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PENDAHULUAN 
 

Barangsiapa yang pernah berjalan di tengah kegelapan yang pekat atau yang pernah 
mengemudi di tengah kabut yang tebal, akan mengerti betapa berkatnya terang. Maka, betapa 
besarnya hendaknya rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan terang rohani dan 
terang jasmani untuk menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya serius kegelapan. Firman Tuhan 
mengungkapkan kata nubuat berikut: “Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman 
yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama 
seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing 
dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.” 2 Petrus 1:19. 

Kitab nabi Daniel, ditulis pada abad keenam SM (sebelum masehi), yang berisi pekabaran sorga 
untuk zaman akhir – yakni di masa kita hidup sekarang ini. “Tetapi engkau, Daniel, 
sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir zaman; 
banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah." Daniel 12:4. Dan 
tulisan-tulisan Roh Nubuat pun menegaskan hal ini: “… Sejak tahun 1798 kitab Daniel telah 
dibukakan meterainya, pengetahuan nubuat bertambah-tambah, dan banyak yang 
memberitakan pekabaran khidmat tentang dekatnya penghakiman yang akan datang.” -The 
Great Contoversy, hal. 356. 

Nasihat-nasihat dalam kitab ini sangat tepat bagi kita sekarang ini, lebih dari masa-masa 
sebelumnya manapun juga: “Bacalah kitab Daniel. Selidikilah, hal demi hal, tentang sejarah 
kerajaan-kerajaan yang dinyatakan di dalamnya. Perhatikan tentang para pemerintah dan 
penguasa, serta kekuatan pasukan-pasukannya, dan perhatikan bagaimana Tuhan 
merendahkan keangkuhan manusia, dan menghempaskan kemuliaan manusia ke debu tanah. 
Hanya Tuhan saja yang dinyatakan sebagai yang besar. Di dalam penglihatan nabi itu, Ia yang 
dinyatakan sebagai Raja atas seluruh alam semesta, hendak mendirikan kerajaan kekal-Nya – 
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yakni Ia yang Lanjut Usianya, Allah yang hidup, Sumber segala hikmat, dan Penguasa masa 
sekarang, dan Pengungkap masa depan. Bacalah, dan pahamilah, betapa lemah, rapuh, dan 
singkatnya hidup manusia, betapa bersalah, dan kelirunya manusia dalam meninggikan dirinya 
pada kesia-siaan.” -Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 4, hal. 1166. 

Maka, biarlah kita perhatikan baik-baik, apa yang telah dituliskan di dalamnya, sebab, 
pekabaran nubuat-nubuat itu memang disampaikan khusus untuk kita: Terang yang Daniel 
terima langsung dari Tuhan, telah diberikan khususnya bagi zaman akhir. Penglihatan yang 
telah ia lihat di tengah sungai Ulai dan Tigris, sungai-sungai besar di tanah Sinear, kini sedang 
proses penggenapannya, dan seluruh peristiwa-peristiwa yang telah diramalkan itu akan 
segera digenapi.” –(Letter 57, 1896) Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 4, hal. 1166. 

Oleh karena meterai telah dibukakan dari kitab yang penting ini, maka pengetahuan yang 
penting pun telah diberitakan kepada tiap-tiap penyelidik yang rendah hati; dan kita pun 
memiliki janji bahwa, semakin mendekatnya peristiwa-peristiwa yang terakhir, maka terang 
yang lebih besar akan bersinar dari halaman-halaman ilham kitab ini. Selanjutnya, “Ketika kitab 
Daniel dan Wahyu dipahami dengan lebih baik, maka umat percaya akan memiliki pengalaman 
rohani yang sepenuhnya berbeda. Kepada mereka akan diberikan berkas terang dari gerbang-
gerbang sorga yang terbuka, sehingga hati dan pikiran mereka akan dikesankan dengan tabiat 
yang harus dikembangkan oleh siapapun juga, supaya dapat menyadari nilai berkat yang akan 
dikaruniakan sebagai upah bagi orang-orang yang murni hatinya.” -Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, hal. 114. 

Sementara peristiwa-peristiwa yang luar biasa sedang menghampiri kita, maka akan semakin 
jelaslah pandangan kita tentang betapa gentingnya masa dimana kita hidup sekarang ini. 
Kiranya, sekarang ini, kita semakin termotivasi untuk mempelajari pekabaran sorga ini dan 
“mengerti” sejarah dalam terang nubuat, dan tergolong di anatara “orang-orang” yang akan 
“disucikan dan dimurnikan dan diuji,” (Daniel 12:10) menjelang kedatangan Tuhan kita yang 
tidak lama lagi. 

 -dan Saudara-Saudari di GC 
 

*** 

PERSEMBAHAN SEKOLAH SABAT ISTIMEWA untuk 

Dana Manajemen Bencana GC 

Kiranya persembahanmu merupakan ungkapan kasih dan syukurmu! 

PELAJARAN 1 
Sabat, 2 Januari 2021 

Firman Nubuat adalah Terang 

“Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh 
para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti 

memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing 
dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.” 2 Petrus 1:19. 

MINGGU 
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1. Apakah yang Tuhan perbuat, yang dengan demikian menunjukkan bahwa Ia 
tidak meninggalkan anak-anak-Nya dalam ketidakpastian? Melalui siapakah Ia 
berbicara kepada umat manusia? 

Kejadian 18:17 Berpikirlah TUHAN: "Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa 
yang hendak Kulakukan ini? 

Amos 3:7 Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya 
kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. 

1 Samuel 9:9 Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk 
Allah, ia berkata begini: "Mari kita pergi kepada pelihat," sebab nabi yang sekarang ini 
disebutkan dahulu pelihat. 

“‘Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada 
hamba-hamba-Nya, para nabi.” Namun demikian, ‘Hal-hal yang tersembunyi (rahasia) ialah 
milik TUHAN, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita 
sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.’ Amos 3:7; 
Ulangan 29:29. Tuhan telah memberikan karunia ini bagi kita, dan berkat-Nya akan datang 
pada pelajar nubuat yang mempelajarinya dengan penuh hormat dan penuh doa.” -The Desire 
of Ages, hal. 234. 

“ ‘Hal-hal yang tersembunyi (rahasia),’ kata Musa, ‘ialah milik Tuhan, Allah kita; tetapi hal-hal 
yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya;’ dan melalui 
nabi Amos, Tuhan juga menyatakan bahwa Ia ‘tidak berbuat sesuatu, tanpa menyatakan 
keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya para nabi.’ Ulangan 29:29; Amos 3:7. Dengan 
demikian, maka, para pelajar Firman Tuhan dapat dengan yakin menaruh pengharapannya 
untuk dapat menemukan peristiwa yang paling menakjubkan yang terjadi dalam sejarah hidup 
manusia, yang dengan jelas ditunjukkan dalam Firman kebenaran.” –The Great Controversy, hal. 
324. 

 

PETUNJUK BAGI UMAT TUHAN 
SENIN 

2. Apa hal penting yang harus segera kita lakukan ketika Tuhan berbicara kepada 
kita? 

Mazmur 46:11 "Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah! Aku ditinggikan di antara 
bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi!"  

1 Samuel 3:10 " Lalu datanglah TUHAN, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-
sudah: "Samuel! Samuel!" Dan Samuel menjawab: "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini 
mendengar."  

“Bahasa orang yang lemah lembut tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Seperti kanak-
kanak Samuel, mereka berdoa, ‘Berbicaralah Tuhan; sebab hamba-Mu ini mendengarkannya.’ 
1 Samuel 3:9. Ketika Yosua ditempatkan pada kedudukan kehormatan yang tertinggi, sebagai 
panglima Israel, ia menentang semua musuh Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan pemikiran yang 
mulia tentang tugas besarnya. Namun demikian, ketika menerima isyarat pesan dari sorga, ia 
menempatkan dirinya pada posisi anak-anak yang siap diberi petunjuk. ‘Apakah yang akan 
dikatakan Tuanku kepada hamba-Nya ini?’ (Yosua 5:14), adalah jawabnya. Demikian juga kata-
kata Paulus setelah Kristus menyatakan Diri kepadanya ialah, ‘Tuhan, apakah yang Engkau 
kehendaki untuk aku perbuat?’ Kisah 9:6.” –The Sanctified Life, hal. 15. 
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SELASA 

3. Nasihat apakah yang rasul Petrus berikan, agar kita dapat memperoleh 
manfaat dari terang nubuat yang berharga? 

2 Petrus 1:19-21 Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan 
oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan 
pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit 
bersinar di dalam hatimu. 20Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat 
dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 21sebab tidak pernah nubuat 
dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas 
nama Allah. 

“Rasul itu fasih berbicara mengenai maksud-maksud Allah bagi umat manusia; karena selama 
pelayanan Kristus di dunia ini ia telah banyak melihat dan mendengar apa yang menunjuk pada 
kerajaan Allah.”  

“Namun demikian, sedemikian meyakinkannya bukti kepastian harapan orang-orang percaya 
ini, ada yang lain lagi yang lebih meyakinkan dalam kesaksian nubuatan, yang melaluinya, iman 
siapapun juga dapat diteguhkan dan berlabuh dengan aman.” –The Acts of the Apostles, hal. 534. 

 

TERANG YANG TERUTAMA PENTINGNYA 
RABU 

4. Hanya siapa sajakah yang dapat menubuatkan tentang masa depan? Kepada 
siapakah sejumlah besar nubuat-nubuat ajaib ditujukan? 

Yesaya 41:21-23 Ajukanlah perkaramu, firman TUHAN, kemukakanlah alasan-alasanmu, 
firman Raja, Allah Yakub. 22Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang 
akan terjadi! Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, 
atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui 
kesudahannya! 23Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui, 
bahwa kamu ini sungguh allah; bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya 
kami bersama-sama tercengang melihatnya! 

1 Petrus 1:10-12 Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah 
bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11Dan mereka meneliti saat yang 
mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu 
Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa 
Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12Kepada mereka telah 
dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan 
segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang 
oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal 
yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 

“Kewajiban menyembah Allah didasarkan atas fakta bahwa Ia adalah Khalik, Pencipta, dan 
bahwa segala makhluk yang ada adalah diciptakan oleh-Nya. Dan dimana saja, di dalam Alkitab 
hak-Nya atas penghormatan dan penyembahan di atas segala ilah bangsa-bangsa kafir 
dinyatakan, maka disana dikutip bukti kuasa penciptaan-Nya. ‘Sebab segala allah bangsa-
bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit.’ (Mazmur 96:5).” –The Great 
Controversy, hal. 436, 437. 

“Waktu kedatangan Kristus, pengurapan-Nya oleh Roh Suci, kematian-Nya, dan pemberitaan 
kabar Injil kepada bangsa-bangsa kafir dengan tegas ditunjukkan. Merupakan hak istimewa 
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bangsa Yahudi untuk memahami nubuatan-nubuatan ini dan untuk mengenal akan 
penggenapannya dalam pekerjaan Yesus. Kristus mendesakkan pada murid-murid-Nya akan 
pentingnya mempelajari nubuatan. Dengan menunjukkan pada nubuat yang diberikan oleh 
Daniel mengenai zaman mereka itu, la berkata, ‘para pembaca hendaklah memperhatikannya.’ 
Matius 24:15. Sesudah kebangkitan-Nya Ia telah menerangkan kepada murid-murid-Nya dari 
pernyataan ‘segala nabi,’ perihal ‘apa yang tertulis tentang Dia." Lukas 24:27. Juruselamat telah 
berbicara melalui nabi-nabi. ‘Roh Kristus yang ada di dalam mereka itu,’ ‘memberi kesaksian 
tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang 
menyusul sesudah itu.’ 1 Petrus 1:11.” –The Desire of Ages, hal. 234. 

 

KAMIS 

5. Kitab nubuat apakah yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yang berisi 
informasi yang sangat tepat bagi zaman akhir? 

Daniel 12:4 Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah Kitab 
itu sampai pada akhir zaman; banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan 
bertambah. 

“Pendeta-pendeta harus menyajikan kata-kata nubuat yang pasti, sebagai landasan iman 
anggota SDA. Nubuat-nubuat dalam kitab Daniel dan Wahyu harus dipelajari dengan seksama, 
dan menghubungkannya dengan firman, ‘Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa 
dunia.’ (Yohanes 1:29).” –Evangelism, hal. 196. 

“Dengan memandang kepada kesaksian Ilham, betapa beraninya orang-orang mengajarkan 
bahwa kitab Wahyu adalah misteri yang berada di luar jangkauan pengertian manusia. Padahal, 
kitab ini adalah misteri yang dinyatakan, sebuah buku yang dibukakan. Pelajaran buku Wahyu 
akan menuntun pikiran kepada nubuatan-nubuatan nabi Daniel, dan keduanya menyajikan 
petunjuk yang paling penting yang diberikan Allah kepada manusia mengenai peristiwa-
peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia ini.” –The Great Controversy, 
hal. 341. 

 

METERAI PENGESAHAN PADA NUBUAT ALKITAB 
JUM’AT 

6. Siapakah yang menaruh meterai ilahi pada kitab Daniel? 

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

Markus 13:14 Apabila kamu melihat Pembinasa keji, yang telah dinyatakan melalui  Nabi 
Daniel, telah berdiri di tempat yang tidak sepatutnya  —  kiranya para pembaca 
memahaminya  —  maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 

“…Kristus mengarahkan murid-murid-Nya kepada kata-kata nabi Daniel mengenai peristiwa-
peristiwa yang akan terjadi pada zaman mereka, dan berkata, ‘Para pembaca, hendaknya 
memahaminya.’ (Matius 24:15).” –The Great Controversy, hal. 341. 

 

SABAT 

7. Apakah yang dinyatakan tentang Daniel, sebagai seorang pribadi? 



7  PELAJARAN SEKOLAH SABAT - 2021 
 

Daniel 1:3, 6 Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa 
orang Israel, yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan,… 6Di antara mereka 
itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azarya. 

“Daniel adalah seorang Pangeran Yehuda.” –The Ministry of Healing, hal. 148. 

“Adalah karena pemeliharaan mereka yang sungguh terhadap perintah-perintah Kitab Suci, 
sehingga pada zaman pekerjaan pelayanan Yeremia, Daniel dan teman-temannya 
berkesempatan untuk meninggikan Allah yang benar di hadapan bangsa-bangsa di bumi. 
Nasihat yang diterima anak-anak Ibrani ini di rumah-rumah orang tua mereka, menjadikan 
mereka kuat dalam iman dan teguh dalam pelayanan mereka terhadap Allah yang hidup, yaitu 
Khalik Pencipta langit dan bumi. Ketika dalam permulaan pemerintahan Yoyakim, untuk 
pertama kalinya Nebukadnezar mengepung dan menawan Yerusalem dan membawa Daniel 
dan teman-temannya, bersama juga dengan yang lain-lainnya, yang dipilih secara istimewa 
untuk bekerja di istana Babel, maka iman orang-orang Ibrani yang ditawan ini diuji dengan 
sehebat-hebatnya. Tetapi mereka yang sudah belajar menaruh pengharapan mereka pada janji-
janji Allah, menemukan bahwa semua janji-janji ini adalah cukup bagi tiap-tiap pengalaman 
yang mereka harus lewati selama pengembaraan mereka di suatu negeri asing. Bagi mereka, 
terbukti bahwa Kitab Kudus itu adalah suatu penuntun dan perlindungan.” –Prophets and Kings, 
hal. 428. 

