penyerang itu. ‘Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang 
dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama; mereka telah menyeberang dan berkemah 
di lembah Yizreel.’ Seluruh bala tentara yang ada di bawah pimpinan Gideon hanya berjumlah 
tiga puluh dua ribu orang; tetapi dengan bala tentara musuh yang jumlahnya besar yang ada di 
hadapannya, Firman Allah datang kepadanya: ‘Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama 
dengan engkau itu dari pada yang Kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam 
tangan mereka, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap Aku, sambil 
berkata: Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada 
rakyat itu, demikian: Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan 
Gilead.’ Mereka yang tidak mau menghadapi bahaya dan kesukaran, atau yang perhatian 



keduniawiannya akan menarik mereka dari pekerjaan Tuhan, tidak akan menambahkan 
kekuatan kepada bala tentara Israel. Kehadiran mereka justru akan terbukti hanya sebagai satu 
penyebab kelemahan…. 

“Gideon menuruti perintah Tuhan, dan dengan hati yang berat ia melihat dua puluh dua ribu 
orang, atau lebih dari dua pertiga dari seluruh bala tentara itu, pulang ke rumah mereka.” –
Patriarchs and Prophets, hal. 548, 549. 

SELASA 
3. Selanjutnya, apakah yang Tuhan katakan tentang sepuluh ribu orang yang tersisa? 

Perintah apakah yang Ia sampaikan? Hal apakah yang penting dari ujian ini, dan 
apakah hasilnya? 

Hakim-Hakim 7:4-6 Tetapi TUHAN berfirman kepada Gideon: Masih terlalu banyak rakyat; 
suruhlah mereka turun minum air, maka Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang 
Kufirmankan kepadamu: Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah 
yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barangsiapa yang Kufirmankan 
kepadamu: Inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak 
akan pergi. 5Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah TUHAN 
kepadanya: Barangsiapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah 
kaukumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. 6Jumlah orang 
yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada tiga ratus orang, tetapi yang 
lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. 

“Orang banyak itupun dipimpin ke tepi sebuah sungai, sambil mengharapkan bahwa dengan 
segera mereka akan menyerang musuh. Sedikit saja orang yang dengan cepat-cepat mengambil 
sedikit air dengan tangannya, dan menghirupnya sambil berjalan terus: tetapi hampir 
semuanya yang bertelut di atas lutut mereka, dan dengan tenangnya minum dari permukaan 
sungai itu. Mereka yang menciduk air dengan tangannya hanya berjumlah tiga ratus orang dari 
antara kesepuluh ribu orang itu, namun demikian mereka inilah yang telah dipilih; semua yang 
lain diizinkan pulang kembali ke rumah mereka.” –Patriarchs and Prophets, hal. 549. 

RABU 
KEMENANGAN BERGANTUNG PADA IMAN 

4. Apakah yang Tuhan katakan kepada Gideon tentang pasukannya yang sedikit itu, dan 
apakah rencana yang Ia paparkan untuk dilaksanakannya? Hal penting apakah yang 
ada pada orang-orang pilihan? Sekarang ini, bagaimanakah Tuhan bekerja dengan 
cara yang sama? 

Hakim-Hakim 7:7-9 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: "Dengan ketiga ratus orang 
yang menghirup itu akan Kuselamatkan kamu: Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam 
tanganmu; tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat 
kediamannya." 8Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala; demikianlah seluruh 
orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ketiga ratus orang itu 
ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. 9Pada malam itu 
berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah 
Kuserahkan itu ke dalam tanganmu.  

“Oleh cara-cara yang paling sederhana sering tabiat kita diuji. Mereka yang di dalam saat-saat 
yang berbahaya bermaksud mencukupi kebutuhannya sendiri, bukanlah orang-orang yang 
patut dipercayai dalam keadaan darurat. Tuhan tidak mempunyai tempat di dalam pekerjaan-
Nya bagi orang yang malas dan suka memanjakan diri. Orang-orang pilihan-Nya adalah mereka 
yang jumlahnya sedikit yang tidak mau membiarkan kebutuhan pribadinya memperlambat 
panggilan tugas. –Patriarchs and Prophets, hal. 549. 



KAMIS 
5. Bagaimanakah Alkitab menggambarkan tentang pasukan musuh? Apakah yang 

Tuhan gunakan untuk menambahkan keberanian dan kepercayaan kepada hamba-
Nya itu? 

Hakim-Hakim 7:12-14 Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah 
timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak 
terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. 13Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada 
seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya: Aku bermimpi: tampak sekeping 
roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian; setelah sampai ke kemah ini, 
dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh, dan dibongkar-bangkirkannya, demikianlah kemah 
ini habis runtuh. 14Lalu temannya menjawab: Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang 
Israel itu; Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam 
tangannya. 

“Gideon gemetar ketika memikirkan tentang peperangan yang akan diadakan keesokan 
harinya. Tetapi Tuhan berbicara kepadanya pada waktu malam hari, dan memerintahkannya, 
bersama dengan Pura, pengawalnya, pergi ke perkemahan orang Midian, sambil menyatakan 
bahwa di sana ia akan mendengar sesuatu yang akan memberikan semangat kepadanya. Ia pun 
pergi, dan sambil menunggu di dalam kegelapan dan kesunyian, ia mendengar seorang tentara 
sedang menceritakan mimpinya kepada seorang temannya…. Gideon menyadari suara Allah 
sedang berbicara kepadanya melalui orang-orang Midian yang asing itu. Pada waktu kembali 
ke tengah-tengah tentaranya yang sedikit yang ada di bawah perintahnya itu, ia berkata, 
‘Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu.’ 
(Hakim-Hakim 7:15).”–Patriarchs and Prophets, hal. 550. 

JUM’AT 
TUHAN MENGGUNAKAN ORANG YANG SETIA YANG HANYA SEDIKIT JUMLAHNYA 

6. Apakah yang Tuhan gunakan untuk menyebabkan kebingungan dan kepanikan di 
perkemahan musuh? Apakah yang menyebabkan orang-orang Midian lari tanpa 
sempat terlibat dalam peperangan dengan umat Tuhan? 

Hakim-Hakim 7:19-22 Lalu Gideon dan keseratus orang yang bersama-sama dengan dia 
sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika 
penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan 
buyung yang di tangan mereka. 20Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup 
sangkakala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala 
di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru: Pedang demi TUHAN dan demi Gideon! 
21Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan 
itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. 
22Sedang ketiga ratus orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu TUHAN membuat 
pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita ke 
arah Zerera sampai ke pinggir Abel-Mehola dekat Tabat. 

“Oleh perintah Ilahi, suatu rencana penyerangan telah dihadapkan kepada Gideon, yang dengan 
segera, ia laksanakan. Ketiga ratus orang itu dibagi menjadi tiga kelompok. Kepada masing-
masing tentara diberikan sebuah terompet, dan sebuah obor yang ditaruh di dalam sebuah 
bejana yang terbuat dari tanah. Orang-orang ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga mereka 
akan menghampiri kemah orang Midian itu dari arah yang berbeda-beda. Di dalam kesunyian 
malam, pada waktu tanda diberikan oleh terompet perang Gideon, ketiga kelompok itu harus 
meniup terompet mereka; kemudian sambil memecahkan bejana-bejana mereka itu, dan 
menunjukkan obor-obor yang menyala itu, mereka harus menyergap musuh mereka disertai 



teriakan peperangan yang amat mengerikan, ‘Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!’ (Hakim-
Hakim 7:20). 

“Bala tentara yang sedang tidur itu bangun dengan kaget. Di sekeliling mereka terlihat terang 
obor yang menyala-nyala. Dari segala penjuru terdengar bunyi terompet, dengan disertai 
teriakan-teriakan pembunuh.  

“Merasa yakin bahwa mereka berada di bawah kekuasaan bala tentara penyerang itu, orang 
Midian itu diliputi kepanikan. Dengan teriakan-teriakan ketakutan mereka berlari 
menyelamatkan diri, dan salah duga bahwa sahabat mereka adalah musuhnya, maka mereka 
pun saling membunuh.” –Patriarchs and Prophets, hal. 550-553. 

SABAT 
7. Hal apakah yang tidak mustahil terjadi, ketika umat Tuhan sepenuhnya percaya pada 

hikmat dan tuntunan-Nya dalam segala urusan mereka? 

