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PENDAHULUAN 

Dengan pertolongan Tuhan, 26 pelajaran Sekolah Sabat untuk semester ini akan mempelajari 
kehidupan 26 perempuan yang berbeda-beda yang disebutkan dalam Alkitab, diperbandingkan 
dengan peristiwa-peristiwa yang sedang maupun yang akan terjadi dimasa yang akan dayang. 
Sebagaimana Abraham yang adalah bapa orang percaya, maka Sara, sebagaimana juga 
Yerusalem, dianggap oleh rasul Paulus sebagai “ibu kita semua” – ibu dari anak-anak perjanjian. 
Galatia 4:26. Sara juga perempuan yang pertama kali disebutkan dari nama-nama perempuan 
lainnya yang disebutkan dalam pasal iman – Ibrani 11. 

Kita akan mempelajari beberapa contoh perjuangan, kegagalan, dan kemenangan perempuan-
perempuan ini, yang disebut sebagai “anak-anak perempuan Sara” disini. Tiap-tiap orang 
berperan sebagai gambaran/kiasan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman. 
Adalah hal yang penting bagi kita untuk mempersiapkan roh dan pikiran kita untuk peristiwa 
yang akan terjadi pada umat Tuhan, sebab mereka akan menang atas kejahatan, untuk 
kemuliaan Tuhan. 

“Suatu pembelajaran tentang pekerjaan perempuan-perempuan yang berhubungan dengan 
pekerjaan Tuhan di dalam zaman Perjanjian Lama akan mengajarkan pelajaran-pelajaran yang 
akan menyanggupkan kita untuk menghadapi keadaan-keadaan genting dalam pekerjaan kita 
sekarang.... 

“Pada zaman dahulu kala Tuhan pekerja di dalam cara yang indah melalui perempuan-
perempuan saleh yang dalam pekerjaan-Nya bersatu dengan laki-laki yang Ia telah pilih untuk 
berdiri sebagai wakil-wakil-Nya. Ia mempergunakan perempuan-perempuan untuk meraih 
kemenangan-kemenangan yang besar dan yang menentukan. Dalam saat-saat genting, bukan 
hanya sekali, Ia membawa mereka di garis terdepan dan bekerja melalui mereka untuk 
keselamatan banyak orang.” –Daughters of God, hal. 21, 45. 

Kesaksian-kesaksian roh nubuat juga menjelaskan bahwa Sekolah Sabat bukan hanya 
diperuntukkan bagi anggota-anggota dan tamu-tamu yang hadir di dalam gereja, melainkan 
juga bagi orang-orang yang masih berada di luar keanggotaan umat Israel dan keluarga Allah. 

“Apakah yang menandai tabiat pengalaman keagamaan dari orang-orang yang ambil bagian 
dalam pekerjaan Sekolah Sabat? Terang kebenaran yang telah bersinar di dalam pikiran dan 
hati para guru dan murid, agar kiranya dipancarkan bagi orang-orang yang masih di luar 
Kristus. Pekabaran keselamatan harus diberitakan kepada orang-orang yang belum membuka 
hati mereka untuk menerima karunia sorga. Kebenaran harus disampaikan ke hadapan 
perhatian orang-orang yang kelihatannya acuh tak acuh.” –Counsels on Sabbath School, hal. 67. 

Kami menyarankan agar pembelajaranmu jangan ditunda sampai Jumat petang, melainkan, 
tiap-tiap pelajaran hendaknya dipelajari tiap-tiap hari – yakni, satu pertanyaan per-hari. Dan di 
era digital internet saat ini, maka tiap-tiap pelajar dan guru dalam Sekolah Sabat 
berkesempatan untuk menonton video-video yang dibuat oleh Lembaga Riset 
Kependetaan/Penginjilan, yang dibagikan tiap-tiap pekan dalam bahasa Inggris dan bahasa 
Spanyol.  

Pelajaran-Pelajaran Sekolah Sabat ini telah disusun dengan doa melalui mempelajari berbagai 
pekerjaan-pekerjaan. Kerinduan besar kita adalah  agar pelajaran-pelajaran ini akan berperan 
dalam pertumbuhan rohani tiap-tiap pelajarnya – yakni umat pilihan Tuhan. Kiranya tiap-tiap 
orang dapat termotivasi untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita yang bersiap 
untuk bertemu dengan Suami-nya, yang kedatangan-Nya sudah di ambang pintu. Wahyu 19:7. 
Kami merindukan hari itu ketika kita akan meninggalkan masa pencobaan besar akhir zaman 
ini, dan bertemu Yesus, muka dengan muka, dan memulai masa pemerintahan kita bersama Dia 
sampai kekekalan. 



 –Pendeta-Pendeta dan Anggota-Anggota di Institut Penelitian Kependetaan/Penginjilan  
dan Saudara-Saudari di GC 
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PERSEMBAHAN SEKOLAH SABAT ISTIMEWA 

UNTUK JAMAIKA 
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Anak-Anak Perempuan Zelafehad 

dan Warisan Kekal 

“Akar kata Zelafehad berarti “bersatu.” 

“Adapun Zelafehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja, dan 
nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza.” Bilangan 
26:33. 

“Di dalam rencana Tuhan bagi bangsa Israel, tiap-tiap keluarga akan memiliki rumahnya 
masing-masing di negeri itu, dengan tanah yang cukup untuk diolah. Dengan demikian akan 
menyediakan baik sarana dan dukungan untuk menjalani hidup yang berguna, giat, dan 
mandiri. Tidak ada pemikiran manusia manapun yang pernah mengembangkan rancangan 
yang demikian. Kehilangan yang diderita dunia ini, sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan 
dan kemalangan yang ada saat ini.” –The Ministry of Healing, hal. 183. 

MINGGU 
1. Manakah salah satu dari antara kota-kota kerajaan di Israel? Karena siapakah kota 

cantik ini dinamai? 

1 Raja-Raja 15:33 Dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja 
atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah dua puluh empat tahun lamanya. 

Kidung Agung 6:4 Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirza, juita seperti Yerusalem, dahsyat 
seperti bala tentara dengan panji-panjinya. 

Bilangan 27:1 Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin 
Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf  —  nama anak-anaknya itu adalah: Mahla, 
Noa, Hogla, Milka dan Tirza. 

SENIN 
MEMOHON KEPADA TUHAN 

2. Permintaan apakah yang anak-anak Zelafehad sampaikan kepada Musa dan imam 
Eleazar? Jika ada suatu permasalahan gerejawi atau rohani yang harus diselesaikan, 
kepada siapakah kita dilarang untuk datang? 

Bilangan 27:2-4 dan berdiri di depan Musa dan imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan 
segenap umat itu dekat pintu Kemah Pertemuan, serta berkata:  3"Ayah kami telah mati di padang 
gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan TUHAN, ke 
dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai 
anak laki-laki. 4Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena 



ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah 
kami." 

1 Korintus 6:1, 2, 6 Apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, 
berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang 
kudus? 2Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika 
penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus 
perkara-perkara yang tidak berarti?... 6Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap 
saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? 

“Anggota-anggota gereja yang datang ke pengadilan dunia ini menunjukkan bahwa mereka 
telah memilih dunia ini untuk menjadi hakim mereka, dan nama mereka akan terdaftar di sorga 
sebagai orang-orang yang tidak percaya. Betapa antusiasnya dunia ini mengurusi ataupun 
membesar-besarkan pernyataan orang-orang yang telah mengkhianati kepercayaan suci!... 

“Orang-orang kuduslah yang akan menghakimi dunia ini. Dengan demikian, apakah mereka 
dapat bergantung pada dunia ini, dan pada para penasihat hukum dunia ini untuk 
menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka? Tuhan tidak ingin mereka membawa persoalan 
mereka ke tangan musuh, dalam pengambilan keputusannya. Biarlah kita saling percaya 
terhadap satu dengan yang lainnya.” –Selected Messages, buku 3, hal. 302, 303. 

SELASA 
3. Siapakah yang memutuskan perkara anak-anak perempuan Zelafehad, dan apakah 

yang Tuhan katakan? Oleh karena itu, di bumi yang baru, dan diantara yang 144.000, 
siapakah yang juga akan memiliki warisan kekal? 

Bilangan 27:5-8 Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan TUHAN. 6Maka 
berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 7"Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; 
memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-
saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. 8Dan 
kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai 
anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya 
yang perempuan. 

Galatia 3:28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau 
orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam 
Kristus Yesus. 

Wahyu 21:7 Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi 
Allahnya dan ia akan menjadi anak-Ku. 

“Inilah syarat-syarat bagi setiap jiwa yang akan terpilih untuk hidup kekal. Penurutanmu 
kepada perintah-perintah Tuhan akan membuktikan hak-mu atas warisan yang telah 
ditentukan bersama dengan orang-orang kudus di dalam terang kemuliaan. Tuhan telah 
memilihkan suatu tabiat yang sempurna; dan tiap-tiap orang, melalui kasih karunia Kristus, 
mau mencapai standar yang ditentukan-Nya ini, akan memiliki kesempatan untuk masuk ke 
dalam kerajaan kemuliaan. Barangsiapa yang mau mencapai standar tabiat ini, harus 
mempergunakan sarana yang Tuhan telah sediakan untuk dapat mencapainya. Jika engkau 
ingin mewarisi perhentian yang tersedia bagi anak-anak Allah, maka engkau harus menjadi 
rekan sekerja-Nya. Engkau telah terpilih untuk mengenakan kuk Kristus – untuk memikul 
beban-Nya, mengangkat salib-Nya. Engkau harus berusaha sungguh-sungguh, ‘supaya 
panggilan dan pilihanmu makin teguh’ (2 Petrus 1:10). Selidikilah Alkitab, maka engkau akan 
melihat bahwa tidak satupun dari antara putera dan puteri Adam yang akan dipilih untuk 
diselamatkan dalam ketidaktaatan pada perintah Allah. Dunia ini telah menghampakan hukum 
Tuhan; tetapi orang-orang Kristen telah dipilih untuk mengalami pengudusan melalui 



penurutan pada kebenaran. Mereka telah dipilih untuk memikul salib, jika memang mereka 
mau memakai mahkota nantinya.” –Fundamentals of Christian Education, hal. 125. 

RABU 
4. Namun demikian, siapakah yang tidak setuju dengan warisan yang diberikan untuk 

anak-anak perempuan Zelafehad? Apa alasan dibalik ketidaksetujuan ini? 

Bilangan 36:1-3 Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum bani Gilead bin Makhir bin 
Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan 
pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel, 2kata mereka: "TUHAN telah 
memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka 
dengan membuang undi, dan oleh TUHAN telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan 
milik pusaka Zelafehad, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. 3Tetapi 
seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang 
Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapa-bapa kami 
dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, jadi akan dikurangkan 
dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. 

“Kepada Yosua dan Eliezer imam besar itu, dan kepala-kepala suku bangsa, tugas untuk 
membagi-bagi negeri itu telah dipercayakan, dan tempat kedudukan masing-masing suku 
ditentukan melalui undi. Musa sendiri telah menentukan batas-batas negeri itu apabila itu akan 
dibagi-bagikan di antara suku-suku bangsa itu, pada waktu mereka sudah menguasai Kanaan 
dan telah menunjuk seorang penghulu masing-masing suku untuk ikut serta dalam pembagian 
itu. Suku Lewi, yang sudah diserahkan untuk melayani pekerjaan baitsuci, tidak termasuk 
dalam pembagian ini, tetapi empat puluh delapan kota di berbagai bagian negeri itu telah 
ditetapkan kepada suku Lewi sebagai pusaka mereka.” –Patriarchs and Prophets, hal. 511. 

“Nabot menilai kebun anggurnya tinggi sekali, karena itu tadinya adalah milik para leluhurnya, 
dan ia tidak mau berpisah dengan milik pusakanya. Ia berkata kepada Ahab, ‘Kiranya Tuhan 
menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu.’ Sesuai 
dengan undang-undang orang Lewi tidak ada tanah yang dapat dipindah tangankan oleh 
menjual atau menukarkannya; masing-masing anak-anak Israel haruslah ‘memegang milik 
pusaka suku nenek moyangnya.’ Bilangan 36:7.” –Prophets and Kings, hal. 205. 

KAMIS 
5. Khususnya menunjuk pada periode waktu apakah para pemrotes anak-anak 

perempuan Zelafehad penerima warisan itu maksudkan? Kapankah puncak tahun 
Yobel rohani akan terjadi? 

Bilangan 36:4 Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu 
akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan 
dari milik pusaka suku nenek moyang kami." 

Daniel 7:27 Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah 
semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi: 
pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi 
dan patuh kepada mereka. 

“Meskipun seseorang untuk suatu waktu menjual miliknya, namun ia tidak bisa menjual 
mutlak warisan anak-anaknya. Ketika bisa menebus tanahnya, ia bebas melakukannya 
kapanpun. Hutang dikurangi tiap tahun ketujuh, dan pada tahun kelima puluh, atau pada tahun 
Yobel, seluruh harta milik dikembalikan kepada pemilik aslinya.  



“Demikianlah, tiap-tiap keluarga terjaga harta miliknya, dan suatu jaminan diberikan untuk 
menghindari kekayaan ekstrim ataupun kemiskinan ekstrim.” –The Ministry of Healing, hal. 
184. 

“Tetapi yang terutama sekali membedakan tahun Yobel itu adalah dikembalikannya semua hak 
milik atas tanah pemiliknya yang semula. Dengan petunjuk khusus dari Allah negeri itu telah 
dibagi-bagi dengan undi. Setelah pembagian itu diadakan, tidak seorang pun yang bebas 
menjual-belikan pusakanya. Ia juga tidak diperbolehkan menjual tanahnya kecuali kemiskinan 
memaksanya berbuat demikian, bilamana saja ia atau sanak saudaranya mau menebusnya, 
maka si pembeli itu tidak boleh menolak menjualnya; dan jikalau tidak ditebus, maka itu akan 
kembali kepada pemiliknya yang semula atau ahli warisnya pada tahun yobel itu. 

“Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah itu, dimaksudkan untuk meningkatkan 
menjunjung kesetaraan sosial. Persediaan-persediaan dari tahun Sabat dan tahun yobel akan 
berpengaruh besar dalam memperbaiki apa yang salah selama tahun-tahun yang ada di 
antaranya di dalam kehidupan sosial dan politik ekonomi bangsa itu.” –Patriarchs and 
Prophets, hal. 533, 534. 

JUM’AT 
6. Solusi dan perintah apakah yang Tuhan Maha Kuasa berikan sehingga anak-anak 

perempuan dapat memelihara hak-hak warisan mereka? Demikian juga, siapakah 
yang para perempuan lajang dan janda harus nikahi, agar mereka tidak kehilangan 
warisan sorgawi mereka? 

Bilangan 36:5-8 Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah TUHAN: 
"Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. 6Inilah firman yang diperintahkan TUHAN mengenai 
anak-anak perempuan Zelafehad, bunyinya: Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka 
kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. 7Sebab 
milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah 
masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. 8Jadi setiap anak perempuan di 
antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, haruslah kawin dengan seorang 
dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik 
pusaka nenek moyangnya. 

1 Korintus 7:39 Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas 
untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang 
percaya. 

“Rasul Paulus menyatakan bahwa anak-anak Allah tidak boleh bersatu dengan orang-orang 
duniawi: ‘Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang 
tak percaya.’ (2 Korintus 6:14). Hal ini bukan hanya menunjuk pada pernikahan saja; hubungan 
karib kepercayaan dan perkongsian atau kemitraan bersama dengan orang-orang yang tidak 
mengasihi Tuhan ataupun kebenaran adalah suatu jerat.” –Testimonies for the Church, jilid 5, 
hal. 13. 

“Salah satu dari antara bahaya yang terbesar yang tengah menyerang umat Tuhan saat ini, ialah 
persekutuan dengan orang yang tidak beriman; terutama dalam mempersatukan diri mereka 
dalam pernikahan dengan orang yang tidak percaya. Bagi banyak orang, kasih kepada manusia 
telah memudarkan kasih kepada Allah. Mereka mengambil langkah pertama dalam 
pengkhiatan melalui mengadu nasib ataupun mengambil resiko untuk mengabaikan perintah 
Tuhan; dan kemurtadan sepenuhnya ialah yang seringkali menjadi akibatnya. Selalu terbukti, 
bahwa adalah hal berbahaya bagi manusia untuk melaksakan kehendaknya sendiri sambil 
bertentangan dengan persyaratan yang Tuhan tentukan. Namun demikian, adalah suatu 
pelajaran yang berat untuk manusia untuk belajar bahwa Tuhan menepati perkataan-Nya. 



Aturannya ialah, barangsiapa yang memilih sahabat ataupun sekutu yang menolak Kristus dan 
menginjak-injak hukum Tuhan, akhirnya akan memiliki pikiran dan roh yang sama.” –Sons and 
Daughters of God, hal. 165. 

SABAT 
WARISAN YANG KEKAL DAN SEMPURNA 

7. Siapakah yang dinikahi anak-anak perempuan Zelafehad, yang dengan demikian 
mempertahankan warisan mereka di Israel? Demikian juga, siapakah yang menjadi 
saudara Yesus, yang tidak akan kehilangan warisan mereka di dunia baru? 

Bilangan 36:10-12 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat 
anak-anak perempuan Zelafehad. 11Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka dan Noa, anak-anak 
perempuan Zelafehad, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka; 
12mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka 
mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. 