“Daniel dan teman-temannya ditawan ke tanah asing, namun demikian, Allah tidak 
membiarkan kecemburuan dan kebencian musuh-musuh mereka dapat menang atas mereka. 
Orang-orang benar akan senantiasa menerima pertolongan dari sorga. Betapa seringnya 
musuh-musuh Allah mempersatukan kekuatan dan hikmat mereka untuk membinasakan 
tabiat dan pengaruh sedikit orang yang beriman kepada Allah. Tetapi, karena Allah beserta 
mereka, maka tidak ada yang akan dapat menang melawan mereka. Hanya, perlulah bagi 
pengikut-pengikut Kristus itu untuk bersatu, dan mereka akan menang. Hendaknya mereka 
memisahkan diri dari ilah-ilah mereka yang berasal dari dunia ini, supaya dunia tidak dapat 
memisahkan mereka dari Allah.” –Testimonies for the Church, jilid 2, hal 139. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Yeremia 1:4-9  
• Wahyu 1:1 

*** 

 

PELAJARAN 2 
Sabat, 9 Januari 2021 

Kehilangan Kesempatan dan Akibat-Akibatnya 

“Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, ….” 2 Petrus 1:19. 

“Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada 
tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang 

akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.” Pengkhotbah 11:6. 

UJIAN BAGI RAJA 
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MINGGU 

1. Apakah yang Tuhan ijinkan terjadi pada Raja Hizkia? 

2 Raja-Raja 20:1, bagian pertama Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu 
datanglah nabi Yesaya bin Amos, dan berkata kepadanya; Beginilah Firman Tuhan, 

“Di tengah kejayaan masa pemerintahannya, Raja Hizkia tiba-tiba terserang penyakit akut. 
‘Jatuh sakit dan hampir mati,’ kasusnya melampaui kekuatan pertolongan manusia.” –Prophets 
and Kings, hal. 340. 

 

SENIN 

2. Pekabaran mengerikan apakah yang ia terima dari nabi? 

2 Raja-Raja 20:1, bagian kedua Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab 
engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 

“Dan sisa pengharapan terakhir itu, nampaknya sirnalah, ketika nabi Yesaya datang membawa 
pekabaran, ‘Beginilah firman TUHAN: Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab 
engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.’ Yesaya 38:1.” –The Sanctified Life, hal. 15. 

 

KESEMBUHAN DAN KETIDAKBERSYUKURAN 
SELASA 

3. Apakah yang Hizkia lakukan di tengah kesedihannya yang mendalam? Mujizat 
ajaib apakah yang dihasilkan dari doa yang sungguh dan air matanya? 

2 Raja-Raja 20:2-6 Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada 
TUHAN: 3"Ah TUHAN, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan 
dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian 
menangislah Hizkia dengan sangat. 4Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-
tiba datanglah firman TUHAN kepadanya: 5"Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umat-
Ku: Beginilah firman TUHAN, Allah Daud, bapa leluhurmu: Telah Kudengar doamu dan telah 
Kulihat air matamu; sesungguhnya Aku akan menyembuhkan engkau; pada hari yang ketiga 
engkau akan pergi ke rumah TUHAN. 6Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi 
dan Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur; Aku akan memagari kota 
ini oleh karena Aku dan oleh karena Daud, hamba-Ku." 

“Secara manusia tampaknya sudah gelap sama sekali; namun raja itu masih dapat berdoa 
kepada Satu Oknum yang sejak dahulu kala menjadi ‘tempat perlindungan dan kekuatan, 
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.’ Mazmur 46:1. Maka dengan demikian 
‘Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Ah Tuhan, ingatlah 
kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa 
aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.’ 
2 Raja-raja 20:2, 3…. 

Ia yang ‘tak habis-habisnya rahmat-Nya,’ mendengar doa hamba-Nya. Ratapan 3:22…. 

“Dengan gembira nabi itu kembali sambil membawa kata-kata jaminan dan pengharapan. 
Dengan mengatakan bahwa sebongkah buah ara hendaknya diletakkan pada bagian yang sakit, 
Yesaya menyampaikan kepada raja itu berita tentang belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan.” 
–Prophets and Kings, hal. 340-342. 
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“Ketika Hizkia sakit, nabi Tuhan membawa pekabaran kepadanya bahwa ia akan mati. Hizkia 
berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar hamba-Nya itu, dan mengerjakan suatu mujizat 
baginya, sambil mengirimkan suatu pekabaran bahwa umurnya akan ditambahkan lima belas 
tahun lagi. Kini, dengan satu Firman dari Tuhan, dan satu jamahan jemari Ilahi, hendak 
menyembuhkan Hizkia seketika itu, tetapi petunjuk khusus telah diberikan supaya sebongkah 
buah ara hendaknya ditaruh di atas bagian yang sakit, dan Hizkia pun memperoleh 
kesembuhan hidupnya. Dalam segala sesuatu, kita perlu berjalan seturut jalur pemeliharaan 
baik Tuhan.” -Counsels oh Health, hal. 381, 382. 

 

RABU 

4. Apakah raja bersyukur atas keuntungan besar yang ia telah terima? 
Bagaimanakah sikap dan perbuatannya menanamkan benih yang 
mengakibatkan penawanan oleh Babel? 

2 Tawarikh 32:25-27 Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan 
kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. 
26Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan 
penduduk Yerusalem, sehingga murka TUHAN tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. 
27Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-
perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-
perisai dan segala macam barang yang indah-indah, 

“Alkitab tidak menghukum orang kaya karena ia kaya; tidak dinyatakan bahwa perolehan 
kekayaan adalah dosa, tidak juga dikatakan bahwa uang adalah akar segala kejahatan… 

“Alkitab mengajarkan bahwa kekayaan itu menjadi milik yang membahayakan hanya bila 
ditempatkan menandingi kekayaan kekal. Tuhan menyatakan bahwa itu menjadi suatu jerat, 
bila keduniawian dan kefanaannya menyerap segenap pikiran, perasaan, dan pengabdian 
diri…. 

“Seperti karunia-karunia Allah lainnya, kepemilikan atas kekayaan membawakan pertambahan 
tanggung jawab dan pencobaannya yang tersendiri. Betapa banyak orang yang bisa bertahan 
dalam kesetiaan kepada Tuhan sementara mereka dalam kemiskinan, namun ternyata jatuh 
ketika di bawah pesona kemakmuran yang berkilauan. Dengan memiliki kekayaan, nafsu hasrat 
untuk menguasai dari sifat suka mementingkan diri pun timbullah. Dunia ini sedang 
menanggung laknat saat ini oleh sifat keserakahan yang kikir dan kejahatan sifat suka 
memanjakan diri dari para pemuja mamon.” –(The Review and Herald, 16 Mei 1882) Counsels 
on Stewardship, hal. 138, 139. 

 

HASIL DARI TANDA ITU 
KAMIS 

5. Tanda apakah yang Hizkia mintakan sebagai bukti bahwa hidupnya akan 
diperpanjang? Siapa lagi yang melihat tanda ini? 

2 Raja-Raja 20:7-10, 12 Kemudian berkatalah Yesaya: "Ambillah sebuah kue ara!" Lalu orang 
mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. 8Sebelum itu Hizkia telah 
berkata kepada Yesaya: "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa TUHAN akan menyembuhkan 
aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah TUHAN pada hari yang ketiga?" 9Yesaya menjawab: 
"Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari TUHAN, bahwa TUHAN akan melakukan apa yang 
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telah dijanjikan-Nya: Akan majukah bayang-bayang itu sepuluh tapak atau akan mundur 
sepuluh tapak?" 10Hizkia berkata: "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 
sepuluh tapak! Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak."… 
12Pada waktu itu Merodakh-Baladan bin Baladan, raja Babel, menyuruh orang membawa surat 
dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. 

2 Tawarikh 32:31 Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya 
untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri, ketika itu Allah 
meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. 

“Di lembah-lembah Tigris dan Efrat yang subur, di sana tinggal satu bangsa yang pada waktu 
itu dikenal sebagai bangsa Asyiria, yang telah ditentukan untuk memerintah dunia. Di antara 
bangsa ini terdapat orang-orang pintar yang menaruh banyak perhatian terhadap 
pembelajaran tentang perbintangan; maka ketika mereka memperhatikan bahwa bayang pada 
pengukur waktu dengan memakai bayangan matahari telah terbalik sepuluh derajat, mereka 
sangat takjub. Raja yang bernama Merodakhbaladan, setelah mengetahui bahwa mukjizat ini 
terjadi sebagai tanda untuk raja Yehuda bahwa Allah yang di surga telah mengaruniakan 
kepadanya suatu kehidupan baru, maka ia mengirimkan duta-duta kepada Hizkia untuk 
menyampaikan selamat kepadanya atas kesembuhannya, dan hendak mempelajari sekiranya 
mungkin lebih banyak tentang Allah yang dapat membuat mukjizat yang sedemikian besarnya 
itu.” –Prophets and Kings, hal. 344. 

 

SUATU KESEMPATAN YANG HILANG 
JUM’AT 

6. Dengan demikian, kesempatan suci apakah yang diberikan kepada raja? 
Bagaimana ia menggunakannya? 

Mazmur 66:16; 40:10, 11 Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku 
hendak menceritakan apa yang dilakukan-Nya terhadap diriku… 40:10Aku mengabarkan keadilan 
dalam jemaah yang besar; bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya TUHAN. 
11Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan dari pada-Mu 
kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. 

“Kunjungan utusan-utusan raja dari negeri yang jauh ini memberikan kesempatan kepada 
Hizkia untuk meninggikan Allah yang hidup itu. Betapa mudahnya baginya untuk menceritakan 
tentang Allah kepada mereka sebenarnya, penjaga semua perkara yang diciptakan, yang 
olehnya kehidupannya sendiri telah diperpanjang ketika segala pengharapan yang lain telah 
sirna! Alangkah tepatnya perubahan yang seharusnya terjadi sekiranya para pencari 
kebenaran ini yang datang dari lembah-lembah Khaldea telah diperkenalkan kepada 
pemerintah yang agung yaitu Allah yang hidup! …. 

“Sekiranya Hizkia memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menyaksikan 
kuasa, kebajikan, dan belas kasihan, dari Allah orang Israel, maka laporan para utusan itu akan 
merupakan sebagai terang yang menembusi kegelapan. Tetapi ia membesarkan dirinya sendiri 
di atas Tuhan serwa sekalian alam. Hizkia ‘tidak berterima kasih atas kebaikan yang 
ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh.’ 2 Tawarikh 32:25…. 

“Hizkia sangat berdosa dalam hal ini; ‘sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka.’ 
2 Tawarikh 32:25.” –Prophets and Kings, hal. 344, 346. 

SABAT 
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7. Kesalahan mengerikan apakah yang ia perbuat? Akibat apakah yang mengikuti 
perbuatannya itu? 

2 Raja-Raja 20:13-18 Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah 
kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak 
yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. 
Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh 
daerah kekuasaannya. 14Kemudian datanglah nabi Yesaya kepada raja Hizkia dan bertanya 
kepadanya: "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" 
Jawab Hizkia: "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel!" 15Lalu tanyanya lagi: "Apakah 
yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia: "Semua yang ada di istanaku telah mereka 
lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." 16Lalu 
Yesaya berkata kepada Hizkia: "Dengarkanlah firman TUHAN! 17Sesungguhnya, suatu masa akan 
datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu 
sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah 
firman TUHAN. 18Dan dari keturunanmu yang akan kauperoleh, akan diambil orang untuk 
menjadi sida-sida di istana raja Babel." 

“Tetapi kecongkakan dan sifat ingin dipuji menguasai hati Hizkia, dan di dalam meninggikan 
diri sendiri ia membuka perbendaharaan kekayaan yang diberikan Allah kepada umat-Nya, di 
depan mata orang yang serakah…. Ia melakukan hal ini bukan untuk memuliakan Allah, tetapi 
semata-mata untuk meninggikan dirinya sendiri di mata pangeran-pangeran asing. Ia sama 
sekali tidak memikirkan bahwa orang-orang ini adalah utusan-utusan dari suatu bangsa yang 
berkuasa yang tidak takut juga tidak mengasihi Allah di dalam hatinya, sehingga adalah 
merupakan tindakan gegabah menjadikan mereka sebagai orang yang dipercayainya 
sehubungan dengan kekayaan bangsa itu yang bersifat sementara… 

“Kepada nabi Yesaya dinyatakan bahwa utusan-utusan yang kembali itu membawa laporan 
mengenai kekayaan yang mereka telah lihat, sehingga raja Babel dan para penasihatnya hendak 
merencanakan untuk menambah kekayaan negara mereka dengan kekayaan yang terdapat di 
Yerusalem.” –Prophets and Kings, hal 344-346. 

“Kebenaran yang khidmat dan suci – yakni pekabaran yang menguji yang diberikan Allah 
kepada kita untuk disampaikan kepada dunia ini – menempatkan tiap-tiap kita berada di bawah 
tanggung jawab terbesar untuk mengubah tabiat dan kebiasaan hidup kita sehari-hari, agar 
kebenaran dapat dinyatakan. Kita harus senantiasa memiliki rasa betapa singkatnya waktu, dan 
betapa dekatnya kejadian-kejadian yang mengerikan yang telah dinyatakan oleh nubuat, 
sebagai peristiwa yang akan segera terjadi.” –Testimonies for the Church, jilid 4, hal 612. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Yesaya 38:1-22; 39:1-8 

*** 

 

PELAJARAN 3 
Sabat, 16 Januari 2021 

Penawanan Yehuda 
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“…Karena dosa kami maka kami… diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri…”  
Ezra 9:7. 

NUBUAT DAN PENGGENAPANNYA 
MINGGU 

1. Siapakah yang menubuatkan bahwa bangsa Babel akan menawan Yehuda? 

Yeremia 25:8-11 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: Oleh karena kamu tidak 
mendengarkan perkataan-perkataan-Ku, 9sesungguhnya, Aku akan mengerahkan semua kaum 
dari utara  —  demikianlah firman TUHAN  —  menyuruh memanggil Nebukadnezar, raja Babel, 
hamba-Ku itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan 
melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas dan Kubuat menjadi kengerian, 
menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. 10Aku akan 
melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki 
dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. 11Maka seluruh negeri ini akan 
menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada raja 
Babel tujuh puluh tahun lamanya. 