1 Samuel 14:6 Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu: Mari kita 
menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin TUHAN 
akan bertindak untuk kita, sebab bagi TUHAN tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak 
orang maupun dengan sedikit orang.  

Zakharia 4:6 Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: 
Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman 
TUHAN semesta alam. 

“Ketiga ratus orang pilihan itu bukan saja memiliki keberanian dan pengendalian diri, tetapi 
juga adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah menajiskan diri dengan 
penyembahan berhala. Tuhan dapat memimpin mereka, dan melalui mereka Ia dapat 
mengadakan kelepasan bagi Israel. Sukses tidaklah bergantung kepada jumlah bilangan. Ia 
(Tuhan) tidak lebih dihormati oleh jumlah yang besar, melainkan oleh tabiat dari mereka yang 
melayani Dia.” –Patriarchs and Prophets, hal. 549, 550. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Jikalau mereka mau memupuk kerendahan hati yang sejati, Tuhan akan dapat berbuat lebih 
banyak lagi bagi umat-Nya; tetapi hanya sedikit dari antara mereka yang dapat diberi 
kepercayaan untuk memikul suatu tanggung jawab yang besar atau sukses tanpa menjadi 
bersikap percaya kepada diri sendiri, dan melupakan ketergantungan mereka kepada Allah. 
Inilah penyebab mengapa di dalam memilih alat-alat bagi pekerjaan-Nya, Tuhan melewatkan 
orang-orang yang dianggap oleh dunia sebagai orang-orang besar, bertalenta dan cerdas. Sebab 
mereka seringkali menjadi sombong dan merasa diri cukup. Mereka merasa sanggup bekerja 
tanpa nasihat dari Tuhan. 

“Perbuatan yang sederhana dengan meniup terompet yang dilakukan oleh tentara Yosua di 
sekeliling Yerikho, dan yang dilakukan oleh kelompok kecil tentara Gideon di sekeliling bala 
tentara Midian, sangat mantap, melalui kuasa Allah, menghancurkan kekuatan musuh-musuh-
Nya. Sistem apapun yang tampaknya paling sempurna yang pernah diciptakan oleh manusia, 
bila terpisah dari kuasa dan hikmat Allah, akan terbukti sebagai suatu kegagalan, sementara 
metode yang kelihatannya paling tidak bisa diharapkan justru akan berhasil bila metode itu 
ditetapkan oleh Ilahi, dan dijalankan dengan rendah hati dan iman. Berharap kepada Allah, dan 
penurutan kepada kehendak-Nya, adalah hal yang utama bagi orang Kristen di dalam 
peperangan rohani….”–Patriarchs and Prophets, hal. 553, 554. 

*** 



7 
Sabat, 15 Februari 2020 

Bahaya yang Tidak Terduga 

“Satu cacat besar di dalam tabiat Saul ialah kesenangannya untuk dipuji. Sifat ini mempunyai 
suatu pengaruh yang mengendalikan tindakan dan pikirannya; segala sesuatu ditandai oleh 
keinginannya untuk dipuji dan sifat meninggikan diri. Standarnya tentang yang benar dan yang 
salah ditentukan oleh suatu standar yang rendah, yakni pujian orang banyak. Tidak seorang 
pun dapat selamat bila ia hidup untuk menyenangkan manusia, dan tidak berusaha untuk 
terlebih dahulu mencari persetujuan dari Allah. Yang terutama diinginkan Saul ialah pujian 
manusia, dan tatkala nyanyian puji-pujian itu dinyanyikan, suatu keyakinan yang mantap 
memasuki pikiran raja itu, bahwa Daud akan menarik hati orang banyak itu dan memerintah 
sebagai penggantinya.” –Patriarchs and Prophets, hal. 650. 

MINGGU 
DAUD DI ISTANA, MENJADI PEMBANTU SAUL 

1. Apakah yang raja Saul putuskan setelah kemenangan Tuhan melalui Daud atas Goliat? 
Bagaimanakah anak muda ini melaksanakan tugas yang raja tentukan baginya? 

1 Samuel 18:1, 2, 5 Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan 
jiwa Daud; dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. 2Pada hari itu Saul membawa dia 
dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya.... 5Daud maju berperang dan selalu berhasil 
ke mana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal 
ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. 

“Saul menahan Daud supaya tinggal bersama dia, dan tidak mengizinkannya kembali ke rumah 
bapanya.... ‘Daud maju berperang dan selalu berhasil ke mana juga Saul menyuruhnya, sehingga 
Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit.’ Daud bijaksana dan setia, dan nyata sekali 
bahwa berkat Allah menyertai dia. Kadang-kadang Saul menyadari akan ketidak-layakannya 
untuk memerintah bangsa Israel, dan ia merasa bahwa kerajaan itu akan lebih selamat jikalau 
kepadanya digabungkan seorang yang telah menerima perintah dari Tuhan. Saul 
mengharapkan juga bahwa hubungannya dengan Daud akan menjadi sebagai suatu pelindung 
kepada dirinya sendiri. Oleh karena Daud dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan, maka 
kehadirannya akan menjadi sebagai suatu pelindung kepada Saul bilamana ia ke luar bersama 
dengan dia ke medan perang.” –Patriarchs and Prophets, hal. 649. 

SENIN 
2. Apakah yang perempuan-perempuan Israel nyanyikan di dalam sukaria 

kemenangan? Apakah efek dari nyanyian ini terhadap raja? Bagaimanakah 
perubahan sikapnya terhadap Daud? 

1 Samuel 18:6-9 Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan 
orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja 
Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan 
membunyikan gerincing; 7dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, 
katanya: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 8Lalu bangkitlah 
amarah Saul dengan sangat; dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya: Kepada 
Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu; 
bukankah akhir-akhirnya jabatan raja itupun jatuh kepadanya? 9Sejak hari itu maka Saul selalu 
mendengki Daud. 



“Namun demikian, Saul tidak lama bersahabat dengan Daud. Pada waktu Saul dan Daud sedang 
kembali dari peperangan dengan orang Filistin, ‘keluarlah orang-orang perempuan dari segala 
kota Israel menyongsong raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, 
dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing.’ Satu kelompok dari antara mereka itu 
menyanyikan, ‘Saul mengalahkan beribu-ribu musuh,’ sementara kelompok yang lain 
mengangkat suaranya dan menyahut, ‘tetapi Daud berlaksa-laksa.’ Sifat iri hati iblis memasuki 
hati raja. Ia merasa marah oleh karena Daud lebih ditinggikan daripada dirinya sendiri di dalam 
nyanyian kaum perempuan Israel itu. Gantinya mengalahkan perasaan iri hati ini, ia telah 
menunjukkan kelemahan tabiatnya, dan berseru, ‘Kepada Daud diperhitungkan mereka 
berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu; bukankah akhir-akhirnya jabatan 
raja itupun jatuh kepadanya?’ (1 Samuel 18:6-9).” –Patriarchs and Prophets, hal. 650. 

SELASA 
AKIBAT DARI RASA CEMBURU 

3. Sampai di titik manakah jangkauan rasa iri hati dan kebencian Saul terhadap Daud? 
Bagaimanakah Tuhan menggagalkan rencana pembunuhannya? Dengan demikian, 
roh apakah yang tampak sedang mengendalikan raja? 

1 Samuel 18:10-13 Keesokan harinya roh jahat yang dari pada Allah itu berkuasa atas Saul, 
sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. 
Adapun Saul ada tombak di tangannya. 11Saul melemparkan tombak itu, karena pikirnya: Baiklah 
aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai dua kali. 12Saul 
menjadi takut kepada Daud, karena TUHAN menyertai Daud, sedang dari pada Saul Ia telah 
undur. 13Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala 
pasukan seribu, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. 

“Saul membuka hatinya kepada roh iri hati yang dengan roh seperti itu jiwanya diracuni. 
Sekalipun adanya pelajaran yang telah ia terima dari nabi Samuel--yang memberitahukan 
kepadanya bahwa Allah akan melaksanakan apa saja yang dipilih-Nya, dan bahwa tidak ada 
seorang pun yang dapat menghalanginya, raja itu membuktikan dengan jelas bahwa ia tidak 
mengetahui rencana ataupun kuasa Allah. Raja Israel itu memaksakan kehendaknya melawan 
kehendak Oknum yang tidak terbatas itu. Saul tidak juga belajar, bahwa sementara ia 
memerintah kerajaan Israel, ia harus pertama-tama memerintah dirinya sendiri.... Dari keadaan 
marah seperti ini ia akan memasuki suatu keadaan kecewa dan tertekan, dan penyesalan akan 
menguasai jiwanya.... 

