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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 – 
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 
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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 
Venezuela 

Kiranya persembahanmu merupakan suatu ungkapan kasih dan syukur! 
 

PELAJARAN 10 
Sabat, 6 Maret 2021 

Kerajaan-Kerajaan Berikutnya 

“…Kemudian… kerajaan yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh 
bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi...”  

Daniel 2:39, 40. 

KERAJAAN KETIGA 
MINGGU 

1. Kerajaan apakah yang muncul setelah Media-Persia? Bagaimana nubuat 
digenapi? 
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Daniel 2:32, bagian akhir, 39, bagian kedua … perut dan pinggangnya dari tembaga, 39 … 
kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh 
bumi. 

“Sedikit dan singkatlah kata-kata yang diilhamkan dalam kegenapan pemerintahan dunia yang 
selanjutnya. Dalam kaleidoskop politik yang terus berubah, Yunani termasuk ke dalam 
penglihatan ini, yang untuk sementara waktu sempat menjadi objek perhatian yang paling 
menarik, sebagai kerajaan ketiga yang disebut menguasai bumi. 

“Setelah pertempuran yang menentukan nasib kekaisaran, Darius berusaha untuk 
mengumpulkan sisa-sisa pasukannya yang hancur, dan berusaha mempertahankan kerajaan 
dan hak-haknya. Tetapi dia tidak dapat mengumpulkan dari semua pasukannya yang baru-baru 
ini begitu banyak, dan pasukannya yang ditunjuk dengan baik, sebuah kekuatan yang dia 
anggap bijaksana untuk membahayakan pertempuran selanjutnya dengan orang Yunani yang 
telah menang. Alexander mengejarnya di sayap angin. Waktu demi waktu Darius akhirnya tidak 
dapat lolos lagi dari cengkeraman musuh yang mengikutinya dengan cepat itu.” -Prophets and 
Kings, hal. 52. 

 

SENIN 

2. Apa yang dikatakan tentang prosesi kemenangan Aleksander Agung? Apa 
penyebab kematian dininya? Apa akibatnya bagi kerajaannya? 

Amsal 31:4, 5; 16:32 Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum 
anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras, 5jangan sampai karena minum 
ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas… 
16:32Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang 
yang merebut kota. 

“Aleksander Agung, mewarisi kerajaan perluasan yang baru dari ayahnya, yakni kerajaan 
Grika-Makedonia, berangkat untuk memperluas dominasi Makedonia dan budaya Yunani ke 
timur, dan menaklukkan Kekaisaran Persia. Nubuatan tersebut melambangkan kerajaan 
Yunani mengikuti Persia, karena Yunani tidak pernah menjadi satu kerajaan sampai 
terbentuknya Kerajaan Makedonia, yang menggantikan Persia, sebagai kekuatan dunia 
terkemuka saat itu (untuk nubuat-nubuat yang berkaitan, lihat pada Chs 7:6; 8:5-8, 21, 22; 11:2-
4). “Raja Kerajaan Persia yang terakhir ialah Darius III (Codomannus), yang dikalahkan oleh 
Aleksander pada peperangan Granicus (334 SM), Issus (333 SM), dan Arbela atau Gaugamela 
(331 SM).” -Seventh-day Adventist Commentary, jilid 4, hal. 774. 

“Aleksander mendapati bahwa, adalah lebih mudah baginya untuk menaklukkan kerajaan-
kerajaan daripada mengendalikan rohnya sendiri. Setelah menaklukkan bangsa-bangsa, orang 
besar yang disebut agung ini jatuh akibat pemanjaan seleranya – sebagai korban 
ketidakbertarakan.” -Christian Temperance and Bible Hygiene, hal. 29. 

“Dengan kesombongan yang hina, dia menuntut kehormatan ilahi untuk dirinya sendiri. Dia 
menyerahkan kota-kota yang ditaklukkan, dengan bebas dan tanpa alasan, pada belas kasihan 
balatentaranya yang haus darah dan tidak bermoral. Dia sering membunuh teman-teman dan 
kesayangannya dalam hiruk pikuk mabuknya. Dia mendorong minum berlebihan di antara para 
pengikutnya sehingga pada satu kesempatan dua puluh dari mereka meninggal akibat pesta 
pora mereka. Ketika itu, setelah duduk menikmati satu pesta minum yang panjang, dia 
diundang ke pesta pora yang lain, ketika, setelah masing-masing orang dari dua puluh tamu 
yang hadir minum sekali, menurut catatan sejarah, dia minum dua kali, meskipun kelihatannya 
hebat, karena cangkir Hercules penuh berisi kira-kira enam liter. Dia lalu menderita demam 
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yang hebat, yang mana dia meninggal sebelas hari kemudian, pada 13 Juni 323 SM, diusianya 
yang baru saja di ambang kehidupan dewasa, yakni di tahun ke-32 usianya.” -Uriah Smith, The 
Prophecies of Daniel and the Revelation, jilid 4, hal. 774. 

 

KERAJAAN KEEMPAT 
SELASA 

3. Apa yang dinyatakan kepada kita tentang kerajaan yang keempat? Seberapa 
jauh jangkauannya? 

Daniel 2:33, bagian pertama, 40 sedang pahanya dari besi… 40Sesudah itu akan ada suatu 
kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan 
menghancurkan segala sesuatu; dan seperti besi yang menghancurluluhkan, maka kerajaan ini 
akan meremukkan dan menghancurluluhkan semuanya. 

Lukas 2:1 Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh 
mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 

“Lengan Republik itu, kadang-kadang gugur dalam pertempuran, namun selalu gemilang dalam 
peperangan, maju dengan langkah-langkah yang cepat menuju Efrat, Danube, Rhine, dan laut; 
dan kerajaan yang dilambangkan dengan emas, maupun perak, maupun tembaga, yang 
berfungsi untuk mewakili bangsa-bangsa dan raja-raja mereka, secara berturut-turut 
dipatahkan oleh monarki besi Roma. 

“Pada pembukaan Era Kekristenan, kekaisaran ini menguasai seluruh selatan Eropa, Prancis, 
Inggris, sebagian besar Belanda, Swiss, dan selatan Jerman, Hongaria, Turki, dan Yunani, belum 
termasuk harta miliknya di Asia dan Afrika… 

“Kekaisaran Roma pun memenuhi seluruh penjuru bumi, …” –Uriah Smith, The Prophecies of 
Daniel and the Revelation, hal. 54, 55. 

 

PERISTIWA YANG PALING PENTING DALAM SEJARAH DUNIA 
RABU 

4. Peristiwa penting apakah yang terjadi pada masa kekuasaan Kerajaan Roma? 
Apakah para pemimpin umat pilihan Allah saat itu siap untuk peristiwa ini? 

Lukas 2:4-7 Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang 
bernama Betlehem, — karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud — 5supaya 
didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. 6Ketika 
mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, 7dan ia melahirkan seorang anak 
laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam 
palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 

Yohanes 1:5, 11 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak 
menguasainya…. 11Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya 
itu tidak menerima-Nya. 