“Dalam jangka beberapa tahun hukuman mengerikan ini akan menimpa Yoyakim; tetapi 
pertama-tama Tuhan dalam kemurahan-Nya memberitahukan kepada bangsa yang tegar 
tengkuk itu mengenai rencana-Nya yang telah dicanangkan. Pada tahun keempat pemerintahan 
Yoyakim ‘. . . disampaikan oleh nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap 
penduduk Yerusalem,’ menunjukkan bahwa untuk lebih duapuluh tahun lamanya, ‘sejak dari 
tahun yang ketiga belas pemerintahan Yosia, . . . sampai hari ini,’ ia telah membawakan 
kesaksian tentang kerinduan Allah untuk menyelamatkan, tetapi pekabaran-pekabarannya 
telah diremehkan. Yeremia 25:2, 3. Dan kini Firman Tuhan kepada mereka ialah: 

“… ‘Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini 
akan menjadi hamba kepada raja Babel tujuh puluh tahun lamanya.’ (Yeremia 25:11).” -
Prophets and Kings, hal. 430, 431. 

 

SENIN 

2. Menurut catatan Alkitab, kapankah terjadinya serangan pertama terhadap 
Yerusalem? 

Daniel 1:1 "Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, raja Yehuda, datanglah 
Nebukadnezar, raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu."  

“Kejatuhan Yerusalem yang dicatat di ayat ini telah diprediksi oleh Yeremia, dan digenapi pada 
tahun 606 SM. Yeremia 25:8-11…. Nebukadnezar berangkat pada ekspedisinya dekat 
penutupan tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, yakni sesuai tahun perhitungan Daniel. Tapi 
raja tidak mencapai penaklukkan Yerusalem sampai sekitar bulan kesembilan tahun 
berikutnya, sesuai tahun perhitungan Yeremia.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, Edisi 1944, hal. 19. 

 

DIBAWA KE PENAWANAN 
SELASA 

3. Siapakah yang termasuk pada tawanan-tawanan yang pertama-tama? Apakah 
catatan yang tercatat tentang mereka? 
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Daniel 1:3, 4, 6 Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa 
orang Israel, yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, 4yakni orang-orang 
muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai 
hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-
orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa 
orang Kasdim…. 6Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, 
Misael dan Azarya. 

“Ketika dalam permulaan pemerintahan Yoyakim, untuk pertama kalinya Nebukadnezar 
mengepung dan menawan Yerusalem dan membawa Daniel dan teman-temannya, dengan yang 
lain-lain secara istimewa dipilih untuk bekerja di istana Babel, maka iman orang-orang Ibrani 
yang ditawan ini diuji dengan sehebat-hebatnya. Tetapi mereka yang sudah belajar menaruh 
pengharapan mereka pada janji-janji Allah menemukan ini semuanya memuaskan dalam setiap 
pengalaman yang mereka harus lewati selama pengembaraan mereka di suatu negri asing. 
Ternyata bagi mereka Kitab Kudus adalah suatu penuntun dan perlindungan.” –Prophets and 
Kings, hal. 428. 

 

KETIDAKTAATAN, KEBUTAAN, DAN AKIBAT-AKIBATNYA 
RABU 

4. Apakah penghukuman Tuhan mendatangkan pertobatan dan perubahan 
diantara umat Allah yang masih tinggal di Yerusalem? Apakah akibatnya? 

2 Raja-Raja 24:8-11, 14-16 Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja 
dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan, 
dari Yerusalem. 9Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan 
ayahnya. 10Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, raja Babel, menyerang 
Yerusalem dan kota itu dikepung. 11Juga Nebukadnezar, raja Babel, datang menyerang kota itu, 
sedang orang-orangnya mengepungnya…. 14Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke 
dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, sepuluh ribu 
orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi; tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-
orang lemah dari rakyat negeri. 15Ia mengangkut Yoyakhin ke dalam pembuangan ke Babel, juga 
ibunda raja, isteri-isteri raja, pegawai-pegawai istananya dan orang-orang berkuasa di negeri 
itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. 16Semua orang yang gagah 
perkasa, tujuh ribu orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, seribu orang banyaknya, 
sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh raja Babel sebagai orang buangan ke 
Babel. 

“Selama beberapa tahun raja Babel itu digunakan sebagai perkakas murka Allah terhadap 
Yehuda yang tegar tengkuk itu. Berulang-ulang Yerusalem dikepung dan dimasuki oleh tentara 
Nebukadnezar, yang mengepung itu. Rombongan demi rombongan--pada  mulanya hanya 
beberapa orang, tetapi akhirnya ribuan bahkan sepuluh ribuan--dibawa sebagai tawanan ke 
tanah Sinear, untuk tinggal di sana sebagai pengungsi..” –Prophets and Kings, hal. 422. 

 

KAMIS 

5. Apakah akibat dari kebutaan rohani Raja Zedekia, yang terjadi pada 
penaklukkan ketiga? Nubuat apakah yang telah dinyatakan tentang dia yang 
digenapi? 
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2 Raja-Raja 24:17-19; 25:1, 2, 6, 7 Kemudian raja Babel mengangkat Matanya, paman 
Yoyakhin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. 18Zedekia 
berumur dua puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia 
memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna. 19Ia melakukan 
apa yang jahat di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan Yoyakim… 25:1Maka pada tahun 
kesembilan dari pemerintahannya, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal sepuluh bulan itu, 
datanglah Nebukadnezar, raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia 
berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. 2Demikianlah 
kota itu terkepung sampai tahun yang kesebelas zaman raja Zedekia…. 6Mereka menangkap raja 
dan membawa dia kepada raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. 7Orang 
menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannyalah mata Zedekia, 
lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. 

Yehezkiel 12:13, 14 Aku akan memasang jaring-Ku untuk menangkap dia dan di dalam 
perangkap-Ku dia akan terjebak dan Aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, 
tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya; ia akan mati di sana. 14Dan semua yang di 
sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan ke semua mata angin 
dan Aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. 

“Yoyakim, Yoyakhin, Zedekia--semua raja-raja Yahudi ini berturut-turut menjadi budak raja 
Babel, dan semuanya bergiliran memberontak. Lebih keras bahkan lebih keras lagi hukuman 
yang akan ditimpakan ke atas bangsa yang memberontak, sampai pada akhirnya seluruh 
negeri menjadi hancur, Yerusalem menjadi suatu kerubuhan batu dan dibakar dengan api, bait 
suci yang dibangun Salomo akan dibinasakan, dan kerajaan Yehuda akan jatuh, tidak pernah 
lagi akan menduduki tempatnya yang semula di antara bangsa-bangsa di bumi..” –Prophets and 
Kings, hal. 422, 423. 

 

AKIBAT-AKIBAT DARI BERMAIN-MAIN DENGAN DOSA 
JUM’AT 

6. Bahkan, siapakah yang mengerti bahwa kejatuhan Yerusalem dan penawanan 
itu datang dari tangan Tuhan, sebagai akibat dari kemurtadan? Selama masa 
ini, apa yang terjadi pada tabut perjanjian? 

Yeremia 40:2, 3 Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata 
kepadanya: "TUHAN, Allahmu, telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, 3dan Ia telah 
melaksanakannya. TUHAN telah melakukan apa yang diancamkan-Nya, oleh karena kamu telah 
berdosa kepada TUHAN dan tidak mendengarkan suara-Nya, sehingga terjadilah hal ini kepada 
kamu. 

2 Tawarikh 36:14-16 Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali 
berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan 
TUHAN di Yerusalem itu dinajiskan mereka. 15Namun TUHAN, Allah nenek moyang mereka, 
berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusan-Nya, karena Ia sayang kepada umat-Nya 
dan tempat kediaman-Nya. 16Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina 
segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabi-Nya. Oleh sebab itu murka TUHAN bangkit terhadap 
umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. 

“Di antara orang-orang benar yang tetap berada di Yerusalem, kepada siapa rencana Ilahi telah 
dijelaskan, ada beberapa orang yang berketetapan untuk menyimpan tabut perjanjian kudus 
yang berisi loh-loh batu yang berisi Sepuluh Perintah supaya jangan sampai jatuh ke tangan 
orang-orang yang bengis. Ini mereka lakukan. Dengan menangis dan bersedih mereka 
menyembunyikan tabut itu di dalam sebuah gua, di mana tabut itu tersembunyi dari orang-
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orang Israel dan Yehuda oleh karena dosa mereka, dan tidak lagi akan dikembalikan kepada 
mereka. Namun, Tabut yang kudus itu telah disembunyikan. Tabut itu tidak akan terganggu 
selama itu disembunyikan.” –Prophets and Kings, hal. 453. 

 

SABAT 

7. Dari pengalaman-pengalaman ini, apakah yang dapat kita pelajari tentang akibat-
akibat ketidaktaatan dan dosa? 

Amsal 14:34 Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. 

Ulangan 28:1, 2, 15 "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan 
melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka 
TUHAN, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2Segala berkat ini 
akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, 
Allahmu:.. 15"Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan tidak 
melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada 
hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau: 

“Kita jauh dari menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki, karena kita tidak meninggikan jiwa 
dan memperbaiki karakter kita selaras dengan keindahan pernyataan kebenaran Tuhan dan 
maksud-maksud-Nya. ‘Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda 
bangsa.’ Amsal 14:34. Dosa adalah pengacau. Dimanapun dosa digemari – baik di hati individu, 
dalam rumah tangga, di gereja – maka disitu ada gangguan, perselisihan, percekcokan, 
permusuhan, iri hati, dan cemburu, karena musuh manusia dan Allah itu memiliki kendali 
kekuasaan atas pikiran. Tetapi, biarlah hendaknya kebenaran dicintai dan dibawa ke dalam 
kehidupan, sebagai penasihat kita, dan kiranya baik pria maupun wanita mau membenci dosa 
dan mau menjadi perwakilan Yesus Kristus yang hidup, kepada dunia.” –Selected Messages, 
buku 2, hal 377. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Ezra 9:7-15 
• 2 Samuel 22:49 

*** 

 

PELAJARAN 4 
Sabat, 23 Januari 2021 

Di Istana Babel 

“…TUHAN beserta dengan kamu bilamana kamu beserta dengan Dia. Bilamana kamu 
mencari-Nya, Ia berkenan ditemui olehmu…”  

2 Tawarikh 15:2. 

DIPILIH DAN DIUJI 
MINGGU 
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1. Perintah apakah yang raja Babel berikan kepada Aspenas, kepala istananya? 
Apa lagi yang diperintahkannya? 

Daniel 1:3-5 Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa 
orang Israel, yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, 4yakni orang-orang 
muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai 
hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-
orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa 
orang Kasdim. 5Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan 
dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun, dan sesudah itu 
mereka harus bekerja pada raja. 

“Tepat pada permulaan karier mereka datanglah suatu ujian tabiat yang sangat menentukan 
bagi mereka. Sudah ditetapkan bahwa mereka harus makan makanan dan minum anggur yang 
berasal dari meja raja. Dengan begini raja mengira dapat memberi mereka kesan akan 
kebaikannya dan akan perhatiannya demi kesejahteraan mereka.” -Prophets and Kings, hal. 481. 

 

SENIN 

2. Siapakah yang ada diantara orang-orang yang terpilih itu? Apakah arti nama 
mereka? 

Daniel 1:6 Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael 
dan Azarya. 

“Di dalam bahasa Ibrani, nama Daniel berarti, ‘Hakim bagi Allah;’ Hananya, ‘karunia Allah;’ 
Misael, ‘seperti Allah;’ dan Azarya, ‘yang ditolong Yehova.’ ” -Uriah Smith, The Prophecies of 
Daniel and the Revelation, hal. 23. 

“Di antara mereka yang mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah adalah Daniel dan 
tiga temannya--contoh gambaran akan menjadi apa manusia-manusia itu, yaitu yang bersatu 
dengan Allah dalam hal hikmat dan kuasa. Dari rumah tangga Yahudi yang boleh dikatakan 
sederhana, orang-orang muda yang berasal dari keturunan bangsawan ini telah dibawa ke 
kota-kota yang paling besar dan ke istana raja dunia yang terbesar…. 

“Dengan melihat di dalam diri orang-orang muda ini adanya kemampuan yang luar biasa, maka 
Nebukadnezar memutuskan bahwa mereka harus dididik untuk mengisi jabatan-jabatan 
penting dalam kerajaannya. Supaya mereka dapat memenuhi persyaratan sepenuhnya untuk 
pekerjaan seumur hidup mereka, ia mengatur supaya mereka mempelajari bahasa Kasdim dan 
selama tiga tahun diberikan keuntungan-keuntungan pendidikan khusus yang lazim diberikan 
bangsawan-bangsawan kerajaan.” -Prophets and Kings, hal. 480. 

 

PENGGANTIAN YANG SIGNIFIKAN 
SELASA 

3. Nama apakah yang diberikan oleh kepala istana kepada mereka? Apa arti 
nama-nama mereka ini, dan apa maksudnya? 

Daniel 1:7 Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka: Daniel dinamainya 
Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya dinamainya 
Abednego. 
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“Penggantian nama ini tampaknya dilakukan karena penandaan atau makna dari kata-
katanya…. Karena nama-nama [Ibrani] mereka menunjuk pada Tuhan yang benar dan 
menunjuk pada penyembahan kepada-Nya, maka nama-nama itu pun diganti menjadi nama 
yang memiliki definisi yang menghubungkan mereka dengan dewa kekafiran dan perbaktian 
orang Kasdim. Demikianlah nama Beltsazar diberikan kepada Daniel, yang berarti 'pangeran 
Bel;' Sadrakh, 'hamba Dosa' (dewa bulan); Mesakh, ‘seperti Aku' (Aku dalam bahasa Sumeria 
sama dengan Dosa, nama dari dewa bulan); dan Abednego, ‘hamba Nebo.’” –Uriah Smith, The 
Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 23. Nama-nama baru ini menunjuk pada ilah-ilah 
bangsa kafir. 

“Nama-nama Daniel dan teman-temannya diganti dengan nama-nama yang melambangkan 
dewa-dewa orang Kasdim. Ada makna yang besar terkandung dalam nama yang diberikan oleh 
para orangtua Ibrani kepada anak-anak mereka. Seringkali makna ini adalah merupakan sifat 
tabiat yang ingin dilihat oleh orangtua berkembang dalam diri sang anak. Oleh penghulu istana 
yang bertanggung jawab di mana orang-orang muda tawanan ini di tempatkan, ‘Daniel 
dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan Azarya 
dinamainya Abednego.’ (Daniel 1:7). 