“Pada suatu hari pada waktu anak muda ini sedang melayaninya di hadapannya, dan 
memainkan lagu yang merdu melalui alat musiknya, sambil mengiringi suaranya sementara ia 
menyanyikan pujian kepada Allah, Saul tiba-tiba melemparkan tombaknya ke arah pemain 
musik itu, dengan maksud membunuhnya. Daud dipelihara oleh campur tangan Allah, dan 
tanpa mendapat luka ia melarikan diri dari kemarahan raja yang sudah menjadi gila itu.” –
Patriarchs and Prophets, hal. 650, 651. 

RABU 
4. Usaha apakah yang raja ulangi terhadap nyawa Daud? Bagaimanakah Tuhan 

menggagalkan serangan-serangan yang berasal dari Setan ini? 

1 Samuel 19:9-12 Tetapi roh jahat yang dari pada TUHAN hinggap pada Saul, ketika ia duduk 
di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya; dan Daud sedang main kecapi. 10Lalu Saul 
berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman 
Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan 
luputlah ia pada malam itu. 11Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud 
untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikhal, isteri 



Daud, memberitahukan kepadanya, demikian: Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu 
malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. 12Lalu Mikhal menurunkan Daud dari jendela, ia 
pergi melarikan diri dan luputlah ia. 

“Ketika kebencian Saul terhadap Daud bertambah-tambah, ia pun menjadi lebih giat untuk 
mencari kesempatan membunuhnya; tetapi tidak ada satu pun dari antara rencananya 
terhadap orang yang diurapi Tuhan itu yang berhasil. Saul menyerahkan dirinya kepada 
pengendalian roh jahat yang memerintah dirinya; sementara Daud berharap kepada Dia yang 
maha kuasa dalam hikmat dan berkuasa untuk melepaskan. ‘Permulaan hikmat adalah takut 
akan Tuhan’ (Amsal 9:10), dan doa Daud senantiasa ditujukan kepada Tuhan, agar ia dapat 
berjalan di hadapan Dia dalam satu jalan yang sempurna.” –Patriarchs and Prophets, hal. 650, 
668, 651. 

KAMIS 
PERLINDUNGAN DAN ROH TUHAN ATAS DAUD 

5. Bagaimana lagi cara Tuhan melindungi hamba-Nya? 

1 Samuel 19:19-23 Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian: Ketahuilah, Daud ada di Nayot, 
dekat Rama, 20maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-
orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan, dengan dikepalai oleh Samuel. Dan Roh Allah 
hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga merekapun kepenuhan seperti nabi. 21Lalu hal 
itu diberitahukan kepada Saul; ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang 
itupun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan 
yang ketiga, dan orang-orang inipun juga kepenuhan. 22Lalu ia sendiri pergi ke Rama. 
Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Sekhu, bertanyalah ia, katanya: Di mana Samuel dan 
Daud? Jawab orang: Ada di Nayot, dekat Rama. 23Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama 
dan pada diapun hinggaplah Roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan 
seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. 

“Kemudian Saul memutuskan bahwa dia sendiri yang akan pergi, oleh karena sikap 
permusuhannya yang kejam itu sudah tidak dapat ditahan lagi. Ia telah bertekad tidak akan 
menunggu lebih lama lagi untuk membunuh Daud; segera setelah ia berada pada jangkauannya, 
ia bermaksud untuk membunuh dengan tangannya sendiri, apapun yang akan menjadi 
akibatnya. 

“Tetapi malaikat Allah menemui dia di tengah jalan dan mengendalikannya. Roh Allah 
memegang dia dalam kuasa-Nya, dan ia pun maju terus sambil melayangkan doa kepada Allah, 
terjalin dengan nubuatan-nubuatan dan nyanyian-nyanyian suci itu. Ia bernubuat tentang 
kedatangan Mesias sebagai Penebus dunia. Waktu ia tiba di rumah nabi di Rama, ia telah 
menanggalkan jubah luarnya yang menandakan pangkatnya itu, dan sepanjang hari dan 
sepanjang malam ia duduk di hadapan Samuel dan murid-muridnya, di bawah pengaruh Roh 
Ilahi. Orang banyak itu berkerumun untuk menyaksikan peristiwa yang aneh ini, dan 
pengalaman raja ini telah disebar-luaskan ke mana-mana. Dengan demikian, sekali lagi 
menjelang akhir dari pemerintahannya, maka telah menjadi buah bibir orang di negeri Israel 
bahwa Saul juga ada di antara para nabi.” –Patriarchs and Prophets, hal. 653, 654. 

JUM’AT 
6. Pengalaman apakah yang Tuhan ijinkan untuk Saul alami, untuk mengamarkan dia 

tentang perbuatannya yang salah? Kejadian apakah yang menyatakan tentang roh 
Daud yang benar? Bagaimana Tuhan memberkatinya? 

1 Samuel 24:4-8 Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul 
masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian 
belakang gua itu. 5Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud: Telah tiba hari yang dikatakan 



TUHAN kepadamu: Sesungguhnya, Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka 
perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca 
jubah Saul dengan diam-diam. 6Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah 
memotong punca Saul; 7lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya: Dijauhkan Tuhanlah kiranya 
dari padaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi 
TUHAN, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN. 8Dan Daud mencegah 
orang-orangnya dengan perkataan itu; ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. 
Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. 

“Daud hanya mempunyai enam ratus orang dalam barisannya itu, sementara Saul bergerak 
maju dengan disertai tentara yang terdiri dari tiga ribu orang. Di dalam sebuah gua yang 
tersembunyi anak Isai dan tentaranya itu menunggu petunjuk Allah mengenai apa yang harus 
mereka lakukan. Apabila Saul mendaki gunung-gunung itu, ia telah berbelok, dan masuk 
seorang diri, ke dalam gua yang sama di mana Daud dan tentaranya sedang bersembunyi. Pada 
waktu tentara Daud melihat hal ini mereka telah menganjurkan kepada pemimpin mereka 
supaya membunuh Saul. Kenyataan bahwa raja itu sekarang berada di dalam kekuasaan 
mereka telah ditafsirkan oleh mereka sebagai bukti yang pasti bahwa Allah Sendiri yang telah 
menyerahkan musuh itu ke dalam tangan mereka, agar mereka membunuhnya. Daud digoda 
untuk mempertimbangkan hal yang sama ini di dalam pikirannya; tetapi suara hati nuraninya 
berkata kepadanya, ‘Jangan jamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan.’” –Patriarchs and 
Prophets, hal. 651. 

SABAT 
7. Pada kesempatan lainnya apakah dimana Saul berusaha untuk membunuhnya? 

Apakah yang Daud tunjukkan beberapa kali ketika raja itu berada dalam kendalinya? 

1 Samuel 26:2, 5, 8-11 Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan tiga ribu 
orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif.... 5Berkemaslah 
Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan 
Abner bin Ner, panglima tentaranya,  —  Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang 
rakyat berkemah sekelilingnya.... 8Lalu berkatalah Abisai kepada Daud: Pada hari ini Allah telah 
menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku 
menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia 
kutancapkan dua kali. 9Tetapi kata Daud kepada Abisai: Jangan musnahkan dia, sebab siapakah 
yang dapat menjamah orang yang diurapi TUHAN, dan bebas dari hukuman? 10Lagi kata Daud: 
Demi TUHAN yang hidup, niscaya TUHAN akan membunuh dia: entah karena sampai ajalnya dan 
ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. 11Kiranya TUHAN 
menjauhkan dari padaku untuk menjamah orang yang diurapi TUHAN. Ambillah sekarang 
tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. 

“Daud tidak menunjukkan roh orang yang tidak bertobat. Ia menyatakan bahwa ia telah 
memiliki suatu pengalaman hidup bersama Tuhan. Ia menunjukkan watak yang mau menerima 
perbaikan Tuhan, dan dengan sepenuh hati menaruh satu-satunya kepercayaannya hanya 
kepada Dia saja.... Ketika berulang-ulang kali Saul berada di bawah kendalinya, dan para 
pengikutnya hendak membunuhnya, Daud tidak mengijinkan mereka melakukannya, meski ia 
harus terus menerus menderita ketakutan akan nyawanya sendiri, dan senantiasa diburu bagai 
binatang buruan oleh Saul.” –Spiritual Gifts, jilid 4a, hal. 90, 91. 