Ibrani 2:11, 14 Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua 
berasal dari Satu; itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara,... 14Karena anak-
anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka 
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia, 
yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; 

“Juruselamat kita menyatakan bahwa turun dari sorga sebagai suatu sumbangsih bagi 
kehidupan kekal. Ia harus ditinggikan di atas kayu salib Golgota untuk menarik semua orang 
dating kepada-Nya. Dengan demikian, bagaimanakah kita akan memperlakukan manusia yang 
telah dibeli Kristus? Kelemah-lembutan, penghargaan, kebaikan, simpati, dan kasih harus kita 
tunjukkan kepada mereka. Maka kita akan dapat bekerja untuk menolong dan memberkati satu 
dengan yang lainnya.” –Sons and Daughters of God, hal 229. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN – TAHUN YOBEL (PERINGATAN HARI PEMBEBASAN) 

“Dalam tiap-tiap penderitaan, kematian Kristus ditunjukkan. Dalam tiap dupa ukupan, 
kebenaran-Nya naik ke sorga. Oleh tiap nafiri perayaan Yobel, nama-Nya digaungkan. Di dalam 
rahasia bilik yang maha kudus yang dahsyat, tinggallah kemuliaan-Nya.” –The Desire of Ages, 
hal 211. 

“Kemudian, dimulailah tahun Yobel, yakni waktu ketika tanah harus beristirahat. Saya melihat 
hamba yang saleh itu bangkit dalam kemenangan yang gemilang, dan mengguncangkan rantai 
yang membelenggunya, sementara tuannya yang jahat sedang dalam kebingungan dan tidak 
tahu apa yang harus diperbuatnya, sebab orang jahat tidak dapat mengerti suara Allah.” –The 
Story of Redemption, hal 410. 

*** 

11 
Sabat, 12 September 2020 

Rahab dan Keruntuhan Yerikho dan Babel 

Rahab berarti “luas, lebar, dan tidak berguna.”  

“Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan 
orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik.” Ibrani 
11:31. 



“Beberapa mil di seberang sungai [Yordan], berhadapan dengan tempat berkemah orang Israel, 
terdapatlah kota Yerikho yang megah dan berbenteng kuat. Kota ini sebenarnya merupakan 
kuci untuk masuk ke seluruh wilayah negeri, sehingga kota ini nampaknya suatu rintangan bagi 
kesuksesan Israel. Oleh sebab itu, Yosua mengirim dua orang muda sebagai mata-mata untuk 
pergi ke kita ini dan memastikan beberapa hal, diantaranya populasinya, sumber dayanya, dan 
seberapa kuat benteng-bentengnya. Penduduk kota ini, yang sedang diliputi ketakutan dan rasa 
penasaran, terus menerus waspada, sehingga para utusan ini berada dalam behaya besar. 
Namun demikian, mereka dilindungi oleh Rahab, perempuan Yerikho, dengan taruhan bahaya 
nyawanya sendiri. Sebagai imbalan kebaikan hatinya, mereka memberikan kepadanya suatu 
janji perlindungan ketika kota itu akan ditaklukkan.” –Daughters of God, hal. 35. 

MINGGU 
CERITA TENTANG DUA PELACUR – RAHAB DAN BABEL 

1. Dimanakah Rahab muncul dengan jelas di dalam Perjanjian Baru? Apakah kehidupan 
masa lalunya? 

Matius 1:1, 5 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham…. 5Salmon memperanakkan 
Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, 

Ibrani 11:31 Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama 
dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 

Yakobus 2:25 Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-
perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu 
menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? 

“Di kota Yeriko yang jahat kesaksian seorang perempuan kafir ialah, ‘Tuhan, Allahmu, ialah 
Allah di langit di atas dan di bumi di bawah’ (Yosua 2:11). Pengetahuan akan Yehova yang telah 
datang kepadanya tersebut, membuktikan keselamatannya. Karena iman maka ‘Rahab, tidak 
turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka’ (Ibrani 11:31). Pertobatannya bukan 
satu-satunya contoh kemurahan Allah terhadap para penyembah berhala yang mengenali 
kekuasaan Ilahi-Nya. Di tengah-tengah negeri itu, sejumlah besar orang-orang--yaitu orang-
orang Gibeon--meninggalkan kekafiran mereka, lalu bersatu dengan orang Israel, bersama-
sama menikmati berkat-berkat perjanjian itu.” –Prophets and Kings, hal. 369. 

SENIN 
2. Dimanakah Rahab tinggal? Apa yang ia nyatakan tentang kepercayaannya? 

Yosua 2:1; 2:10, 11 Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, 
katanya: "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yerikho." Maka pergilah mereka dan 
sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ…. 
2:10Sebab kami mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air Laut Teberau di depan kamu, 
ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang 
Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. 
11Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang 
menghadapi kamu, sebab TUHAN, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. 

“Yerikho adalah sebuah kota yang terkenal sebagai kota penyembah berhala yang paling boros. 
Para penduduknya kaya raya. Segala kekayaan yang Allah telah karuniakan kepada mereka, 
malah dibaktikan sebagai persembahan kepada berhala-berhala. Emas dan perak berlimpah-
limpah. Sebagaimana orang-orang pada zaman sebelum air bah, mereka jahat dan menghujat 
Allah. Mereka menghina dan mengejek Tuhan Maha Sorga dengan perbuatan-perbuatan 
mereka yang jahat. Penghukuman Tuhan bangkit atas Yerikho. Kota yang berkubu itu. Tetapi 
Panglima bala tantara Tuhan Sendiri lah yang telah turun dari sorga untuk memimpin bala 



tentara sorga, menyerang kota itu. Malaikat-malaikat Tuhan merobohkan tembok-tembok yang 
kokoh dan meruntuhkannya ke tanah. Tuhan telah menyatakan bahwa kota Yerikho harus 
dilaknat, dan bahwa semua penduduknya harus binasa, kecuali Rahab, dan seisi rumahnya. 
Mereka harus diselamatkan, oleh karena kebaikan yang Rahab tunjukkan kepada para utusan 
Tuhan.” –Daughters of God, hal. 36. 

“Kebinasaan total penduduk Yerikho merupakan kegenapan perintah yang pernah diberikan 
sebelumnya melalui Musa sehubungan dengan penduduk Kanaan: ‘Maka haruslah kamu 
menumpas mereka sama sekali.’ Ulangan 7:2. ‘Tetapi dari kota-kota bangsa ini, . . . janganlah 
kaubiarkan hidup apapun yang bernapas.’ Ulangan 20:16. Kepada banyak orang perintah ini 
seolah-olah bertentangan dengan roh kasih dan rahmat seperti yang dinyatakan di bagian lain 
Alkitab, tetapi sesungguhnya semuanya ini merupakan perintah kebajikan dan kebijaksanaan 
yang tidak terbatas… Bangsa Kanaan telah menyerahkan diri mereka kepada kekafiran yang 
paling jahat dan paling menjijikkan, dan perlulah negeri itu dibersihkan dari perkara-perkara 
yang pasti akan menghalangi terlaksananya maksud-maksud Allah yang indah itu.” –Patriarchs 
and Prophets, hal. 492. 

SELASA 
3. Untuk siapakah Rahab telah mempertaruhkan nyawanya sendiri? Apakah yang 

dilambangkan oleh lenan halus yang digunakannya untuk menyembunyikan kedua 
utusan itu? 

Yosua 2:4, bagian pertama, 6 Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua 
orang itu.… 6Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan 
menyembunyikan mereka di bawah timbunan kain lenan, yang ditebarkan di atas sotoh itu. 

Wahyu 19:8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-
kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu adalah kebenaran (perbuatan-perbuatan yang 
benar) dari orang-orang kudus.) 

“Pakaian pesta yang digambarkan di dalam perumpamaan, melambangkan tabiat yang murni 
dan tak bercacat cela yang akan dimiliki para pengikut Kristus yang sejati. Kepada Jemaat 
dikaruniakan ‘supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih,’ 
‘tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu,’ Wahyu 19:8; Efesus 5:27. Alkitab menyetakan 
bahwa kain lenan halus itu adalah “kebenaran orang-orang kudus.’ Wahyu 19:8. Itu adalah 
kebenaran Kristus, tabiat-Nya Sendiri yang tak bercacat, yang melalui iman telah dikaruniakan 
kepada barangsiapa yang mau menerima-Nya sebagai Juruselamat pribadi mereka.” -Christ 
Object Lessons, hal. 310. 

RABU 
4. Bandingkanlah kejatuhan Yerikho dengan kejatuhan rohani yang akan terjadi di 

zaman akhir. Apakah perintah dari sorga yang diberikan kepada orang-orang yang 
tinggal di kota yang jahat? 

Wahyu 14:8; 18:2, 4 Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang 
berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" (Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang 
benar dari orang-orang kudus.)… 18:2Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: "Sudah 
rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat 
dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan 
yang dibenci,… 4Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: "Keluarlah kamu, hai umat-
Ku, keluarlah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan 
supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. 

2 Korintus 6:17, 18 Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari 
mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu. 



18Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-
anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa." 

“Seluruh penduduk kota [Yerikho] itu, dengan segala makhluk yang diam di dalamnya, ‘baik 
laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan 
keledai,’ (Yosua 6:21) ditumpas pedang. Hanya Rahab yang setia, bersama dengan seisi 
rumahnya, yang terluput, sebagai kegenapan janji para pengintai. Kota itu sendiri dimusnahkan 
api.” –Daughters of God, hal. 36. 

“Kata ‘Babilonia’ berasal dari kata ‘Babel,’ yang berarti kebingungan atau kekacauan. Kata ini 
dipergunakan di dalam Alkitab untuk menunjuk pada berbagai bentuk agama yang palsu dan 
yang murtad. Di dalam Wahyu 17, Babel dilambangkan sebagai seorang perempuan – suatu 
lambing yang digunakan di dalam Alkitab sebagai symbol Jemaat, perempuan yang saleh 
melambangkan jemaat yang murni, dan perempuan jahat melambangkan jemaat yang murtad.” 
–The Great Controversy, hal. 381. 

KAMIS 
MELAMBANGKAN KRISTUS 

5. Apakah yang harus Rahab perbuat untuk menyelamatkan hidupnya dan hidup orang-
orang yang dikasihinya? Apakah yang dilambangkan dengan tali kirmizi pada 
jendelanya? 

Yosua 2:17-21 Kedua orang itu berkata kepadanya: "Kami akan bebas dari sumpah kami ini 
kepadamu, yang telah kausuruh kami ikrarkan  — 18sesungguhnya, apabila kami memasuki 
negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kauikatkan pada jendela tempat engkau 
menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum 
keluargamu kaukumpulkan di rumahmu. 19Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, 
harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah; 
tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah 
yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. 20Tetapi jika engkau mengabarkan perkara 
kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kausuruh kami ikrarkan." 
21Perempuan itupun berkata: "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." 
Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian 
perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. 

Yesaya 63:1-3 "Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang 
merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang 
besar?" "Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan!" 
2"Mengapakah pakaian-Mu semerah itu, dan baju-Mu seperti baju pengirik buah anggur?" 3"Aku 
seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umat-Ku tidak ada yang menemani 
Aku! Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murka-Ku, dan Aku telah menginjak-injak mereka 
dalam kehangatan amarah-Ku; semburan darah mereka memercik kepada baju-Ku, dan seluruh 
pakaian-Ku telah cemar. 

Wahyu 19:13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: 
"Firman Allah." 

“Saya melihat adanya tanda merah di jubah mereka; mahkota mereka berkilau-kilauan; pakaian 
mereka putih bersih. Ketika kami menyapa mereka, saya bertanya kepada Yesus tentang siapa 
mereka itu. Jawab-Nya, mereka adalah para syuhada yang telah tersembelih karena nama-Nya.” 
–Early Writings, hal. 18. 

JUM’AT 



6. Rencana apakah yang Rahab rancangkan untuk menyelamatkan dua utusan itu? 
Siapakah yang melakukan rencana pelarian yang sama berabad-abad kemudian di 
Damaskus? 

Yosua 2:15; 6:25 Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, 
sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam…. 
6:25Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-
sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah 
orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh 
Yosua mengintai Yerikho. 

Kisah 9:23-25 Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk 
membunuh Saulus. 24Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang 
Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota, supaya dapat membunuh dia. 25Sungguhpun 
demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas 
tembok kota dalam sebuah keranjang. 

“Paul kini Kembali ke Damaskus dan berkhorbah dengan penuh keberanian di dalam nama 
Yesus. Orang-orang Yahudi tidak dapat melawan hikmat argumentasi-argumentasinya, 
sehingga mereka bersepakat untuk mendiamkan suaranya dengan paksa, sebagai satu-satunya 
cara yang tersisa untuk menenggelamkannya. Mereka memutuskan untuk membunuhnya. 
Rasul itu pun diberitahu tentang maksud mereka itu. PIntu-pintu gerbang kota telah dijaga 
dengan penuh kewaspadaan, siang dan malam, untuk menghalangi pelariannya. Kecemasan 
para murid menarik mereka kepada Tuhan di dalam doa; mereka hanya sedikit tidur, sebab 
mereka sibuk mencari cara dan sarana untuk meloloskan rasul yang terpilih itu. Akhirnya, 
mereka Menyusun sebuah rencana dimana ia akan diturunkan melalui sebuah jendela dan 
menuruni tembok perlahan-lahan, dalam sebuah keranjang, di malam hari. Dengan cara yang 
rendah inilah Paulus meloloskan dirinya dari Damaskus.” –The Story of Redemption, hal. 276. 

SABAT 
7. Siapakah yang Rahab simbolkan Ketika ia mengantarai keluarganya dan melindungi 

para oengintai Ibrani? Misi besar apakah yang Tuhan telah berikan kepada umat-Nya 
sekarang ini, sebagaimana yang terjadi dengan Rahab? 

Ibrani 7:24, 25 Tetapi, karena Ia tetap selama-lamanya, imamat-Nya tidak dapat beralih 
kepada orang lain. 25Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang 
yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. 

Yosua 6:23, 25 Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa ke luar Rahab dan 
ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan 
seluruh kaumnya dibawa mereka ke luar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal 
di luar perkemahan orang Israel…. 25Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya 
serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah 
perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan 
orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho. 

Markus 5:19 Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu: "Pulanglah 
ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala 
sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau!" 

“Para orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu, baris demi baris, perintah demi perintah, 
petunjuk yang terdapat dalam Firman Allah yang Kudus. Inilah tugas yang telah engkau 
ikrarkan sendiri ketika engkau dibaptis. Jangan biarkan tabiat duniawi menghalangimu dari 
tugas ini. Laksanakanlah dengan segenap kekuatanmu untuk menyelamatkan jiwa anak-



anakmu, baik anak kandungmu, maupun hasil adopsi yang masuk ke dalam keluargamu.” –The 
Great Controversy, hal. 510. 

“Kiranya tiap-tiap orang bangun bagi dirinya, dan berupaya untuk menyelamatkan 
keluarganya. Biarlah ia bersedia bagi pekerjaan ini. Tuhan akan menunjukkan baginya apa yang 
harus dilakukannya kemudian, hal demi hal.” –Country Living, hal. 6. 

*** 

12 
Sabat, 19 September 2020 

Debora dan Harmagedon 

“Debora, artinya “lebah atau mengatur/merapikan/membereskan.” 

“Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam, sampai engkau bangkit, 
Debora, bangkit sebagai ibu di Israel.” Hakim-Hakim 5:7. 

“Nabiah Debora memerintah Israel selama masa pemerintahan raja Yabin, raja Kanaan, yang 
bertindak kejam  kepada anak-anak Israel. Kehidupan di desa keras. Penduduk dijarah dan 
kabur ke kota-kota benteng untuk mencari perlindungan. Kemudian, Tuhan membangkitkan 
Debora, yang ibarat menjadi ibu yang penuh kasih bagi bangsa Israel. Tuhan mengirimkan 
pekabaran melalui dia kepada Barak, supaya Barak bersiap untuk menghadapi Sisera, panglima 
tentaranya Yabin, di medan pertempuran. Barak menolak untuk pergi, kecuali bila Debora turut 
pergi bersamanya. Ia setuju, namun ia mengamarkannya, bahwa, oleh karena kurang imannya 
pada Firman Tuhan, maka kehormatan untuk membunuh Sisera akan dialihkan pada seorang 
perempuan, dan bukannya Barak.” –Daughters of God, hal. 36. 

MINGGU 
1. Siapakah Debora? Siapakah rekan sekerjanya? 

Hakim-Hakim 4:4, 6 Pada waktu itu Debora, seorang nabiah, isteri Lapidot, memerintah 
sebagai hakim atas orang Israel.... 6Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di 
daerah Naftali, lalu berkata kepadanya: "Bukankah TUHAN, Allah Israel, memerintahkan 
demikian: Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa sepuluh ribu orang 
bani Naftali dan bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, 

“Selama dua puluh tahun, bangsa Israel merintih di bawah kuk penindasam; kemudian, mereka 
berbalik dari penyembahan berhala mereka, dan dengan kerendahan hati, dan dengan 
pertobatan, berseru memohon kelepasan dari Tuhan. Seruan mereka tidak sia-sia. Disana, 
tinggallah seorang perempuan yang terkenal dengan kesalehannya, dan melalui perempuan ini, 
yang telah Tuhan pilih, untuk melepaskan umat-Nya. Namanya Debora. Ia dikenal sebagai 
seorang nabiah, dan karena ketiadaan Hakim, maka umat Israel pun mencari dia untuk 
meminta nasihat dan keadilan. 

“Tuhan berbicara kepada Debora tentang maksud-Nya untuk memusnahkan musuh-musuh 
Israel, dan memintanya untuk mendatangi seorang laki-laki yang bernama Barak, yang berasal 
dari suku Naftali, dan memberitahukan kepadanya perintah yang telah ia terima ini. Ia pun 
diutus menemui Barak, dan mengarahkan Barak untuk mengumpulkan sepuluh ribu laki-laki 
dari suku Naftali dan Zebulon, dan mengadakan peperangan melawan bala tantara raja Yabin.” 
–Daughters of God, hal. 37. 

SENIN 



2. Kayu apakah yang dapat diperbandingkan dengan pohon korma Debora? Apa yang 
akan terjadi sebelum perang Armagedon? 

Galatia 6:14 Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus 
Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 

Hakim-Hakim 4:5 Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di 
pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. 

Wahyu 14:7 dan ia berseru dengan suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, 
karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan 
bumi dan laut dan semua mata air." 

“Pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum 
kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili 
berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia 
dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus 
dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan, ‘agar Tuhan 
mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu 
sebagai Kristus.’ (Kisah 3:19,20). Bilamana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristuspun 
akan datang dan upah-Nya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap 
orang sesuai dengan perbuatannya.” –The Great Controversy, hal. 485. 

“Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa bumi ini sedang dalam pemberontakan yang 
pahit melawan Tuhan sorgawi. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap orang-orang yang 
melayani Dia, dan segera, akan berperang dalam pertempuran besar terakhir antara kebaikan 
dan kejahatan. Bumi ini menjadi medan pertempurannya: peristiwa pertandingan dan 
kemenangan akhir. Disinilah, ditempat dimana telah lama Setan memimpin manusia melawan 
Tuhan, pemberontakan itu harus dipadamkan selamanya.” –Christ Triumphant, hal. 369. 

SELASA 
3. Berperang melawan siapakah Debora dan bangsa Israel? Melambangkan siapakah 

musuh bangsa Israel itu? 

Hakim-Hakim 4:2, 7 Lalu TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, 
yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset-Hagoyim…. 
7dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan 
pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam 
tanganmu." 

Wahyu 19:19, 20 Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara 
mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Penunggang kuda itu dan 
tentara-Nya. 20Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang 
telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka 
yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya 
dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. 

“Suatu kontes yang dahsyat terbentang di hadapan kita. Kita sedang mendekati hari besar 
pertempuran Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang telah dikendalikan akan dilepaskan. Malaikat 
belas kasihan sedang melipat sayap-sayap mereka, dan bersiap untuk turun dari takhta 
keemasan, dan membiarkan dunia ini di dalam kendali Setan, raja yang telah manusia pilih, si 
pembunuh dan pembinasa sejak permulaannya.” –Christ Triumphant, hal. 369. 

RABU 
KESAMAAN DIANTARA DUA PEPERANGAN 



4. Dimanakah tempat berlangsungnya peperangan di zaman Debora? Dimanakah 
peperangan terakhir sebelum kedatangan Kristus (yang kedua kali) akan 
berlangsung? 

Hakim-Hakim 4:12-14; 5:19 Setelah dikabarkan kepada Sisera, bahwa Barak bin Abinoam 
telah maju ke gunung Tabor, 13dikerahkannyalah segala keretanya, sembilan ratus kereta besi, 
dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset-Hagoyim ke sungai Kison. 14Lalu 
berkatalah Debora kepada Barak: "Bersiaplah, sebab inilah harinya TUHAN menyerahkan Sisera 
ke dalam tanganmu. Bukankah TUHAN telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari 
gunung Tabor dan sepuluh ribu orang mengikuti dia,... 5:19Raja-raja datang dan berperang, pada 
waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanakh, pada mata air di Megido, tetapi perak 
sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. 

Wahyu 16:16 Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut 
Harmagedon. 

Yoel 3:12 Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana Aku akan 
duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. 

“Kini, Barak memimpin sepasukan bala tantara rakyatnya yang berjumlah sepuluh ribu orang, 
menuju gunung Tabor, sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Sisera segera mengerahkan 
sejumlah besar pasukannya yang bersenjata lengkap, berharap untuk mengepung bangsa 
Ibrani dan menjadikan mereka mangsa yang mudah diterkam. Bangsa Israel… memandang 
dengan ketakutan pada sejumlah besar bala tantara mereka yang tersebar di lembah di bawah 
mereka, yang diperlengkapi dengan perlengkapan perang yang lengkap… Pisau sabit yang 
besar diikatkan pada roda kereta perang mereka, sehingga bilamana kereta perang itu 
dikemudikan ke tengah bala tantara musuh, akan menyembelih mereka bagai gamdum yang 
disabit.” –Reflecting Christ, hal. 329. 

“Empat malaikat yang kuat tengah menahan kuasa-kuasa bumi ini, hingga hamba-hamba Allah 
telah selesai dimeteraikan pada dahi mereka. Bangsa-bangsa di bumi ini tengah bergairah 
untuk peperangan itu, namun mereka tengah ditahan dalam kendali para malaikat. Bilamana 
kuasa yang menahan mereka ini dilepaskan, maka akan tiba waktu peperangan dan murka itu. 
Perlengkapan perang yang mematikan akan diciptakan. Kapal-kapal induk dengan muatan 
kargonya akan dipersiapkan di kedalamannya. Semua orang yang tidak memiliki roh 
kebenaran akan bersatu di bawah kepemimpinan agen-agen setan, tetapi mereka semua akan 
ditahan dalam pengendalian, hingga tiba waktunya peperangan besar Harmagedon.” –Last Day 
Events, hal. 238. 

KAMIS 
5. Apakah yang menjadi senjata Tuhan dalam peperangan melawan Sisera? Apakah yang 

akan menjadi salah satu persenjataan Tuhan di dalam peperangan yang terakhir 
dunia ini? 

Hakim-Hakim 5:20, 21 Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka 
memerangi Sisera. 21Sungai Kison menghanyutkan musuh, Kison, sungai yang terkenal dari 
dahulu kala itu.  —  Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku!  —  

Wahyu 16:21 Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan 
manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. 

Ayub 38:22, 23 Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat 
perbendaharaan hujan batu, 23yang Kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran 
dan peperangan? 



“Bangsa Israel telah memposisikan diri mereka pada posisi yang kuat di pegunungan itu, 
menantikan tibanya kesempatan untuk menyerang. Dikuatkan dengan jaminan Debora bahwa 
saat itulah hari datangnya tanda kemenangan, Barak pun memimpin bala tentaranya menuruni 
lembah, dan dengan berani menyerang musuh mereka. Allah yang mengatasi segala 
peperangan telah berperang bagi Israel, dan tidak ada pasukan manapun, dengan kekuasaan 
dan persenjataan yang selengkap apapun juga yang dapat bertahan menghadapi mereka. Bala 
tantara Sisera diserang kepanikan; dalam ketakutan, mereka berhamburan hanya demi 
mencari jalan untuk dapat melarikan diri. Banyak yang terbunuh, dan kekuatan bala tantara itu 
benar-benar dipunahkan. Bangsa Israel telah bergerak dengan keberanian dan ketangkasan; 
namun, hanya Tuhan saja yang dapat menggagalkan musuh, dan kemenangan pun hanya 
bersumber pada-Nya.” –Daughters of God, hal. 38. 

JUM’AT 
6. Oleh karena Armagedon adalah peperangan secara jasmani dan rohani, maka apakah 

yang diperlukan sekarang ini? Sebagaimana pada zaman dahulu, dimanakah orang 
banyak akan berkumpul? 

Hakim-Hakim 5:12, 15 Bangunlah, bangunlah, Debora! Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah 
suatu nyanyian! Bangkitlah, Barak! dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam!.... 15Juga para 
pemimpin suku Isakhar menyertai Debora, dan seperti Isakhar, demikianlah Naftali menyertai 
Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku 
Ruben ada banyak pertimbangan. 

Yoel 3:14 Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan! Ya, sudah dekat hari TUHAN di 
lembah penentuan! 

“Seluruh bumi ini hanya akan berada di salah satu pihak. Pertempuran Harmagedon akan 
berlangsung. Dan jangan sampai ada seorang pun dari antara kita yang didapati sedang 
tertidur. Kita harus benar-benar bangun, sebagaimana anak-anak dara yang bijak, yang 
memiliki persediaan minyak dalam bejana kita, beserta dengan pelitanya. Kekuatan kuasa Roh 
Kudus hendaknya menguasai kita, dan Panglima bala tantara Tuhan akan berdiri sebagai 
Pemimpin para malaikat sorgawi, memerintah peperangan itu.” –Last Day Events, hal. 250. 

SABAT 
DUA LAGU YANG SERUPA 

7. Di dalam lagunya, siapakah yang Debora dan para serdadu kutuki, dan mengapa? 
Apakah nyanyian pujian sukacita Yehova yang serupa yang akan dinyanyikan di akhir 
nanti? 

Hakim-Hakim 5:23 "Kutukilah kota Meros!" firman Malaikat TUHAN, "kutukilah habis-habisan 
penduduknya, karena mereka tidak datang membantu TUHAN, membantu TUHAN sebagai 
pahlawan." 

Wahyu 15:3, 4 Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak 
Domba, bunyinya: "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil 
dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa! 4Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan 
yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; karena semua bangsa akan 
datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu." 

“Debora merayakan kemenangan bangsa Israel melalui suatu nyanyian yang penuh 
kebanggaan dan semangat. Ia menaikkan pujian kepada Tuhan atas segala kemuliaan kelepasan 
yang telah mereka raih, dan menyuruh segenap umat untuk memuji Dia atas perbuatan-
perbuatan ajaib-Nya. Ia memberitahu raja-raja dan penguasa-penguasa bangsa-bangsa di 
sekeliling mereka apa yang telah Tuhan perbuat bagi bangsa Israel, dan mengamarkan mereka 



agar jangan membahayakan bangsa Israel. Ia menunjukkan bahwa kehormatan dan kuasa 
adalah milik Tuhan, dan bukan milik manusia, ataupun ilah-ilah berhala mereka. Ia 
memelukiskan suatu pertunjukkan yang mengagumkan akan kuasa dan kebesaran Ilahi yang 
dinyatakan di Sinai. Ia menunjukkan di hadapan bangsa Israel ketidakberdayaan dan keadaan 
berbahaya mereka, di bawah tekanan musuh-musuh mereka, dan menghubungkan sejarah 
kelepasan mereka itu dalam bahasa yang indah berkilauan.” –Daughters of God, hal. 38. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Kalimat berikut ini melukiskan peperangan orang Kristen: Saya mengira perjalanan orang 
Kristen menuju Sorga akan bersinar terang bagai terang musim panas, dan penuh sukacita 
bagai cerahnya pagi hari. Namun Engkau menunjukkan kepadaku jalan itu; tampak gelap dan 
sukar, berbatu-batu, dan dipenuhi semak duri; Saya memimpikan pahala dan kemashyuran 
sorgawi; Saya menanyakan tentang pelepah palem, jubah putih, dan mahkota; ya, saya 
menanyakannya, dan Engkau pun menunjukkan kepadaku salib dan kubur itu.” –Testimonies 
for the Church, jilid 8, hal. 212. 

*** 
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Perempuan yang Bijaksana 

dan Kematian Manusia Lama 

“Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku; ada 
sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa; seorang raja yang agung menyerang, 
mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya; di situ 
terdapat seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi 
tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku: "Hikmat lebih baik dari pada 
keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang." 
Pengkhotbah 9:13-16. 

“Kata sang bijak, ‘Orang yang lambat marah (sabar) melebihi seorang pahlawan; dan orang 
yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota.’ (Amsal 16:32). Pria dan wanita 
yang memelihara keseimbangan pikiran mereka ketika dicobai untuk memanjakan hawa nafsu, 
dipandang bernilai tinggi di hadapan Tuhan dan segenap malaikat sorgawi, lebih daripada para 
jendral yang termashyur yang pernah memimpin sepasukan balatentara pada medan 
peperangan dan meraih kemenangan. Seorang kaisar ternama menyatakan hal berikut ini di 
pembaringannya menjelang ajalnya, ‘Diantara semua penaklukkan yang pernah saya lakukan, 
hanya satu yang paling bernilai saat ini, yakni penaklukkanku atas perangai saya yang mudah 
marah.’ Alexander dan Caesar mendapati bahwa adalah lebih mudah untuk menaklukkan dunia 
ini, daripada menaklukkan diri mereka sendiri. Setelah mengalahkan bangsa demi bangsa, 
mereka pun jatuh, yang satu ‘menjadi korban ketidakbertarakan, yang satunya lagi menjadi 
korban ambisi amarahnya sendiri.’” –The Great Controversy, hal. 95. 

MINGGU 
HIKMAT MENGEJAR DAMAI SEJAHTERA 

1. Siapakah yang tinggal di Abel-Bet-Maakha? Dengan siapakah ia hendak berbicara? 

2 Samuel 20:16, 17 Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu: "Dengar! 
Dengar! Katakanlah kepada Yoab: Mendekatlah ke mari, supaya aku berbicara dengan engkau." 
17Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu: "Engkaukah 



Yoab?" Jawabnya: "Benar!" Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya: "Dengarkanlah 
perkataan hambamu ini!" Jawabnya: "Baik!" 

“Engkau baru saja memasuki masa dewasamu, dan jika engkau mencari kasih karunia Kristus, 
jika engkau mengikuti jalan yang Yesus tuntunkan, maka engkau akan semakin menjadi 
perempuan yang sejati. Engkau akan bertumbuh di dalam kasih karunia, dan akan menjadi 
lebih bijak seiring pengalaman hidupmu, dan sementara engkau maju dari suatu terang menuju 
terang yang lebih besar, maka engkau akan menjadi lebih bergembira. Ingatlah bahwa hidupmu 
adalah milik Yesus, dan bahwa engkau tidak boleh hidup hanya bagi dirimu sendiri saja. 

“Jauhilah orang-orang yang kurang sopan. Jauhilah orang yang mencintai kemalasan; jauhilah 
orang yang suka mengejek hal-hal yang suci. Hindarilah lingkungan yang mana dipergunakan 
bahasa-bahasa duniawi yang kotor, ataupun yang gemar menggunakan minuman keras, 
bahkan meski hanya segelaspun. Jangan dengarkan bujukan orang yang tidak bisa 
merealisasikan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kebenaran yang murni yang menguduskan 
jiwa akan memberikan keberanian bagimu untuk melepaskan dirimu dari persekutuan apapun 
bahkan yang paling menyenangkan sekalipun, dengan siapapun yang engkau tahu tidak 
mengasihi dan tidak takut akan Tuhan, dan tidak mengenal prinsip-prinsip kebenaran sejati. 
Barangkali kita akan selalu berhadapan dengan kelemahan-kelemahan dan kelalaian sahabat 
kita, tapi kita tidak perlu menanggung kejahatannya.” –Letters to Young Lovers, hal. 26.  

SENIN 
2. Apakah yang dinyatakan pada zaman dahulu kala di Israel, ketika seseorang ada 

kebimbangan ataupun pertanyaan-pertanyaan? Demikian juga, kemanakah kita 
seharusnya mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita? 

2 Samuel 20:18 Kemudian berkatalah perempuan itu: "Dahulu biasa orang berkata begini: 
Baiklah orang minta petunjuk di Abel, demikianlah persoalan mereka selesai. 

Roma 1:20 Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan 
keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga 
mereka tidak dapat berdalih. 

Yesaya 34:16 Carilah di dalam kitab TUHAN dan bacalah: Satupun dari semua makhluk itu tidak 
ada yang gagal dan tidak satupun yang kekurangan pasangannya; sebab begitulah perintah yang 
keluar dari mulut TUHAN, dan Roh TUHAN sendiri telah mengumpulkan mereka. 

“Adam dan Hawa mendapatkan pengetahuan langsung dari perhubungan mereka dengan 
Tuhan, dan mereka belajar daripada-Nya melalui perbuatan-perbuatan hasil karya-Nya. 
Seluruh ciptaan, dalam kesempurnaan mereka yang alami, merupakan suatu ungkapan aka nisi 
pikiran Allah. Bagi Adam dan Hawa, alam semesta ini sungguh kaya akan hikmat ilahi” –
Education, hal. 16. 

“Jika pikiran ditetapkan pada tugas untuk mempelajari Alkitab, maka kesanggupan-
kesanggupan akal budi akan ditingkatkan. Melalui pembelajaran Alkitab, pikiran akan 
diperluas, dan akan menjadi lebih seimbang, bila dibandingkan dengan pikiran yang hanya 
digunakan untuk memperoleh informasi-informasi umum dari buku-buku biasa yang tidak 
memiliki hubungan dengan Alkitab. Tidak ada pengetahuan apapun yang sama kekal, sama 
konsisten, dan memiliki jangkauan yang sama luas, dengan pengetahuan yang diperoleh dari 
mempelajari akan Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah fondasi dari segala pengetahuan yang 
benar. Alkitab itu bagai suatu sumber. Semakin sering engkau memandangnya, semakin dalam 
ia kelihatannya. Kebenaran-kebenaran yang lengkap di sepanjang sejarah yang suci 
mengandung kekuatan dan keindahan yang ajaib, dan menjangkau jauh sampai pada masa 
kekekalan. Tidak ada ilmu pengetahuan apapun yang sebanding dengan pengetahuan yang 
dinyatakan di dalam tabiat Allah.” –Fundamental of Christian Education, hal. 393. 



SELASA 
3. Meskipun Daud dan Yoab sama-sama prajurit dan terkadang tidak setia, apakah yang 

dikatakan perempuan yang bijaksana itu tentang dirinya sendiri? Siapakah yang 
sama seperti dia? 

2 Samuel 20:19 Aku adalah salah satu dari antara mereka yang suka damai dan yang setia di 
Israel! Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. 
Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka TUHAN? 

Yesaya 9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; 
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, 
Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 

Matius 5:9 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak 
Allah. 

“Semua orang terlibat dalam perolehan ilmu pengetahuan hendaknya berketetapan hati untuk 
mencapai tingkatan kemajuan tertinggi. Hendaknya mereka bergerak maju secepat mungkin; 
hendaknya bidang pembelajaran mereka seluas kesanggupan jangkauan mereka, dengan 
menjadikan Tuhan sebagai hikmat mereka, dan bergantung pada-Nya yang pengetahuan-Nya 
tiada batasnya, yang berkuasa untuk membukakan rahasia-rahasia yang telah tersembunyi 
sepanjang zaman, yang dapat mengatasi masalah-masalah tersulit apapun yang dihadapi 
pikiran orang-orang yang percaya pada-Nya, yang bukan hanya memiliki kekekalan, melainkan 
juga tinggal di dalam terang yang tak terjangkau manusia. Saksi-saksi Kristus yang hidup, 
setelah mengenal Tuhan, akan mengetahui bahwa Ia akan terbit bagai fajar. ‘Karena apa yang 
ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.’ Galatia 6:7. Melalui kejujuran dan ketekunan, 
dengan pemeliharaan yang patut pada tubuh mereka, dengan mengerahkan segenap kekuatan 
pikiran untuk diberdayakan dalam mencapai pengetahuan dan hikmat dalam hal-hal rohani, 
maka tiap-tiap jiwa akan diperlengkapi di dalam Kristus, yang merupakan sosok yang 
sempurna dari kesempurnaan manusia.” –Mind, Character, and Personality, jilid 1, hal. 193. 