“Sang raja tidak memaksa orang-orang muda Ibrani itu meninggalkan iman mereka lalu 
menyembah berhala, tetapi ia mengharapkan dapat melakukan hal itu secara perlahan-lahan. 
Dengan memberi mereka nama-nama yang melambangkan penyembahan berhala, dengan 
membawa mereka setiap hari berhubungan akrab dengan kebiasaan-kebiasaan penyembahan 
berhala, dan di bawah pengaruh upacara-upacara perbaktian orang kafir yang memikat, ia 
berharap untuk membujuk mereka meninggalkan agama bangsa mereka dan bersatu dengan 
perbaktian orang-orang Babel.” –Prophets and Kings, hal. 480, 481. 

 

RABU 

4. Ketetapan hati apakah yang Daniel buat? Siapakah yang senang melihat 
ketetapan hati ini, dan mengesankan pikiran pemimpin pegawai istana? 

Daniel 1:8, 9 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan 
dengan anggur yang biasa diminum raja; dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, 
supaya ia tak usah menajiskan dirinya. 9Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan 
sayang dari pemimpin pegawai istana itu; 

“Tetapi sebagian telah dipersembahkan kepada berhala; dan orang yang memakan dari 
makanan tersebut akan dianggap sudah mempersembahkan penghormatan kepada dewa-
dewa Babel. Kesetiaan kepada Yehova melarang Daniel dan teman-temannya menyatukan diri 
pada penghormatan tersebut. Bahkan berpura-pura saja memakan makanan itu atau meminum 
anggur itu akan merupakan penyangkalan terhadap iman mereka. Melakukan hal ini berarti 
menyatukan diri mereka sendiri dengan kekafiran dan akan menghina prinsip-prinsip hukum 
Allah. 

“Mereka pun tidak berani menanggung risiko akibat yang melemahkan dari kemewahan, dan 
kemerosotan perkembangan pada kekuatan jasmani, pikiran, dan kerohanian mereka. Mereka 
mengetahui riwayat Nadab dan Abihu, yang tercatat sebagai orang-orang yang tidak bertarak 
dan akibat-akibatnya dituliskan dalam lima kitab permulaan Perjanjian Lama; dan mereka 
mengetahui bahwa kuasa jasmani dan pikiran mereka akan benar-benar merosot akibat 
menggunakan minuman keras. 

“Daniel dan teman-temannya telah dididik oleh orang tua mereka pada kebiasaan-kebiasaan 
bertarak dengan ketat. Mereka telah diajar bahwa Allah akan meminta pertanggunganjawab 
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mereka atas kesanggupan-kesanggupan mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak 
boleh memerosotkan atau melemahkan kuasa mereka.” –Prophets and Kings, hal. 481, 482. 

 

KAMIS 

5. Apakah yang Daniel ajukan kepada pegawai raja itu? Apakah yang terjadi 
setelah masa sepuluh hari berakhir? 

Daniel 1:12-15 "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama sepuluh hari dan 
biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum; 13sesudah itu 
bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari 
santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." 
14Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka 
selama sepuluh hari. 15Setelah lewat sepuluh hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan 
mereka kelihatan lebih gemuk dari pada semua orang muda yang telah makan dari santapan 
raja. 

“Daniel dan teman-temannya tidak tahu apa yang akan menjadi hasil keputusan mereka; 
mereka tidak tahu, tetapi mereka siap, jika pun itu harus seharga nyawa mereka; namun 
mereka tetap berketetapan hati untuk berjalan di jalan pertarakan yang ketat, bahkan 
sementara mereka berada di dalam istana Babel yang tak bermoral.” –The Youth Instructor, 18 
Agustus 1898. 

“Pegawai istana ini melihat adanya sifat-sifat tabiat yang baik di dalam diri Daniel. Ia melihat 
bahwa Daniel adalah seorang yang berjuang untuk menjadi orang yang baik dan berguna, dan 
bahwa kata-katanya penuh hormat dan santun, dan sikapnya menunjukkan adanya karunia 
kesopanan dan kelemahlembutan. Itulah perilaku baik dari orang muda yang memikat kasih 
dan sayang kepala istana itu.” –The Youth Instructor, 12 November 1907. 

 

JUM’AT 

6. Setelah pengalaman ini, apakah yang hamba istana itu selalu perbuat? 
Bagaimana Allah memberikan pahala-Nya bagi anak-anak-Nya yang setia? 

Daniel 1:16, 17 Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang 
harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. 17Kepada keempat orang muda itu 
Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, 
sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. 

“Tuhan menghormati keteguhan dan penyangkalan diri orang-orang muda Ibrani itu, dan 
kemurnian motif hati mereka; dengan berkenan pada mereka, dan menyatakan berkat-berkat-
Nya bagi mereka…. Janji telah digenapi, ‘Siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati.’ 1 
Samuel 2:30. Oleh sebab Daniel bergantung pada Allah dengan kepercayaan yang tidak goyah, 
kuasa Roh bernubuat datang kepadanya. Sambil menerima petunjuk dari manusia untuk 
menghadapi tugas dalam bidang hidupnya, ia juga sedang diajar oleh Allah membaca rahasia-
rahasia masa depan dan mencatatkannya untuk generasi yang akan datang, melalui gambaran-
gambaran dan lambang-lambang, tentang berbagai peristiwa yang meliputi sejarah dunia 
sampai hari kiamat.” –Prophets and Kings, hal. 484, 485. 

 

SABAT 
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7. Kesimpulan apakah yang raja ambil setelah pemeriksaan akhir-nya atas anak-anak 
muda ini? 

Daniel 1:18-20 Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa 
menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan 
Nebukadnezar. 19Raja bercakap-cakap dengan mereka; dan di antara mereka sekalian itu tidak 
didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azarya; maka bekerjalah mereka itu 
pada raja. 20Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang 
ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas dari pada 
semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. 

“Bacalah Kitab-Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan hati yang menyesal akan 
dosa. Bacalah dengan penuh doa dan kesetiaan, memohonkan agar Roh Suci memberimu 
pengertian. Daniel menyelidiki bagian dari Perjanjian Lama yang ada dalam jangkauannya, dan 
menjadikan Allah sebagai Guru tertingginya. Di saat yang sama, ia mengembangkan seluruh 
kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menjadi cerdas dan cakap dalam 
segala bidang. Demikian juga yang dilakukan oleh teman-temannya….” –Fundamentals of 
Christian Education, hal 357, 358. 

“… Mereka belajar bulan oleh sebab kebetulan. Mereka memperoleh pengetahuan dengan cara 
setia menggunakan kuasa kesanggupan mereka, di bawah tuntutan Roh Kudus. Mereka sendiri 
selalu berhubungan dengan Sumber segala hikmat, dan menjadikan pengetahuan tentang Allah 
sebagai fondasi pendidikan mereka. Dalam iman mereka berdoa supaya memperoleh 
pengetahuan, dan mereka menghidupkan doa mereka. Mereka menempatkan diri mereka 
ditempat dimana Allah dapat memberkati mereka…Dan Allah sendirilah yang menjadi Guru 
mereka.” –Prophets and Kings, hal. 486. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Prophets and Kings, hal. 478-490. 

*** 

 

PELAJARAN 5 
Sabat, 30 Januari 2021 

Mimpi yang Panoramik 

“…Karena Allah berfirman dengan satu dua cara... Dalam mimpi, dalam penglihatan 
waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur.”  

Ayub 33:14, 15. 

MINGGU 

1. Apakah yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar, di tahun kedua 
pemerintahannya? 

Daniel 2:1 Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar bermimpilah Nebukadnezar; 
karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. 
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“Pada tahun yang sama ketika Daniel dan teman-temannya muali menjadi pegawai raja Babel, 
terjadilah peristiwa-peristiwa yang benar-benar menguji integritas orang-orang muda Ibrani 
ini, dan membuktikan di hadapan bangsa penyembah berhala tentang kuasa dan kesetiaan 
Allah Israel. 

“Sementara Raja Nebukadnezar sedang cemas memandang pada masa depan, ia pun mendapat 
mimpi yang luar biasa, yang sangat menggelisahkannya, sampai ‘ia tidak dapat tidur.’ Daniel 
2:1. Namun demikian, meskipun penglihatan pada malam itu meninggalkan jejak kesan yang 
mendalam dalam pikirannya, namun ia mendapati mustahil baginya untuk mengingat kembali 
beberapa bagian dari mimpinya itu.” -The Sanctified Life, hal. 34. 

 

HIKMAT MANUSIA VS. HIKMAT ILAHI 
SENIN 

2. Siapakah yang raja panggil untuk menceritakan dan menerangkan mimpinya? 
Bagaimanakah para penasihatnya berusaha untuk menyembunyikan 
ketidakmampuan mereka? 

Daniel 2:2-4 Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para 
Kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu; maka datanglah mereka dan 
berdiri di hadapan raja. 3Kata raja kepada mereka: "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah, karena 
ingin mengetahui mimpi itu." 4Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja (dalam bahasa 
Aram): "Ya raja, kekallah hidupmu! Ceriterakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka 
kami akan memberitahukan maknanya." 

“Ia memanggil para ahli jampi dan ahli sihirnya, dengan menjanjikan kekayaan dan kehormatan 
besar sebagai hadiahnya, memerintahkan mereka untuk menceritakan mimpinya kepadanya, 
beserta dengan maknanya. Namun mereka menjawab, ‘Ceriterakanlah kepada hamba-
hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya.’ Ayat 4. 

“Raja tahu bahwa bila mereka memang benar-benar bisa memberitahu maknanya, berarti 
mereka juga akan dapat memberitahu isi mimpinya juga. Oleh persediaan baik-Nya, Allahlah 
yang telah memberikan mimpi ini kepada Nebukadnezar, dan telah membuatnya lupa beberapa 
bagian-bagian dari mimpinya, sementara kesan ketakutan tetap dibiarkan di dalam pikirannya, 
untuk membongkar kepura-puraan pengakuan orang-orang bijaksana di Babel itu.” -The 
Sanctified Life, hal. 34. 

 

SELASA 

3. Ke dalam krisis apakah raja menempatkan orang-orang ini? Sekali lagi, apakah 
permintaan mereka kepada penguasa itu? 

Daniel 2:5-7 Tetapi raja menjawab para Kasdim itu: "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika 
kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan 
dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing; 6tetapi jika 
kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, 
pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar dari padaku. Oleh sebab itu beritahukanlah 
kepadaku mimpi itu dengan maknanya!" 7Mereka menjawab pula: "Silahkan tuanku raja 
menceriterakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan 
maknanya." 
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“Tidak puas dengan jawaban mereka yang berdalih-dalih dan mencurigakan, padahal mereka 
telah mengaku-ngaku sebagai yang mampu untuk mengungkapkan rahasia manusia, tetapi 
mereka kelihatannya tidak mau memberikan pertolongan kepadanya, sang raja 
memerintahkan orang-orang pintarnya, untuk menceritakan kepadanya bukan saja arti mimpi, 
tetapi isi mimpi itu juga, dengan janji kekayaan dan kehormatan pada satu sisi, dan ancaman 
kematian di sisi lainnya.” –Prophets and Kings, hal. 492. 

 

RABU 

4. Apakah ancaman yang diucapkan raja yang murka itu? Pengakuan apakah yang 
orang-orang bijaksana dan para ahli jampinya terpaksa buat? 

Daniel 2:8-11 Jawab raja: "Aku tahu benar-benar, bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, 
karena kamu melihat, bahwa aku telah mengambil keputusan, 9yakni jika kamu tidak dapat 
memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama; dan aku tahu 
bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, 
sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceriterakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu, 
bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." 10Para Kasdim itu menjawab 
raja: "Tidak ada seorangpun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta 
tuanku raja! Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah 
meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang Kasdim. 
11Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorangpun yang dapat 
memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara 
manusia.” 

“Nebukadnezar, kini menjadi sangat geram dan murka karena gelagat licik dari mereka yang 
selama ini dipercayainya,… 

“Dipenuhi dengan ketakutan terhadap akibat-akibat kegagalan mereka, para Kasdim itu 
berusaha menunjukkan kepada raja bahwa permohonannya itu tidak masuk akal dan ujiannya 
belum pernah ditanyakan oleh manusia manapun juga.” –Prophets and Kings, hal. 492. 

 

AKIBAT MENGAMBIL RESIKO PERTARUHAN NYAWA 
KAMIS 

5. Dalam geram murkanya, apakah yang Raja Nebukadnezar perintahkan? 

Daniel 2:12 "Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannyalah 
untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. 

“Raja menjadi sangat geram dan murka, dan mengancam bahwa mereka semua akan 
dipenggal, jika sampai pada batas waktu yang ditentukannya, mimpi itu tidak juga 
diberitahukan mereka kepadanya.” –The Sanctified Life, hal. 34, 35. 

 

JUM’AT 

6. Siapakah yang juga termasuk dalam sasaran titah amarah ini? 

Daniel 2:13 Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan 
teman-temannyapun terancam akan dibunuh. 



PEKABARAN SORGA DALAM KITAB DANIEL 22 

“Daniel dan teman-temannya juga termasuk pada orang-orang yang akan dilenyapkan bersama 
dengan para nabi palsu itu; tetapi, dengan mengambil resiko nyawanya sendiri, Daniel 
memberanikan diri menghadap raja dan memohon waktu baginya untuk menunjukkan isi 
mimpi itu beserta dengan maknanya.” –The Sanctified Life, hal. 35. 

 

SABAT 

7. Apa yang Daniel perbuat, dan, kepada siapakah ia menyampaikan permohonannya? 

Daniel 2:14-16 Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariokh, pemimpin 
pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu, 15katanya 
kepada Ariokh, pembesar raja itu: "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" 
Lalu Ariokh memberitahukan hal itu kepada Daniel. 16Maka Daniel menghadap raja dan meminta 
kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. 

“Di antara mereka yang dicari-cari oleh pemimpin pengawal raja yang telah bersiap-siap untuk 
memenuhi perintah raja, adalah Daniel dan teman-temannya. Ketika diberitahu bahwa sesuai 
dengan perintah itu bahwa mereka juga harus mati, "dengan cerdas dan cerdik" Daniel 
bertanya kepada Ariokh, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan 
oleh raja?" Ariokh menceritakan kepadanya kegelisahan hati raja terhadap mimpinya yang luar 
biasa, dan kegagalannya untuk memperoleh pertolongan dari mereka yang selama ini ia 
menaruh keyakinan yang sepenuhnya. Ketika mendengar hal ini, Daniel mempertaruhkan 
nyawanya di tangannya, pergi menghadap raja dan meminta diberi waktu, supaya ia dapat 
memohon kepada Allahnya untuk menyatakan kepadanya mimpi itu dan maknanya.” –Prophets 
and Kings, hal. 493. 

“Ketika keluar titah dari raja yang marah dan geram, memerintah bahwa semua orang bijak 
Babel harus dilenyapkan, Daniel dan teman-temannya pun turut dicari untuk dibunuh. 
Kemudian Daniel menjawab, bukan dengan pembalasan, tapi ‘dengan cerdik dan bijaksana,' 
(Daniel 2:14), kepada kepala istana raja, yang pergi untuk membunuh orang bijak di Babel. 
Daniel bertanya, ‘Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?’ (Daniel 2:15). Lalu 
Daniel menghadap raja, memberanikan diri meminta agar dirinya diberi waktu, dan imannya 
kepada Allah yang ia sembah mendesaknya mengatakan bahwa ia akan memberitahu raja 
makna (mimpinya itu).” –Fundamentals of Christian Education, hal. 373. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• The Faith I Live By, hal. 10. 