“Pengalaman Daud telah dicatat sebagai petunjuk bagi umat Tuhan yang hidup di zaman akhir 
sekarang ini.” –(Signs of the Times, 9 November 1888) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
jilid 2, hal. 1022. 

ORANG BENAR MENGALAMI BANYAK PENDERITAAN 



8. Apakah yang Alkitab katakan tentang orang benar yang berharap kepada Tuhan? 
Apakah yang akan menjadi akhir bagi mereka, meskipun mereka mungkin saja 
menderita banyak penderitaan? 

Mazmur 34:18-23 Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar, dan 
melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 19TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang 
patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 20Penderitaan orang benar 
banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu; 21Ia melindungi segala tulangnya, tidak 
satupun yang patah. 22Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci 
orang benar akan menanggung hukuman. 23TUHAN membebaskan jiwa hamba-hamba-Nya, dan 
semua orang yang berlindung pada-Nya tidak akan menanggung hukuman. 

“Manusia tidak akan dapat mengalahkan musuh, bila dengan kekuatannya sendiri. Manusia 
berdiri di hadapan Tuhan dalam pakaian yang ternoda dosa, sambil mengaku kesalahan-
kesalahannya. Namun Yesus, Pembela kita, mempersembahkan permohonan yang layak demi 
semua orang yang melalui pertobatan dan iman mau menyerahkan penjagaan jiwa mereka 
kepada-Nya. Ia memohon bagi mereka, dan oleh bukti yang kuat dari Golgota, Ia mengalahkan 
si penuduh itu. Ketaatan-Nya yang sempurna pada hukum Allah telah memberikan segala kuasa 
sorga dan bumi ini kepada-Nya, dan Ia pun memohonkan hak atas belas kasihan Bapa-Nya dan 
pendamaian bagi manusia yang berdosa. Kepada si penuduh umat-Nya itu, Ia menyatakan: 
‘Tuhan kiranya menghardik engkau hai Iblis. Aku telah menebus mereka dengan darah-Ku, dan 
menarik mereka dari api.’ (Zakharia 3:2). Dan kepada orang-orang yang bergantung pada-Nya 
dalam iman, Ia memberikan jaminan, ‘Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu 
dari padamu! Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta.’ (Zakharia 3:4).” –God’s Amazing 
Grace, hal. 316. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Kesimpulan Daud bahwa Saul pasti akan dapat melaksanakan niat pembunuhannya itu telah 
terbentuk tanpa nasihat dari Allah. Sekalipun pada saat Saul sedang merencanakan dan 
berusaha membunuhnya, Tuhan sedang bekerja untuk melindungi kerajaan itu bagi Daud. 
Allah melaksanakan rencana-Nya, sekalipun dalam pemandangan manusia tampaknya 
semuanya itu terselubung dalam rahasia. Manusia tidak dapat mengerti jalan-jalan Allah; dan 
dengan memandang bagian luarnya saja, mereka telah menafsirkan bahwa segala ujian dan 
pencobaan yang Allah biarkan datang kepada mereka sebagai perkara-perkara yang melawan 
mereka, dan hanya akan membinasakan mereka. Demikian halnya Daud telah memandang 
bagian luarnya saja, dan bukan melihat kepada janji-janji Tuhan. Ia meragukan bahwa ia akan 
bisa menduduki takhta itu. Ujian-ujian yang lama itu telah meletihkan imannya dan 
memenatkan kesabarannya.” –Patriarchs and Prophets, hal. 672. 

*** 

8 
Sabat, 22 Februari 2020 

Menantang Raja 

“Sekarang ini, sebagaimana juga pada masa-masa sebelumnya, penyampaian kebenaran yang 
menegur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan pada zaman itu, akan menimbulkan perlawanan. 
‘Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya 
perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.’ (Yohanes 3:20). Sementara manusia 
melihat bahwa mereka tidak bisa mempertahankan kedudukannya oleh Alkitab, banyak yang 
berkeras untuk mempertahankannya dengan segala risiko. Dan dengan roh dengki mereka 



menyerang tabiat dan motif mereka yang mempertahankan kebenaran yang tidak populer itu. 
Kebijakan seperti itulah yang dilakukan sepanjang masa. Elia dinyatakan sebagai pengacau di 
Israel, Yeremia seorang pengkhianat, Rasul Paulus sebagai seorang yang mengotori kaabah. 
Sejak dulu sampai sekarang, mereka yang mau setia kepada kebenaran telah dipersalahkan 
sebagai penghasut, bida'ah, atau pemecah belah. Orang-orang yang terlalu ragu-ragu menerima 
perkataan pasti nubuatan, akan menerima dengan mudah suatu tuduhan melawan mereka 
yang berani menegur dosa-dosa modern. Roh seperti ini akan semakin bertambah.” –The Great 
Controversy, hal. 458, 459. 

MINGGU 
RAJA AHAB DAN BANGSA ITU DITEGUR 

1. Apakah yang Alkitab catat tentang perbuatan raja Ahab dan segenap bangsa Israel? 
Sampai berapa jauhkah kebutaan rohani dan kemurtadannya itu? 

1 Raja-Raja 16:30-33 Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata TUHAN lebih dari pada 
semua orang yang mendahuluinya. 31Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa 
Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi 
isterinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. 
32Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. 
33Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, 
sehingga ia menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang 
mendahuluinya. 

“Dua tahun sebelum Asa meninggal, Ahab naik takhta kerajaan Israel. Dari permulaan saja 
pemerintahannya sudah ditandai oleh suatu kemurtadan yang mengerikan dan asing. Omri, 
ayahnya, yang mendirikan Samaria telah ‘melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, dan ia 
melakukan kejahatan lebih dari segala orang yang mendahuluinya.’ (1 Raja-raja 16:25); ....Tidak 
puas dengan meresmikan bentuk-bentuk perbaktian berhala yang diterapkan di Betel dan di 
Dan, dengan beraninya ia memimpin rakyatnya kepada kekafiran yang paling kotor, oleh 
mengganti perbaktian kepada Yehova dengan perbaktian pada Baal. 

“Dengan mengambil Izebel ‘putri Etbaal, raja Sidon’ dan imam besar Baal, menjadi istrinya, 
Ahab ‘beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat 
mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria.’ Ayat 31, 32. 

“... Di bawah pengaruh Izebel, ia (Ahab) membangun mezbah-mezbah kafir ‘di tempat-tempat 
yang tinggi’ yang dilindungi oleh hutan belukar di mana imam-imam dan orang-orang lain yang 
mempunyai hubungan dengan bentuk penyembahan berhala yang menggiurkan ini 
menggunakan pengaruh mereka yang berselubung, sampai seluruh Israel telah ikut 
menyembah Baal.” –Prophets and Kings, hal. 114. 

SENIN 
2. Pesan apakah yang Tuhan sampaikan kepada Ahab melalui nabi Elia, ketika ia sudah 

semakin jauh dari jalan yang benar? Berapa lama teguran Tuhan itu akan 
berlangsung? 

1 Raja-Raja17:1 Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe-Gilead, kepada Ahab: Demi Tuhan 
yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada 
tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 

Yakobus 5:17 Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh 
berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujanpun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan 
enam bulan. 



“Di sebelah timur sungai Yordan, di celah-celah pegunungan Gilead, hiduplan seorang pada 
zaman raja Ahab, seorang beriman yang setia dan selalu berdoa yang bekerja dengan tidak 
gentar khusus untuk mengamat-amati tersebarnya kemurtadan yang begitu cepat di Israel. 
Tinggal jauh sekali dari kota yang ramai, serta tidak menjabat suatu kedudukan yang tinggi 
dalam kehidupannya, namun Elia orang Tisbe menerjunkan diri ke atas tugasnya dengan penuh 
keyakinan terhadap maksud Allah yang akan mempersiapkan jalan yang akan dilaluinya, dan 
yang akan memberikan keberhasilan yang limpah kepadanya. Perkataan iman dan penuh kuasa 
ada pada bibirnya, dan seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada pekerjaan pembaharuan.... 
Dan ketika ia muncul di hadapan orang banyak sebagai penegur dosa, pekabarannya laksana 
minyak dari Gilead bagi jiwa-jiwa yang sakit dosa, yakni kepada barangsiapa yang rindu untuk 
disembuhkan. 