“Seorang malaikat mengunjungi dunia ini melihat siapa-siapa yang bersedia menyambut Yesus. 
Tetapi ia tidak melihat adanya tanda-tanda kesediaan itu. Ia tidak mendengar suara puji-pujian 
dan kemenangan, bahwa waktu kedatangan Mesias sudah dekat. Malaikat itu melayang-layang 
sebentar di atas kota yang telah terpilih itu, dan di atas kaabah di mana hadirat ilahi telah 
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dinyatakan berabad-abad lamanya. Tetapi ternyata di sinipun yang terdapat hanya keadaan 
acuh tak acuh yang sama.” –The Great Controversy, hal. 314.  

 

SUKACITA BESAR DARI ORANG-ORANG YANG MENANTIKANNYA 
KAMIS 

5. Mengapa yang dipilih untuk disampaikan kabar baik ini ialah gembala-
gembala? 

Lukas 2:8, 9 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan 
ternak mereka pada waktu malam. 9Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat 
mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 

“Tidak ada tanda-tanda bahwa Kristus sedang dinanti-nantikan, dan tidak ada persediaan 
menyambut Raja kehidupan itu. Dalam keheranan, utusan Surgawi itu sudah hampir kembali 
ke Surga dengan satu berita yang memalukan, pada waktu ia menemukan sekelompok gembala 
yang menjaga ternak mereka pada waktu malam. Dan pada waktu mereka memandang ke 
langit yang penuh bintang, mereka merenungkan nubuatan mengenai seorang Mesias yang 
datang ke dunia, dan merindukan kedatangan penebus dunia itu. Kelompok gembala inilah 
yang bersedia menerima pekabaran Surga.” –The Great Controversy, hal. 314. 

 

JUM’AT 

6. Apakah yang menjadi tema pekabaran sorga? 

Lukas 2:10, 11 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 11Hari ini telah lahir bagimu 
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 

“Dan tiba-tiba malaikat Tuhan muncul, menyatakan kabar baik, kabar kesukaan besar. 
Kemuliaan Surga memenuhi seluruh padang itu; malaikat yang tak terhitung banyaknya 
tampillah. Seolah-olah berita kesukaan itu terlalu besar untuk dibawa oleh seorang utusan saja 
dari Surga. Sejumlah besar suara memperdengarkan nyanyian, yakni nyanyian yang suatu hari 
kelak akan dinyanyikan segala bangsa dari umat yang diselamatkan, ‘Kemuliaan bagi Allah di 
tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan 
kepada-Nya.’ Lukas 2:14.” –The Great Controversy, hal. 314. 

 

SABAT 

7. Siapa lagi yang menyaksikan kegenapan nubuat itu? 

Lukas 2:25-38 Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh 
yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, 26dan kepadanya telah 
dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang 
diurapi Tuhan. 27Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk 
oleh orang tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan hukum Taurat, 28ia 
menyambut Anak itu dan menatang-Nya sambil memuji Allah, katanya: 29"Sekarang, Tuhan, 
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, 30sebab 
mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, 31yang telah Engkau sediakan di hadapan 
segala bangsa, 32yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi 
kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." 33Dan bapa serta ibu-Nya amat heran akan segala apa yang 
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dikatakan tentang Dia. 34Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak 
itu: "Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang 
di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan 35 —  dan suatu pedang 
akan menembus jiwamu sendiri  — , supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." 36Lagipula 
di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut 
umurnya. Sesudah kawin ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya, 37dan sekarang ia 
janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan 
siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 38Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke 
situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Anak itu kepada semua orang 
yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. 

Matius 2:1, 2 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, 
datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem, 2dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, 
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami 
datang untuk menyembah Dia." 

Bilangan 24:17 Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang; aku memandang dia, tetapi bukan dari 
dekat; bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-
pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. 

“Di negeri kafir, terdapat juga orang-orang yang merindukan-Nya; mereka adalah orang-orang 
bijaksana, orang-orang yang kaya, bangsawan yang terhormat, dan ahli-ahli filsafat dari Timur. 
Sebagai pengamat alam, orang-orang Majus ini telah melihat Allah dalam ciptaan-Nya. Dari 
Alkitab Ibrani mereka telah mempelajari Bintang yang akan terbit di tanah Yakub, dan dengan 
kerinduan yang penuh, mereka menanti-nantikan kedatangan-Nya, yang bukan saja menjadi 
‘Penghiburan bagi Israel,’ tetapi juga ‘terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa kafir,’ 
dan yang membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.’ (Lukas 2:25,32; Kisah 13:47). Mereka 
adalah para pencari terang, dan terang dari takhta Allah pun menerangi jalan mereka.” –The 
Great Controversy, hal. 315. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Matius 2:1-12 
• Lukas 2:1-38 
• The Desire of Ages, hal. 31-49. 

*** 

 

PELAJARAN 11 
Sabat, 13 Maret 2021 

Kejatuhan Kerajaan Romawi 

“…Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi…. 
Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk 

dan sebagian lagi dari besi, itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi....”  
Daniel 2:40, 41. 

RAJA DAMAI DAN KERAJAAN ROMAWI 
MINGGU 
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1. Janji indah apakah yang dinyatakan oleh para malaikat kepada para gembala 
kepada Yesus, raja Damai itu lahir? Kondisi berlawanan apakah yang ada pada 
saat itu? 

Lukas 2:13, 14 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala 
tentara sorga yang memuji Allah, katanya: 14"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi 
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya." 

“ ‘Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya,’ (Galatia 4:4). Takdir telah 
mengarahkan pergerakan bangsa-bangsa, dan gelombang dorongan dan pengaruh manusia, 
sampai dunia matang untuk kedatangan Sang Pembebas. Bangsa-bangsa bersatu di bawah satu 
pemerintahan. Satu bahasa digunakan secara luas, dan di mana-mana dikenal sebagai bahasa 
literatur. Dari semua negeri orang-orang Yahudi yang tersebar telah berkumpul ke Yerusalem 
untuk pesta tahunan. Dimana ketika mereka kembali lagi ke tempat tinggal mereka di 
perantauan, mereka pun dapat menyebarkan ke seluruh dunia, kabar tentang kedatangan 
Mesias.” -The Desire of Ages, hal. 32. 

 

SENIN 

2. Kuasa dunia apakah yang menegaskan dan memutuskan hukuman mati atas 
Anak Allah? 

Matius 27:24-31 Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai 
timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan 
berkata: "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini; itu urusan kamu sendiri!" 25Dan seluruh 
rakyat itu menjawab: "Biarlah darah-Nya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami!" 
26Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk 
disalibkan. 27Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu 
memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. 28Mereka menanggalkan pakaian-Nya 
dan mengenakan jubah ungu kepada-Nya. 29Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan 
menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-Nya. 
Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: "Salam, hai Raja 
orang Yahudi!" 30Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-
Nya. 31Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan 
mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk 
disalibkan. 

“Di ruang pengadilan Pilatus, gubernur Romawi itu, Kristus berdiri terikat sebagai tawanan. 
Tentara-tentara penjaga mengelilingi Dia, dan aula itu pun dengan cepat dipenuhi para 
penonton. Tepat di luar pintu masuk terdapatlah para hakim dari Sanhedrin, para imam, 
penguasa, penatua, dan gerombolan massa. 

"Setelah memutuskan bahwa Yesus bersalah, dewan Sanhedrin telah mendatangi Pilatus untuk 
memastikan hukuman itu benar-benar dikonfirmasi dan dieksekusi.” -The Desire of Ages, hal. 
723. 