*** 

 

PELAJARAN 6 
Sabat, 6 Februari 2021 

Allah Menghormati  

Orang yang Menghormati-Nya 

“…Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, tetapi siapa yang menghina 
Aku, akan dipandang rendah.”  
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1 Samuel 2:30. 

JAWABAN SEGERA BAGI DOA 
MINGGU 

1. Kepada siapakah Daniel dan teman-temannya berpaling untuk dibukakan 
rahasia itu? Apa yang Juruselamat katakan tentang doa bersama? 

Daniel 2:17, 18 Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, 
Misael dan Azarya, teman-temannya, 18dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang 
kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan 
dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. 

Matius 18:19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat 
meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 

“Raja menyetujui permohonan itu; dan sekarang Daniel mengumpulkan ketiga temannya, dan 
bersama-sama mereka membawa persoalan itu ke hadapan Tuhan, mencari hikmat dari 
Sumber terang dan pengetahuan. Meskipun mereka berada di dalam istana raja, dikelilingi oleh 
godaan, namun mereka tidak melupakan tanggung jawab mereka kepada Allah. Mereka kuat 
dalam kesadaran bahwa pemeliharaan-Nya lah yang telah menempatkan mereka di tempat 
mereka itu; agar mereka melakukan pekerjaan-Nya, dengan memenuhi tuntutan kebenaran 
dan kewajiban. Mereka memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Allah. Mereka telah berpaling 
kepada-Nya untuk mendapatkan kekuatan ketika dalam kebingungan dan bahaya, dan bagi 
mereka, Dia selalu ada untuk memberikan bantuan kepada mereka itu.” -The Sanctified Life, hal. 
35. 

“Mereka bersama-sama mencari hikmat dari Sumber terang dan pengetahuan. Iman mereka 
kuat dalam kesadaran bahwa Allah telah menempatkan mereka di mana mereka berada, bahwa 
mereka sedang melakukan pekerjaan-Nya dan sedang menghadapi tuntutan kewajiban. Pada 
waktu-waktu kegelisahan dan bahaya mereka selalu berpaling kepada-Nya untuk mencari 
bimbingan dan perlindungan, dan Ia terbukti adalah suatu pertolongan pada waktunya. Kini 
dengan hati yang penuh penyesalan akan dosa, mereka membarui penyerahan mereka kepada 
Hakim bumi, sambil memohon kiranya Ia berkenan memberikan kelepasan kepada mereka 
pada saat yang mereka sangat butuhkan itu.” -Prophets and Kings, hal. 493, 494. 

 

SENIN 

2. Bagaimana Yang Maha Kuasa menjawab permohonan mereka yang rendah hati 
itu? 

Daniel 2:19 Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu 
Daniel memuji Allah semesta langit. 

“Dan permohonan mereka tidak sia-sia. Allah yang mereka hormati itu, kini menghormati 
mereka. Roh Tuhan ada pada mereka, dan kepada Daniel, ‘dalam suatu penglihatan malam,’ 
dinyatakanlah mimpi raja itu beserta dengan maknanya.” -Prophets and Kings, hal. 494. 

“Nehemia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, memberi-Nya kemuliaan yang patut bagi 
nama-Nya. Demikian juga yang dilakukan Daniel di Babel. Marilah kita mempelajari doa orang-
orang ini. Mereka mengajari kita bahwa kita harus merendahkan diri, tetapi kita tidak boleh 
menghapus garis pemisah yang ada diantara orang-orang yang memelihara perintah Allah 
dengan mereka yang tidak menghormati hukum-Nya. 
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“Kita semua harus mendekat kepada Tuhan. Dia akan mendekat kepada mereka yang 
mendekati-Nya dengan kerendahan hati, dipenuhi dengan kekaguman yang suci akan 
keagungan suci-Nya, dan berdiri di hadapan-Nya terpisah dari dunia.” –(Manuscript 58, 1903). 

 

UNGKAPAN SYUKUR YANG SEPENUH HATI 
SELASA 

3. Apakah hal pertama yang Daniel lakukan setelah menerima jawaban doanya? 
Ajaran rasul Paulus apakah yang harus senantiasa diingat? 

Daniel 2:20-23 Berkatalah Daniel: "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-
lamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan kekuatan! 21Dia mengubah saat dan waktu, Dia 
memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan 
pengetahuan kepada orang yang berpengertian; 22Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang 
tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-
Nya. 23Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan 
kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami 
mohon kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja."  

Efesus 5:20 Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus 
kepada Allah dan Bapa kita 

“Orang Kristen hendaknya hidup dekat dengan Allah, sehingga ia dapat menerima perkara-
perkara yang sempurna, ‘penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus 
untuk memuliakan dan memuji Allah.’ (Filipi 1:11). Hatinya hendaknya selalu bernada syukur 
dan pujian. Ia harus senantiasa siap sedia untuk mengakui berkat-berkat yang ia terima, sambil 
selalu mengingat DIA yang telah menyatakan, ‘Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai 
korban, ia memuliakan Aku;’ (Mazmur 50:23).” –My Life Today, hal. 153. 

 

RABU 

4. Dengan permintaan apakah Daniel menghadap Ariokh? Apa yang Ariokh 
lakukan setelah menerima kabar baik ini? 

Daniel 2:24-25 Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariokh yang telah ditugaskan raja untuk 
melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel; maka pergilah ia serta berkata kepadanya, 
demikian: "Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kaulenyapkan! Bawalah aku menghadap 
raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu!" 25Ariokh segera membawa Daniel 
menghadap raja serta berkata kepada raja demikian: "Aku telah mendapat seorang dari antara 
orang-orang buangan dari Yehuda, yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja.” 

“Luar biasa pekerjaan yang direncanakan Allah untuk diselesaikan melalui para hamba-Nya ini, 
agar nama-Nya dimuliakan. Allah menjadikan Yusuf sumber kehidupan bagi bangsa Mesir. 
Melalui Yusuf kehidupan seluruh penduduk dipelihara. Melalui Daniel Allah menyelamatkan 
hidup semua orang bijak di Babel. Dan pembebasan ini adalah sebagai objek pelajaran; mereka 
mengilustrasikan kepada orang-orang, tentang berkat rohani yang ditawarkan kepada mereka 
melalui perhubungan dengan Allah yang disembah Yusuf dan Daniel. Jadi melalui umat-Nya, 
hari ini, Allah pun ingin membawa berkat bagi dunia. Setiap pekerja yang di dalam hatinya 
Kristus tinggal, setiap orang yang mau menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, adalah pekerja 
bersama dengan Allah untuk memberkati umat manusia. Sementara dia menerima kasih 
karunia dari Juruselamat untuk dibagikan kepada orang lain, maka dari seluruh keberadaan 
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hidupnya mengalirlah gelombang kehidupan rohani.” –Testimonies for the Church, jilid 6, hal. 
227. 

 

KAMIS 

5. Apakah pertanyaan mencemaskan yang pemerintah dunia yang paling 
berkuasa saat itu tujukan kepada Daniel? 

Daniel 2:26 Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar: "Sanggupkah engkau 
memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" 

 

KERENDAHAN HATI DAN IMAN 
JUM’AT 

6. Berapa rendah hatikah jawaban Daniel? 

Daniel 2:27, 28 Daniel menjawab, katanya kepada raja: "Rahasia, yang ditanyakan tuanku raja, 
tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau 
ahli nujum. 28Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia; Ia telah 
memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang 
akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini: 

“Lihatlah tawanan Yehuda itu, dengan tenang dan percaya diri, di hadapan raja kerajaan dunia 
yang paling berkuasa saat itu. Dalam kata-katanya yang pertama ia tidak menujukan 
kehormatan untuk dirinya sendiri, ia meninggikan Allah sebagai sumber segala hikmat.” –
Prophets and Kings, hal. 494. 

SABAT 

7. Janji apakah yang diberikan bagi anak-anak Allah yang rendah hati? 

1 Petrus 5:5, bagian akhir … sebab: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani 
orang yang rendah hati." 

“Sebagaimana Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada para tawanan Ibrani itu, kepada 
mereka yang paling terpisah dari kebiasaan dan praktik dunia yang penuh dusta dalam 
kejahatan, demikian pula Tuhan akan mengkomunikasikan terang dari surga kepada 
barangsiapa yang mau menghargai 'Demikianlah firman Tuhan.' (Yesaya 44:6). Kepada mereka 
Dia akan mengungkapkan pikiran-Nya. Mereka yang paling tidak terikat dengan ide-ide 
duniawi, adalah yang paling terpisah, baik dari penampilan, kesia-siaan, keangkuhan, dan cinta 
akan kedudukan, yang berdiri sebagai umat-Nya yang khas, yang bersemangat melakukan 
pekerjaan yang baik – kepada mereka inilah Dia akan mengungkapkan makna dari Firman-Nya. 
Pertunjukan pertama dari kuasa Allah kepada para tawanan Ibrani adalah dengan 
menunjukkan kebijaksanaan yang telah rusak dari orang-orang hebat di bumi. Kebijaksanaan 
manusia adalah kebodohan dihadapan Allah. Para penyihir mengungkapkan ketidakpedulian 
mereka terhadap terang sebelum Allah mengungkapkan kebijaksanaan-Nya sebagai yang 
tertinggi. Kebijaksanaan agen manusia yang telah menyalahgunakan talenta yang diberikan 
Allah, Allah nyatakan sebagai kebodohan.” –Counsels to Writers and Editors, hal. 101, 102. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• The Acts of the Apostles, hal. 13. 
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*** 

 

PELAJARAN 7 
Sabat, 13 Februari 2021 

Mimpi Nubuatan 

“…Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia; Ia telah 
memberitahukan … apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang...”  

Daniel 2:28. 

MENERANGKAN MIMPI ITU 
MINGGU 

1. Apakah yang sedang raja pikirkan ketika Tuhan memberikan mimpi itu 
padanya? Untuk tujuan apakah Daniel menerima mimpi yang sama? 

Daniel 2:29 Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-
pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan Dia yang menyingkapkan rahasia-
rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. 

“Perhatikan pengalaman Daniel. Ketika dipanggil untuk berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar, 
Daniel tidak ragu-ragu untuk mengakui sumber kebijaksanaannya. Apakah pengakuan setia 
terhadap Allah mengurangi pengaruh Daniel di istana raja? Sama sekali tidak; justru, itu adalah 
rahasia kekuatannya; itulah jaminan baginya di hadapan penguasa Babel. Dalam nama Allah 
Daniel memberi tahu raja, pesan yang dikirim dari surga tentang petunjuk, peringatan, dan 
teguran, dan dia tidak menyangkalnya. Biarlah para pekerja Allah saat ini membaca kesaksian 
Daniel yang teguh dan berani ini, dan mengikuti teladannya.” -Testimonies for the Church, jilid 
7, hal. 151. 

 

SENIN 

2. Apakah yang raja lihat dalam mimpi istimewanya? Terbuat dari apakah patung 
itu? 

Daniel 2:31-33 Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat 
besar! Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak 
mendahsyatkan. 32Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, 
perut dan pinggangnya dari tembaga, 33sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari 
besi dan sebagian lagi dari tanah liat. 

“Mimpi tentang patung yang besar itu, yang mengungkapkan di hadapan Nebukadnezar 
peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sampai kepada hari kiamat, telah diberikan supaya ia 
boleh mengerti bagian yang ia lakonkan dalam sejarah dunia, dan berkaitan bahwa kerajaannya 
harus menunjang sampai kepada kerajaan surga.” -Prophets and Kings, hal. 503. 

“Nebukadnezar, seorang penyembah ilah-ilah agama Kasdim, adalah seorang penyembah 
berhala. Sebuah patung adalah obyek yang sempat menarik perhatian dan pernghormatannya. 
Terlebih lagi, kerajaan duniawi, sebagaimana yang kita akan lihat setelahnya, yang diwakili oleh 
patung ini, adalah obyek harga diri dan bernilai di matanya. 
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“Namun demikian, sungguh luar biasa adaptasi penggambaran ini untuk menyampaikan 
kebenaran yang besar dan diperlukan itu ke dalam pikiran Nebukadnezar. Selain 
menggambarkan kemajuan peristiwa sepanjang waktu untuk kepentingan umat-Nya, Allah 
juga hendak menunjukkan kepada Nebukadnezar tentang kehampaan dan ketidakberhargaan 
kemegahan dan kemuliaan duniawi. Bagaimana ini bisa dilakukan dengan lebih mengesankan 
daripada dengan sebuah patung yang kepalanya dari emas?” –Uriah Smith, The Prophecies of 
Daniel and the Revelation, hal. 38. 

 

SELASA 

3. Meskipun patung dalam mimpi itu sangat mengesankan, apakah yang terjadi 
dengan patung itu dan dengan kerajaan-kerajaan yang dilambangkannya? 

Daniel 2:34, 35 Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan 
tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, 
sehingga remuk. 35Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, 
perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim 
panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. 
Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi.  

“Di bawah kepala, terdapatlah tubuh yang terdiri dari logam-logam yang semakin rendah 
nilainya sampai mencapai bentuk paling dasar di kaki dan jari-jari kaki besi yang bercampur 
dengan tanah liat. Seluruhnya kemudian dihancurkan menjadi potongan-potongan, dan dibuat 
bagai sekam kosong. Itu akhirnya terhempaskan dimana tidak dapat ditemukan lagi, setelah itu 
sesuatu yang tahan lama dan bernilai surgawi menempati tempatnya. Begitu pula Tuhan akan 
menunjukkan kepada anak-anak manusia bahwa kerajaan duniawi akan berlalu, demikian 
kebesaran dan kemuliaan duniawi, seperti gelembung udara, akan pecah dan lenyap. Di tempat 
yang telah begitu lama dirampas itu, kerajaan Allah akan didirikan dan tidak akan ada akhirnya, 
sementara semua yang menaruh minat pada kerajaan itu akan berada dalam bayang-bayang 
naungan sayap damai sejahtera, sampai selama-lamanya.” –Uriah Smith, The Prophecies of 
Daniel and the Revelation, hal. 38, 39. 

 

KEPALANYA YANG DARI EMAS 
RABU 

4. Melambangkan apakah kepalanya yang dari emas itu? 

Daniel 2:36-38 Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada 
tuanku raja: 37Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah 
diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, 38dan yang ke dalam tangannya telah 
diserahkan-Nya anak-anak manusia, di manapun mereka berada, binatang-binatang di padang 
dan burung-burung di udara, dan yang dibuat-Nya menjadi kuasa atas semuanya 
itu  —  tuankulah kepala yang dari emas itu. 