“Kepada Elia telah dipercayakan suatu misi untuk menyampaikan pekabaran penghakiman 
Sorga kepada Ahab. Ia tidak mencari-cari jabatan sebagai jurukabar Tuhan; Firman Tuhanlah 
yang mendatanginya. Oleh sebab kepeduliannya akan kemuliaan pekerjaan Tuhan, ia pun tidak 
ragu untuk mentaati perintah ilahi, meskipun kelihatannya akan mengundang kebinasaan yang 
cepat bagi dirinya di tangan raja yang jahat itu.....” –Conflict and Courage, hal. 205. 

SELASA 
NABI MEMANGGIL SUATU PERTEMUAN 

3. Pekabaran apakah yang Tuhan berikan kepada Elia setelah masa kelaparan yang 
disebabkan oleh adanya kekeringan di negeri? Bagaimana Elia membawakan 
perintah Tuhan ini? 

1 Raja-Raja 18:1, 2 Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman TUHAN kepada Elia dalam 
tahun yang ketiga: Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab Aku hendak memberi 
hujan ke atas muka bumi. 2Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun 
kelaparan itu berat di Samaria. 

“Kemudian daripada itu Allah kini melawat umat-Nya dengan pehukuman-Nya yang 
terdahsyat. Ramalan Elia ternyata genap secara mengerikan. Jurukabar yang memberitakan 
kesengsaraan itu selama tiga tahun dicari-cari dari kota ke kota dari bangsa ke bangsa lain. Atas 
mandat Ahab, dengan hormatnya banyak raja telah bersumpah bahwa nabi asing itu tidak 
diketemukan di dalam wilayah mereka. Namun, pencarian dilakukan terus, karena Izebel dan 
nabi-nabi Baal sangat membenci Elia dengan kebencian yang teramat sangat, dan mereka tidak 
berhasil mencarinya dengan batas kuasa mereka. Dan tetap tidak ada hujan.” –Prophets and 
Kings, hal. 137. 

“Selama tahun-tahun kekeringan dan kelaparan yang panjang, Elia berdoa dengan sungguh-
sungguh agar kiranya hati orang-orang Israel dapat berbalik dari penyembahan berhala kepada 
kepada kepatuhan terhadap Tuhan. Dengan sabar nabi ini menantinya, sementara tangan 
Tuhan dengan berat menahan kebinasaan negeri yang dilanda bencana itu... 

“Pada akhirnya, ‘sesudah beberapa lama,’ Firman Tuhan datang kepada Elia, ‘Pergilah, 
perlihatkanlah dirimu kepada Ahab; dan Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi.’ ...” –
Conflict and Courage, hal. 208. 

RABU 
4. Dengan kata-kata apakah Ahab menyambut Elia? Namun demikian, apakah 

kenyataan dari keadaan yang sedang terjadi? Siapakah yang bertanggungjawab atas 
penderitaan bangsa Israel? 

1Raja-Raja 18:17, 18 Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya: Engkaukah itu, 
yang mencelakakan Israel? 18Jawab Elia kepadanya: Bukan aku yang mencelakakan Israel, 



melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah 
TUHAN dan engkau ini telah mengikuti para Baal. 

“Sang raja dan nabi berdiri berhadap-hadapan. Meskipun Ahab dipenuhi dengan kebencian 
yang ditahan-tahan, namun di hadapan Elia kelihatannya ia lemas, tidak berdaya. Ia membuka 
pembicaraan dengan tergagap-gagap, ‘Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?’ tanpa 
disadarinya ia menyatakan perasaan yang terkandung dalam lubuk hatinya. Ahab mengetahui 
bahwa oleh Firman Allahlah sehingga langit telah berubah bagaikan kuningan, namun ia 
berusaha menjatuhkan kesalahan kepada nabi itu sebagai biang keladi pehukuman yang 
menimpa negeri itu....” –Conflict and Courage, hal. 208. 

“Selama masih ada jemaat Allah, maka Allah akan memiliki umat yang akan senantiasa berseru 
dan pantang menyerah, yang akan menjadi alat-alat-Nya untuk menegur sifat suka 
mementingkan diri sendiri dan dosa, dan tidak akan surut untuk memberitakan seluruh nasihat 
Allah, entah di dengarkan ataupun tidak.” –Spiritual Gifts, jilid 2, hal. 284. 

KAMIS 
KEPUTUSAN DI ATAS GUNUNG KARMEL 

5. Pekabaran penuh kuasa apakah yang Elia arahkan kepada orang-orang yang 
berkumpul di atas Gunung Karmel? Apakah respon mereka terhadap seruannya yang 
sepenuh hati ini? 

1 Raja-Raja 18:19-21 Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga 
nabi-nabi Baal yang empat ratus lima puluh orang itu dan nabi-nabi Asyera yang empat ratus 
itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel. 20Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan 
mengumpulkan nabi-nabi itu ke gunung Karmel. 21Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan 
berkata: Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau TUHAN itu Allah, 
ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun. 

“Sangat mudah untuk membuat berhala dari gagasan-gagasan yang digemari ataupun dari 
benda-benda misalnya, ilah-ilah dengan sosok tertentu yang dibuat dari kayu ataupun batu. 
Beribu-ribu orang telah memiliki konsep yang salah tentang Allah dan sifat-sifat-Nya. mereka 
melayani ilah yang palsu sebagaimana yang dilakukan para penyembah Baal. Apakah kita 
sedang menyembah Allah yang benar sebagaimana yang Ia nyatakan dalam Firman-Nya, di 
dalam Kristus, di dalam alam, atau, apakah kita sedang memuja ilah filosofis ditempat yang 
sebenarnya adalah tempat-Nya? Allah adalah Tuhan kebenaran. Keadilan dan belas kasihan 
adalah sifat-sifat yang menjadi ciri takhta-Nya. Ia adalah Tuhan atas kasih, belas kasihan dan 
kelemah-lembutan kasih sayang. Demikian Ia telah dinyatakan di dalam diri Anak-Nya, 
Juruselamat kita. Ia juga Tuhan kesabaran dan ketabahan hati (ketekunan). Jika benar demikian 
wujud Ia yang kita puja, dan yang tabiat-Nya sedang berusaha kita tiru, berarti kita sedang 
menyembah Allah yang benar.” –Testimonies for the Church, jilid 5, hal. 173, 174. 

JUM’AT 
6. Keajaiban apakah yang terjadi setelah Elia berdoa kepada Tuhan dalam iman? Pada 

titik ini, apakah yang secara terbuka umat itu kenali? Apakah ada catatan yang 
menunjukkan bahwa raja mengakui dosa-dosanya dan membuat pengakuan yang 
sama dengan umat Israel? 

1 Raja-Raja 18:37-39 Jawablah aku, ya TUHAN, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui, 
bahwa Engkaulah Allah, ya TUHAN, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." 
38Lalu turunlah api TUHAN menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, 
bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, 
sujudlah mereka serta berkata: TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah! 



“Doa adalah nafas jiwa. Itu adalah rahasia kuasa rohani. Tidak ada sarana kasih karunia lain 
yang dapat menggantikan, dan membuat kesehatan jiwa terpelihara. Doa membawa hati dekat 
kepada Sumber kehidupan, dan menguatkan persendian dan otot pengalaman keagamaan. 
Melalaikan kebiasaan berdoa, atau berdoa secara tidak teratur, sekarang dan seterusnya, meski 
kelihatan baik-baik saja, akan membuatmu terlepas dari Allah. Kesanggupan-kesanggupan 
rohani akan kehilangan kekuatannya, dan pengalaman keagamaan akan menjadi kurang sehat 
dan kurang semangat. 

“Hanya di hadapan mezbah Allah saja maka kita akan dapat menyalakan sumbu kita dengan api 
Ilahi. Hanya terang Ilahi yang akan mengungkapkan betapa kerdil, dan lemahnya kesanggupan 
manusia, dan memberikan pandangan yang jelas tentang kesempurnaan dan kesucian Kristus. 
Hanya bila kita memandang Yesus saja maka kita akan merasa rindu untuk menjadi serupa 
dengan Dia, hanya bila kita memandang kebenaran-Nya barulah kita akan merasakan lapar dab 
haus untuk memilikinya. Dan hanya bila kita melakukan doa yang sungguh-sungguh, barulah 
Allah akan mengaruniakan apa yang diinginkan hati kita.” –Gospel Workers, hal. 254, 255. 