RABU 
SI PEMBERONTAK DAN MANUSIA LAMA 

4. Kesepakatan apakah yang perempuan bijak dan Yoab capai? Siapakah yang 
dilambangkan oleh Seba bin Bikri? 

2 Samuel 20:20, 21 Lalu Yoab menjawab: "Jauhlah, jauhlah dari padaku untuk menelan dan 
memusnahkan! 21Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim, yang 
bernama Seba bin Bikri, telah menggerakkan tangannya melawan raja Daud; serahkanlah dia 
seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab: 
"Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." 

Roma 6:6 Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa 
kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 

Efesus 4:22-24 yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus 
menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, 
23supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, 24dan mengenakan manusia baru, yang 
telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang 
sesungguhnya. 

“Engkau hendaknya tetap berada di dalam Tuhan. Engkau telah bergerak tanpa pertimbangan 
yang tepat, semata-mata digerakan oleh dorongan hatimu dan bukannya karena prinsip. 
Engkau tidak merasakan betapa perlunya melatih pikiranmu, demikian pula untuk 
menyalibkan manusia lama di dalam dirimu beserta dengan keinginan-keinginan dan hawa 



nafsu-hawa nafsunya. Engkau perlu diseimbangkan dengan muatan Roh Tuhan, supaya segala 
pergerakanmu dikendalikan-Nya. Kini, engkau mengalami ketidakpastian dalam segala tindak 
tandukmu. Engkau berbuat sesuatu lalu membatalkannya; engkau membangun lalu 
meruntuhkannya; engkau menyalakan suatu ketertarikan, lalu karena kurangnya pengabdian 
yang suci dan kurangnya hikmat ilahi, engkau pun memadamkannya lagi. Engkau belum 
dikuatkan, belum diteguhkan, dan belum tentram. Hanya iman yang lemah yang engkau miliki; 
engkau belum menghidupkan kehidupan doa. Engkau benar-benar perlu menghubungkan 
dirimu kepada Tuhan, agar engkau tidak menabur bagi daging, dan menuai kebusukan pada 
akhirnya.” –Testimonies for the Church, hal. 40, xi. 

KAMIS 
5. Pada hari-hari terakhir, siapakah yang akan menyelinap ke dalam jemaat Tuhan, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Seba bin Bikri? Hari apakah yang ia ingin 
perkenalkan sebagai hari perhentian? 

Yehezkiel 8:15, 16; 22:26 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang 
mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar 
lagi dari pada ini." 16Kemudian dibawa-Nya aku ke pelataran dalam rumah TUHAN; sungguh, 
dekat jalan masuk ke bait TUHAN, di antara balai Bait Suci dan mezbah ada kira-kira dua puluh 
lima orang laki-laki, yang membelakangi bait TUHAN dan menghadap ke sebelah timur sambil 
sujud pada matahari di sebelah timur.... 22:26Imam-imamnya memperkosa hukum Taurat-Ku dan 
menajiskan hal-hal yang kudus bagi-Ku, mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan 
yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir, mereka menutup 
mata terhadap hari-hari Sabat-Ku. Demikianlah Aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. 

Wahyu 13:16 Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau 
miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, 

“Kemenangan pertama Pembaharuan pun berlalu…. 

“Dengan berbagai penyamaran, Jesuit berhasil menduduki jabatan-jabatan pemerintahan 
negara, menjadi penasihat raja-raja dan membentuk kebijakan-kebijakan negara. Mereka 
menjadi hamba untuk memata-matai tuan-tuan mereka. Mereka mendirikan perguruan-
perguruan tinggi untuk para bangsawan, dan sekolah-sekolah bagi rakyat jelata. Dan anak-anak 
orangtua pengikut Protestan diharuskan untuk mengikuti upacara-upacara kepausan. Semua 
kemegahan penampilan luar dan seragam perbaktian Romawi dilakukan untuk 
membingungkan pikiran dan untuk mempesona dan memikat imaginasi. Dengan demikian 
kebenaran yang diperjuangkan oleh orangtua dengan susah payah telah dikhianati oleh anak-
anak mereka.” –The Great Controversy, hal. 234, 235. 

JUM’AT 
6. Apakah perempuan yang bijaksana itu menepati janjinya? Bagaimanakah si pengacau 
– yakni manusia lama – harus dibinasakan secara rohani? 

2 Samuel 20:22 Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat 
dengan bijaksana; sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya 
kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, 
masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. 

Ibrani 4:12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua 
manapun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; 
ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 

Efesus 6:17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. 



“Dalam pengejaran pendidikan, sebagaimana juga pada segala hal apapun lainnya, maka sifat 
suka mementingkan diri, dan tujuan-tujuan duniawi adalah bahaya yang mengancam jiwa. 
Dalam bidang-bidang pendidikan, banyak pemikiran yang diambil bukan dari Dia Yang Maha 
Tinggi dan Maha Suci, yang mendiami kekekalan, melainkan dari orang-orang yang menjadikan 
pembelajaran-pembelajaran ilmiah sebagai ilah dan menyembah ilmu pengetahuan yang 
memisahkan Allah dari pendidikan. Namun demikian, karena kesalahan ini diselubungi dengan 
selubung yang menarik, kesalahan ini pun diterima secara luas.” –Christ Triumphant, hal. 23. 

SABAT 
7. Dalam Alkitab, siapakah yang digambarkan sebagai hikmat? 

1 Korintus 1:24 tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan 
Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 

“Saudaraku, engkau hendaknya menganggap hikmat Allah sebagai segala-galanya. Agama 
harus berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan, agar pendidikanmu menjadi suatu sarana 
yang disucikan untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan membalikkan orang kepada 
kebenaran. Semakin banyak kita belajar di sekolah Kristus, maka akan semakin bersemangat 
kita untuk maju di dalam pengetahuan itu. Segala kecakapan kita akan bernilai kecil kecuali bila 
tabiat kita dimuliakan oleh agama. Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang tanggung jawab-
tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dan suatu keputusan akan diadakan atas tiap-tiap 
kasus, apakah tanggung jawab-tanggung jawab ini dilaksanakan dengan kesetiaan atau tidak. 

“Tuhan seringkali menempatkan kita pada kedudukan-kedudukan yang sulit untuk 
merangsang kita untuk mengerahkan segenap kekuatan kita. Dalam persediaan baik-Nya, 
gangguan-gangguan khusus ataupun kejengkelan tertentu adakalanya terjadi untuk menguji 
kesabaran dan iman kita. Tuhan mengaruniakan kepada kita pelajaran-pelajaran kepercayaan. 
Ia hendak mengajar kepada kita, tentang kemana hendaknya kita mencari pertolongan dan 
kekuatan di tengah keperluan kita. Dengan demikian, kita akan dapat meraih pengetahuan yang 
hidup tentang kehendak Ilahi, yang sangat kita perlukan dalam pengalaman kehidupan kita. 
Iman akan bertumbuh kuat di tengah konflik hebat menghadapi keraguan dan ketakutan. 
Saudara, engkau dapat menjadi seorang pemenang, bila engkau berwaspada dalam langkahmu. 
Hendaknya engkau membaktikan hidup masa mudamu pada pekerjaan Tuhan dan berdoa 
untuk mencapai keberhasilannya. Jangan engkau menutup matamu terhadap bahaya yang 
engkau hadapi, melainkan, hendaknya engkau benar-benar mempersiapkan dirimu 
menghadapi tiap-tiap kesulitan di dalam meraih kemajuan kehidupan Kekristenanmu. 
Ambillah waktu untuk merenung dan merendahkan diri dalam doa yang sungguh. Talenta-
talentamu tampak menonjol, dan engkau memiliki pengharapan akan kesuksesanmu di masa 
depan; namun demikian, kecuali bila engkau memahami kelemahan hatimu sendiri, maka 
engkau akan kecewa.” –Testimonies for the Church, jilid 4, hal. 116. 

UNTUK PELAJATAN TAMBAHAN 

“Kain dan Habel telah dikaruniakan kisahnya kepada kita di dalam sejarah Alkitab, untuk 
mewakili dua pihak manusia. Habel seorang yang setia dan taat kepada Tuhan, dan ia lebih 
disukai Tuhan. Kain tidak taat; ia menghendaki agar pemikirannya sendirilah yang menang. 
Habel menegur prinsip-prinsip ini sebagai suatu bentuk ketidaksetiaan. Tetapi kain, sebagai 
anak tertua, berpikir bahwa metode dan rancangannya lah yang harus lebih unggul. Hal ini 
menjadikan Kain sangat marah kepada Habel, dan tidak mau mengakui kebenaran pandangan 
Habel, dan amarah Kain pun terbakar sedemikian dahsyatnya, sampai-sampai ia pun 
membunuh adiknya itu. Disinilah dua prinsip dibangun, yakni prinsip yang benar dan prinsip 
yang salah.” –Christ Triumphant, hal. 37. 

*** 
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Ratu Syeba dan Penghakiman 

Syeba berarti “ekspedisi.” 

“Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan; kiranya 
raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti!.” Mazmur 72:10,11. 

“Pada permulaan pemerintahannya, Salomo dikunjungi oleh ratu Syeba. Ia datang untuk 
melihat dan mendengar nasihat hikmatnya, dan setelah ia mendengarnya, ia berkata bahwa 
sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadanya (1 Raja-Raja 10:7).”–Christ 
Triumphant, hal. 159. 

MINGGU 
SUATU PENGADILAN PENGHAKIMAN  

1. Peran istimewa apakah yang Yesus katakana akan diperankan oleh ratu dari selatan 
pada hari-hari terakhir? Sama dengan hal ini, apakah yang akan dilakukan oleh 
orang-orang yang diselamatkan ketika mereka berada di dalam kerajaan sorga? 

Lukas 11:31 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari 
angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk 
mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo! 

Wahyu 20:4 Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada 
mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah 
dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah; yang tidak 
menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan 
tangan mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan 
Kristus untuk masa seribu tahun. 

1 Korintus 6:2, 3 Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? 
Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk 
mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? 3Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan 
menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-
hari. 

“Pada hari pehukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya 
sendiri akan kebenaran. Salib akan diperhadapkan, dan maknanya yang sesungguhnya akan 
dimengerti oleh setiap pikiran yang sebelumnya telah dibutakan oleh pelanggaran. Di hadapan 
penglihatan akan Golgota dengan Korbannya yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan 
berdiri sebagai yang tervonis hukuman. Setiap alasan dusta akan disapu bersih. Kemurtadan 
manusia akan tampak dalam tabiat aslinya yang keji. Manusia akan melihat apa yang telah 
menjadi pilihan mereka. Tiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian 
yang sudah sejak lama berlangsung itu akan jelaslah kelak. Dalam pengadilan semesta alam itu, 
Allah akan terbukti bersih dari kesalahan atas adanya atau lanjutnya kejahatan. Akan 
ditunjukkan bahwa segala titah Ilahi bukanlah alat-alat yang menimbulkan dosa. Tidak ada 
cacat dalam pemerintahan Allah, dan tiada sebab untuk pendurhakaan. Manakala isi segala hati 
kelak dibukakan, baik yang setiawan maupun yang pemberontak akan bersatu menyatakan, 
‘Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa! Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, 
dan yang tidak memuliakan nama-Mu?... sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu.’ 
Wahyu 15:3, 4.” –The Desire of Ages, hal. 58. 



SENIN 
2. Jenis pertanyaan apakah yang Ratu Syeba tanyakan kepada Raja Salomo? Sama halnya 

dengan jawaban Salomo kepada Ratu Syeba, maka akan apakah orang-orang yang 
bersiap sedia bagi sorga perlu siapkan sebagai jawaban bagi para pemeriksa mereka? 

2 Tawarikh 9:1, 2 Ketika ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan 
pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, 
banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji 
Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang 
ada dalam hatinya dengan dia. 2Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi Salomo 
tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. 

Matius 12:36, 37 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus 
dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37Karena menurut ucapanmu engkau akan 
dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." 

1 Petrus 3:15 Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah 
pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta 
pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah 
dengan lemah lembut dan hormat. 

“Begitulah hal yang berlangsung sampai saat Ratu Syeba dating mengunjungi Salomo. 
Mendengar akan kepintarannya dan kehebatan kemuliaan bait suci yang dibangunnya, ia 
memutuskan ‘hendak mengujinya dengan teka-teki’ dan untuk menyaksikan sendiri hasil 
karyanya yang termasyhur. Datang dengan pasukan pengiring yang amat besar, dengan unta-
unta yang membawa rempah-rempah, ‘sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-
mahal,’ ia mengadakan perjalanan jauh ke Yerusalem. ‘Setelah ia sampai kepada Salomo, 
dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya.’ Ia berbicara kepadanya tentang rahasia-
rahasia alam; dan Salomo mengajarkan kepadanya tentang Allah alam itu, Khalik yang besar, 
yang diam di ketinggian langit dan yang memerintah sekaliannya. ‘Salomo menjawab segala 
pertanyaan ratu itu: bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk 
ratu itu.’ 1 Raja-raja 10:1-3; 2 Tawarikh 9:1, 2.”–Prophets and Kings, hal. 66. 

SELASA 
3. Dengan Hukum apakah tiap-tiap orang akan dihakimi dalam pengadilan 

pemeriksaan? Seperti Ratu Syeba yang terkesan dengan pakaian yang dikenakan di 
dalam istana Salomo, maka apakah yang akan menandai pakaian dan tabiat kita? 

Yakobus 2:12 Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum 
yang memerdekakan orang. 

Pengkhotbah 12:13, 14 Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allah dan 
berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14Karena 
Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang 
tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 

Matius 22:11, 12 Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat 
seorang yang tidak berpakaian pesta. 12Ia berkata kepadanya: Hai saudara, bagaimana engkau 
masuk ke mari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. 

Galatia 3:27 Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. 

“Dalam perumpamaan yang terdapat dalam Matius 22, gambaran yang sama tentang 
perjamuan kawin diperkenalkan, dan dengan jelas dinyatakan bahwa pengadilan pemeriksaan 
akan dilangsungkan sebelum dilaksanakannya perjamuan kawin itu. Sebelum pesta 
perkawinan, raja hadir untuk menyapa para tamu undangan, untuk mengecek apa semuanya 



telah mengenakan pakaian pesta, yakni jubah tabiat yang tak bercacat cela yang telah dibasuh 
dan dijadikan putih oleh darah Anak Domba. Matius 22:11; Wahyu 7:14. Barangsiapa yang 
didapati ringan, akan diusir, tetapi semua orang yang didapati mengenakan pakaian pesta 
ketika pemeriksaan, akan diterima Tuhan dan terhitung layak untuk mengambil satu bagian 
dalam dalam kerajaan-Nya dan mendapat satu tempat di takhtanya. Pekerjaan pemeriksaan 
tabiat ini, yakni untuk menentukan siapa saja yang siap untuk kerajaan Allah, adalah 
pemeriksaan penghakiman, sebagai pekerjaan penutupan dari kaabah sorgawi.” –The Great 
Controversy, hal. 84. 

RABU 
4. Apakah kesaksian Ratu Syeba tentang Salomo? Bagi siapakah Ratu mengalamatkan 

pujian atas kemuliaan dan kebijaksanaan Salomo? 

1 Raja-Raja 10:6-9 Dan ia berkata kepada raja: "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku 
tentang engkau dan tentang hikmatmu, 7tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu 
sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh setengahnyapun belum 
diberitahukan kepadaku; dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang 
kudengar. 8Berbahagialah para isterimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu 
melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu! 9Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah berkenan 
kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel! Karena 
TUHAN mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau 
menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." 

“Sampai pada saat kunjungan berakhir ratu itu telah sepenuhnya diajar oleh Salomo tentang 
sumber hikmat dan kemakmurannya yang mencengangkannya, bukan menyanjung-
nyanjungkan agen manusia, melainkan menyatakan: ‘Terpujilah TUHAN Allahmu, yang telah 
berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan 
Israel! Karena TUHAN mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah 
mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran.’ 1 Raja-raja 10:9. 
Inilah kesan yang direncanakan Allah yang harus dibuat untuk semua orang. Dan ketika ‘semua 
raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah 
di dalam hatinya’ (2 Tawarikh 9:23), untuk suatu jangka waktu Salomo menghormati Allah oleh 
menunjukkan kepada mereka dengan hormatnya akan Khalik langit dan bumi, Pemerintah 
semesta alam, Yang Mahabijaksana.” –Prophets and Kings, hal. 67. 

KAMIS 
KARUNIA-KARUNIA ROH 

5. Pemberian berlimpah apakah yang Ratu Syeba berikan kepada Raja Salomo? Dalam 
pengertian rohani, melambangkan apakah pemberian-pemberian ini? 

1 Raja-Raja 10:2, bagian pertama, 10 Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang 
sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu 
permata yang mahal-mahal.... 10Lalu diberikannyalah kepada raja seratus dua puluh talenta 
emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah 
datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada raja 
Salomo itu. 

Mazmur 141:2 Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang 
terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang.  

Wahyu 8:4 Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari 
tangan malaikat itu ke hadapan Allah.  



1 Petrus 1:7 Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu  —  yang jauh 
lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api  —  sehingga 
kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus 
menyatakan diri-Nya.  

“Mereka akan merasakan perlunya membeli emas yang murni, yakni iman yang murni dan 
kasih; jubah putih, yaitu tabiat yang tidak bercacat-cela yang dimurnikan dalam darah Penebus 
mereka yang terkasih; dan salep mata, yang adalah kasih karunia Allah dan yang akan 
memberikan penglihatan yang terang akan hal-hal yang rohani dan akan dapat mendeteksi 
dosa. Perolehan ini adalah lebih berharga daripada emas Ofir.” –Testimonies for the Church, jilid 
3, hal. 254. 