 

KEJAHATAN PILATUS DAN AKIBAT-AKIBATNYA 
SELASA 

3. Apakah yang Sorga berusaha lakukan untuk melindungi Pilatus dari kesalahan 
mengerikan yang akan ditanggungkannya atas dirinya sendiri bila 
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menghakimi Yesus dengan tidak adil? Bagaimana akhir karir dan kehidupan 
Pilatus? 

Matius 27:19 Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, isterinya mengirim pesan 
kepadanya: "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena Dia aku sangat 
menderita dalam mimpi tadi malam." 

Ayub 20:4-7 Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia 
ditempatkan di bumi, 5bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang 
durhaka hanya sekejap mata? 6Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya 
mengenai awan, 7namun seperti kotorannya sendiri ia akan binasa untuk selama-lamanya; siapa 
yang pernah melihatnya, bertanya: Di mana dia? 

2 Korintus 4:7-11 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa 
kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 8Dalam segala hal 
kami ditindas, namun tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak putus asa; 9kami dianiaya, 
namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. 10Kami senantiasa 
membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di 
dalam tubuh kami. 11Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut 
karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 

“Jika pada awalnya Pilatus berdiri teguh, dengan menolak untuk menghukum orang yang 
dinilainya tidak bersalah, maka dia akan memutuskan rantai fatal yang mengikatnya dalam 
penyesalan dan rasa bersalah selama hidupnya. Seandainya dia melakukan keyakinannya 
tentang apa yang benar, maka orang Yahudi pun tidak akan mendikte dia. Kristus akan dihukum 
mati, tetapi kesalahan itu tidak akan tertanggung atas Pilatus. Tetapi Pilatus telah mengambil 
langkah demi langkah yang melanggar hati nuraninya sendiri. Dia telah memaafkan dirinya 
sendiri untuk menghakimi dengan keadilan dan kesetaraan, dan sekarang ia mendapati dirinya 
hampir-hampur tidak berdaya lagi di tangan para imam dan penguasa. Keragu-raguan dan 
ketidaktegasannya membuktikan kehancurannya…. 

“Pilatus menyerah pada permintaan orang banyak. Takut mengambil risiko kehilangan 
jabatannya, dia malah memilih untuk menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Namun, bukannya 
terlepas dari hal yang paling dia takuti yang berusaha dicegahnya, setelah itu, ia malah benar-
benar mengalami apa yang ditakutkannya. Kehormatannya dilucuti darinya, dia dicampakkan 
dari jabatannya yang tinggi, dan, tersengat oleh rasa penyesalan dan kesombongan yang 
terluka, tidak lama setelah peristiwa penyaliban itu, dia pun mengakhiri hidupnya sendiri. 
Demikianlah, barangsiapa yang berkompromi dengan dosa hanya akan mendapatkan 
kesedihan dan kehancuran pada akhirnya. ‘Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi 
ujungnya menuju maut.’ Amsal 14:12.” –The Desire of Ages, hal. 732, 738. 

 

AKIBAT-AKIBAT FATAL BAGI BANGSA YAHUDI 
RABU 

4. Apakah yang terjadi dengan bangsa Yahudi, setelah mereka menolak Raja 
Damai? 

Lukas 19:41-44 Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya, 42kata-Nya: 
"Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai 
sejahteramu! Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. 43Sebab akan datang harinya, 
bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan 
menghimpit engkau dari segala jurusan, 44dan mereka akan membinasakan engkau beserta 
dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batupun tinggal 
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terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat, bilamana Allah melawat 
engkau." 

Matius 22:4-7 Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya: Katakanlah kepada orang-orang 
yang diundang itu: Sesungguhnya hidangan, telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak 
piaraanku telah disembelih; semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. 5Tetapi 
orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya; ada yang pergi ke ladangnya, ada yang 
pergi mengurus usahanya, 6dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan 
membunuhnya. 7Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk 
membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. 

“Dengan demikian orang-orang Yahudi memeteraikan penolakan mereka terhadap belas 
kasihan Tuhan. Akibat akhirnya telah diramalkan oleh Kristus dalam perumpamaan itu. Raja 
'mengirimkan tentaranya, dan menghancurkan para pembunuh itu, dan membakar kota 
mereka.' Penghukuman yang diumumkan pun datang ke atas orang-orang Yahudi dalam 
kehancuran Yerusalem dan berhamburannya bangsa itu.” –Christ’s Object Lessons, hal. 308, 309.  

 

PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG-ORANG KRISTEN 
KAMIS 

5. Dari sejak zaman Nero, bagaimanakah Roma memperlakukan pengikut-
pengikut Kristus? 

1 Korintus 4:7-11 Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang 
engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah 
engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? 8Kamu telah kenyang, kamu 
telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar 
demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamipun turut menjadi raja dengan kamu. 
9Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling 
rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi 
tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. 10Kami bodoh oleh karena 
Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami 
hina. 11Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara, 

“Selama pemenjaraan Paulus, orang-orang yang bertobat kepada Kekristenan telah menjadi 
semakin banyak, sehingga menarik perhatian, dan membangkitkan permusuhan dari 
penguasa-penguasa. Kemarahan Kaisar dibangkitkan oleh pertobatan anggota-anggota dari 
rumah tangganya sendiri, dan tak lama kemudian ia mendapat suatu dalih untuk menjadikan 
orang-orang Kristen sebagai sasaran dari kekejamannya yang tak kenal belas kasihan.” –The 
Acts of the Apostles, hal. 487. 

“Penganiayaan yang bermula pada zaman kaisar Nero, pada waktu Rasul Paulus mati syahid, 
terus berlangsung berlangsung dengan kekejaman yang bertambah-tambah maupun 
berkurang selama berabad-abad. Orang-orang Kristen dituduhkan dengan tuduhan palsu 
melakukan kejahatan yang mengerikan, dan dinyatakan sebagai penyebab bencana besar, 
seperti bahaya kelaparan, wabah dan gempa bumi. Sementara mereka menjadi sasaran 
kebencian dan kecurigaan, para penuduh yang bekerja demi mencari keuntungan, 
mengkhianati orang-orang yang tidak bersalah itu. Mereka dituduh sebagai pemberontak yang 
melawan kerajaan, sebagai musuh agama, dan sebagai wabah bagi masyarakat. Banyaklah yang 
dilemparkan kepada binatang buas, atau dibakar hidup-hidup di amfiteater. Sebagian 
disalibkan, yang lain di bungkus dengan kulit binatang liar dan dilemparkan ke arena untuk di 
cabik-cabik oleh anjing-anjing ganas. Hukuman mereka sering pula dibuat menjadi hiburan 
utama pada pesta-pesta umum. Orang banyak berjubel menikmati tontonan itu, dan tertawa 
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serta bertepuk tangan menyaksikan korban yang sedang menderita menghadapi maut.” –The 
Great Controversy, hal. 40. 

 

KERAJAAN ROMA TERPECAH 
JUM’AT 

6. Bagaimana nubuat melukiskan akhir dari Kerajaan Roma? Kapankah kerajaan 
besi ini terpecah? 

Daniel 2:33, 41 sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi 
dari tanah liat… 41Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang 
periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi; memang kerajaan itu 
juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. 