SABAT 
7. Apakah yang Tuhan berikan kepada umat dan raja itu, setelah api turun dari langit 

dan membakar habis korban persembahan, dengan segala sesuatu yang ada di 
dekatnya? Bagaimanakah Ia memberi kuasa kepada Elia untuk melayani raja? 

Yakobus 5:18 Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumipun mengeluarkan 
buahnya. 

1 Raja-Raja 18:44-46 Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu: Wah, awan kecil sebesar 
telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia: Pergilah, katakan kepada Ahab: Pasang keretamu 
dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. 45Maka dalam sekejap mata langit 
menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke 
Yizreel. 46Tetapi kuasa TUHAN berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari 
mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. 

“Pelajaran penting sedang dipaparkan kepada kita melalui pengalaman Elia. Ketika di atas 
Gunung Karmel ia mempersembahkan doa memohon hujan, imannya diuji, namun ia bertahan, 
dengan tekun menyampaikan permohonannya ke hadirat tuhan. Enam kali ia berdoa sungguh-
sungguh, namun tak ada juga tanda bahwa permohonannya dikabulkan, tetapi, dengan iman 
yang teguh ia mendesakkan lagi permohonannya ke hadirat takhta kasih karunia. Andai saja ia 
menyerah dalam kekecewaan pada permohonannya yang keenam, maka doanya tidak akan 
pernah dijawab.... Kita memiliki Tuhan yang telinganya tidak tertutup untuk mendengar 
permohonan-permohonan kita; dan jika kita menghidupkan Firman-Nya, maka Ia akan 
menghormati iman kita. Ia ingin agar segala kepentingan kita terjalin dengan kepentingan-Nya, 
sehingga Ia dapat memberkati kita dengan aman; sebab kita tidak akan mengambil kemuliaan 
bagi diri kita sendiri ketika menerima berkat itu, melainkan akan menyerahkan segal puji-
pujian hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita di doa pertama kita; sebab 
jika Ia berbuat demikian, maka kita akan salah mempergunakannya, seolah-olah kita memiliki 
hak pribadi atas segala berkat-berkat dan kebaikan yang Ia curahkan bagi kita.” –Sons and 
Daughters of God, hal. 206 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Betapa berani dan berhasilnya pun seseorang dalam menunaikan suatu pekerjaan khusus, 
kecuali jika ia terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan ketika keadaan mengujinya, 
maka imannya akan kehilangan keberaniannya.” –Sons and Daughters of God, hal. 206. 

“Saya bertanya kepada malaikat, mengapa tidak ada lagi iman dan kuasa pada bangsa Israel. 
Katanya, ‘engkau terlalu cepat melepaskan tangan Tuhan. Persembahkanlah permohonanmu 



ke hadirat takhta itu dengan sungguh-sungguh, dan berpeganganlah pada iman yang teguh. 
Janji-janji itu pasti. Percayalah bahwa engkau akan menerima apa yang engkau mintakan, maka 
engkau akan benar-benar menerimanya.’ Kepada saya kemudian ditunjukkanlah Elia. Elia 
adalah seorang manusia yang sama dengan kita, dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh. 
Imannya bertahan melalui ujian. Tujuh kali ia menyampaikan doanya ke hadirat Tuhan, hingga 
akhirnya, awan pun terlihat. Saya melihat bahwa kita acapkali meragukan janji-janji yang sudah 
pasti digenapi itu, dan menyakiti Juruselamat oleh kurangnya iman dalam diri kita. Malaikat 
berkata, ‘Kenakanlah selengkap senjatamu, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman; 
sebab perisai inilah yang akan menjaga hati kita, sebagai inti kehidupan kita, dari sasaran panah 
si jahat.’ Bila si musuh dapat menuntun jiwa yang putus asa untuk memalingkan pandangan 
mereka dari Yesus, lalu memandang pada diri mereka sendiri, dan tinggal diam dalam 
ketidaklayakan diri mereka, gantinya tinggal dalam kelyakan Yesus, kasih-Nya, jasa-jasa-Nya 
dan belas kasihannya yang besar, maka si musuh itu akan menanggalkan perisai iman mereka 
dan mendapatkan sasarannya; merekapun akan terbuka pada setiap anak panah pencobannya. 
Oleh sebab itu, jiwa yang lemah hendaknya memandang kepada Yesus, dan percaya kepada-
Nya; maka kemudian, mereka akan dapat melatih iman mereka.” –Early Writings, hal. 73. 

*** 
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Seorang Nabi yang Dibenci 

“Hamba-hamba Tuhan yang setia biasanya menderita penganiayaan yang paling sengit dari 
guru-guru palsu keagamaan. Tetapi, nabi yang sejati akan selalu rela untuk dianiaya, bahkan 
mengalami kematian, daripada harus menjadi tidak setia kepada Tuhan. Mata yang Maha 
melihat itu senantiasa tertuju pada alat-alat ilahi yang membuktikan imannya, dan 
menanggung tanggung jawab yang berat. Namun Tuhan menghargai luka yang dikenakan 
kepada mereka melalui pemahaman yang keliru, dusta bida’ah, ataupun siksaan, seolah-olah 
semuanya itu dikenakan kepada Diri-Nya sendiri, dan akan menghukum para pelaku dengan 
impas.” –Testimonies for the Church, jilid 4, hal. 167. 

MINGGU 
SUATU PERSEKUTUAN YANG TAMPAKNYA BERMANFAAT (PADAHAL TIDAK) 

1. Apakah yang Ahab, raja Israel, ajukan kepada raja Yehuda? Apakah jawaban Yosafat? 

1 Raja-Raja 22:1-4 Tiga tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara 
Aram dan Israel. 2Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, raja Yehuda, kepada raja Israel. 
3Berkatalah raja Israel kepada pegawai-pegawainya: Tahukah kamu, bahwa Ramot-Gilead 
sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja 
negeri Aram. 4Lalu katanya kepada Yosafat: Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk 
memerangi Ramot-Gilead? Jawab Yosafat kepada raja Israel: Kita sama-sama, aku dan engkau, 
rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. 

“Pada satu hari Yosafat mengunjungi raja Israel di Samaria. Penghormatan istimewa telah 
diperlihatkan kepada tamu kerajaan yang datang dari Yerusalem, dan sebelum kunjungannya 
berakhir ia telah diajak untuk bersatu dengan raja Israel untuk memerangi bangsa Syria. 
Harapan Ahab, bahwa oleh menggabung kekuatannya dengan kekuatan Yehuda ia akan dapat 
merebut Ramot, salah satu dari kota-kota perlindungan, yang menurut pendapatnya adalah hak 
milik orang Israel.” –Prophets and Kings, hal. 195 



2. Namun demikian, apakah yang kemudian Yosafat minta untuk Ahab perbuat sebelum 
mereka maju dengan gagasan ini? Apakah jawaban dari para nabi palsu?  

1 Raja-Raja 22:5, 6 Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel: Baiklah tanyakan dahulu firman 
TUHAN. 6Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, 
kemudian bertanyalah ia kepada mereka: Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot-
Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka: Majulah! Tuhan akan menyerahkannya ke 
dalam tangan raja. 

“Walaupun Yosafat dalam saat lemah telah gegabah berjanji akan bergabung dengan raja Israel 
dalam peperangannya melawan orang Syria, namun pertimbangannya yang lebih baik telah 
memimpin dia untuk mencari tahu akan kehendak Allah sehubungan dengan hal yang akan 
terjadi. Ia mengusulkan kepada Ahab, ‘Baiklah tanyakan dahulu Firman Tuhan.’ Sebagai 
sambutan, Ahab memanggil empat ratus nabi palsu di Samaria, lalu bertanya kepada mereka, 
‘Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?’ Jawab 
mereka: ‘Majulah! Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.’ (1 Raja-Raja 22:5, 6).” –
Prophets and Kings, hal. 195. 

SELASA 
NABI YANG BENAR VS. NABI PALSU 

3. Berapa puaskah Yosafat yang setiawan itu terhadap hasil pertemuan yang diadakan 
dengan nabi-nabi yang dikumpulkan Ahab? Apakah pendapat Ahab tentang nabi 
Tuhan yang benar? Mengapa ia dan juga orang-orang lainnya yang diceritakan di 
dalam Alkitab memegang teguh pendapat yang seperti itu tentang seorang nabi? 