“Allah meninggikan Babel agar ia menggenapi maksud ini. Kemakmuran dimiliki bangsa ini 
hingga mencapai ketinggian kekayaan dan kekuasaan yang tidak pernah ada lagi yang 
sebanding dengannya dalam sejarah dunia ini – dengan tepatnya telah digambarkan dalam 
Alkitab melalui suatu lambang ilham, suatu ‘kepala dari emas.’ Daniel 2:38.” –Education, hal. 
175. 

“Allah telah menunjukkan kepada saya tentang Nebukadnezar. Allah bekerja dengan kuasa-Nya 
untuk membawa raja yang paling berkuasa di muka bumi ini untuk dapat mengenali Dia 
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sebagai Raja atas segala raja. Ia menggerakkan pikiran raja yang penuh kesombongan itu, 
sampai Nebukadnezar pun mengenali Dia sebagai ‘Tuhan yang Maha Tinggi,’ ‘yang kekuasaan-
Nya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan-Nya turun-temurun.’ (Daniel 4:34).” –(Letter 132, 
1901) Evangelism, hal. 88. 

 

KAMIS 

5. Kapankah kerajaan yang berkuasa ini mulai? Siapa yang membangunnya 
hingga mencapai puncak kekuasaannya? 

Kejadian 10:8-12 Kush memperanakkan Nimrod; dialah yang mula-mula sekali orang yang 
berkuasa di bumi; 9ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN, sebab itu 
dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN." 
10Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. 11Dari 
negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah 12dan Resen di antara 
Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu. 

Daniel 4:26, 27 Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti: kerajaan 
tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui, bahwa Sorgalah yang 
mempunyai kekuasaan. 27Jadi, ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku: 
lepaskanlah diri tuanku dari pada dosa dengan melakukan keadilan, dan dari pada kesalahan 
dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas; dengan demikian 
kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan!" 

“Allah meninggikan Babel agar ia menggenapi maksud ini. Kemakmuran dimiliki bangsa ini 
hingga mencapai ketinggian kekayaan dan kekuasaan yang tidak pernah ada lagi yang 
sebanding dengannya dalam sejarah dunia ini – dengan tepatnya telah digambarkan dalam 
Alkitab melalui suatu lambang ilham, suatu ‘kepala dari emas.’ Daniel 2:38.” –Education, hal. 
175. 

“Kekaisaran Babel naik ke puncak kekuasaannya di bawah pimpinan jenderal yang juga 
menjadi rajanya, yakni Nabopolassar. Ketika dia wafat pada tahun 604 SM, putranya, 
Nebukadnezar menjadi raja…. 

“Karakter Kerajaan Babel ditunjukkan dengan kepala yang dari emas. Itu adalah kerajaan emas 
dari zaman keemasan. Babel, menara metropolisnya, menjulang tinggi ke ketinggian yang tidak 
pernah dicapai oleh penerusnya. Terletak di taman Timur; ditata dalam bujur sangkar 
sempurna yang dikatakan memiliki keliling enam puluh mil, lima belas mil di setiap sisinya; 
dikelilingi oleh tembok yang diperkirakan tingginya dua ratus sampai tiga ratus kaki dan tebal 
delapan puluh tujuh kaki, dengan parit, atau sungai, di sekelilingnya, yang berkapasitas kubik 
yang sama dengan tembok itu sendiri; dibagi ke dalam kotak-kotak oleh banyak jalannya, 
masing-masing lebarnya seratus lima puluh kaki, melintasi sudut kanan, masing-masing lurus 
dan rata; dengan luas dua ratus dua puluh lima mil persegi dari permukaan tertutup yang 
terletak di taman dan taman hiburan yang mewah, diselingi dengan tempat tinggal yang megah 
- kota ini, dengan paritnya yang enam puluh mil, dinding luarnya yang enam puluh mil, dinding 
sungai sepanjang tiga puluh mil melalui pusatnya, gerbang-gerbangnya dari kuningan yang 
kokoh, taman-tamannya yang menggantung menjulang di atas teras sampai tingginya sama 
tingginya dengan tembok-tembok itu sendiri, kuilnya Belus dengan keliling tiga mil, dua istana 
kerajaannya, berdiameter satu tiga setengah dan yang lainnya delapan mil di dalamnya, 
dengan terowongan bawah tanah di bawah Sungai Efrat yang menghubungkan kedua istana 
ini, penataannya yang sempurna untuk kenyamanan, ornamen, dan pertahanan, dan sumber 
dayanya yang tidak terbatas – kota ini, yang mengandung banyak hal yang merupakan 
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keajaiban dunia, juga merupakan dan masih menjadi keajaiban yang lebih kuat.” –Uriah Smith, 
The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 41-43. 

 

KEMULIAAN, KEMEROSOTAN, DAN KEJATUHAN BABEL 
JUM’AT 

6. Ungkapan apakah yang nabi Yesaya gunakan untuk menggambarkan 
kemuliaan Babel? 

Yesaya 13:19, bagian pertama Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan 
orang Kasdim yang megah, … 

“Di sana, dengan seluruh bumi berpusat di kakinya, seorang ratu dalam keagungan yang tak 
tertandingi, menarik dari pena ilham itu sendiri gelar yang gemilang ini, ‘yang permai di antara 
kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah,’ berdiri kota ini, sebuah kerajaan yang 
cocok diwakili oleh kepala emas dari patung bersejarah yang besar ini. 

“Demikianlah Babel, dengan Nebukadnezar dalam puncak kehidupan, berani, kuat, dan cakap, 
duduk di singgasananya, ketika Daniel masuk ke dalam temboknya untuk melayani sebagai 
tawanan di istananya yang indah selama tujuh puluh tahun. Di sana anak-anak Tuhan, justru 
merasa tertekan, dan bukannya senang, menyaksikan kemuliaan dan kemakmuran tanah 
pembuangan mereka, menggantung kecapi mereka di pohon willow dekat Efrat, dan menangis 
ketika mereka mengingat tentang Sion.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, hal. 43. 

 

SABAT 

7. Dengan kata-kata apakah ia (nabi Yesaya) menguraikan tentang masa depan 
kota yang megah ini? Berapa lama kerajaan Babel ini bertahan? 

Yesaya 13:19-22 Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim 
yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggangbalikkannya: 
20tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun; orang Arab 
tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya 
berbaring di sana; 21tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah 
mereka akan penuh dengan burung hantu; burung-burung unta akan diam di sana, dan kupu-
kupu akan menari-nari; 22anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan 
serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya 
tidak akan diperpanjang. 

“Pada tahun pertama Neriglissar, hanya dua tahun setelah kematian Nebukadnezar, pecahlah 
perang fatal antara Babel dan Media, yang mengakibatkan penggulingan kerajaan Babel…. 

“Menurut segenap perhitungan manusia, mereka memiliki dasar yang kuat untuk perasaan 
aman mereka. Jika ditimbang dalam neraca kemungkinan duniawi, kota itu tidak akan dapat 
direbut dengan sarana peperangan apapun yang pernah ada saat itu. Karenanya, mereka 
bernapas dengan bebas dan tidur nyenyak seolah-olah tidak ada musuh yang menunggu dan 
mengawasi sekeliling dinding mereka yang terkepung. Tetapi Tuhan telah menetapkan bahwa 
kota yang sombong dan jahat itu harus turun dari takhta kemuliaannya. Dan ketika Dia 
berbicara, tangan fana mana yang dapat mengalahkan firman-Nya? 
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“… Dalam pesta mabuk-mabukan di malam yang fatal itu, gerbang-gerbang sungai dibiarkan 
terbuka,… Masuknya tentara Persia tidak mereka sadari…. Demikianlah, kerajaan pertama, 
yang dilambangkan dengan kepala emas dari patung besar itu, berakhir dengan tercela.” –Uriah 
Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 44, 45, 47, 48. 

“Oleh masuknya tentara Persia penakluk yang tidak disangka-sangka itu ke dalam jantung ibu 
kota Babel dengan melalui saluran sungai yang airnya telah dialihkan ke arah lain, dan melalui 
pintu-pintu gerbang yang ada di dalam kota yang keamanannya dilalaikan, yang dibiarkan 
terbuka dan tidak dijaga, maka orang-orang Yahudi mempunyai banyak bukti tentang 
kegenapan secara hurufiah nubuatan Yesaya mengenai kehancuran yang datang tiba-tiba 
terhadap penjajah mereka.” -Prophets and Kings, hal. 552. 

Setelah untuk sementara waktu mendominasi dunia, yakni dari tahun 606 sd. 538 SM, akhirnya 
Kerajaan Babel pun berakhirlah. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Yesaya 13, 14, 47 
• Yeremia 50, 51 
• Daniel 5:1-31 
• Prophets and Kings, hal. 514, 535. 

*** 

 

PELAJARAN 8 
Sabat, 20 Februari 2021 

Mimpi Nubuatan, lanjutan 

“…Aku akan… 
 membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal 

tertutup.”  
Yesaya 45:1. 

DADA DAN LENGANNYA DARI PERAK 
MINGGU 

1. Bagian apakah yang terletak di bawah kepalanya yang dari emas? Kerajaan 
apakah yang dilambangkan oleh bagian ini? 

Daniel 2:32, bagian tengah, 39, bagian pertama … dada dan lengannya dari perak, 39Tetapi 
sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku…. 

“Kerajaan selanjutnya, ialah Media-Persia, yang dilambangkan dengan dada dan lengannya 
yang dari perak, pada patung itu. Kerajaan ini kurang besar dari kerajaan sebelumnya.” -Uriah 
Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 51. 

 

SENIN 
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2. Nabi-nabi lainnya manakah yang menubuatkan juga tentang kejatuhan Babel, 
dan tentang kemunculan suatu kekuasaan baru di dunia ini? 

Yesaya 13:17, 18 Lihat, Aku menggerakkan orang Madai (Media) melawan mereka, orang-
orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. 18Panah-panah mereka akan 
menembus orang-orang muda; mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka 
tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. 

Yeremia 51:11 Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai! TUHAN telah 
membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencana-Nya terhadap Babel ialah untuk 
memusnahkannya: itulah pembalasan TUHAN, pembalasan karena bait suci-Nya! 

“Bukannya menjadi pelindung umat manusia, Babel malah menjadi penguasa yang sombong 
dan kejam. Kata-kata ilham menggambarkan kekejaman dan keserakahan para penguasa di 
Israel mengungkapkan rahasia jatuhnya Babel, dan jatuhnya banyak kerajaan lain sejak dunia 
dimulai….” -Education, hal. 176. 

 

KEBEBASAN UNTUK KEMBALI DIBERIKAN KEPADA ORANG BUANGAN 
SELASA 

3. Apakah yang Tuhan sebutkan sebagai penakluk kerajaan Babel? 

Yesaya 44:28; 45:1 Akulah yang berkata tentang Koresh: Dia gembala-Ku; segala kehendak-Ku 
akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem: Baiklah ia dibangun! dan tentang 
Bait Suci: Baiklah diletakkan dasarnya!"… 45:1Beginilah firman TUHAN: "Inilah firman-Ku kepada 
orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan 
bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di 
depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup: 

“Lebih dari satu abad sebelumnya kelahiran Koresh, melalui Ilham telah disebutkan namanya, 
dan telah menyebabkan suatu catatan harus dibuat tentang pekerjaan yang sebenarnya yang 
akan dilakukannya untuk menaklukkan kota Babel yang tidak menyadarinya, dan untuk 
menyediakan jalan demi kelepasan anak-anak yang berada dalam tawanan itu. Melalui nabi 
Yesaya, firman telah diucapkan: 

"Beginilah firman Tuhan: ‘Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang 
tangan kanannya Kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya; . . . supaya 
aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup; 
Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak 
memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan 
memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, 
supaya engkau tahu, bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan 
namamu.’ Yesaya 45:1-3.” –Prophets and Kings, hal. 551. 

 

RABU 

4. Kapankah Koresh memberikan ijin kepada bangsa Yahudi untuk kembali ke 
negeri mereka? Apakah semua tawanan mengambil manfaat dari kesempatan 
ini? 

Yeremia 25:12 Kemudian sesudah genap ketujuh puluh tahun itu, demikianlah firman TUHAN, 
maka Aku akan melakukan pembalasan kepada raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena 
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kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi 
tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. 

Ezra 1:1-4; 2:1, 64 Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN 
menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh 
Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman 
ini: 2"Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan 
kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi-
Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. 3Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya 
menyertainya! Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan 
mendirikan rumah TUHAN. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. 4Dan setiap orang 
yang tertinggal, di manapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat 
dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah 
Allah yang ada di Yerusalem."… 2:1Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang 
dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, raja 
Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya…. 64Seluruh 
jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh orang, 

“Ketika raja itu melihat firman yang telah meramalkan, lebih dari seratus tahun sebelum 
kelahirannya, tentang cara bagaimana Babel akan dikalahkan, ketika ia membaca pekabaran 
yang dialamatkan kepadanya oleh Raja semesta alam, … hatinya sangat tergerak, dan ia 
memutuskan untuk menggenapi tugas yang telah ditentukan Ilahi baginya. Yesaya 45:5, 6, 4, 
13. Ia akan melepaskan orang-orang Yehuda yang ditawan untuk pergi dengan bebas; ia akan 
membantu mereka untuk memulihkan Bait Suci Yehova.” –Prophets and Kings, hal. 557, 558. 
Perintah ini dikeluarkan pada tahun 736 SM. 

“Namun orang-orang ini, bila dibandingkan dengan beratus-ratus ribu yang tersebar di 
propinsi-propinsi Media-Persia, masih merupakan orang-orang yang tersisa semata-mata. 
Sebagian besar orang Israel telah memilih untuk tetap tinggal di negeri di mana mereka 
dibuang daripada pergi menanggung kesukaran dalam perjalanan pulang dan membangun 
kembali kota-kota dan rumah-rumah mereka yang tinggal puing-puing.” –Prophets and Kings, 
hal. 598. 

 

MEMBEDAKAN MANA PERTOLONGAN DAN MANA YANG BUKAN 
KAMIS 

5. Siapakah yang menawarkan bantuan untuk umat Allah yang tampak lemah, 
dalam pembangunan kembali kota dan kaabah itu? Apakah tawaran yang 
kelihatannya bermaksud baik ini diterima? 

Ezra 4:1-3 Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar, bahwa orang-orang yang 
pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi TUHAN, Allah Israel, 2maka 
mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka: 
"Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kamipun berbakti kepada 
Allahmu sama seperti kamu; lagipula kami selalu mempersembahkan korban kepada-Nya sejak 
zaman Esar-Hadon, raja Asyur, yang memindahkan kami ke mari." 3Tetapi Zerubabel, Yesua dan 
para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka: "Bukanlah urusan 
kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami 
sendirilah yang hendak membangun bagi TUHAN, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada 
kami oleh Koresh, raja negeri Persia.” 