JUM’AT 
6. Apakah yang Salomo berikan kepada Ratu Syeba? Apakah yang akan Tuhan berikan 

kepada orang-orang yang didapati benar pada saat pengadilan pemeriksaan? 

2 Tawarikh 9:12 Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Syeba segala yang 
dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu 
berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. 

1 Korintus 2:9 Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak 
pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang 
disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." 

“Salomo menulis kitab Amsal, tetapi, setelah beberapa waktu, hikmatnya bercampur dengan 
kesia-siaan. Darimana datangnya kesia-siaan ini? Setelah menjadi dewasa dengan keagungan 
janji yang sedemikian rupa, perubahan dating dalam sejarah Salomo. Ia tidak terus menerus 
teguh pada kemurnian dan pada kepatuhannya pada Tuhan. Ia menghancurkan pembatas-
pembatas yang Tuhan telah dirikan untuk melindungi umat-Nya dari penyembahan berhala. 
Tuhan telah memilih bangsa Israel sebagai satu bangsa, yang menjadi tempat perbendaharaan 
kebenaran suci untuk dikabarkan kepada dunia ini. Tetapi Salomo rupanya menggemari 
kebanggaan kekuasaan politik. Ia berani mengadakan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan 
kafir.” –Christ Triumphant, hal. 159. 

SABAT 
7. Siapakah yang seperti Ratu Syeba, mempersembahkan pemberian-pemberian 

kepada Dia yang lebih besar dari Salomo? Oleh karena itu, barang-barang rohani 
apakah yang Pedagang Agung tawarkan kepada orang-orang yang hidup di Laodikea? 

Matius 2:1, 10, 11 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja 
Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem... 10Ketika mereka melihat 
bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan 
melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka 
tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, 
kemenyan dan mur. 

Yesaya 60:6 Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan 
Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta 
memberitakan perbuatan masyhur TUHAN.  

Wahyu 3:18 maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang 
telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau 
memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi minyak untuk 
melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.  



“Kepintaran dan kekayaan duniawi tidak berdaya untuk menghilangkan cacat-cela jemaat 
Laodikea, ataupun untuk menyembuhkan keadaan mereka yang tercela. Mereka buta, namun 
merasa bahwa mereka kaya. Roh Tuhan tidak menerangi pikiran mereka, dan mereka tidak 
menyadari keadaan mereka yang berdosa; oleh karena itu mereka tidak merasa perlu untuk 
ditolong. 

“Emas yang ditawarkan disini, yang dikatakan telah diuji dalam api ialah iman dan kasih. Inilah 
yang menjadikan hati kaya; sebab emas ini telah ditahirkan hingga menjadi murni, dan semakin 
banyak ia diuji, semakin berkilaulah ia. Jubah putih ialah kemurnian tabiat, yakni kebenaran 
Kristus yang dipakaikan pada orang berdosa. Ini pun merupakan pakaian yang bertekstur 
sorgawi, yang hanya dapat dibeli dari Kristus melalui suatu kehidupan penurutan yang rela. 
Salep mata ialah hikmat dan kasih karunia yang menyanggupkan kita untuk membedakan 
kejahatan dengan kebaikan, dan untuk mendeteksi dosa dibalik segala samarannya. Tuhan 
telah mengaruniakan mata bagi jemaat-Nya, yang Ia mintakan agar dilumasi dengan hikmat, 
supaya mereka dapat melihat dengan jelas; tetapi, banyak orang yang tampaknya malah ingin 
mencopot mata itu; sebab mereka tidak mau perbuatan-perbuatan mereka terlihat jelas, dan 
jangan sampai mereka ditegur. Salep mata ilahi ini akan membawakan kejernihan dalam 
pemahaman. Kristus adalah tempat penyimpanan seluruh kasih karunia. Kata-Nya: ‘Belilah 
daripada-Ku.’” –Testimony Treasures, jilid 1, hal. 477, 478. 

UNTUK PELAJARAN PRIBADI 

“Orang-orang yang sekedar mengaku Kristen, yakni orang-orang Kristen yang duniawi, tidak 
mengenal perkara-perkara sorgawi. Mereka tidak pernah akan sampai ke gerbang Yerusalem 
Baru untuk ikut serta dalam perbuatan-perbuatan yang sampai saat ini tidak mereka minati. 
Mereka tidak melatih pikiran mereka untuk menggemari pengabdian diri dan perenungan akan 
hal-hal yang dari Tuhan dan sorga. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka dapat 
terlibat dalam pelayanan di sorga? Bagaimana mungkin mereka dapat menyukai keadaan sorga 
yang rohani, murni, dan kudus, jika hal-hal ini juga bukan kesukaan mereka ketika berada di 
bumi? Suasananya tak lain hanya kemurnian semata. Namun mereka tidak mengenal suasana 
ini sama sekali. Ketika masih berada di bumi ini, mereka mengejar pencapaian-pencapaian 
duniawi, padahal mereka mengetahui kemana mereka harus berpegang, dan apa yang 
seharusnya mereka perbuat. Kesanggupan-kesanggupan pikiran yang rendah terus menerus 
dipergunakan, dilatih, dan bertumbuh, sementara kuasa-kuasa pikiran yang lebih tinggi dan 
lebih mulia tidak dikuatkan, karena tidak dipergunakan lagi, tidak akan dapat dibangunkan 
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rohani. Perkara-perkara rohani tidak mereka 
lihat, sebab mereka hanya memandang dengan mata yang cinta akan dunia, yang tidak dapat 
melihat nilai dan kemuliaan ilahi yang melebihi hal-hal yang fana.” –Testimonies for the Church, 
jilid 2, hal. 265. 

*** 

15 
Sabat, 10 Oktober 2020 

Hulda dan Karunia Roh 

Dina berarti “dihakimi” atau “penghakiman.” 

“Percayalah kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah kepada nabi-
nabi-Nya, dan kamu akan berhasil!” 2 Tawarikh 20:20, bagian akhir. 

“Yosia mengutus utusan untuk pergi kepada nabiah, orang yang paling tertinggi dan paling 
dihormati.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 3, hal. 1133. 



MINGGU 
SEORANG NABI DAN SEORANG PENDIDIK 

1. Siapakah nama istri Salum, dan apa tanggung jawab yang dimiliki istrinya ini? 
Mengapa suatu pesan dikirimkan kepadanya untuk meminta petunjuk tentang masa 
depan Yehuda? 

2 Raja-Raja 22:13, 14 "Pergilah, mintalah petunjuk TUHAN bagiku, bagi rakyat dan bagi 
seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka 
TUHAN yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan 
perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." 14Maka pergilah 
imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan dan Asaya kepada nabiah Hulda, isteri seorang yang 
mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas; nabiah itu tinggal di Yerusalem, 
di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya.  

“Pada masa itu, nabiah Hulda tinggal di Yerusalem, di dekat kaabah. Pikiran Raja, yang dipenuhi 
firasat kecemasan, berpaling padanya, dan memutuskan untuk memintakan petunjuk Tuhan 
melalui jurukabar pilihan ini, agar ia dapat belajar, sedapat-dapatnya, sekuat tenaganya, untuk 
meluputkan Yehuda yang telah bersalah, yang kini sedang di ambang kebinasaan. 

“Kegawatan keadaan dan rasa hormatnya pada nabiah telah menuntunnya untuk memilih 
nabiah ini sebagai jurukabar bagi dirinya yang adalah orang tertinggi di kerajaan itu.” –
Daughters of God, hal. 44. 

SENIN 
2. Profesi lainnya apakah yang tampaknya dilakoni oleh nabiah ini, sebagaimana halnya 

nabi Elisa? Jabatan apakah yang Hulda miliki di dalam jemaat? 

2 Tawarikh 34:22 Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada nabiah 
Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokhat bin Hasra, 
penunggu pakaian-pakaian; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka 
berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. 

2 Raja-Raja 4:38 Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika 
pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya: "Taruhlah 
kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." 

Efesus 4:11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-
pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 

“Persediaan lebih lanjut telah dibuat untuk memberi petunjuk kepada orang-orang muda, 
melalui pendirian ‘sekolah para nabi.’ Jika seorang muda memiliki semangat untuk 
memperoleh pengetahuan yang lebih baik dari Alkitab, untuk menyelidiki lebih mendalam 
tentang misteri-misteri ataupun rahasia kerajaan Allah, dan untuk mencari hikmat yang dari 
atas, maka ia akan dapat menjadi pengajar di Israel, sekolah ini telah dibuka baginya.” –
Fundamentals of Christian Education, hal. 96. 

SELASA 
ROH NUBUAT 

3. Apakah janji Tuhan terhadap umat-Nya sepanjang era Kekristenan? Apa yang akan 
terjadi dengan gereja yang tanpa karunia roh? 

Yoel 2:28 "Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 
semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu 
yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 



Wahyu 12:17; 19:10, bagian akhir Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi 
memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian 
Yesus.... 19:10Sembahlah Allah! Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat." 

Amsal 29:18 Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang 
berpegang pada hukum. 

“Melalui Roh Kudus-Nya, suara Allah terus menerus datang pada kita dalam bentuk amaran dan 
petunjuk, untuk meneguhkan iman orang percaya pada Roh nubuat. Ulangilah kali firman itu 
telah datang, Tulislah hal-hal yang telah Aku berikan kepadamu untuk meneguhkan iman umat-
Ku di dalam posisi yang telah mereka ambil. Waktu dan pencobaan yang berlalu tidak 
menjadikan sia-sia petunjuk yang telah diberikan itu, tetapi, melalui tahun-tahun penderitaan 
dan pengorbanan diri itu, dibangunlah kebenaran dari kesaksian yang diberikan itu. petunjuk 
yang telah diberikan di masa permulaan pekabaran itu harus dipegang sebagai petunjuk yang 
aman untuk diikuti pada masa penutupannya saat ini. Barangsiapa yang tidak memperdulikan 
terang dan petunjuk ini jangan berharap dapat lolos dari jerat yang dengan jelas telah 
dijelaskan akan menyebabkan para penolak terang itu tersandung dan jatuh, dan terperangkap, 
dan tertawan. Jika kita mempelajari baik-baik Ibrani pasal dua, maka kita akan belajar betapa 
pentingnya untuk berpegang teguh pada tiap-tiap prinsip kebenaran yang telah diberikan.” –
Selected Messages, buku 1, hal. 204. 

RABU 
4. Kitab nubuat apakah yang Tuhan Yesus dorong anak-anak-Nya untuk pelajari dan 

ajarkan secara terperinci? Berkat-berkat apakah yang menanti para penyelidik Kitab 
ini? 

Matius 24:15 "Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut 
firman yang disampaikan oleh nabi Daniel  —  para pembaca hendaklah memperhatikannya  —  

Wahyu 1:1, bagian pertama, 3 Inilah wahyu Yesus Kristus, .... 3Berbahagialah ia yang membacakan 
dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis 
di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.  

Matius 10:41 Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, 
dan barangsiapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang 
benar. 

“Kitab Wahyu, dalam keterkaitannya dengan Kitab Daniel, perlu dipelajari secara khusus. 
Kiranya tiap-tiap guru yang takut akan Tuhan dapat merenungkan betapa sangat pentingnya 
untuk memahami dan untuk menyajikan dengan jelas tentang Injil bahwa Juruselamat kita 
telah datang dalam rupa manusia, sebagaimana yang telah disampaikan kepada Yohanes, 
hamba-Nya: ‘Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepada-Nya, supaya 
ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi.’ Wahyu 1:1. Jangan 
seorangpun menjadi kecewa dalam mempelajari Kitab Wahyu ini, oleh karena lambang-
lambangnya yang tampaknya bersifat rahasia. ‘Tetapi apabila di antara kamu ada yang 
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,  —  yang memberikan kepada 
semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.’ Yakobus 1:5” –
Education, hal. 191. 

“Kitab Wahyu membukakan suatu perintah yang penuh kuasa kepada kita agar kita memahami 
perintah-perintah yang tercantum di dalamnya. ‘Berbahagialah ia yang membacakan dan 
mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini,’ kata Tuhan, ‘dan yang menuruti apa yang 
ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.’ (Wahyu 1:3). Jika sebagai satu umat 
kita dapat memahami bagi diri kita tentang apa arti pernyataan yang tertulis di dalam kitab ini, 
maka akan terlihat adanya suatu kebangunan rohani yang besar di antara kita. Meskipun 



mungkin kita tidak dapat memahami sepenuhnya pelajaran-pelajaran yang diajarkan di 
dalamnya, namun demikian, perintah telah diberikan, supaya kita menyelidiki dan 
mempelajarinya.” –Testimonies to Ministers and Bible Workers, hal. 113. 

JAWABAN UNTUK RAJA YOSIA  

KAMIS 
5. Nubuat mengerikan apakah yang Hulda sampaikan dari Tuhan, mengenai Yehuda? 

Mengapa? 

2 Raja-Raja 22:15-17 Perempuan itu menjawab mereka: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel! 
Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepada-Ku! 16Beginilah firman TUHAN: 
Sesungguhnya Aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, 
yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh raja Yehuda; 17karena mereka meninggalkan 
Aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hati-Ku dengan 
segala pekerjaan tangan mereka; sebab itu kehangatan murka-Ku akan bernyala-nyala terhadap 
tempat ini dengan tidak padam-padam. 

2 Tawarikh 34:25 karena mereka meninggalkan Aku dan membakar korban kepada allah lain 
dengan maksud menimbulkan sakit hati-Ku dengan segala pekerjaan tangan mereka; sebab itu 
nyala murka-Ku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. 

“Melalui Hulda, Tuhan mengirimkan pekabaran kepada Yosia bahwa kebinasaan Yerusalem 
tidak dapat dihindari. Bahkan meskipun umat-Nya saat itu mau merendahkan hati mereka di 
hadapan Tuhan, tetap mereka tidak dapat terluput dari penghukuman mereka. Telah lama, 
perasaan mereka mati oleh karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dan jika 
penghukuman tidak menimpa mereka, maka mereka tetap akan kembali melakukan lagi 
perbuatan dosa yang sama.”–Daughters of God, hal. 44. 

JUM’AT 
6. Janji apakah yang Tuhan buat untuk Raja Yosia melalui Hulda, nabiah-Nya? Demikian 

juga, apakah yang umat Tuhan perlukan sekarang ini? 

2 Tawarikh 34:26-28 Tetapi kepada raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta 
petunjuk TUHAN, harus kamu katakan demikian: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: 
Mengenai perkataan yang telah kaudengar itu, 27oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau 
merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat 
ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapan-Ku, 
mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapan-Ku, Akupun telah mendengarnya, 
demikianlah firman TUHAN, 28maka sesungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada 
nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu 
tidak akan melihat segala malapetaka yang akan Kudatangkan atas tempat ini dan atas 
penduduknya." Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. 

Mikha 6:8 "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang 
dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah 
hati di hadapan Allahmu?" 

SABAT 
MENGAJAR NUBUAT-NUBUAT 

7. Seperti Hulda, siapa lagi yang dianggap sebagai seorang Nabi? Sebagai pengikut-
pengikut Nabi dari Galilea, pekerjaan apakah yang sedang menanti gereja Tuhan 
sekarang ini? 



Lukas 7:16 Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata: "Seorang 
nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita," dan "Allah telah melawat umat-Nya." 

Matius 21:11 Dan orang banyak itu menyahut: "Inilah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." 

Wahyu 10:11 Maka ia berkata kepadaku: "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa 
dan kaum dan bahasa dan raja." 

1 Korintus 14:24, 25 Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau 
orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua; 25segala rahasia yang 
terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan 
mengaku: "Sungguh, Allah ada di tengah-tengah kamu." 

“Banyak dari antara orang-orang yang berpendidikan, dan yang berpengaruh, telah datang 
untuk mendengar Nabi dari Galilea. Beberapa dari antara orang-orang ini memandang dengan 
rasa penasaran terhadap orang banyak yang berkerumun mengelilingi Kristus ketika Ia 
mengajar di tepi laut itu. Dalam kerumunan orang banyak ini, semua golongan dalam 
masyarakat terwakili. Ada yang miskin, ada yang buta huruf, pengemis yang berpakaian 
compang-camping, perampok yang memiliki tanda kesalahan di wajahnya, orang cacat, 
pemabuk, pedagang, pencari kesenangan, pejabat tinggi dan orang rendahan, orang kaya dan 
orang miskin, semuanya berkerumun, berdesak-desakan, berebut tempat untuk berdiri dan 
mendengar perkataan Kristus.” –Christ’s Object Lessons, hal. 95. 

UNTUK PELAJARAN TAMBAHAN 

“Dengan merenungkan tentang betapa singkatnya waktu yang tersisa, maka kita sebagai satu 
umat harus berjaga-jaga dan berdoa, dan jangan mengijinkan diri kita teralihkan sedikitpun 
dari pekerjaan khidmat persiapan peristiwa besar yang ada di hadapan kita. Oleh karena 
kelihatannya waktunya diperpanjang, banyak orang yang menjadi lalai dan ceroboh dalam 
perkataan dan perbuatan mereka. Mereka tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi dan 
tidak dapat melihat dan tidak dapat memahami belas kasihan Tuhan dalam memanjangkan 
masa percobaan mereka, supaya mereka memiliki waktu untuk membentuk tabiat mereka bagi 
masa depan, yakni kehidupan yang kekal. Tiap saat bernilai sangat mahal. Waktu telah 
dikaruniakan kepada mereka, bukan untuk dipergunakan mempelajari kenyamanan mereka 
sendiri, dan menjadi para penduduk dunia ini, melainkan untuk dipergunakan dalam pekerjaan 
mengalahkan setiap cacat di dalam tabiat mereka sendiri dan di dalam menolong orang lain, 
melalui teladan dan usaha pribadi mereka, agar dapat melihat keindahan kesucian. Tuhan 
memiliki satu umat di atas bumi ini yang di dalam iman dan pengharapan yang kudus sedang 
menapaki penggenapan nubuat yang berlangsung dengan cepat, dan yang sedang berusaha 
untuk memurnikan jiwa mereka dengan jalan menuruti kebenaran, supaya mereka jangan 
sampai didapati tanpa pakaian pesta ketika Kristus datang nanti.” –Testimonies for the Church, 
jilid 4, hal. 306. 