1 Raja-Raja 22:7, 8 Tetapi Yosafat bertanya: Tidak adakah lagi di sini seorang nabi TUHAN, 
supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? 8Jawab raja Israel kepada Yosafat: 
Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku 
membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan 
malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla. Kata Yosafat: Janganlah raja berkata demikian. 

“Merasa tidak puas, Yosafat mencari tahu kepastian kehendak Allah. ‘Tidak adakah lagi di sini 
seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?’ tanyanya. 
Ayat 7. ‘Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. 
Orang itu ialah Mikha bin Yimla, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan 
yang baik tentang aku, melainkan malapetaka.’ 1 Raja-raja 22:8.” –Prophets and Kings, hal. 195 

“Setiap orang yang Tuhan panggil akan selalu meragukan diri sendiri, dan sepenuhnya 
menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Musa maju dengan nama ‘AKU ADALAH AKU,’ (Keluaran 
3:14), tanpa adanya pertunjukkan kebesaran lahiriah; namun, tongkat di tangannya adalah 
suatu simbol akan kuasa ilahi dari Yehova, dan Musa hanyalah sebagai alat yang mana 
melaluinya Tuhan hendak melepaskan bangsa Israel dari perbudakan musuh yang keji.” –
Review and Herald, 2 April 1895. 

RABU 
4. Apakah yang nabi palsu Zedekia ramalkan setelah ia membuat beberapa tanduk besi? 

Apakah yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu lainnya? Ketika seseorang hendak 
mengikuti gagasan-gagasannya sendiri, bukti apakah yang akan ia cari dan temukan 
terkait gagasan-gagasannya itu? 

1 Raja-Raja 22:10-12 Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di 
atas takhtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang 
Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, 11maka Zedekia bin Kenaana 
membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata: Beginilah firman TUHAN: Dengan ini engkau akan 



menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. 12Juga semua nabi itu bernubuat 
demikian, katanya: Majulah ke Ramot-Gilead, dan engkau akan beruntung; TUHAN akan 
menyerahkannya ke dalam tangan raja. 

“Orang-orang yang mengejar perbuatan yang memberontak terhadap Tuhan akan selalu dapat 
menemukan nabi-nabi palsu yang akan membenarkan perbuatan-perbuatan mereka, dan terus 
menyanjung mereka hingga mereka binasa. Kata-kata dusta seringkali mengundang banyak 
teman, sebagaimana yang digambarkan dalam kasus tentang guru-guru palsu di antara bangsa 
Israel ini. Orang-orang yang disebut sebagai nabi ini, dalam semangat palsu mereka kepada 
Tuhan, menemukan lebih banyak pengikut dan simpatisan, bila dibandingkan dengan nabi yang 
benar yang menyampaikan pekabaran Tuhan yang sederhana.” –(Review and Herald, 14 Maret 
1907) Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 4, hal. 1158. 

“Tuhan telah memberkati umat-Nya yang memelihara perintah-perintah-Nya, sehingga segala 
perlawanan dan dusta yang dilontarkan terhadap mereka hanya akan menguatkan orang-orang 
yang berdiri teguh dalam pertahanan iman mereka, sebagaimana halnya pada orang-orang 
kudus. Tetapi, bila orang-orang yang mengaku sebagai para penjaga hukum Tuhan menjadi 
pelanggar-pelanggar hukum itu, maka perlindungan-Nya akan ditarik.... Maka kita pun tidak 
akan sanggup untuk menghadapi musuh-musuh kita. Tetapi jika umat-Nya tetap terjaga 
terpisah dan berbeda dari dunia ini, sebagai suatu bangsa yang berbuat kebenaran, maka Tuhan 
akan menjadi pertahanan mereka, dan tidak ada satu senjatapun yang diarahkan menyerang 
mereka yang akan dapat berhasil.” –Testimonies for the Church, jilid 5, hal. 601. 

KAMIS 
5. Apakah yang dikatakan oleh pesuruh yang telah diutus untuk memanggil nabi yang 

benar untuk dilakukannya? Mengapa? Hal apakah yang ditunjukkan dari jawaban 
nabi? 

1 Raja-Raja 22:9, 13, 14 Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya: 
Jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera!.... 13Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu, berkata 
kepadanya: Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah 
engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik. 
14Tetapi Mikha menjawab: Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan 
TUHAN kepadaku, itulah yang akan kukatakan. 

“Bacalah petunjuk dan peringatan yang berlimpah yang terdapat di dalam Firman Tuhan 
tentang nabi-nabi palsu yang akan muncul dengan ajaran sesat mereka, dan bahkan jika 
mungkin hendak menyesatkan orang-orng pilihan juga. Dengan adanya amaran-amaran ini, 
mengapa jemaat masih juga tidak dapat membedakan mana nabi yang palsu dan mana yang 
benar? Orang-orang yang telah tersesat perlu untuk merendahkan diri mereka di hadapan 
Tuhan, dan bertobat dengan sungguh, sebab mereka telah dengan mudahnya terpedaya. 
Mereka tidak dapat membedakan suara dari Gembala yang benar dari suara gembala asing. 
Kiranya semua orang memeriksa bagian ini dari pengalaman mereka masing-masing.” –
Selected Messages, buku 2, hal. 393, 394. 

“Di hadapan kita sedang terbentang suatu peperangan – suatu konflik panjang dengan Setan 
dan pencobaan-pencobaannya yang memikat. Si musuh itu akan mempergunakan setiap 
argumen, dan segala jenis penipuan untuk menjerat jiwa manusia; dan untuk dapat 
memenangkan mahkota kehidupan, kita harus mengedepankan usaha yang sungguh dan tekun. 
Kita tidak boleh melepaskan perlengkapan senjata kita ataupun meninggalkan medan 
peperangan kita, sampai kita menang, dan dapat bersorak kemenangan bersama Penebus kita.” 
–My Life Today, hal. 105. 

JUM’AT 



MENOLAK UNTUK MENYUKAI NASIHAT TUHAN 

6. Apakah yang nabi katakan sebagai hasil yang akan terjadi bila dua kerajaan itu 
bersatu untuk berperang bersama? Berapa senangkah Ahab dengan perkataan nabi 
ini? Apakah yang ditunjukkan oleh jawabannya? 

1 Raja-Raja 22:17, 18 Lalu jawabnya: Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-
gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, sebab itu TUHAN berfirman: 
Mereka ini tidak punya tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. 
18Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat: Bukankah telah kukatakan kepadamu: Tidak 
pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka? 

“Perkataan nabi itu seharusnya telah cukup menunjukkan kepada raja-raja tersebut bahwa 
proyek mereka tidak direstui Surga, akan tetapi tak seorang dari kedua raja itu yang cenderung 
memperhatikan amaran itu. Ahab telah menggariskan rencananya dan ia telah menentukan 
untuk mengikutinya. Yosafat telah mengucapkan kata penghormatannya, ‘Aku akan bersama-
sama engkau di dalam perang;’ dan setelah berjanji demikian, segera ia mengambil pasukan-
pasukannya. 2 Tawarikh 18:3. ‘Sesudah itu majulah raja Israel dengan Yosafat, raja Yehuda, ke 
Ramot-Gilead.’ 1 Raja-raja 22:29.” –Prophets and Kings, hal. 196. 

“Semakin sering dna mendalam kita mempelajari Alkitab, maka akan semakin jelas pemahaman 
kita tentang sifat yang sesungguhnya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan kita. 
Tetapi, beribu-ribu orang sedang mengesampingkan Alkitab, dengan alasan yang sama dengan 
Ahab ketika ia membenci Mikha. Oleh sebab nubuat-nubuat yang tidak menyenangkan bagi 
orang berdosa, mereka pun menegaskan bahwa mereka menemukan keberan hati dan 
pertentangan dalam Firman Tuhan. Sementara mengaku bahwa mereka terbuka, namun 
mereka malah mengijinkan prasangka berkuasa, dan menolak untuk melihat kebenaran yang 
dinyatakan dalam Firman.” (The Youth’s Instructor, 10 Juni 1897) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, jilid 2, hal. 1036. 

SABAT 
7. Apakah yang Yesus katakan tentang orang-orang yang menolak nasihak nabi Tuhan? 

Siapakah sebenarnya yang sedang berbicara kepada Ahab melalui nabi Mikha? 

Matius 13:57 Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka: 
Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. 