“Di sini, kemudian, perpecahan itu dinyatakan; dan apa yang kita miliki dalam lambang untuk 
menunjukkannya? Tidak lain adalah pada jari-jari kaki pada patung itu. Tanpa petunjuk ini, kita 
sama sekali tidak mengetahui tentang sifat dan luasnya pembagian atau perpecahan yang telah 
ditunjukkan nubuatan, yang benar terjadi. Sekedar menerka tanpa bukti berarti menimpakan 
kesalahan yang serius pada nubuatan itu sendiri. Oleh karena itu, kami berpegang pada 
kesimpulan bahwa sepuluh jari pada patung tersebut menunjuk pada sepuluh bagian di mana 
Kekaisaran Romawi telah terbagi. 

“Pembagian atau perpecahan ini berlangsung antara tahun 351 dan 476 Masehi. Era 
pembubaran ini mencakup seratus dua puluh lima tahun, dari sekitar pertengahan abad 
keempat hingga seperempat terakhir abad kelima. Tidak ada sejarawan yang kami temukan, 
menempatkan awal dari pekerjaan pemotongan Kekaisaran Romawi ini lebih awal dari tahun 
351 Masehi, dan ada kesepakatan umum yang menetapkan penutupannya pada tahun 476 
Masehi.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, pp. 57, 58. 

 

SABAT 

7. Apa yang sejarah tunjukkan tentang pembagian Kerajaan Roma? 

Daniel 2:42, 43 Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari 
tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. 43Seperti 
tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti: mereka akan bercampur oleh 
perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur 
dengan tanah liat. 

“Kekuatan duniawi terguncang. Kita tidak perlu, dan tidak bisa, mengharapkan persatuan di 
antara bangsa-bangsa di bumi. Posisi kita dalam gambar Nebukadnezar diwakili oleh jari-jari 
kaki, yang dalam keadaan terbagi-bagi, dan dari bahan yang bercerai berai, yang tidak akan 
bertahan bersama. Nubuat menunjukkan kepada kita bahwa hari besar Tuhan tepat berada di 
depan kita. Itu sedang mendekat dengan sangat cepat.” –Testimonies for the Church, jilid 1, hal. 
360. 

“Sepuluh negara yang paling berperan dalam memecah-belahkan Kekaisaran Romawi, dan 
yang pada suatu waktu dalam sejarah mereka masing-masing memegang bagian wilayah 
Romawi sebagai kerajaan yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri, dapat disebutkan (tanpa 
memperhatikan waktu pendiriannya) sebagai berikut: Hun, Ostrogoth, Visigoth, Frank, Vandal, 
Suevi, Burgundi, Heruli, Anglo-Saxon, dan Lombard.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and 
the Revelation, hal. 58. 
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UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• The Desire of Ages, hal. 34 
• Prophets and Kings, hal. 514. 

“Dari penguasa kedua Roma, yakni Numa Pompilius (716-673 SM) sejarah 
memberitahu kita bahwa dia membangun sebuah kuil untuk Janus .... Kuil ini 
akan dibuka pada saat perang dan ditutup pada saat damai. Di bawah 
pemerintahan Numa sendiri, kuil itu selalu ditutup. Setelah Numa, selama 
seluruh periode Republik Romawi, ini hanya terjadi dua kali lagi – pertama kali 
setelah berakhirnya perang Punian pertama dan kemudian terjadi lagi pada 
awal pemerintahan Kaisar Augustus, Kaisar pertama.” –Dr. Starke, Römische 
Geschichte (Roman History), hal. 9. 

*** 

 

PELAJARAN 12 
Sabat, 20 Maret 2021 

Kerajaan Kekal 

“Betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan betapa hebatnya mujizat-mujizat-Nya! 
Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahan-Nya turun-temurun.”  

Daniel 4:3. 

KERAJAAN SUCI 
MINGGU 

1. Setelah mempertunjukkan kerajaan-kerajaan dunia ini yang bersifat 
sementara, kerajaan apakah yang kemudian Daniel tunjukkan? Siapakah yang 
diwakili oleh batu ini? 

Daniel 2:34, 44, 45 … 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… 44Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan 
mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak 
akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan 
menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, 45tepat seperti 
yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari 
gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar 
telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari; mimpi itu 
adalah benar dan maknanya dapat dipercayai."  

Yesaya 28:16 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: "Sesungguhnya, Aku meletakkan 
sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar 
yang teguh: Siapa yang percaya, tidak akan gelisah!  

“Ditinggikan sampai kepada puncak kehormatan duniawi, bahkan diakui oleh Firman Ilham 
sebagai ‘raja segala raja’ (Yehezkiel 26:7), kendatipun demikian Nebukadnezar pernah 
menyatakan bahwa kemuliaan kerajaannya dan kejayaan pemerintahannya itu berasal dari 



13  PELAJARAN SEKOLAH SABAT - 2021 
 

Yehova. Demikianlah keadaan yang berlangsung sesudah mimpinya mengenai patung yang 
besar itu. Pikirannya sangat dipengaruhi oleh mimpi ini dan oleh pemikiran bahwa walaupun 
Kerajaan Babel menguasai seluruh dunia, tetapi pada akhirnya akan jatuh, dan kerajaan-
kerajaan lain akan memerintah, sampai pada akhirnya segala kuasa dunia akan ditaklukkan 
oleh suatu kerajaan yang akan didirikan oleh Allah yang di surga, yaitu kerajaan yang tidak 
pernah akan binasa.” -Prophets and Kings, hal. 514. 

 

SENIN 

2. Menunjuk pada peristiwa apakah hal ini? Penyesatan hebat apakah yang akan 
terjadi sebelum peristiwa ini? 

Yohanes 14:3 Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku 
akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, 
kamupun berada. 

Matius 24:23-27 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau 
Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan 
muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga 
sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25Camkanlah, Aku sudah 
mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia 
ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah 
kamu percaya. 27Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan 
cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. 

“Sebagai tindakan puncak dalam drama penipuan besarnya, Setan sendiri akan tampil 
menyerupai Kristus. Gereja telah lama mengaku menanti-nantikan tibanya saat melihat 
kedatangan Juruselamat sebagai penyempurnaan dari harapannya. Sekarang penipu ulung 
akan membuat seolah-olah Kristus telah datang. Di berbagai belahan bumi, Setan akan 
menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk agung dengan kecemerlangan yang 
menyilaukan, menyerupai gambaran tentang Anak Allah yang diberikan oleh Yohanes dalam 
kitab Wahyu. Kemuliaan yang mengelilinginya seolah-olah tidak tertandingi oleh apa pun yang 
pernah dilihat langsung oleh mata manusia fana. Ini adalah khayalan yang kuat dan nyaris tak 
tertahankan lagi.” -The Great Controversy, hal. 624. 

 

SELASA 

3. Hanya apakah yang dapat menjaga seseorang dari menerima penyesatan ini? 

Yohanes 5:39, bagian pertama Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka 
bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal,… 

2 Petrus 3:14 Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, 
kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya, 
dalam perdamaian dengan Dia. 