*** 

16 
Sabat, 17 Oktober 2020 

Ester dan Undang-Undang Hari Minggu 

Ester artinya “bintang.” 

“Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekhai di depan pelataran balai perempuan itu untuk 
mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya." Ester 2:11. 



“Kepada tiap rumah tangga, dan tiap sekolah, tiap orang tua, guru, dan anak, yang telah 
menerima terang Injil, dimasa krisis sekarang ini, datanglah pertanyaan sebagaimana yang 
ditujukan kepada Ester pada saat Krisis di dalam sejarah bangsa Israel, ‘Siapa tahu, mungkin 
justru untuk saat yang seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu?’ Ester 4:14.” –
Education, hal. 262. 

MINGGU 
DIADOPSI SEBAGAI ANAK DAN KEMUDIAN MENJADI RATU 

1. Apakah hubungan yang ada antara Ester dengan Mordekhai? Dengan cara yang sama, 
apakah yang Allah perbuat dalam menerima Kristus sebagai Juruselamat dan Wakil 
manusia? 

Ester 2:5-7 Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi, yang bernama 
Mordekhai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin 6 yang diangkut dari Yerusalem sebagai 
salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam 
pembuangan oleh raja Nebukadnezar, raja Babel. 7Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, 
anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi; gadis itu elok perawakannya dan 
cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai. 

Roma 8:15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut 
lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang mengadopsi kamu menjadi anak Allah. Oleh Roh itu 
kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!" 

Galatia 4:4, 5 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari 
seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 5Ia diutus untuk menebus mereka, yang 
takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima (diadopsi) menjadi anak. 

“Mordekhai adalah kerabat dekatnya.” –The Desire of Ages, hal. 46. 

“Banyak dari orang-orang kafir yang bertobat ini ingin sekali menyatukan diri mereka sendiri 
sepenuhnya dengan orang Israel, dan bersama mereka pulang ke Yudea. Tidak ada dari mereka 
yang berkata, ‘Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya’ (Yesaya 56:3); 
karena Firman Allah melalui nabi-Nya itu kepada mereka yang mau menyerahkan diri mereka 
kepada-Nya dan memelihara hukum-Nya, adalah mereka yang mulai dari saat itu akan 
digolongkan menjadi orang Israel rohani--yaitu gereja-Nya di atas bumi.” –Prophets and Kings, 
hal. 371. 

SENIN 
2. Persiapan apakah yang Ester tuntaskan sebelum kontes kecantikan itu? Dengan cara 

yang sama, apakah yang perlu kita lakukan sebelum tiba pesta perkawinan Anak 
Domba? 

Ester 2:12, 13 Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap raja 
Ahasyweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama dua 
belas bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian: enam bulan 
untuk memakai minyak mur dan enam bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain 
wangi-wangian perempuan. 13Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang 
dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam 
istana raja. 

Wahyu 19:7, 8 Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari 
perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. 8Dan kepadanya 
dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih!" 
(Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.) 



“Peristiwa-peristiwa yang berlangsung dengan cepat – yakni tampilnya Ester ke hadapan raja, 
keberkenanan raja yang ditunjukkan kepadanya, pesta perjamuan raja… – semua ini adalah 
bagian dari satu kisah yang sudah terkenal. Dengan cara yang mengagumkan, Tuhan menempa 
umat-Nya yang bertobat.” –Daughters of God, hal. 47. 

SELASA 
3. Setelah raja Ahasyweros tertarik dengan Ester, kedudukan di Kekaisaran Persia 

apakah yang ia berikan kepada Ester? Demikian juga, kedudukan apakah yang akan 
dikaruniakan bagi barangsiapa yang diselamatkan dalam kerajaan kasih karunia dan 
kemuliaan sorga?  

Ester 2:17 Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih dari pada semua perempuan lain, dan ia 
beroleh sayang dan kasih baginda lebih dari pada semua anak dara lain, sehingga baginda 
mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. 

2 Korintus 11:2 Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah 
mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci 
kepada Kristus. 

Wahyu 20:6 Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama 
itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-
imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, 
seribu tahun lamanya. 

“Tuhan telah melihat akan adanya keadaan yang menyusahkan yang akan terjadi kemudian 
pada masa pemerintahan Ahasyweros yang dikisahkan dalam kitab Ester.” –Prophets ang Kings, 
hal. 598. 

RABU 
HUKUMAN MATI KARENA KEBENARAN 

4. Siapakah pejabat Persia yang jahat yang mengancam kehidupan Ester dan semua 
orang Yahudi yang ada di wilayah Kerajaan Persia? Apakah pengajuannya kepada 
Raja Ahasyweros? 

Ester 3:1, 2, 8, 9 Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata, orang Agag, 
dikaruniailah kebesaran oleh raja Ahasyweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya 
ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. 2Dan semua pegawai raja yang 
di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan 
raja tentang dia, tetapi Mordekhai tidak berlutut dan tidak sujud.... 8Maka sembah Haman kepada 
raja Ahasyweros: "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-
bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum 
segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja 
membiarkan mereka leluasa. 9Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat 
titah untuk membinasakan mereka; maka hamba akan menimbang perak sepuluh ribu talenta 
dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka 
memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." 

“Melalui Haman, orang Agag, yakni seorang yang jahat yang berkedudukan tinggi di wilayah 
Media-Persia, Setan bekerja untuk menggagalkan maksud-maksud Allah. Haman memelihara 
rasa kebensian yang pahit terhadap Mordekhai, seorang Yahudi. Mordekhai tidak 
membahayakan Haman, hanya saja, ia tidak mau menunjukkan rasa hormat dengan 
menyembahnya…. 

“Diperdaya dengan pernyataan palsu Haman, raja Ahasyweros dipaksa untuk menerbitkan 
suatu dekrit yang mengijinkan pemusnahan seluruh rakyat Yahudi ‘yang hidup tercerai-berai 



dan terasingdi dalam seluruh daerah kerajaan’ (Ester 3:8) di wilayah Kerajaan Media-Persia.” 
–Daughters of God, hal. 46. 

KAMIS 
5. Hukum apakah yang umat Tuhan saat ini taati, yang menjadikan mereka satu umat 

yang berbeda dan unik? Apakah yang bangsa Yahudi, Mordhekai, dan Ester perbuat 
ketika menghadapi bahaya yang sedang mendekati mereka itu? 

Ibrani 4:9 Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. 

Yehezkiel 20:12  Hari-hari Sabat-Ku juga Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di 
antara Aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan 
mereka. 

Ester 4:14-16  Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan 
timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu 
akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan 
sebagai ratu." 15Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai: 16"Pergilah, 
kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; 
janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. 
Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk 
menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, 
biarlah aku mati." 

“Krisis yang Ester hadapi menuntut adanya tindakan yang tepat dan segera; tetapi, baik dirinya 
maupun Mordhekai menyadari bahwa kecuali jika Tuhan berkenan bekerja dengan penuh 
kuasa demi mereka, maka usaha-usaha mereka akan sia-sia semata. Maka Ester pun mengambil 
waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, yang adalah sumber kekuatannya... 

“Melalui Ratu Ester, Tuhan pun melaksanakan suatu kelepasan yang penuh kuasa bagi umat-
Nya. Diwaktu ketika kelihatannya tidak ada kuasa yang dapat menyelamatkan mereka itulah, 
maka Ester dan para perempuan yang bersama-sama dengan dia, melalui puasa dan doa, dan 
tindakan mereka yang bersegera, akhirnya dapat mengakhiri persoalan yang dihadapi, dan 
membawakan keselamatan bagi bangsa mereka.” –Daughters of God, hal. 46, 45. 

JUM’AT 
6. Ketika undang-undang yang baru telah dimeteraikan oleh Raja Ahasyweros, 

kemanakah itu dikirimkan? Sampai berapa jauhkah undang-undang Hari Minggu 
akan diberlakukan? 

Ester 3:12-15 Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ketiga belas dipanggillah para 
panitera raja, lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada 
wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar 
bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut 
bahasanya; surat itu ditulis atas nama raja Ahasyweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. 
13Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah 
kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi dari pada yang 
muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari 
juga, pada tanggal tiga belas bulan yang kedua belas  —  yakni bulan Adar  — , dan supaya 
dirampas harta milik mereka. 14Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, 
lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. 15Maka 
dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu, atas titah raja, dan undang-
undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-
minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. 



Wahyu 13:12, 16 Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan 
matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, 
yang luka parahnya telah sembuh.... 16Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil 
atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau 
pada dahinya, 

“Dekrit yang akan dikeluarkan melawan umat Tuhan akan seupa dengan yang telah diterbitkan 
oleh Ahasyweros melawan bangsa Yahudi di zaman Ester.... Dunia protestan saat ini sedang 
melihat sekelompok kecil orang yang memelihara Sabat bagai seorang Mordekhai di pintu 
gerbang. Tabiatnya dan perilakunya, yang mengungkapkan kepatuhannya pada hukum Tuhan, 
adalah teguran yang terus menerus bagi orang-orang yang telah mengesampingkan rasa takut 
akan Tuhan dan yang sedang menginjak-injak hukum Sabat-Nya; pengganggu yang tidak 
diinginkan itu harus dilenyapkan. 

“Kuasa pikiran yang sama yang telah berperan melawan umat yang setia di zaman dahulu kala 
masih terus berusaha untuk membersihkan bumi ini dari orang-orang yang takut akan Tuhan 
dan yang mentaati hukum-Nya. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap kelompok 
kecil yang rendah hati, yang terus menerus menolak untuk menerima adat istiadat dan 
kebiasaan popular. Orang-orang yang berkedudukan dan berpengaruh akan bergabung dengan 
para penginjak hukum dan orang-orang jahat untuk mengadakan perencanaan melawan umat 
Tuhan. Orang-orang kaya, orang jenius, orang berpendidikan, akan bersekutu melingkupi 
mereka dengan penghinaan. Para penganiaya, baik penguasa-penguasa, pendeta-pendeta, dan 
anggota-anggota akan berkonspirasi melawan mereka. Melalui suara dan pena, melalui 
keangkuhan, ancaman, dan ejekan, mereka berupaya menumbangkan iman mereka. Melalui 
pernyataan-pernyataan palsu, dan bujukan amarah, mereka berusaha menghasut hasrat orang-
orang. Tidak memiliki satupun dari ‘demikianlah firman Tuhan’ untuk melawan para pembela 
Sabat Alkitab, mereka akan menggunakan undang-undang yang menindas untuk menutupi 
kekurangan mereka. Untuk mengamankan popularitas dan pengaruh mereka, para anggota 
legislative akan menyerah pada tuntutan pemberlakuan undang-undang Hari Minggu. Orang-
orang yang takut akan Tuhan tidak dapat menerima satupun adat yang bertentangan dengan 
perintah Sepuluh Hukum. Dalam medan pertempuran ini, tibalah konflik besar terakhir yang 
mempertentangkan kebenaran dengan kesalahan. Dan kita tidak akan ditinggalkan dalam 
keragu-raguan untuk hal ini. Saat ini, sebagaimana pada zaman Mordekhai, Tuhan akan 
mempertahankan nama baik kebenaran-Nya dan umat-Nya.” –Testimonies for the Church, jilid 
5, hal. 450. 

SABAT 
7. Meskipun ada dekrit kematian, apakah yang terjadi diantara bangsa-bangsa kafir? 

Demikian juga, apakah yang akan terjadi selama pemberlakuan Undang-Undang Hari 
Minggu ketika banyak orang belajar tentang kebenaran masa kini? 

Ester 8:17  Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan 
undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan 
perjamuan serta hari gembira; dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, 
karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. 

Wahyu 7:14; 14:12 Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata 
kepadaku: "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka 
telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.... 14:12Yang 
penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman 
kepada Yesus. 

“Pengalaman-pengalaman sukar yang menimpa umat Allah pada zaman Ester tidaklah khusus 
untuk zaman itu sendiri. Pewahyu, memandang kepada zaman-zaman yang berlangsung 



sampai kepada zaman kesudahan, telah memaklumkan, ‘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. Ada orang-orang yang hidup di bumi 
sekarang ini yang akan melihat perkataan ini digenapi. Roh yang sama yang pada segala zaman 
telah memimpin manusia untuk menganiaya gereja yang benar, akan menempuh jalan yang 
sama terhadap mereka yang mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah di masa yang 
akan datang. Bahkan sekarang persiapan-persiapan sedang dilakukan untuk pertarungan besar 
terakhir ini.” –Prophets and Kings, hal. 605.  

“Dengan cara yang ajaib, Tuhan bekerja bagi umat-Nya yang bertobat; dan suatu dekrit yang 
sebaliknya pun diterbitkan raja, mengijinkan mereka ‘untuk mempertahankan nyawanya’ 
(Ester 8:11), diedarkan dengan segera ke segala penjuru oleh para pesuruh-pesuruh cepat yang  
‘terburu-buru dan tergesa-gesa … mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu, atas titah raja.’ 
‘Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-
undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan 
serta hari gembira; dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka 
ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi.’ Ester 8:14, 17.” –Daughters of God, hal. 47. 

PELAJARAN TAMBAHAN TENTANG KESELAMATAN 

“Saya sangat tergugah sementara mendengarkan perkataan yang menyatakan, ‘aku akan masuk 
menghadap raja,… kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.’ Ester 4:16. Dalam perkataannya 
itu, sang pembicara menujukannya pada orang-orang yang sedang terombang-ambing antara 
pengharapan dan ketakutan, yang sedang merindukan untuk diselamatkan dari dosa-dosa 
mereka dan menerima kasih Kristus yang mengampuni itu, namun tertahan dalam keragu-
raguan dan terbelenggu ketidakberanian dan ketakutan akan kegagalan. Ia menasihati agar 
mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, dan bergantung pada belas kasihan-Nya 
tanpa menunda-nunda lagi. Maka mereka akan mendapati seorang Juruselamat yang penuh 
belas kasihan senantiasa sedia untuk mengulurkan tongkat belas kasihan, sebagaimana yang 
Ahasyweros ulurkan kepada Ester, sebagai tanda keberkenanannya. Yang diharapkan dari 
orang berdosa, yang gemetar di hadapan hadirat Tuhan-nya, ialah untuk mengulurkan tangan 
iman dan menyentuh tongkat kasih karunia-Nya itu. Jamahan itu akan menjaminkan 
pengampunan dan damai sejahtera. 

“Orang-orang yang menunggu-nunggu diri mereka lebih layak bagi perkenanan ilahi sebelum 
mereka datang untuk memohon janji-janji Tuhan, sedang berbuat kesalahan yang fatal. Hanya 
Yesus saja yang dapat membersihkan mereka dari dosa; hanya Ia yang dapat mengampuni 
pelanggaran-pelanggaran kita. Ia telah mengikrarkan Diri-Nya Sendiri untuk mendengarkan 
permohonan mereka dan menjawab doa orang-orang yang datang kepada-Nya dalam iman. 
Banyak orang yang memiliki pandangan yang tidak jelas bahwa mereka harus berbuat 
beberapa usaha yang ajaib supaya mereka dapat memperoleh keberkenanan Tuhan. Tetapi, 
segala usaha yang bergantung pada diri sendiri adalah sia-sia. Hanya dengan 
menghubungkannya kepada Yesus melalui iman saja maka orang berdosa akan menjadi anak-
anak Allah yang berpengharapan dan beriman. 

“Perkataan ini menentramkan saya, dan memberikan kepada saya suatu pemandangan tentang 
apa yang harus saya perbuat agar saya dapat diselamatkan.” –Life Sketches of Ellen G. White, hal. 
23. 

*** 
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Perawan Maria dan Pentakosta 

Maria berarti “kuat, dan bersemangat.” 

“Kata Maria: Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu 
itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.” Lukas 1:38 

“Miryam telah memimpin perempuan-perempuan Israel dalam pujian dan tarian di pesisir Laut 
Merah. Dalam kasih sayang umat dan kehormatan Sorga, ia berdiri pada posisi yang kedua 
setelah Musa dan Harun.” –Daughters of God, hal. 53. 

MINGGU 
DIBERKATILAH IA YANG DISALAH-TUDUHKAN 

1. Bagaimanakah perawan Maria digambarkan oleh nabi Yesaya? Bagaimanakah Maria 
akan dianggap oleh orang-orang Kristen dan Muslim di era Kekristenan? 

Yesaya 7:14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: 
Sesungguhnya, seorang perempuan perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang 
anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel. 

Lukas 1:48  sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari 
sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia (diberkati). 

“Sebelum kelahiran-Nya [Yesus], malaikat berkata kepada Maria, ‘Ia akan menjadi besar dan 
akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 
takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai 
selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.’ Lukas 1:32, 33. Kata-kata ini 
direnung-renungkan oleh Maria di dalam hatinya; namun demikian, meskipun ia percaya 
bahwa anaknya akan menjadi Mesias bagi bangsa Israel, namun ia tidak dapat memahami misi-
Nya.” –The Truth about Angels, hal. 157. 

“Abad-abad yang berlalu menyaksikan suatu pertumbuhan yang terus menerus akan kesalahan 
dalam ajaran-ajaran yang berasal dari Roma. Bahkan sebelum berdirinya kepausan, ajaran-
ajaran dari para filsuf kafir telah mendapatkan perhatian orang-orang dan membawakan 
pengaruh ke dalam jemaat. Banyak orang yang mengaku sudah bertobat namun kenyataannya 
masih bergantung pada keyakinan-keyakinan filosofi kafir mereka, dan bukan hanya terus 
mempelajarinya sendiri, namun memaksakannya kepada orang-orang lain, sebagai sarana 
untuk memperluas pengaruh mereka di antara orang-orang kafir. Kesalahan-kesalahan serius 
telah diperkenalkan masuk ke dalam iman orang-orang Kristen. Yang paling menonjol dari 
antara semua ini ialah kepercayaan akan sifat kebakaan manusia dan keadaan sadarnya dalam 
kematian. Ajaran ini menjadi dasar atas ajaran Roma tentang orang-orang suci atau para santo 
dan penghormatan pada Perawan Maria.” –The Great Controversy, hal. 58. 