2 Petrus 1:20, 21 Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab 
Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 21sebab tidak pernah nubuat dihasilkan 
oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 

“Tuhan mempercayakan persiapan penyajian Firman Ilahinya kepada manusia fana. Firman ini, 
yang telah disusun menjadi kitab-kitab, baik Perjanjian Lama maupun Baru, merupakan suatu 
buku petunjuk bagi penduduk bumi yang telah jatuh ke dalam dosa ini, diwariskan kepada 
mereka agar oleh mempelajari dan menuruti petunjuk-petunjuknya, maka tidak ada satu 
jiwapun yang perlu kehilangan jalan ke dorga.... 

“Tuhan merencakan agar Alkitab dapat menjadi buku pelajaran bagi seluruh umat manusia, 
sejak masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa, dan sebagai buku pelajaran yang harus 
dipelajari seutuhnya sepanjang waktu. Ia telah memberikan Firman-Nya kepada manusia 
sebagai perwujudan dari diri-Nya sendiri..... Firman ini menjadi suatu sarana komunikasi 
antara Allah dan manusia .” –The Faith I Live By, hal. 10. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 



“Kepada saya telah ditunjukkan bahwa gembala-gembala palsu itu sedang mabuk, tetapi bukan 
karena anggur; mereka terhuyung-huyung, tetapi bukan karena minuman keras. Kebenaran 
Allah telah dimeteraikan bagi merek; mereka tidak dapat membacanya.... Saya melihat bahwa 
nabi-nabi itu adalah seperti serigala di padang belantara. Mereka belum masuk ke dalam celah-
celah, mereka belum membangun pagar supaya umat Tuhan dapat berdiri dalam peperangan 
pada hari Tuhan. Apabila ada orang yang mulai sadar, dan mulai bertanya kepada gembala-
gembala palsu itu tentang kebenaran, maka mereka akan mengambil yang paling gampang dan 
paling baik untuk mencapai tujuan mereka dan menenangkan pikiran orang-orang yang 
bertanya itu, bahkan mengubahkan pendirian mereka demi mencapainya. Terang telah 
bersinar pada banyak dari antara gembala-gembala ini, namun mereka tidak mengenalinya, 
dan telah mengubahkan pendiriannya beberapa kali demi mengelak kebenaran itu dan 
menjauhkan diri dari kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya harus mereka ambil, jika saja 
mereka masih tetap pada pendirian mereka yang semula. Kuasa kebenaran telah 
menghancurkan landasan mereka, namun, gantinya menyerah padanya, mereka malah 
membangun landasan lain, yang sebetulnya mereka sendiri juga kurang puas dengan diri 
mereka sendiri.” Early Writings, hal. 123. 

*** 

LAPORAN MISIONARIS 
DARI URUGUAY 

Untuk dibacakan pada Sabat, 29 Februari 2020 

Persembahan Sekolah Sabat Istimewa  
akan dikumpulkan pada Sabat 7 Maret 2020 

“Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat 
menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan 
yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” 

Lukas 12:33, 34. 

Salam kepada semua saudara dan saudari di dalam berkat damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus 
dan dengan suatu kerinduan yang besar agar kiranya segala janji-janji yang tercantum dalam 
Firman-Nya akan digenapi padamu. 

Uruguay, yang resminya bernama Republik Timur Uruguay, adalah suatu negara Amerika Latin 
yang terletak di bagian timur dari kerucut Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan 
Brasil di sebelah timur laut, dan Argentina di sebelas barat dan barat daya, sementara 
Samudera Atlantik ada di sebelah selatan dan timurnya. Negara ini meliputi 176.215 kilometer 
persegi (68.037 mil persegi), yang menjadikannya sebagai negara Amerika Latin terkecil kedua, 
setelah Suriname. Menurut data sensus terakhir (2011), populasi penduduk Uruguay adalah 
sebanyak 3.444.006 jiwa. Bahasa yang digunakan ialah Spanyol, sementara bahasa Portugis 
juga digunakan di beberapa wilayah perbatasan, bersama dengan bahasa Portunol Riverense, 
suatu dialek Portugis. 

Suatu studi yang diadakan tahun 2014 oleh Latinobarometro Corporation menyoroti bahwa 
Uruguay adalah negara yang paling sekuler di Amerika Latin, dengan 38% penduduk menganut 
Atheis atau Agnostik, 41% Khatolik, 8% Protestan, dan 13% agama-agama metafisik 
(kepercayaan) Afrika (Macumberos, Umbandas, Kimbandas, dan lain-lain). 

Gereja Gerakan Pembaharuan Advent Hari Ketujuh IMS memulai misinya di Uruguay pada 
tahun 1940 melalui pekerjaan Saudara Carloz Kozel, yang menolong hingga berdirinya suatu 
Daerah pada 12 November 1943, di kota Rosario, Colonia, yang berjarak 130 meter (81 mil) 



dari Ibukota. Pada 3 Mei 1989, kantor daerah telah dibeli dan juga perlengkapan propertinya 
di Ibukota, Montevideo. Properti tersebut ukurannya mencakup kira-kira 500 meter persegi, 
dan dapat diakses dari dua jalan; rumah daerah berhadap-hadapan dengan Calle Comercio dan 
kantor daerah Uruguay. Suatu ruang kecil digunakan sebagai suatu tempat ibadah untuk tiga 
puluh orang. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang bangunan ini menjadi terlalu kecil 
oleh sebab adanya pertumbuhan jumlah jiwa-jiwa umat percaya yang menghadiri peribadatan. 

Pekerjaan di Uruguay sedang meluas, di tengah-tengah banyaknya penderitaan. Ada jiwa-jiwa 
yang perlu untuk mendengarkan Firman Tuhan dan untuk mengetahui tentang Allah 
yangbenar. Kami memiliki banyak proyek dalam rangka memajukan pekerjaan-Nya, sebab 
inilah yang menjadi kebutuhan terbesar kami, sebagaimana yang dikatakan oleh pena ilham: 
“Pembangunan gereja-gereja.... hanyalah oleh karena pernyataan kasih Allah, dan dalam 
pekerjaan ini umat Allah harus ambil bagian melibatkan diri mereka. Kristus telah membentuk 
jemaat-Nya di atas bumi ini untuk mengungkapkan maksud kasih karunia-Nya melalui anggota-
anggotanya. Di seluruh dunia, umat-Nya harus meneguhkan peringatan tentang Sabat – suatu 
tanda antara Dia dan mereka, bahwa Ia adalah Satu-Satunya yang menyucikan mereka. Dengan 
demikian mereka harus menunjukkan bahwa mereka telah berbalik pada kesetiaan mereka 
dan berdiri teguh pada prinsip-prinsip hukum-Nya.” –Counsels on Health, hal. 223. 

Pada tahun 1993, suatu proyek telah dimulai untuk membangun sebuah gereja yang 
berkapasitas 150 orang di jalan Gubernur Viana. Sayangnya, kami tidak dapat menyelesaikan 
bangunan ini oleh sebab kekurangan sumber finansial dan sedikitnya anggota (53 orang), 
karena dana pembangunan yang sangat tinggi di negara ini. Fondasi bangunan telah selesai 
semua, dan tembok telah berdiri setinggi 3 meter. Sayangnya, karena bangunan itu belum 
beratap, dan telah dibiarkan terbuka selama bertahun-tahun, sehingga telah mengalami banyak 
kerusakan. Harapan besar kami ialah agar sanggup untuk menyaksikan penyelesaian bangunan 
gereja untuk peribadatan kepada Tuhan kita yang baik; kami merasa sedih, meski telah 
berlangsung 26 tahun pembangunan, namun belum juga selesai. Ada tertulis dalam Lukas 
14:30: “....Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.” 

Fondasi bangunan ini kuat, sehingga dapat menanggung sampai lantai dua, yang rencananya 
akan digunakan sebagai tempat tinggal pendeta dan juga kantor Daerah, sebab tidak ada tempat 
yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan administratif. 

Kami mengundang umat Tuhan untuk turut serta menunjukkan kemurahan hatinya untuk 
menyelesaikan proyek ini bagi kepujian dan kemuliaan Tuhan dan bagi kemajuan pekerjaan-
Nya di Uruguay. Kiranya Ia membalasmu dengan beratus-ratus kali lipat! Kami berterima kasih 
yang sebesar-besarnya.  

–Pablo Ruiz 
Ketua Daerah Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