“Hanya mereka yang telah rajin mempelajari Kitab Suci, dan yang telah menerima kasih 
kebenaran sajalah yang akan dilindungi dari penyesatan yang hebat yang menjerat dunia ini. 
Melalui kesaksian Alkitab, penyamaran si penipu pun akan terdeteksi. Waktu pengujian bagi 
semua orang akan tibalah. Dengan tampian pencobaan, orang Kristen sejati pun akan 
terungkap. Apakah umat Allah sekarang ini telah sedemikian kokoh tegak berdiri di atas 
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firman-Nya, sehingga mereka tidak mau menyerah pada bukti indera mereka?” -The Great 
Controversy, hal. 625. 

“Mereka yang bersatu dengan dunia berarti sedang menerima pembentukan tabiat duniawi dan 
bersiap menerima tanda binatang itu. Sementara itu, mereka yang tidak percaya pada diri 
sendiri, yakni yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan memurnikan jiwa mereka dengan 
menaati kebenaran, mereka ini sedang menerima pembentukan tabiat surgawi, dan sedang 
mempersiapkan diri mereka untuk menerima meterai Tuhan di dahi mereka. Ketika dekrit itu 
diberlakukan dan meterainya dikesankan, maka tabiat mereka akan tetap murni dan tak 
bernoda sampai kekekalan.” -Testimonies for the Church, jilid 5, hal. 216. 

 

KEDATANGAN JURUSELAMAT DI AWAN-AWAN 
RABU 

4. Akan seperti apakah kedatangan Kristus yang kedua kali? Permohonan apakah 
dari doa Tuhan yang akan digenapi kemudian? Hanya siapa sajakah yang dapat 
menjadi penduduk kerajaan itu? 

Wahyu 1:7 Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga 
mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. 

Matius 6:10, bagian pertama datanglah Kerajaan-Mu, … 

Yohanes 3:3, 5 Yesus menjawab, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang 
tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."… 5Jawab Yesus: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke 
dalam Kerajaan Allah. 

“Segera muncul di timur, awan hitam kecil, kira-kira setengah ukuran tangan manusia. Awan 
itulah yang mengelilingi Juruselamat dan yang tampaknya di kejauhan diselimuti kegelapan. 
Umat Tuhan tahu bahwa ini adalah tanda kedatangan Anak Manusia .... 

“Raja segala raja turun ke atas awan-awan, terbungkus api yang berkobar. Langit digulung 
bersama seperti gulungan, bumi bergetar di hadapan-Nya, dan setiap gunung dan pulau 
berpindah dari tempatnya.” –The Great Controversy, hal. 640-642.  

“Pendirian sepenuhnya dari kerajaan kemuliaan-Nya tidak akan terjadi, hingga tiba kedatangan 
Kristus yang kedua kali ke dunia ini. ‘Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari 
kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat 
Yang Mahatinggi.’ Daniel 7:27. Mereka akan mewarisi kerajaan kekal yang telah dipersiapkan 
bagi mereka sejak ‘sejak dunia dijadikan.’ Matius 25:34. Dan Kristus akan mengenakan pada 
Diri-Nya sendiri kuasa-Nya yang besar, dan pemerintahan-Nya.” –Thoughts from the Mount of 
Blessing, hal. 108. 

 

REAKSI RAJA 
KAMIS 

5. Kesan apakah yang dikesankan dari makna mimpi itu kepada Nebukadnezar? 
Apa yang disadarinya? 

Daniel 2:46, 47 Lalu sujudlah raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel; juga dititahkannya 
mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. 47Berkatalah raja kepada Daniel: 
"Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala allah dan Yang berkuasa atas segala 
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raja, dan Yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan 
rahasia itu." 

“Nebukadnezar merasa bahwa dia dapat menerima makna mimpinya ini sebagai wahyu ilahi; 
karena kepada Daniel telah terungkap setiap detail dari mimpinya. Kebenaran khidmat yang 
disampaikan melalui penyampaian makna mimpi pada penglihatan malam ini membuat kesan 
yang mendalam di benak penguasa itu, dan dalam kerendahan hati dan kekaguman ia pun 
'tersungkur dan menyembah.'… “Nebukadnezar melihat dengan jelas perbedaan antara hikmat 
Tuhan dengan hikmat manusia dari orang-orang yang paling terpelajar di kerajaannya.” –(The 
Youth’s Instructor, 8 September 1903) Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 4, hal. 169. 

 

JUM’AT 

6. Hadiah apakah yang raja limpahkan bagi Daniel? 

Daniel 2:48 Lalu raja memuliakan Daniel: dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang 
besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala 
semua orang bijaksana di Babel. 

“Daniel adalah seorang negarawan yang setia di istana Babel; karena dia takut akan Tuhan, 
mencintai, dan mempercayai Tuhan; dan pada saat pencobaan dan bahaya dia dipelihara oleh 
kuasa Tuhan. Kita membaca bahwa Tuhan memberi Daniel hikmat, dan mengaruniakan 
pengertian kepadanya.” –Fundamentals of Christian Education, hal. 204, 205. 

“Ketika semua urusannya diperiksa dengan cermat, tidak ada satu pun kesalahan yang dapat 
ditemukan. Catatan urusan kehidupannya, meskipun tidak lengkap, berisi pelajaran yang patut 
dipelajari. Ini mengungkapkan fakta bahwa tidak semua pengusaha adalah seorang pembuat 
kebijakan yang licik. Ada pula orang yang dituntun Tuhan dalam setiap langkahnya. Daniel, 
sementara menjadi perdana menteri kerajaan Babel, juga adalah seorang nabi Allah, yang 
menerima terang ilham surgawi. Hidupnya adalah ilustrasi tentang akan menjadi apa setiap 
usahawan Kristen.” –Testimonies for the Church, jilid 7, hal. 248. 

 

SABAT 

7. Siapakah yang Daniel pikirkan meski ia telah sangat dihormati? 

Daniel 2:49 Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada 
Sadrakh, Mesakh dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. 

“Kasus Daniel disajikan di hadapan saya. Meskipun dia adalah seorang yang memiliki minat 
yang sama dengan kita, pena inspirasi menampilkannya sebagai seorang dengan karakter yang 
sempurna. Hidupnya diberikan kepada kita sebagai contoh yang cemerlang tentang akan 
menjadi apa manusia itu, bahkan sejak masa kehidupan di dunia ini, jika dia menjadikan Tuhan 
sebagai kekuatannya, dan dengan bijaksana memberdayakan tiap kesempatan dan hak 
istimewa yang ada dalam jangkauannya. Daniel adalah seorang yang sangat cerdas; namun dia 
terus mencari pengetahuan yang lebih besar lagi, untuk meraih pencapaian-pencapaian yang 
lebih tinggi. Pemuda lain memiliki kelebihan yang sama; tetapi mereka tidak sama seperti dia, 
yang giat mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk mencari hikmat itu – yakni 
pengetahuan tentang Tuhan, yang dinyatakan dalam firman-Nya, dan dalam ciptaan-Nya. 
Meskipun Daniel adalah salah satu orang hebat di dunia, dia tidak menjadi sombong atau 
merasa diri cukup. Dia merasakan kebutuhannya untuk senantiasa menyegarkan jiwanya 
dengan doa, dan setiap hari berusaha menemukannya, dalam permohonan yang sungguh-
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sungguh di hadapan Tuhan. Dia tidak mau kehilangan hak istimewa ini, bahkan ketika mulut 
gua singa dibukakan baginya, sekiranya dia terus berdoa.” –Testimonies for the Church, jilid 4, 
hal. 569. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Matius 25:34 
• Yohanes 18:36 
• Christ’s Object Lessons, hal. 350. 