“Hanya yang sisa dari antara orang-orang itu yang telah memutuskan untuk pulang dari Babel; 
dan sementara kini mereka melaksanakan suatu pekerjaan yang tampaknya tidak dapat 
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mereka laksanakan dengan kekuatan mereka, maka tetangga-tetangga mereka yang terdekat 
datang menawarkan pertolongan. Orang-orang Samaria menerangkan peribadatan mereka 
kepada Allah yang benar, dan menyatakan suatu kerinduan untuk mendapat bagian dalam hak-
hak dan berkat yang berkaitan dengan upacara bait suci.” –Prophets and Kings, hal. 568. 

 

JUM’AT 

6. Mengapa para pemimpin umat tidak dapat menerima tawaran ini? 
Bagaimanakah tabiat asli dari orang-orang yang berpura-pura ini dinyatakan? 

Ulangan 14:2 sebab engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu, dan engkau dipilih 
TUHAN untuk menjadi umat kesayangan-Nya dari antara segala bangsa yang di atas muka 
bumi." 

Ezra 4:4, 5 Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat 
mereka takut membangun. 5Bahkan, selama zaman Koresh, raja negeri Persia, sampai zaman 
pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan 
orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. 

“Tetapi sekiranya para pemimpin Yahudi ini menerima tawaran pertolongan ini, maka mereka 
akan membuka pintu masuknya penyembahan berhala. Mereka mengerti ketidaksungguh-
sungguhan orang-orang Samaria. Mereka menyadari bahwa pertolongan yang mereka peroleh 
dengan jalan bersekutu dengan orang-orang ini akan tidak ada artinya dibandingkan dengan 
berkat yang mereka akan dapat terima dengan mengikuti perintah-perintah Yehova yang jelas. 

“… Mereka yang baru saja membaktikan diri mereka sendiri kepada Tuhan di mezbah yang 
didirikan di depan reruntuhan bait suci-Nya, menyadari bahwa garis pembatas antara umat-
Nya dan dunia selalu harus dijaga dengan jelas tidak dapat salah. Mereka tidak mau 
mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang walaupun mengetahui akan syarat-syarat 
dalam hukum Allah, tetapi tidak mau menyerah pada tuntutan-tuntutannya…. Kita tidak akan 
dapat mengadakan kompromi pada prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan 
orang-orang yang tidak takut kepada-Nya… 
” Dengan laporan-laporan palsu mereka menimbulkan kecurigaan yang dengan mudah 
menuntun kepada sangka-sangka jahat.” –Prophets and Kings, hal. 568, 570, 571. 

 

SABAT 

7. Apakah amaran firman yang tepat bagi kita sekarang ini, perihal garis pemisah 
itu? 

1 Korintus 10:11 Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk 
menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba. 

2 Korintus 6:14 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-
orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? 
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 

“Bukanlah musuh-musuh yang terang-terangan dan berterus terang dalam pekerjaan Allah 
yang sangat ditakuti. Mereka yang sama seperti musuh orang-orang Yehuda dan Benyamin, 
yang datang dengan kata-kata halus dan pembicaraan yang baik, muncul untuk mencari 
persahabatan dan persekutuan dengan anak-anak Allah, mempunyai kuasa yang lebih besar 
untuk menipu. Terhadap orang-orang yang demikian setiap jiwa harus waspada, jangan sampai 
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orang-orang yang bersembunyi diam-diam dan pintar memasang perangkap menangkapnya 
tanpa sadar.” -Prophets and Kings, hal. 570, 571. 

“Petunjuk Tuhan, ‘Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-
orang yang tak percaya’ (2 Korintus 6:14), bukan hanya menunjuk pada pernikahan orang 
Kristen dengan orang kafir, melainkan juga tercakup pada segala persekutuan dimana pihak-
pihak yang terlibat di bawa pada perhubungan yang erat, dimana diperlukan keselarasan dalam 
Roh dan perbuatan. Keluaran 34:12-14.” -Selected Messages, buku 2, hal. 121. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• 2 Korintus 6:14-18 
• The Signs of the Times, 2 Juni 1881, yang ditemukan pada SDA Bible 

Commentary, jilid 2, hal. 1001. 

*** 

 

PELAJARAN 9 
Sabat, 27 Februari 2021 

Bangsa Yahudi di Kerajaan Media-Persia 

“Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan 
oleh nubuat nabi Hagai dan nabi Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan 

pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan 
Artahsasta, raja-raja negeri Persia.”  

Ezra 6:14. 

PERLAWANAN 
MINGGU 

1. Apakah yang mulai dilakukan dengan semangat yang besar oleh orang-orang 
yang telah kembali? Apakah yang terjadi dengan pekerjaan pembangunan itu 
akibat kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh musuh-musuh mereka? 

Ezra 3:8, 10, 11 Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, 
dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-
saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang 
pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-
orang Lewi yang berumur dua puluh tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun 
rumah TUHAN…. 10Pada waktu dasar bait suci TUHAN diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, 
maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-
orang Lewi, bani Asaf, dengan membawa ceracap, untuk memuji-muji TUHAN, menurut petunjuk 
Daud, raja Israel. 11Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi TUHAN nyanyian pujian 
dan syukur: "Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya kepada Israel!" 
Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji TUHAN, oleh karena dasar 
rumah TUHAN telah diletakkan. 

Hagai 1:1, 2 Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari 
pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai kepada Zerubabel 
bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya: 2"Beginilah 
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firman TUHAN semesta alam: Bangsa ini berkata: Sekarang belum tiba waktunya untuk 
membangun kembali rumah TUHAN!" 

“Perlawanan musuh-musuh mereka kuat dan hebat, dan lambat laun para pembangun 
kehilangan semangat. Ada orang yang tidak dapat melupakan pemandangan pada peletakan 
batu dasar, ketika banyak orang yang memberikan kesan kurangnya keyakinan mereka dalam 
pembangunan ini. Dan ketika orang-orang Samaria sudah semakin berani, banyak orang Yahudi 
bertanya-tanya apakah telah tiba waktunya yang tepat untuk membangun kembali. Perasaan 
itu segera tersebar luas. Banyak dari para pekerja menjadi putus asa dan patah semangat, 
kembali ke rumah mereka dan kembali mencari nafkahnya seperti biasa.” -Prophets and Kings, 
hal. 572. 

 

DORONGAN SEMANGAT DARI TUHAN 
SENIN 

2. Siapakah yang Tuhan angkat pada saat krisis? Pekabaran apakah yang Tuhan 
sampaikan melalui mereka? 

Ezra 5:1 Tetapi nabi Hagai dan Zakharia bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-
orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel, yang menyertai 
mereka. 

Hagai 1:3-11 Maka datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai, bunyinya: 
4"Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani 
dengan baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan? 5Oleh sebab itu, beginilah firman 
TUHAN semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! 6Kamu menabur banyak, tetapi membawa 
pulang hasil sedikit; kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang; kamu minum, tetapi tidak sampai 
puas; kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas; dan orang yang bekerja untuk upah, 
ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang! 7Beginilah firman 
TUHAN semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! 8Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan 
bangunlah Rumah itu; maka Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-
Ku di situ, firman TUHAN. 9Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu 
membawanya ke rumah, Aku menghembuskannya. Oleh karena apa? demikianlah firman TUHAN 
semesta alam. Oleh karena rumah-Ku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-
masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 10Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan 
bumi menahan hasilnya, 11dan Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-
gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, 
ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha." 

“Tetapi walaupun demikian saat yang gelap ini bukan tanpa pengharapan bagi mereka yang 
berharap pada Allah. Nabi Hagai dan Zakharia diangkat untuk menghadapi krisis ini. Dalam 
menggerakkan kesaksian utusan-utusan yang ditunjuk ini mengungkapkan kepada orang 
banyak penyebab kesulitan mereka. Kurangnya kemakmuran jasmaniah adalah akibat 
kelalaian menaruh kepentingan Allah yang nomor satu, kata nabi-nabi itu. Sekiranya orang-
orang Israel telah menghormati Allah, sekiranya mereka telah menunjukkan penghormatan 
dan penghargaan yang layak kepada-Nya, dengan menjadikan pembangunan rumah-Nya 
sebagai pekerjaan mereka yang nomor satu, maka mereka akan dapat mendatangkan hadirat 
dan berkat-Nya.… 

“Selama satu tahun lebih bait suci itu terbengkalai dan hampir saja dilupakan. Orang-orang 
tinggal di rumah mereka dan berusaha mencapai kemakmuran sementara, tetapi keadaan 
mereka menyedihkan. Meski bekerja dengan sekuat tenaga, mereka tidak menjadi makmur…. 
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“Kerinduan untuk menghindari kemiskinan telah menyebabkanmu melalaikan bait suci, tetapi 
kelalaian ini telah mendatangkan ke atas kamu apa yang kamu takutkan. ‘Kamu menabur 
banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit...” -Prophets and Kings, hal. 573, 574. 

 

DUKUNGAN DARI PEMERINTAH 
SELASA 

3. Apakah pekabaran ini mendatangkan hasil? Kapankah nubuat Hagai digenapi? 

Hagai 1:12-14; 2:7-10 Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan 
selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan juga perkataan nabi 
Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh TUHAN, Allah mereka; lalu takutlah 
bangsa itu kepada TUHAN. 13Maka berkatalah Hagai, utusan TUHAN itu, menurut pesan TUHAN 
kepada bangsa itu, demikian: "Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman TUHAN." 14TUHAN 
menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin 
Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka, lalu 
melakukan pekerjaan pembangunan rumah TUHAN semesta alam, Allah mereka,… 2:7Sebab 
beginilah firman TUHAN semesta alam: Sedikit waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan 
langit dan bumi, laut dan darat; 8Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga kerinduan 
segala bangsa akan datang, maka Aku akan memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, firman 
TUHAN semesta alam. 9Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas, demikianlah firman 
TUHAN semesta alam. 10Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi 
kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku akan memberi 
damai sejahtera, demikianlah firman TUHAN semesta alam." 

“Selama berabad-abad orang Yahudi tidak dapat melihat kegenapan janji Allah kepada nabi 
Hagai. Tetapi, kesombongan dan ketidakpercayaan telah membutakan pikiran mereka 
mengenai arti yang sebenarnya perkataan nabi itu. Kaabah yang kedua ini tidak dihormati 
dengan awan kemuliaan Yehovah, tetapi dengan kehadiran yang hidup dari Dia yang didalam-
Nya tinggal kepenuhan badani keallahan -- yang adalah Allah sendiri, yang dinyatakan di dalam 
daging. ‘Kerinduan segala bangsa’ (Hagai 2:7) sebenarnya telah datang ke kaabah itu pada 
waktu Orang dari Nasaret itu mengajar dan menyembuhkan orang sakit di serambi kaabah. 
Oleh hadirnya Kristus, dan hanya di dalam-Nya saja, maka kaabah yang kedua ini melebihi 
kaabah yang pertama dalam kemuliaannya.” –The Great Controversy, hal. 24. 

 

RABU 
4. Oleh siapa dan kapankah dekrit yang kedua diberikan untuk melanjutkan 

pembangunan kembali bait suci? 

Ezra 6:1-12 Sesudah itu atas perintah raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan 
di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. 2Kemudian di Ahmeta, benteng yang di propinsi 
Media, didapati sebuah gulungan, yang isinya sebagai berikut: "Piagam: 3Pada tahun pertama 
zaman raja Koresh dikeluarkanlah perintah oleh raja Koresh: Mengenai rumah Allah di 
Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan 
korban sembelihan dan korban api-apian; haruslah tingginya enam puluh hasta dan lebarnya 
enam puluh hasta. 4Dan haruslah dipasang tiga lapis batu besar-besar dan satu lapis kayu. 
Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. 5Dan juga perlengkapan emas dan perak 
rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke 
Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke 
tempatnya yang semula; dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah." 6"Oleh sebab 
itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar-Boznai serta rekan-rekanmu, 
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para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. 
7Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh 
membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. 8Lagipula telah dikeluarkan perintah 
olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai 
pembangunan rumah Allah itu, yakni dari pada penghasilan kerajaan, dari pada upeti daerah 
seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya 
kepada orang-orang itu. 9Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, 
anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan 
minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada 
mereka hari demi hari tanpa kelalaian, 10supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang 
menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. 
11Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan 
ini, akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya, untuk menyulakannya pada ujung tiang itu dan 
supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. 12Maka Allah, yang sudah membuat 
nama-Nya diam di sana, biarlah Ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa, yang 
mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di 
Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan 
seksama." 

“Selanjutnya raja memerintahkan bahwa hukuman berat akan dikenakan kepada mereka yang 
dengan pertimbangan apapun hendak mengubah perintah itu; … Demikianlah Tuhan 
menyediakan jalan untuk merampungkan bait suci itu. 

“Berbulan-bulan lamanya sebelum perintah ini diadakan, orang-orang Israel telah bekerja 
terus dengan iman, nabi-nabi Allah tetap membantu mereka dengan perantaraan pekabaran-
pekabaran pada waktunya, yang olehnya rencana Ilahi bagi Israel tetap dipelihara di hadapan 
para pekerja. Dua bulan sesudah pekabaran Hagai yang tertulis disampaikan, Zakharia 
mendapat serangkaian khayal mengenai pekerjaan Allah di bumi. Pekabaran-pekabaran ini, 
diberikan dalam bentuk perumpamaan dan lambang, datangnya pada saat ketidakpastian dan 
keresahan besar, dan merupakan suatu pernyataan yang unik bagi orang-orang yang sedang 
memajukan nama Allah Israel. Bagi para pemimpin, seakan-akan keluasan yang diberikan 
kepada orang-orang Yahudi untuk membangun kembali sudah hendak ditarik kembali; masa 
depan kelihatannya gelap sekali. Allah melihat bahwa umat-Nya sedang dalam keadaan perlu 
dibantu dan dihibur oleh suatu pernyataan kasih dan kemurahan-Nya yang tidak terbatas.” –
Prophets and Kings, hal. 579, 580.  

“Sekitar tahun 519 SM, Darius memberikan perintah bagi bangsa Yahudi untuk melanjutkan 
pembangunan bait suci.” –Lihat Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 
208. 

 

UJIAN LAIN DAN HASIL-HASILNYA 
KAMIS 

5. Tantangan apakah yang Tuhan kirimkan melalui nabi kepada umat-Nya yang 
masih tinggal di Babel? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang masih 
berada di sana karena kenyamanan dan bukannya mendengarkan panggilan 
ilahi dan dekrit raja yang telah diulangi itu? 

Zakharia 2:7 Ayo, luputkanlah dirimu, hai Sion, yang tinggal bersama anak-anak perempuan 
Babel! 
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Ester 3:8-11 Maka 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." 
10Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin 
Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu, 11kemudian titah raja kepada Haman: "Perak itu 
terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kauperlakukan seperti yang kaupandang baik." 