SENIN 
2. Maria adalah seorang remaja, yang telah bertunangan, dan tengah mengandung. 

Apakah yang Yusuf pertimbangkan untuk dilakukannya untuk menjaga Maria dari 
kecemaran dan kematian? Beberapa tahun kemudian, apakah yang Yesus katakan 
tentang keadaan yang demikian? 

Ulangan 22:23, 24 Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah 
bertunangan  —  jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, 24maka 
haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan 
batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki 



itu, karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan 
yang jahat itu dari tengah-tengahmu. 

Matius 1:18, 19; 19:9 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-
Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup 
sebagai suami isteri. 19Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau 
mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-
diam... 19:9Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena 
zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah." 

“Kelahiran-Nya adalah bersifat supernatural, tetapi oleh bangsa-Nya sendiri, yang telah 
dibutakan dari hal-hal rohani, hal itu dianggap sebagai suatu noda dan cela. Tidak ada setitik 
pun derita kepahitan yang tidak Ia rasakan, tidak satupun bagian dari kutuk kita yang tidak Ia 
tanggung, agar Ia dapat membawa banyak anak manusia, laki-laki dan perempuan, kembali 
kepada Tuhan.” –Selected Messages, buku 1, hal. 253. 

SELASA 
3. Menurut tradisi dan ilmu silsilah, keturunan siapakah Maria itu? Oleh sebab itu, 

sebagai manusia, pada apakah ia takluk? 

Lukas 3:23, 32, 34 Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun 
dan menurut anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf, anak Eli,... 32anak Isai, anak Obed, anak Boas, 
anak Salmon, anak Nahason,... 34anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, 

Roma 7:5 Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa, yang dirangsang 
oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. 

“Kehidupan Kristus ditandai dengan rasa hormat, pengabdian dan kasih kepada ibunya. Ia 
seringkali memprotes-Nya, dan berusaha agar Ia mengakui keinginan-keinginan saudara-
saudara-Nya. Saudara-saudara-Nya tidak dapat membujuk-Nya untuk merubah kebiasaan-
kebiasaan hidup-Nya dalam memikir-mikirkan tentang pekerjaan Allah, dalam menunjukkan 
simpati, dan kelemahlembutan kepada orang-orang yang miskin, yang menderita, dan yang 
malang, dan dalam upaya untuk meringankan penderitaan baik umat manusia, maupun hewan-
hewan yang kelu. Bilamana para imam dan pemimpin-pemimpin datang kepada Maria untuk 
membujuknya memaksa Yesus mengikuti upacara-upacara dan tradisi-tradisi mereka, ia pun 
merasa sangat susah. Namun demikian, damai sejahtera dan iman menenangkan kesusahan 
hatinya ketika Anak-nya menyampaikan kepadanya pernyataan-pernyataan yang jelas dari 
Alkitab yang mendukung perbuatan-perbuatan-Nya.” –Daughters of God, hal. 53. 

RABU 
ANAK MARIA DAN ANAK ALLAH 

4. Siapakah anak Maria? Dimanakah Anak-nya itu dididik? 

Lukas 1:35; 2:51, 52 Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa 
Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan 
disebut kudus, Anak Allah.... 2:51Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret; dan Ia tetap 
hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52Dan 
Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi 
oleh Allah dan manusia. 

“Kanak-kanak Yesus tidak menerima pendidikan di sekolah-sekolah sinagog. Ibu-Nya adalah 
guru manusia pertama-Nya. Dari bibirnya dan dari gulungan kitab para nabi, Ia belajar perkara-
perkara sorgawi. Firman yang Ia sendiri sampaikan kepada Musa untuk bangsa Israel, kini Ia 
pelajari sambal bersandar di lutut ibu-Nya. Sementara Ia bertumbuh dari kanak-kanak menjadi 



remaja, Ia tidak mencari sekolah-sekolah para rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan dari 
sumber-sumber yang demikian; sebab Allah-lah Guru-Nya.” –Daughters of God, hal. 50. 

“Semua keheran-heranan menyaksikan pengetahuan-Nya akan hukum dan nubuatan-
nubuatan; dan pertanyaan pun timbullah di antara satu dengan yang lain, ‘Bagaimanakah orang 
ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?’ (Yohanes 7:15). Tidak seorang pun 
dianggap sanggup menjadi guru agama, kecuali ia telah belajar di sekolah rabbi-rabbi, dan baik 
Yesus mau pun Yohanes telah dianggap sebagai tidak berpengetahuan sebab mereka tidak 
mendapat pendidikan ini. Mereka yang mendengarnya tercengang-cengang karena 
pengetahuan mereka akan Kitab Suci, ‘tanpa belajar.’ Pengetahuan dari manusia memang tidak 
mereka miliki, tetapi Allah yang di surga adalah guru mereka, dan daripada-Nyalah mereka 
mendapat hikmat yang tertinggi itu.” –The Desire of Ages, hal. 453. 

KAMIS 
5. Apakah yang Maria katakan tentang Anak tunggal-nya? Sebagaimana teladan Maria, 

hukum apakah yang kita semua harus turuti? 

Yohanes 2:5 Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang dikatakan kepadamu, 
buatlah itu!" 

Lukas 1:46; 23:55, 56 Lalu kata Maria: "Jiwaku memuliakan Tuhan,... 23:55Dan perempuan-
perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka melihat 
kubur itu dan bagaimana mayat-Nya dibaringkan. 56Dan setelah pulang, mereka menyediakan 
rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum, 

“Ketika para tamu berhimpun, banyak yang nampaknya asyik memikirkan pokok-pokok 
pembicaraan yang sangat menarik hati. Kegembiraan yang tertahankan meliputi seluruh 
himpunan itu. Rombongan-rombongan kecil berbicara satu sama lain dengan nada gembira 
tetapi tenang, dan pandangan takjub dialihkan kepada Putera Maria itu. Ketika Maria telah 
mendengar kesaksian murid-murid itu tentang Yesus, hatinya pun digembirakan dengan 
kepastian bahwa segala harapannya yang telah lama ditaruhnya dalam hatinya ternyata tidak 
sia-sia. Namun sudah tentu ia lebih dari manusia, jika benar-benar mampu untuk tidak 
mencampurkan sukacitanya yang suci itu dengan secercah kebanggaan alami seorang ibu. 
Ketika melihat pandangan orang banyak ditujukan kepada Yesus, ia sangat mengingini agar Ia 
membuktikan kepada himpunan itu bahwa sesungguhnya Ialah Yang Dihormati Allah itu. Ia 
mengharapkan supaya kiranya ada kesempatan bagi Dia untuk mengadakan suatu mujizat di 
hadapan mereka.” –Daughters of God, hal. 54; The Desire of Ages, hal. 145. 

“Menurut adat istiadat pada zaman itu pesta nikah berlangsung beberapa hari lamanya. Pada 
kesempatan ini, sebelum pesta itu berakhir, diketahui bahwa persediaan air anggur sudah 
habis. Hal ini menimbulkan kebingungan dan penyesalan yang amat sangat. Tidaklah biasa 
untuk tidak menghidangkan air anggur pada pesta, dan tiadanya air anggur akan seolah-olah 
menunjukkan kurang kesediaannya menerima tamu. Selaku seorang anggota kaum keluarga 
dari yang bersangkutan itu, Maria telah menolong dalam urusan pesta itu, dan sekarang 
berbicaralah ia kepada Yesus, katanya, ‘Mereka kehabisan anggur.’ (Yohanes 2:3). Perkataan ini 
merupakan suatu anjuran supaya Ia kiranya mencukupkan keperluan mereka itu. Tetapi Yesus 
menyahut, ‘Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba.’ (Yohanes 2:4). 

“Dengan tidak merasa tersinggung sama sekali oleh ucapan Yesus itu, Maria berkata kepada 
orang-orang yang melayani di meja, ‘Apa saja yang dikatakan-Nya kepadamu, buatlah itu!’ 
(Yohanes 2:5). Demikianlah dilakukannya apa yang dapat dikerjakannya untuk menyediakan 
jalan bagi pekerjaan Kristus.” –Daughters of God, hal. 55; The Desire of Ages, hal. 145, 148. 

JUM’AT 
HUJAN AWAL DAN HUJAN AKHIR 



6. Peristiwa besar apakah yang dinubuatkan Simeon yang mengubahkan kehidupan 
Maria, dan yang memeliharanya di akhir-akhir hayatnya? Pada hari Pentakosta, 
dimanakah Maria? 

Lukas 2:34, 35 Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: 
"Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di 
Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan 35—  dan suatu pedang 
akan menembus jiwamu sendiri  — , supaya menjadi nyata (terbuka) pikiran hati banyak orang." 

Yohanes 19:25-27 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri 
Klopas dan Maria Magdalena. 26Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di 
sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu!" 27Kemudian kata-Nya kepada 
murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 

Kisah 1:13, 14 Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka 
menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, 
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. 
14Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan 
serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.  

“[Sejak semula] Maria memandang ke depan pada pemerintahan Mesias di takhta Daud, namun 
ia tidak melihat adanya baptisan penderitaan yang harus dimenangkan. Melalui Simeon [pada 
saat penyerahan Kristus sebagai seorang bayi di kaabah] dinyatakan bahwa Mesias tidak akan 
akan terhalang di dunia ini. Di dalam Firman yang dinyatakan kepada Maria, ‘dan suatu pedang 
akan menembus jiwamu sendiri juga,’ (Lukas 2:35), dengan belas kasihan-Nya yang lembut, 
Tuhan memberikan kepada ibu Yesus suatu isyarat kesedihan yang telah mulai ditanggungnya 
demi Dia.” –Daughters of God, hal. 50. 

“Di atas salib Kalvari, Ia hendak meringankan kesedihan ibu-Nya. Kini Ia sedang 
memikirkannya. Maria harus menyaksikan penderitaan terakhir-Nya, dan Yesus rindu agar ibu-
Nya itu memahami misi-Nya, dan agar ibu-Nya dapat dikuatkan untuk bertahan, ketika pedang 
itu menembusi jiwanya. Sebagaimana Yesus terpisah darinya, dan tiga hari dihabiskan dalam 
kesedihan mencari-Nya, demikian pula yang dipersembahkan karena dosa dunia, akan ada tiga 
hari lagi ibu-Nya itu kehilangan Dia. Dan ketika Ia bangkit keluar dari kubur, kesedihannya 
sekali lagi akan berganti dengan sukacita. Akan tetapi, betapa akan lebih baiknya ia menahan 
kesedihan kematian-Nya jika saja ia telah memahami Alkitab, yang Yesus sedang usahakan 
untuk dipahaminya!” –Daughters of God, hal. 52. 

SABAT 
7. Apakah yang Maria terima bersama-sama dengan 120 orang lainnya yang berkumpul 

di ruang atas pada hari Pentakosta? Apakah yang perlu kita perbuat agar dapat 
menjadi seperti Maria dan menerima pencurahan Roh Kudus yang kedua kali – yakni 
Roh hujan akhir? 

Kisah 1:8; 2:4 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan 
kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung 
bumi.... 2:4Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam 
bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 

Lukas 8:20, 21 Orang memberitahukan kepada-Nya: "Ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu ada di 
luar dan ingin bertemu dengan Engkau." 21Tetapi Ia menjawab mereka: "Ibu-Ku dan saudara-
saudara-Ku ialah mereka, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." 

“Murid-murid berkumpul di ruang atas, bersatu dalam permohonan, bersama-sama dengan 
perempuan-perempuan beriman, bersama Maria ibu Yesus, dan saudara-saudara-Nya. 



Saudara-saudara-Nya ini, yang tadinya tidak percaya, kini telah sepenuhnya membangun iman 
mereka melalui pemandangan yang mereka saksikan dalam penyaliban dan kebangkitan dan 
kenaikan Tuhan. Jumlah orang yang berkumpul saat itu kira-kira berjumlah seratus dua puluh 
orang.” –The Story of Redemption, hal. 241. 

*** 

Bacalah Laporan Misionaris dari Rwanda 

18 
Sabat, 31 Oktober 2020 

Herodias dan Babel Rohani 

Herodias diambil dari akar kata Herodes, yang artinya ialah “bangkit dari seorang pahlawan.” 

“Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, 
tetapi tidak dapat.” Markus 6:19 

“Kepala Yohanes Pembaptis dibawa ke hadapan Herodias, yang menerimanya dengan 
kepuasan iblisnya. Ia bangga telah berhasil membalaskan dendamnya, dan menyanjung dirinya 
bahwa hati Nurani Herodes tidak akan terganggu lagi. Namun demikian, tidak ada kebahagiaan 
yang datang dari perbuatan dosanya itu. Namanya menjadi buruk dan dibenci, sementara 
Herodes kian menderita oleh rasa penyesalan yang melebihi dari semasih ia menerima amaran 
nabi itu. Pengaruh ajaran Yohanes tidak dapat didiamkan; melainkan telah meluas sampai pada 
generasi di penutupan zaman.” –The Desire of Ages, hal. 222. 

MINGGU 
SEORANG PEREMPUAN YANG JAHAT, PEZINAH, DAN PEMBUNUH 

1. Siapakah Herodias? Siapa yang telah dipengaruhinya? 

Matius 14:3 Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya 
dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus saudaranya. 

Markus 6:17 Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan 
membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus saudaranya, 
karena Herodes telah mengambilnya sebagai isteri. 

“Beberapa tahun sebelumnya, Herodes telah mendengarkan ajaran Yohanes Pembaptis. Ia telah 
sangat terkesan, tetapi belum juga meninggalkan kehidupannya yang tidak bertarak dan 
berdosa itu. Demikianlah hatinya bertambah keras, dan akhirnya ketika sedang mabuk, ia 
memerintahkan supaya Yohanes disembelih, untuk menyenangkan hati Herodias yang jahat.” 
–The Story of Jesus, hal. 130. 

SENIN 
2. Sebagaimana orang-orang dahulu menganiaya Elia, siapakah yang Herodias benci dan 

aniaya? Terhadap dosa apakah ia dan anaknya bersalah?   

Markus 6:18, 19, 22, 24, 28 Karena Yohanes pernah menegor Herodes: "Tidak halal engkau 
mengambil isteri saudaramu!" 19Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan 
bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat,... 22Pada waktu itu anak perempuan 
Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata 
kepada gadis itu: "Minta dari padaku apa saja yang kauingini, maka akan kuberikan kepadamu!," 
... 24Anak itu pergi dan menanyakan ibunya: "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya: "Kepala 



Yohanes Pembaptis!"... 28Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada 
gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. 

“Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mula-mula mewartakan tentang kerajaan Kristus, 
dan ia pula yang mula-mula mengalami penderitaan. Dari alam padang belantara yang terbuka 
sampai kepada khalayak ramai yang bergantung pada perkataannya, kini ia tertutup dalam 
lubang gua tahanan. Ia telah menjadi seorang tawanan dalam benteng Herodes Antipas. Di 
daerah timur Yordan yang termasuk dalam kekuasaan Herodes Antipas, tempat di mana ia 
banyak bekerja. Herodes sendiri telah mendengar akan khotbah Yohanes Pembaptis. Raja yang 
jahat ini gemetar bila mendengar panggilan untuk bertobat. ‘Herodes segan akan Yohanes 
karena ia tahu, bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci ... Tetapi apabila ia 
mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga 
mendengarkan dia.’ (Markus 6:20). Yohanes dengan jujur menegur akan hubungannya yang 
jahat dengan Herodias isteri saudaranya. Seketika lamanya Herodes berusaha memutuskan 
rantai hawa nafsu yang telah mengikat dia; tetapi Herodias telah mengikat dia lebih erat dalam 
pekerjaannya dan memperoleh jalan untuk membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis- 
dengan bujukan pada Herodes untuk memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara.” –The 
Desire of Ages, hal. 214. 

“Percakapan-percakapan murahan dan sia-sia, kata-kata rayuan, lelucon yang bodoh, yang 
diucapkan untuk mengundang tawa, adalah barang dagangan Setan, dan barangsiapa yang 
memanjakan pembicaraan yang seperti ini berarti sedang memperjualbelikan barang Setan. 
Kesan-kesan diciptakan atas orang-orang yang mendengarkannya, sama seperti yang dibuat 
atas Herodes ketika anak perempuan Herodias tengah menari dihadapannya. Seluruh kegiatan 
ini dicatat di dalam kitab-kitab di sorga, dan pada hari terakhir mereka akan Nampak dalam 
terangnya yang sesungguhnya di hadapan orang-orang berdosa yang bersalah. Kemudian, 
semua orang akan melihat dengan jelas pekerjaan si iblis yang memikat dan menyesatkan, yang 
menuntun mereka jatuh ke dalam jalan ke pintu gerbang yang lebar dan luas yang terbuka 
menuju kebinasaan mereka.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, hal. 340. 

SELASA 
3. Dengan perempuan Perjanjian Lama manakah Herodias dibandingkan? Jelaskan 

bagaimana dua perempuan jahat ini serupa dengan Babel rohani. 

Wahyu 2:20; 17:4, 6 Tetapi Aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel, 
yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hamba-Ku supaya berbuat 
zinah dan makan persembahan-persembahan berhala.... 17:4Dan perempuan itu memakai kain 
ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada 
suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya.... 6Dan aku 
melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan 
ketika aku melihatnya, aku sangat heran. 