“Setiap bangsa yang telah sampai pada tahap panggung aksi mereka, telah 
diizinkan untuk menempati tempatnya di bumi, sehingga dari bukti yang 
nyata dapatlah ditentukan, apakah mereka memenuhi tujuan Pengamat dan 
Yang Maha Kudus, atau tidak. Nubuat telah menelusuri kemunculan dan 
kemajuan kerajaan-kerajaan besar dunia – Babel, Media-Persia, Yunani, dan 
Roma. Sebagaimana tiap-tiap kerajaan ini, demikian juga yang akan terjadi 
dengan negara-negara berikutnya yang kurang berkuasa, dimana, sejarah 
berulang. Masing-masing memiliki periode pengujiannya; masing-masing 
telah gagal, kemuliaannya memudar, dan kekuatannya pun sirnalah.” –
Prophets and Kings, hal. 535. 

*** 

 

PELAJARAN 13 
Sabat, 27 Maret 2021 

Ujian Hebat 

“Tetapi…: "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia.”  
Kisah 5:29. 

KERAJAAN KETIGA 
MINGGU 

1. Apakah yang raja Nebukadnezar perbuat di puncak kekuasaannya? Apa yang 
mendorongnya mengeluarkan perintah ini? 

Daniel 3:1 Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya enam puluh hasta 
dan lebarnya enam hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. 

“Pada saat ia berhenti menghormati Allah, ia kembali lagi kepada penyembahan berhalanya 
dengan semangat dan kefanatikan yang bertambah-tambah…. 

“Orang-orang bijaksana di dalam kerajaannya, mengambil keuntungan dalam hal ini dan dalam 
hal ia telah kembali menyembah berhala, dan mereka mengusulkan supaya ia membuat sebuah 
patung yang mirip dengan patung yang dilihat dalam mimpinya, dan mendirikannya di mana 
semua orang dapat memandang pada kepalanya yang dari emas, yang telah ditafsirkan sebagai 
yang melambangkan kerajaannya…. 
” Gantinya membuat patung sebagaimana yang telah dilihatnya dalam mimpinya itu, ia malah 
hendak membuat patung yang melebihinya. Patungnya tidak boleh kurang dalam nilai dari 
bagian kepala sampai ke kakinya, tetapi harus emas seluruhnya--yang melambangkan supaya 
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Babel akan menjadi kerajaan yang kekal, yang tidak dapat dibinasakan, dan sangat berkuasa, 
yang akan menghancurkan semua kerajaan yang lain, dan akan berdiri sampai selama-
lamanya.” –Prophets and Kings, hal. 504. 

 

SENIN 

2. Siapa sajakah yang dipanggil untuk menyembah patung itu? Ketika semua telah 
berkumpul, perintah apakah yang bentara raja keluarkan? 

Daniel 3:2-6 Lalu raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para 
penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum 
dan semua kepala daerah, untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. 
3Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para 
bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah, untuk menghadiri 
pentahbisan patung yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu. 4Dan berserulah seorang 
bentara dengan suara nyaring: "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala 
bangsa, suku bangsa dan bahasa: 5demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, 
rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud 
menyembah patung yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu; 6siapa yang tidak sujud 
menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala!" 

“Dan bukan hal yang mengherankan bahwa di negeri dimana penyembahan berhala adalah 
merupakan hal yang umum, maka patung yang indah dan mahal di atas daratan Dura, yang 
menyatakan kemuliaan Babel serta dengan kehebatan dan kuasanya, harus diresmikan sebagai 
suatu objek pemujaan. Patung ini telah dibuat sesuai dengan yang direncanakan, dan suatu 
perintah telah dikeluarkan bahwa pada hari peresmiannya, semua orang harus menunjukkan 
kesetiaan mereka yang tinggi kepada penguasa Babel, dengan sujud menyembah di hadapan 
patung itu.” –Prophets and Kings, hal. 505, 506. 

 

TIGA ORANG MUDA BERDIRI BAGI TUHAN 
SELASA 

3. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang dari para perwakilan wilayah negeri-
negeri yang telah ditaklukkan, di bawah perintah yang dipaksakan itu? Tetapi, 
siapakah yang tidak mau memuja dan menyembah patung itu? 

Daniel 3:7-12 Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, 
rebab, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala 
bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan raja 
Nebukadnezar itu. 8Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang 
Yahudi. 9Berkatalah mereka kepada raja Nebukadnezar: "Ya raja, kekallah hidup tuanku! 
10Tuanku raja telah mengeluarkan titah, bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, 
seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud 
menyembah patung emas itu, 11dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah, akan 
dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 12Ada beberapa orang Yahudi, yang 
kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrakh, Mesakh 
dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya raja: mereka tidak memuja 
dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." 

“Kepada Nebukadnezar, yang sedang mabuk dengan kemenangan, dibawalah laporan bahwa di 
antara rakyatnya ada beberapa orang yang berani melawan perintahnya. Beberapa dari antara 



PEKABARAN SORGA DALAM KITAB DANIEL 18 

orang-orang bijaksana, ada yang merasa iri terhadap kehormatan yang diberikan kepada 
teman-teman Daniel yang setia ini, kini dilaporkan kepada raja pelanggaran mereka yang 
mencolok terhadap keinginannya raja.” –Prophets and Kings, hal. 506, 507. 

“Hari yang ditentukan telah tiba, dan sekumpulan besar orang tengah berkumpul, ketika kabar 
disampaikan kepada raja bahwa tiga orang Ibrani yang telah ia tunjuk untuk memerintah di 
wilayah Babel, telah menolak untuk menyembah patung itu. Mereka ini adalah tiga sahabat 
Daniel, yang dipanggil raja sebagai Sadrakh, Mesakh, dan Abednego. Dengan penuh amarah, 
raja memanggil mereka menghadapnya, dan menunjuk ke dapur perapian yang menyala-nyala, 
memberi tahu mereka tentang hukuman yang akan menjadi milik mereka jika mereka menolak 
untuk mematuhi kehendaknya.” –The Review and Herald, 1 FebruarI 1881. 

 

RABU 

4. Kesempatan selanjutnya apakah yang raja tawarkan kepada orang-orang 
muda ini? 

Daniel 3:13-15, bagian pertama Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya 
dan geramnya untuk membawa Sadrakh, Mesakh dan Abednego menghadap. Setelah orang-
orang itu dibawa menghadap raja, 14berkatalah Nebukadnezar kepada mereka: "Apakah benar, 
hai Sadrakh, Mesakh dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah 
patung emas yang kudirikan itu? 15Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi 
sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, 
sujudlah menyembah patung yang kubuat itu!..." 

“Raja hendak memberi mereka ujian yang lain. Kalau saja mereka mau menunjukkan kerelaan 
mereka untuk bersatu dengan orang banyak dalam menyembah patung itu, maka semuanya 
akan baik-baik saja; ….” –Prophets and Kings, hal. 507.  