“Sementara itu keadaan dalam kerajaan Media Persia dengan cepat berubah. Darius Hystaspes, 
yang di bawah pemerintahannya orang-orang Yahudi telah mendapatkan perlakuan yang baik, 
telah diganti oleh Artahsasta Besar. Selama pemerintahannyalah orang-orang Yahudi yang 
tidak menghiraukan pekabaran supaya melarikan diri, terpaksa menghadapi krisis yang 
mengerikan. Oleh karena tidak mau memanfaatkan jalan kelepasan yang disediakan Allah, kini 
mereka harus berhadapan muka dengan muka dengan ancaman kematian…. 

“Tuhan telah melihat lebih dahulu saat-saat kesukaran yang akan terjadi selama pemerintahan 
Xerxes,--Ahasyweros dalam kitab Ester,--dan Ia bukan saja mengubah perasaan dalam hati 
manusia yang memegang kekuasaan, melainkan juga mengilhami Zakharia agar memohon 
kepada orang-orang yang dalam buangan itu, untuk kembali pulang.” –Prophets and Kings, hal. 
600. 598, 599. 

 

JUM’AT 

6. Siapakah yang menerbitkan dekrit terakhir, yakni dekrit yang ketiga? Kapan? 
Salinan surat apakah yang diberikan raja kepada imam Ezra? 

Ezra 6:14; 7:7, 8, 11-26 Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan 
lancar digerakkan oleh nubuat nabi Hagai dan nabi Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan 
pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan 
Artahsasta, raja-raja negeri Persia… 7:7Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa 
rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di 
bait Allah pada tahun ketujuh zaman raja Artahsasta. 8Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan 
kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu… 11Inilah salinan surat, yang diberikan raja 
Artahsasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan 
ketetapan TUHAN bagi orang Israel: 12"Artahsasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli 
Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, 13olehku telah dikeluarkan 
perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para 
imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan 
engkau. 14Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan 
penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang 
menjadi peganganmu, 15dan untuk membawa perak dan emas, yang diberikan raja serta para 
penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediaman-Nya di 
Yerusalem, 16beserta segala perak dan emas yang akan kauperoleh di seluruh propinsi Babel, 
dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi 
rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem, 17maka oleh karena itu haruslah engkau dengan 
seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-
anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu 
kaupersembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. 18Tetapi apa yang 
dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas 
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yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. 19Hanya perlengkapan-
perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke 
hadapan Allah di Yerusalem. 20Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang 
pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kaubayar dari perbendaharaan kerajaan. 
21Kemudian aku, raja Artahsasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di 
daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta dari padamu oleh imam Ezra, ahli 
Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, 22dengan memakai perak 
sampai jumlah seratus talenta, gandum sampai jumlah seratus kor, anggur sampai jumlah 
seratus bat, minyak sampai jumlah seratus bat, dan garam tidak terbatas. 23Segala sesuatu yang 
berdasarkan perintah Allah semesta langit, harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan 
rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. 
24Lagipula kami beritahukan kepadamu, bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, 
penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan 
pajak, upeti atau bea. 25Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim 
sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh 
rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum 
Allahmu; dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kauajar. 26Setiap orang, yang tidak 
melakukan hukum Allahmu dan hukum raja, harus dihukum dengan seksama, baik dengan 
hukuman mati, maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara." 

“Kira-kira tujuh puluh tahun sesudah rombongan pertama kembali dari pembuangan di bawah 
pimpinan Zerubabel dan Yosua, Artahsasta Longimanus naik takhta kerajaan Media Persia. 
Nama raja ini dikaitkan dengan sejarah suci dengan serentetan pemeliharaan yang luar biasa. 
Adalah pada zaman pemerintahannya, Ezra dan Nehemia hidup dan bekerja. Dialah orang yang 
pada tahun 457 SM mengeluarkan perintah yang ketiga dan merupakan yang terakhir, untuk 
pemulihan Yerusalem. Pemerintahannya melihat kembalinya rombongan orang Yahudi di 
bawah pimpinan Ezra, perampungan tembok-tembok Yerusalem oleh Nehemia dan teman-
temannya, pengorganisasian kembali upacara-upacara bait suci, dan pembaharuan keagamaan 
besar-besaran yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia. Selama pemerintahannya yang cukup 
lama itu ia seringkali menunjukkan kebaikan kepada umat Allah, dan di dalam diri sahabat-
sahabatnya orang Yahudi yang dipercayai dan disayanginya, yakni Ezra dan Nehemia, ia 
mengenal orang-orang yang ditunjuk Allah, yang telah diangkat untuk suatu pekerjaan 
istimewa.” –Prophets and Kings, hal. 607. 

 

KEMUNDURAN KERAJAAN YANG KEDUA 
SABAT 

7. Apakah penyebab kejatuhan Kerajaan Media Persia? 

Ester 1:1-9 Pada zaman Ahasyweros  —  dialah Ahasyweros yang merajai seratus dua puluh 
tujuh daerah mulai dari India sampai ke Etiopia  — , 2pada zaman itu, ketika raja Ahasyweros 
bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam benteng Susan, 3pada tahun yang ketiga dalam 
pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya; 
tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda. 4Di 
samping itu baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan 
kebesarannya yang bersemarak, berhari-hari lamanya, sampai seratus delapan puluh hari. 
5Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya bagi 
seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, dari pada orang besar sampai kepada 
orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. 6Di situ tirai-mirai dari 
pada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua, yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu 
muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih, sedang katil emas dan 
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perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang dan pelinggam. 7Minuman 
dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja 
yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. 8Adapun aturan minum ialah: tiada 
dengan paksa; karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka 
berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. 9Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi 
semua perempuan di dalam istana raja Ahasyweros. 

“Jika saja raja memelihara kehormatan martabat kerajaannya dengan menghidupkan 
kebiasaan pertarakan, maka perintah ini tidak akan pernah dibuatnya. Tetapi, pikirannya 
sangat terpengaruh oleh anggur yang memabukkan yang ia gunakan dengan bebas, dan ia pun 
tidak siap bertindak bijak… Perbuatan pemanjaan diri, sebagaimana yang digambarkan dalam 
pasal pertama kitab Ester, adalah perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan… 

“Melalui pengalaman yang membawa Ester ke takhta Media-Persia, Tuhan bekerja untuk 
menyelesaikan maksud-Nya bagi umat-Nya. Yang dilakukan di bawah pengaruh banyak anggur 
telah terjadi bagi kebaikan Israel.” –(MS 39, 1910) Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 
3, hal. 1139. Kerajaan ini berkuasa dari tahun 538 sd. 331 SM. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Zakharia 4 
• Hagai 1, 2 
• Prophets and Kings, hal. 593-617. 

*** 

 

LAPORAN MISIONARIS DARI VENEZUELA  

Untuk dibacakan pada Sabat, 27 Februari 2021 

Persembahan Sekolah Sabat Istimewa  
akan dikumpulkan pada Sabat 6 Maret 2021 

“Saudara-saudara terkasih, umat-umat Allah, dan para pengembara di seluruh dunia, kami 
berharap Saudara dikaruniai berkat terindah dan bersama-sama berseru, "Maranatha!" Kristus 
akan datang, dan kita sedang menanti-nantikan hari ketika kita akan bersama, dan semua 
penghalang akan dilenyapkan. 

Venezuela – yang secara resmi bernama Republik Bolivvarian Venezuela – terletak di bagian 
utara Amerika Selatan, terdiri dari daerah benua dan sejumlah besar pulau kecil dan pulau-
pulau kecil di Laut Karibia. Ibu kotanya adalah Caracas. Wilayah ini berbatasan dengan Laut 
Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Kolombia di sebelah barat, Brasil di sebelah 
Selatan, dan Guyana di sebelah timur. 

Populasi Venezuela adalah 32.778.230. Menurut survei 2017 (GIS XXI), 88 persen dari populasi 
adalah Kristen, terutama Katolik (71 persen), dan 17 persen adalah Protestan. Warga 
Venezuela yang mengklaim tidak beragama adalah 4 persen (2 persen ateis dan 2 persen 
agnostik atau tidak sama sekali). Sekitar 8 persen dari populasi mengikuti beberapa agama lain 
(1 persen berlangganan spiritualisme). 

Pekerjaan di Venezuela dimulai pada 22 Mei 1947, ketika Str. Rita Camacho de Reina 
mengunjungi kota San Cristóbal, di negara bagian Táchira, dan rumah seorang wanita yang 
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mengaku beriman injili. Suami wanita itu adalah pendeta gerejanya, dan dia tidak memandang 
Advent sebagai yang lebih disukai. Namun demikian, wanita itu menyimpan buku-buku yang 
dibelinya dari Str. Rita, yang adalah seorang kanvasser, dan memberi tahu dia tentang Wanita 
Advent bernama Str. Irene Chacón. 

Str. Rita tidak menunda lagi untuk mengunjungi Str. Irene, dan dia diterima dengan sangat baik 
di sana. Kemudian dia berkata, "Rumah ini adalah oasis bagi saya." Dia ada di sana hanya 
beberapa menit ketika dia menerima panggilan telepon dari putra seorang perempuan lain. Dia 
mengatakan kepadanya bahwa ayahnya telah melihat buku-buku itu dan sangat marah 
sehingga dia mengancam akan membuangnya di jalan jika putranya tidak segera 
menyingkirkannya. Itu adalah saat yang menegangkan. Tetapi segera Tuhan membuka pintu, 
karena Str. Irene menawarkan dengan lembut untuk menemani Str. Rita untuk mendapatkan 
buku-buku itu dan membawanya pulang. Mereka berdoa dan berangkat untuk menemukan 
buku-buku itu. Saat senja mereka mengadakan layanan keluarga pertama di rumah itu. 

Pada hari-hari berikutnya, Str. Rita bertemu dengan orang-orang Advent lainnya. Pada hari 
Sabat mereka pergi ke gereja, di mana Str. Rita diundang untuk menyajikan layanan dan 
berbicara tentang kesungguhan yang harus dilakukan umat Allah terhadap makanan yang 
mereka makan sementara mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang tidak 
lama lagi. Str. Rita menerangkan: "Semua orang menyukai apa yang saya katakan, karena 
mereka mengakui bahwa mereka ceroboh dalam hal ini, dan beberapa bahkan berkata kepada 
saya: 'Str., kita perlu kebangunan rohani.' Pertemuan pertama ini sangat menggembirakan bagi 
saya.” 

Tak lama kemudian, pada 11 September 1947, Ketua José del Carmen León, pemimpin Uni 
Kolombia, datang ke Venezuela, dan ia merasa senang dapat menemukan sekelompok orang 
berjumlah 14 orang, yang sangat antusias dan segera ingin dibaptiskan. Menurut 
pengarahannya, pada hari berikutnya, Daerah Venezuela pun dibentuk. Setelah itu, banyak 
saudara dan saudara yang turut bergabung memberitakan pekabaran Sorga. 

Berkat Allah menyertai bentara-bentara injil ini, dan komitmen mereka telah dikaruniai pahala 
kemenangan jiwa-jiwa; lebih dari seribu anggota telah dipertambahkan bagi Uni Venezuela 
kini. Namun demikian, kini sedang terjadi krisis yang melanda negeri, akibat kemiskinan, 
kelaparan, dan keluarnya jutaan penduduk Venezuela meninggalkan Venezuela. Meskipun 
ratusan anggota dan para simpatisan juga turut bermigrasi dan jumlah keanggotaan merosot, 
namun pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Menurut laporan terkini, Uni Venezuela memiliki 781 
anggota, 320 jiwa yang tertarik, dan 459 anak-anak. 

Pekerjaan Tuhan di Venezuela sudah tidak asing lagi dengan kesusahan akibat krisis ini. 
Sayangnya, banyak dari antara bangunan gereja kita yang telah rusak parah beberapa tahun 
belakangan ini, dan tidak layak dihuni lagi. Satu yang paling serius, adalah gereja di Daerah 
Maracaibo, sebuah kota yang terletak di barat laut Venezuela, dimana turap telah rusak di 
beberapa bagian bangunan, juga bagian atapnya yang sudah tidak aman lagi, sebab beberapa 
bagiannya telah jebol. Karena buruknya kondisi keuangan di Uni, sehingga tidak dapat 
mengirimkan penginjil ke kota ini, yang adalah salah satu kota yang paling padat penduduknya 
di Venezuela, berjumlah lebih dari dua juta orang. Barangkali masih banyak jiwa-jiwa yang jujur 
disana yang belum mendengar tentang pekabaran malaikat ketiga dan yang dengan senang hati 
menerima undangan ilahi. Selain itu, ada banyak anggota di Venezuela yang memiliki 
keterbatasan pada indera pendengarannya (gangguan pendengaran), dan memerlukan 
perhatian dan persiapan yang ekstra. 

Ada pula ada juga Jemaat dan Daerah di Catia la Mar, di Wilayah La Guaira, kira-kira tiga puluh 
kilometer dari Caracas; telah lama, struktur bangunan gereja dan kantor daerah yang rusak 
parah, dan juga memerlukan adanya personil penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa di 
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tempat itu, sebab bangunannya tidak dapat ditempati. Populasi kota ini kira-kira berjumlah 
seratus ribu orang, yang merupakan angka yang sangat berarti dan terbuka bagi penginjilan. 

Selain itu, di kota Guasdualito di wilayah Apure, terdapat juga bangunan gereja lainnya yang 
berada dalam keadaan yang sama dengan yang telah disebutkan di atas. Apalagi, bila tiba 
musim hujan, bangunan akan terendam banjir, sehingga perlu dibersihkan; dindingnya, 
atapnya, jendela-jendela, dan pintu-pintunya perlu diperbaiki; dan barang-barang properti pun 
perlu diamankan. Kota ini memiliki populasi sejumlah kira-kira seratus tiga puluh ribu orang. 

Krisis yang sedang dilalui negara ini telah membuat kita sangat sulit untuk mengurus daerah-
daerah dan mengatasi kondisi yang memburuk dengan properti-properti yang lainnya lagi, 
sehingga kami tidak dapat memindahkan pengerja ke tempat-tempat ini. Namun demikian, 
sementara kelihatannya terang itu meredup, namun nyatanya jiwa-jiwa yang tertarik 
bertambah. Oleh sebab itu, kami memohon bantuanmu untuk menolong kami menopang panji 
IMS, yang sedang menurun di beberapa tempat di negara ini. Tolonglah kami, dalam nama 
Tuhan, supaya terang akan terus bercahaya di tempat-tempat ini. Kami berharap dan berdoa 
kiranya Yang Maha Kekal akan melipatgandakan pemberian-pemberian itu tujuh puluh kali 
tujuh lipat gandanya, sehingga mewujudkan kemajuan pekerjaan di Venezuela!  

–Saudara dan Saudari di dalam Kristus di Uni Venezuela 
 

*** 

 