“Sebagai satu umat kita harus bangkit dan membersihkan perkemahan bangsa Israel. 
Perbuatan tidak bermoral, keintiman yang tidak sah, dan perbuatan-perbuatan yang cemar 
sedang mendatangi golongan kita secara meluas; dan bahkan pendeta-pendeta yang memiliki 
tanggung jawab pada perkara-perkara suci bersalah dalam dosa ini. Mereka mendambakan 
istri sesama mereka, dan hukum ketujuhpun dilanggarlah. Kita sedang dalam bahaya menjadi 
saudari Babel yang telah jatuh, dengan mengijinkan jemaat-jemaat kita menjadi tercemar, dan 
dipenuhi dengan roh kekejian, suatu sangkar tempat bersembunyi segala burung yang najis dan 
yang dibenci; dan, akankah kita menjadi bersih, kecuali bila kita mengadakan pergerakan yang 
menentukan untuk memulihkan kejahatan yang sedang terjadi?” –Testimonies on Sexual 
Behavior, Adultery, and Divorce, hal. 188. 



“Pria dan wanita muda yang telah diuji sebagai Orang-orang Kristen yang mempelajari Alkitab 
telah dibujuk untuk bergabung dengan pesta pora, dan mereka pun ditarik ke dalam arenanya. 
Mereka tidak memeriksa dengan penuh doa standar ilahi, dan untuk belajar tentang apa yang 
Kristus telah katakana tentang buah yang harusnya dihasilkan oleh pohon Kekristenan. Mereka 
tidak melihat bahwa hiburan-hiburan ini adalah benar-benar perjamuan Setan, yang 
dipersiapkan untuk menahan jiwa-jiwa dari menerima undangan untuk menghadiri perjamuan 
kawin Anak Domba, dan mencegah mereka untuk menerima pakaian putih tabiat, yang adalah 
kebenaran Kristus. Mereka menjadi bingung tentang apa yang benar yang seharusnya mereka 
perbuat sebagai orang-orang Kristen.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, hal. 340. 

RABU 
KOTA YANG CABUL DAN PEMBUNUH 

4. Sebagaimana Herodias mempengaruhi raja Herodes Antipas, atas siapakah Babel 
akan membawakan pengaruhnya dalam pengertian rohani? Apakah kejahatan dan 
ajaran palsu yang diajarkan oleh Babel rohani di akhir zaman ini? 

Wahyu 17:2; 18:3 Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni 
bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya.... 18:3karena semua bangsa telah minum dari 
anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan 
pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. 

“Sebagai satu umat kita harus bangkit dan membersihkan perkemahan bangsa Israel. 
Perbuatan tidak bermoral, keintiman yang tidak sah, dan perbuatan-perbuatan yang cemar 
sedang mendatangi golongan kita secara meluas; dan bahkan pendeta-pendeta yang memiliki 
tanggung jawab pada perkara-perkara suci bersalah dalam dosa ini. Mereka mendambakan 
istri sesama mereka, dan hukum ketujuhpun dilanggarlah. Kita sedang dalam bahaya menjadi 
saudari Babel yang telah jatuh, dengan mengijinkan jemaat-jemaat kita menjadi tercemar, dan 
dipenuhi dengan roh kekejian, suatu sangkar tempat bersembunyi segala burung yang najis dan 
yang dibenci; dan, akankah kita menjadi bersih, kecuali bila kita mengadakan pergerakan yang 
menentukan untuk memulihkan kejahatan yang sedang terjadi?” –Testimonies on Sexual 
Behavior, Adultery, and Divorce, hal. 188. 

KAMIS 
5. Ancaman mengerikan apakah yang akan Babel lancarkan melawan para pembaharu 

di akhir zaman? 

2 Tawarikh 33:11 Oleh sebab itu TUHAN mendatangkan kepada mereka panglima-panglima 
tentara raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai 
tembaga dan membawanya ke Babel. 

Wahyu 18:13, bagian akhir, 24; 12:17... budak dan bahkan nyawa manusia.... 24Dan di 
dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang, yang 
dibunuh di bumi.... 12:17Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi 
keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. 

“Pemandangan peristiwa yang Kristus sajikan kepada Yohanes, yang menyatakan tentang 
perintah-perintah Hukum Allah dan iman akan Yesus, harus benar-benar diberitakan kepada 
segala bangsa, suku bangsa, dan kaum. Gereja-gereja, yang dilambangkan dengan Babel, 
dinyatakan telah jatuh dari keadaan rohaniah mereka dan menjadi kuasa penganiaya melawan 
orang-orang yang memelihara perintah-perintah Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus 
Kristus. Kepada Yohanes dinyatakan bahwa kuasa yang menganiaya ini digambarkan memiliki 
tanduk-tanduk seperti seekor domba, namun berbicara seperti seekor naga (Wahyu 13:11).” –
Evangelism, hal. 197. 



JUM’AT 
6. Apa yang Yesus perbuat ketika Ia diberitahu tentang kematian Yohanes Pembaptis? 

Apa yang harus umat Allah perbuat ketika mereka diancam oleh Babel rohani? 

Matius 14:12, 13, bagian pertama; 10:23 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes 
Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka 
memberitahukannya kepada Yesus. 13Setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah Ia dari 
situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi... 10:23Apabila mereka 
menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia 
sudah datang. 

Wahyu 18:4 Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: "Keluarlah kamu, hai umat-Ku, 
keluarlah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya 
kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. 

“Sebagaimana orang-orang buangan yang tertawan itu memperhatikan pekabaran itu, "Larilah 
dari tengah-tengah Babel’ (Yeremia 51:6), dan telah dikembalikan ke Tanah Perjanjian, 
demikian juga, mereka yang takut akan Allah pada zaman ini harus memperhatikan pekabaran 
supaya keluar dari Babel rohani, dan segera mereka akan berdiri sebagai tanda kemenangan 
kasih karunia Ilahi di bumi yang dibaharui, yaitu Kanaan surgawi.” –Prophets and Kings, hal. 
715. 

“Mengenai Babilon, pada waktu dimunculkan di dalam nubuatan ini, dinyatakan bahwa, ‘Dosa-
dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala 
kejahatannya.’ (Wahyu 18:5). Ia telah memenuhi cawan kejahatannya dan kebinasaan sudah 
hampir dijatuhkan kepadanya. Tetapi masih ada umat Allah di Babilon; dan sebelum 
penghakiman-Nya dilaksanakan, orang-orang yang setia ini harus dipanggil keluar agar mereka 
‘jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya’ dan supaya mereka ‘jangan turut ditimpa 
malapetaka-malapetakanya.’ (Wahyu 18:4). Sejak pergerakan yang dilambangkan oleh 
malaikat yang turun dari langit, menerangi dunia ini dengan kemuliaannya, dan berseru dengan 
suara yang kuat, mengumumkan dosa-dosa Babilon. Sehubungan dengan pekabarannya, 
panggilan ini terdengar, ‘Keluarlah kamu, hai umat-Ku, keluarlah daripadanya.’ (Wahyu 18:4). 
Pengumuman ini, yang disatukan dengan pekabaran malaikat yang ketiga, menjadi amaran 
terakhir yang akan diberikan kepada penghuni dunia ini.” –The Great Controversy, hal. 604. 

SABAT 
7. Apakah yang Herodias maupun Babel tidak dapat binasakan? Apakah yang akan 

menjadi upah bagi orang-orang yang telah menang atas Babel rohani? 

Matius 10:28 Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi 
yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa 
membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 

Wahyu 20:6 Berbahagia (diberkatilah) dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam 
kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka 
akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja 
bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya. 

“Umat tebusan akan bertemu dan mengenali orang-orang yang perhatiannya telah mereka 
arahkan agar tertuju pada Juruselamat yang ditinggikan itu. Betapa sukacitanya percakapan 
yang mereka miliki dengan jiwa-jiwa ini! ‘Saya seorang berdosa,’ dikatakannya, ‘tanpa Tuhan, 
dan tanpa pengharapan di dunia ini, lalu datang dirimu, dan menarik perhatian saya pada 
Juruselamat yang berharga itu, sebagai satu-satunya pengharapan bagi saya. 



“Yang lainnya akan mengungkapkan rasa syukur mereka kepada orang-orang yang memberi 
makan orang-orang yang lapar, dan yang memberi pakaian pada yang telanjang. ‘Ketika 
keputusasaan memenuhi jiwa saya dalam ketidakpercayaan, Tuhan mengutus saudara kepada 
saya,’ kata mereka, ‘mengucapkan kata-kata pengharapan dan penghiburan. Engkau 
membawakan makanan bagi tubuh jasmani saya, dan engkau membukakan Firman Tuhan bagi 
saya, dan menyadarkan saya akan keperluan rohani saya. Engkau memperlakukan saya sebagai 
saudaramu. Engkau menunjukkan simpati ketika saya dalam kesedihan, dan menyembuhkan 
jiwa saya yang terkoyak dan terluka, sehingga saya pun dapat menggenggam lengan Kristus 
yang telah diulurkan untuk menyelamatkan saya. Dalam kebodohan saya, engkau mengajar 
saya dengan sabar, bahwa saya memiliki Bapa yang diam di sorga, yang peduli pada saya.” –
Welfare Ministry, hal. 317. 

*** 

LAPORAN MISIONARIS 
DARI RWANDA 

Untuk dibacakan pada Sabat, 31 Oktober 2020 

Persembahan Sekolah Sabat Istimewa  
akan dikumpulkan pada Sabat 7 November 2020 

“Semua laki-laki dan perempuan, yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala 
pekerjaan yang diperintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa untuk dilakukan  —  mereka 
itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi TUHAN.”  Keluaran 
35:29. 

Saudara dan Saudari yang terkasih di seluruh dunia: 

Terimalah salam setulus hati kami dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati 
sehingga kita dapat untuk mewarisi kehidupan kekal.  

Republik Rwanda memiliki sebutan negeri dengan ribuan bukit. Meskipun letaknya di tengah 
wilayah Afrika, namun negara ini terhitung di negara-negara Afrika Timur. Berbatasan dengan 
Republik Burundi si sebelah selatan, Republik Uganda di utara, Tanzania Serikat di sebelah 
timur, dan Republik Demokratik Kongo di baratnya, Rwanda mencakup 26,338 kilometer 
persegi (10,169 mil persegi), dan memiliki populasi kira-kira 12 juta jiwa, yang sedang 
bertumbuh pesat. 

Negara ini memiliki atraksi-atraksi turis yang menarik, termasuk Taman Nasional Gunung-
Gunung Berapi di bagian utara negara ini, dimana terdapat pegunungan gorila, Taman Nasional 
Akagera, dan Taman Nasional Hutan Nyungwe. Dalam hal ekonomi, penduduk Rwanda banyak 
yang berprofesi sebagai petani dengan sebidang tanah yang kecil-kecil, yang mempergunakan 
metode agrikultural tradisional, juga modern. Negara ini terkurung daratan, sehingga, hampir 
seluruh barang-barang yang berasal dari luar negeri berharga mahal.   

Untuk pendidikan, jumlah penduduk yang buta huruf kian berkurang oleh sebab adanya 
pendidikan dasar dan menengah di sekolah-sekolah negeri, dan pinjaman diberikan bagi 
barangsiapa yang berhasil lolos ke Universitas Rwanda. 

Negara ini memiliki empat bahasa resmi – yakni Kinyarwanda, Bahasa Inggris, Bahasa Prancis, 
dan Swahili; namun demikian, bahasa Kinyarwanda adalah bahasa ibu para penduduk Rwanda. 

Menurut Wikipedia, Kekristenan adalah agama terbesar di Rwanda. Sensus nasional teraktual 
menunjukkan pengelompokan berikut ini: Roma Katolik 43,7%; Protestan 37,7%; SDA 11,8%; 
Muslim (mayoritasnya adalah Sunni) 2%; tidak beragama 2,5%; dan Saksi Yehova 0,7%. Ada 



juga sekelompok kecil agama Baha dan beberapa orang yang masih menganut kepercayaan-
kepercayaan tradisional pribumi. 

Pekabaran IMS masuk ke Rwanda di awal tahun 1993, ketika penginjil-penginjil dari Tanzania, 
termasuk Tua-Tua Parmenas Shirima, Bright Dickson Fue, dan Mwanjabeke, mengunjungi 
Rwanda dan terus menyokong pekerjaan disini, meskipun menghadapi keadaan-keadaan yang 
mengecewakan. Pekerjaan Tuhan telah terhalang dengan hebat ketika peristiwa genosida 
tahun 1994. 

Pada akhir Desember 1996, jumlah umat percaya bertambah dengan sangat singnifikan sampai 
lebih dari 200 penduduk Rwanda yang telah menjadi percaya dan menerima pekabaran 
Pembaharuan di kemah-kemah pengungsian di Tanzania pulang dan bergabung dengan umat 
percaya, khususnya di kota Kigali. Kegiatan-kegiatan penginjilan meningkat, didukung oleh 
para pendeta-pendeta yang telah disebutkan di atas, juga oleh GC, Daerah Rwanda dikuatkan. 

Sekarang, ada empat puluh jemaat lokal dan tujuh cabang di seluruh negara ini. 
Keanggotaannya saat ini 760 jiwa, dan ada banyak jiwa-jiwa yang tertarik. Daerah ini terbagi 
dalam tiga wilayah penginjilan – yakni wilayah Barat laut, Pusat di Selatan, dan wilayah Timur, 
dengan enam pendeta dan satu ketua yang diurapi. 

Untuk keperluan registrasi gereja menurut hukum negeri, kami menerima Perizinan untuk 
Berkhotbah [AQUIT DE DROIT] pada 23 Januari 1998; Sertifikat Pendaftaran Sementara pada 
29 Oktober 2002; dan Registrasi Penuh pada Organisasi Gereja pada 9 September 2008. Tetapi 
sekarang kami sedang dalam proses memperbaharui pendaftaran gereja kita, sesuai dengan 
hukum baru tentang keagamaan – yakni organisasi yang terletak di Rwanda, meskipun untuk 
dapat memperolehnya adalah hal yang sulit bagi kami, sebab kami harus berjuang untuk 
memenuhi struktur fisik gereja agar sesuai dengan standar-standar yang ditentukan 
pemerintah. Untuk membawakan pekerjaan Tuhan di wilayah-wilayah negara yang belum 
terjangkau oleh pekabaran Pembaharuan, maka kami berencana agar Daerah Rwanda dapat 
menjadi satu Uni, meskipun masih ada hambatan-hambatan untuk dapat mencapai hal ini. 

Kami memiliki masalah keuangan yang sangat berat, dan bahkan meskipun anggota-anggota 
kami memiliki sedikit pemasukan, namun mereka telah berusaha keras secara ekonomi mereka 
pribadi untuk memperbaiki dan membangun bangunan gereja yang telah ditutup karena 
kurang memenuhi standar yang dipaksakan pemerintah. Beberapa bangunan telah cukup jauh 
menjalani proses pembenahan untuk dapat dipergunakan, meskipun hanya bersifat sementara, 
sebab kami belum juga memenuhi pekerjaan yang diperlukan; bangunan-bangunan gereja 
lainnya bahkan masih ditutup. 

Kami juga memiliki proyek-proyek yang bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, diantaranya Proyek 
Sekolah Murambi, yang telah diakui dan diotorisasi oleh pemerintah. Kami memiliki sebidang 
tanah yang luas di Murambi, yang terletak di Kota Kigali. Namun demikian, karena keterbatasan 
finansial, proyek ini telah tertunda, tetapi tidak sepenuhnya ditinggalkan. Kami telah berencana 
untuk membangun sebuah sekolah dasar, dan sekolah lanjutan tingkat pertama di tanah itu, 
tetapi kami baru sanggup membangun pagarnya. 

Selain itu, kami juga memiliki rencana untuk memulai sekolah keperawatan, sebab pendidikan 
adalah prioritas tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Rwanda; sebagai contoh, kami telah 
memulai program pendidikan bagi anak-anak kecil di jemaat Nyamata, yakni sebuah kota yang 
letaknya dekat kota Kigali. Pekerjaan ini bertumbuh pesat; kami membuka sekolah dengan 20 
siswa, dan kini kami telah memiliki lebih dari 180 siswa. Bangunan-bangunan untuk sekolah 
diperlukan, khususnya, karena sekarang ini kami masih menggunakan bangunan gereja untuk 
bekerja bagi anak-anak yang masih belia ini. Di bagian timur negeri, kami juga punya sebidang 



tanah lainnya, di wilayah Kigonge, yang kami rencanakan akan dibangun sebuah sekolah atau 
sanitarium. 

Roh Nubuat menyatakan kepada kita: “Ada sekolah-sekolah yang harus dibangun di negeri-
negeri asing dan di negeri kita sendiri. Kita harus belajar dari Tuhan tentang bagaimana cara 
untuk mengelola sekolah-sekolah ini. Mereka tidak boleh dijalankan sebagaimana pada 
umumnya. Lembaga-lembaga kita, harus dianggap sebagai sarana-sarana Tuhan untuk 
memajukan pekerjaan-Nya di atas bumi.... Kita perlu berdiri sebagai satu organisasi yang 
bersatu, yang bekerja dengan kompak satu dengan yang lainnya. Maka kita akan menyaksikan 
keselamatan yang dari Tuhan itu dinyatakan dimana-mana. Jika kita bekerja dengan harmonis, 
berarti kita sedang memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja bagi kita.” –
Fundamentals of Christian Education, hal. 531. Kemungkinannya ada di dalam jangkauan kita 
sendiri, untuk menolong pekerjaan Tuhan di bidang ini. 

Kami memohon kepada saudara-saudari kami di seluruh dunia, agar kiranya mendoakan kami, 
dan mempersatukan usaha mereka dengan kami, untuk membantuk kemajuan pekabaran 
pembaharuan di Rwanda melalui proyek-proyek ini. Kiranya pengaruh kelemah-lembutan dan 
kerendahan hati Yesus Kristus akan membawakan manfaat bagi tiap anggota dan sahabat yang 
bekerja bagi pekabaran pembaharuan, dapat sama-sama memikirkan dengan sepenuh hati, 
tentang bagaimana dapat menolong untuk membantu rencana-rencana ini. 

–Ketua Ngoboka Steven 
Ketua Daerah Rwanda 

 

 

 

 

 

 

 