“Kesabaran raja ditunjukkan dalam memberikan ujian lagi bagi Sadrakh, Mesakh, dan 
Abednego, setelah kegagalan mereka pada kesempatan pertama untuk memenuhi perintahnya. 
Tidak diragukan lagi, masalah ini telah dipahami sepenuhnya. Mereka tidak bisa mengaku tidak 
tahu apa-apa. Mereka tahu apa yang diinginkan raja, dan kegagalan mereka untuk memenuhi 
perintahnya adalah penolakan yang benar-benar disadari dan disengaja. Bagi kebanyakan raja, 
sebenarnya ini sudah cukup untuk menyegel nasib mereka. Tetapi tidak, kata Nebukadnezar, 
saya akan mengabaikan pelanggaran pertama ini, jika pada persidangan kedua mereka 
bersedia mematuhi hukum itu. Tetapi mereka memberi tahu raja bahwa dia tidak perlu repot 
mengulang ujian itu.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 73.  

 

KAMIS 

5. Ancaman apakah yang raja ucapkan akan dia kenakan, jika mereka menolak 
perintahnya? 

Daniel 3:15, bagian kedua …Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan 
seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat 
melepaskan kamu dari dalam tanganku?" 

“Kalau saja mereka mau menunjukkan kerelaan mereka untuk bersatu dengan orang banyak 
dalam menyembah patung itu, maka semuanya akan baik-baik saja; ‘tetapi jika kamu tidak 
menyembah,’ katanya menambahkan, ‘kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam 
dapur perapian yang menyala-nyala.’ Kemudian dengan tangan yang teracung ke atas 
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menunjukkan tidak peduli, ia mendesak, ‘Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari 
dalam tanganku?’ ” –Prophets and Kings, hal. 507. 

 

KETAATAN YANG SUCI PADA PRINSIP-PRINSIP 
JUM’AT 

6. Kepada siapakah ketiga orang muda ini percaya? 

Daniel 3:16, 17 Lalu Sadrakh, Mesakh dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar: "Tidak ada 
gunanya (Tidak ragu-ragu) kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. 17Jika Allah kami 
yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang 
menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya raja; 

“Kami telah menandai ilustrasi tentang kekuatan yang menopang dari prinsip agama yang 
teguh. Bahkan ketakutan akan kematian tidak dapat membuat Daud yang tengah terkapar 
untuk meminum air Betlehem, karena untuk mendapatkannya, orang-orang pemberaninya 
telah mempertaruhkan nyawa mereka (2 Samuel 23:13-17). Gua singa yang menganga tidak 
dapat menahan Daniel dari doa-doa hariannya, demikian juga dapur perapian yang menyala-
nyala, tidak dapat menyebabkan Sadrakh dan rekan-rekannya jatuh di hadapan berhala yang 
didirikan Nebukadnezar. Pemuda-pemuda yang memiliki prinsip-prinsip yang teguh akan 
menjauhkan diri dari kesenangan, tahan menghadapi rasa sakit, dan berani, bahkan ketika 
menghadapi gua singa dan dapur perapian yang dipanaskan, daripada menjadi tidak benar di 
hadapan Tuhan. Tandailah tabiat Yusuf. Kebajikannya diuji dengan keras, tetapi 
kemenangannya sempurna. Di setiap titik, pemuda yang berbudi luhur ini, menanggung ujian. 
Prinsip luhur dan teguh yang sama selalu nampak di setiap ujiannya. Tuhan menyertai dia, dan 
firman-Nya adalah hukumnya. Keteguhan dan asas yang tidak ternoda seperti itu bersinar 
paling terang, tampak nyata berbeda kontras dengan kelemahan dan kegagalan kaum muda di 
zaman sekarang ini.” –Testimonies for the Church, jilid 5, hal. 43. 

 

SABAT 

7. Meskipun demikian, kemungkinan apakah yang mereka harus pikirkan? 
Pendirian tegas apakah yang mereka ambil, meski menghadapi ancaman yang 
mengerikan? 

Daniel 3:18 Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak 
akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. 

“Dari sejarah para leluhur mereka, mereka belajar bahwa pendurhakaan kepada Allah 
mengakibatkan kehinaan, bencana, dan kematian; ….” –Prophets and Kings, hal. 508. 

“Jawaban mereka jujur dan tegas. 'Kami tidak ragu,' kata mereka, ‘memberi jawab kepada 
tuanku dalam hal ini'. Artinya, bahwa raja tidak perlu repot memberi mereka percobaan lain; 
pikiran mereka sudah bulat. Demikian juga, sekarang ini dan kapanpun nanti, kita bisa 
menjawab dengan jawaban yang sama; dan jawaban kita adalah, Kita tidak mau melayani dewa-
dewa itu, atau menyembah patung emas yang telah didirikannya. Tuhan kita dapat melepaskan 
kita jika Dia menghendakinya; tetapi jika tidak, kita tidak akan mengeluh. Kita mengenal 
kehendak-Nya, dan kita akan menyerahkan ketaatan yang tulus dan tanpa syarat kepada-Nya.” 
–Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 73. 
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UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Messages to Young People, hal. 27, 28. 

“Dalam sejarah Yusuf, Daniel, dan teman-temannya kita melihat bagaimana rantai 
emas kebenaran dapat mengikat orang-orang muda ini kepada takhta Allah. 
Mereka tidak tergoda untuk menyimpang dari haluan integritas mereka. Mereka 
menghargai kebaikan Tuhan jauh di atas segala kebaikan dan pujian para 
pangeran, dan Tuhan mengasihi mereka, serta merentangkan perisai-Nya atas 
mereka. Karena kesetiaan integritas mereka, dan karena tekad bulat mereka untuk 
menghormati Tuhan di atas semua kekuatan manusia, maka secara nyata Tuhan 
pun menghormati mereka di hadapan manusia. Mereka dihormati oleh Tuhan 
Allah semesta alam, yang berkuasa atas semua pekerjaan tangan-Nya, baik yang 
di surga di atas dan yang ada di bumi di bawah. Para pemuda ini tidak malu 
menampilkan warna asli mereka. Bahkan ketika di istana raja, dalam perkataan 
mereka, kebiasaan mereka, dan perbuatan mereka, mereka mengakui iman 
mereka kepada Tuhan Allah yang empunya surga. Mereka menolak untuk tunduk 
pada mandat duniawi bila mengurangi kehormatan Tuhan. Mereka memiliki 
kekuatan dari surga untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan.” –My Life 
Today, hal. 120. 

*** 

 

PELAJARAN 14 
Sabat, 3 April 2021 

Suatu Pernyataan Ajaib akan Kuasa Ilahi 

“…Yang karena iman… memadamkan api yang dahsyat…”  
Ibrani 11:33, 34. 

MINGGU 

1. Apakah yang diperintahkan oleh raja yang murka itu? Siapakah yang disuruh 
untuk melemparkan hamba-hamba Allah ke dalam perapian yang menyala-
nyala? 

Daniel 3:19-21 Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap 
Sadrakh, Mesakh dan Abednego; lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali 
lebih panas dari yang biasa. 20Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya 
dititahkannya untuk mengikat Sadrakh, Mesakh dan Abednego dan mencampakkan mereka ke 
dalam perapian yang menyala-nyala itu. 21Lalu diikatlah ketiga orang itu, dengan jubah, celana, 
topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-
nyala. 

“ ‘Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar,’ ‘air mukanya berubah terhadap Sadrakh, 
Mesakh, dan Abednego,’ wakil-wakil dari bangsa yang sedang dihina dan ditawan. Dengan 
menyuruh supaya perapian itu dipanaskan sampai tujuh kali lebih panas daripada sebelumnya, 
ia memerintahkan orang-orang perkasa dalam ketentaraannya untuk mengikat orang-orang 
yang menyembah Allah Israel itu, sebagai pendahuluan untuk pelaksanaan hukuman.” –
Prophets and Kings, hal. 508. 
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“Daniel dan teman-temannya… dan banyak lagi lainnya menjadi saksi ALlah dalam penawanan 
mereka. Allah menyerakkan mereka di antara kerajaan-kerajaan di bumi agar terang mereka 
bisa bersinar di tengah kegelapan pekatnya kekafiran dan penyembahan berhala. Kepada 
Daniel, Tuhan mengungkapkan terang maksud-Nya, yang telah tersembunyi selama banyak 
generasi. Daniel telah dipilih-Nya untuk melihat terang kebenaran-Nya, melalui penglihatan, 
dan memantulkan terang ini pada kerajaan Babel yang sombong. Pada raja yang lalim itu telah 
diizinkan untuk memancarkan cahaya terang dari tahta Allah. Kepada Nebukadnezar 
diperlihatkan bahwa Allah yang di surga adalah Penguasa atas semua raja dan pemerintah di 
bumi. Nama-Nya akan tampil sebagai Allah atas segala ilah. Tuhan ingin Nebukadnezar 
mengerti bahwa di atas para penguasa kerajaan duniawi terdapatlah penguasa di surga. 
Kesetiaan Tuhan dalam menyelamatkan ketiga tawanan dari api yang menyala-nyala, dan 
dalam membela tindakan mereka menunjukkan kekuatan-Nya yang luar biasa.” –Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, jilid 4, hal. 1169. 

 

SENIN 

2. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang melaksanakan perintah raja ini? 
Apa yang tiba-tiba menyebabkan Nebukadnezar memucat terkejut? 

Daniel 3:22-25 Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, 
sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrakh, Mesakh dan 
Abednego itu ke atas. 23Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrakh, Mesakh dan Abednego, jatuh ke 
dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. 24Kemudian terkejutlah raja 
Nebukadnezar lalu bangun dengan segera; berkatalah ia kepada para menterinya: "Bukankah 
tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada 
raja: "Benar, ya raja!" 25Katanya: "Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas 
di tengah-tengah api itu; mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak 
dewa!" 

“Tetapi Allah tidak melupakan milik-Nya sendiri. Ketika saksi-saksi-Nya dilemparkan ke dalam 
perapian itu, maka Juruselamat menyatakan diri-Nya sendiri kepada mereka secara pribadi, 
dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Di hadapan hadirat Tuhan 
yang berkuasa atas panas dan dingin, nyala api itu pun kehilangan kuasanya untuk membakar. 

“Raja menonton dari singgasana kerajaannya, sambil berharap-harap untuk melihat orang-
orang yang telah menyangkal dia itu benar-benar binasa. Tetapi perasaan kemenangannya 
tiba-tiba berubah. Para pembesar yang berdiri di dekatnya menyaksikan wajahnya menjadi 
pucat ketika ia berdiri dari singgasananya, dan melihat dengan sungguh-sungguh ke dalam 
perapian yang sedang menyala-nyala itu. Dengan ketakutan raja itu beralih kepada para 
pembesarnya, dan bertanya, ‘Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat 
ke dalam api itu?’ ...” –Prophets and Kings, hal. 508, 509. 

 

DILINDUNGI DAN DISELAMATKAN 
SELASA 

3. Apakah yang raja katakan tentang Sosok yang keempat yang terlihat di dalam 
api? Apa yang raja perbuat kemudian? 

Daniel 3:25, bagian akhir, 26 dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa!" 26Lalu 
Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu; berkatalah ia: "Sadrakh, 
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Mesakh dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah ke mari!" 
Lalu keluarlah Sadrakh, Mesakh dan Abednego dari api itu. 

“Bagaimanakah raja yang kafir itu sampai mengetahui rupa Anak Allah? Orang-orang Ibrani 
yang ditawan itu, yang memegang jabatan kepercayaan di Babel, ternyata telah menyatakan 
kebenaran di hadapannya, melalui kehidupan dan tabiat mereka. Ketika ditanya alasan dari 
iman mereka, maka mereka telah menyatakannya tanpa keragu-raguan. Dengan jelas dan 
sederhana mereka telah menyatakan prinsip-prinsip kebenaran, dengan demikian mengajar 
orang-orang di sekeliling mereka tentang Allah yang mereka sembah. Mereka telah 
menceritakan tentang Kristus, Penebus yang akan datang itu; dan dalam bentuk orang keempat 
di tengah-tengah api itu sang raja pun mengenali sosok Anak Allah.” –Prophets and Kings, hal. 
509. 

 

RABU 

4. Apakah yang para pejabat pemerintah temukan tentang orang-orang muda ini? 
Kesan apakah yang dihasilkan dari peristiwa ini terhadap raja? Pengakuan apa 
yang ia buat? 

Daniel 3:27, 28 Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang 
berkumpul; mereka melihat, bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa 
rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau 
kebakaranpun tidak ada pada mereka. 28Berkatalah Nebukadnezar: "Terpujilah Allahnya 
Sadrakh, Mesakh dan Abednego! Ia telah mengutus malaikat-Nya dan melepaskan hamba-
hamba-Nya, yang telah menaruh percaya kepada-Nya, dan melanggar titah raja, dan yang 
menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah allah manapun 
kecuali Allah mereka. 

“Maka patung emas yang besar itu, yang didirikan dengan sedemikian hebatnya, dilupakanlah. 
Di hadapan Allah yang hidup, manusia takut dan gemetar.” –Prophets and Kings, hal. 510.  

“Yohanes telah dilemparkan ke dalam kuali besar yang mendidih; namun Allah meluput nyawa 
hamba-Nya yang setia ini, sebagaimana Ia juga telah meluputkan tiga pemuda Ibrani dari 
perapian yang menyala-nyala.” –The Acts of the Apostles, hal. 570.  

 

MENGAKUI ALLAH YANG BENAR 
KAMIS 

5. Perintah apakah yang Nebukadnezar keluarkan untuk setiap orang dari bangsa 
manapun? Bagaimana Allah memberi pahala atas kesetiaan hamba-hamba-Nya 
ini? 

Daniel 3:29, 30 Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku 
bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrakh, 
Mesakh dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi 
timbunan puing, karena tidak ada allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu."  30Lalu 
raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrakh, Mesakh dan Abednego di wilayah Babel. 

“Benarlah tindakan raja itu dengan mengadakan pengakuan di muka umum, dan berusaha 
meninggikan Allah yang di surga di atas semua allah yang lain; tetapi dalam usaha memaksa 
rakyatnya supaya mengadakan pengakuan iman yang sama dan menunjukkan penghormatan 
yang sama, Nebukadnezar telah bertindak melampaui haknya sebagai pemerintah yang bersifat 
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fana. Ia tidak mempunyai hak, baik secara sipil maupun moral, untuk mengancam manusia 
dengan kematian karena tidak menyembah Allah, sebagaimana ia juga tidak memiliki hak 
ketika mengadakan perintah untuk melemparkan ke dalam api yang menyala-nyala bagi 
barangsiapa yang tidak mau menyembah patung emas itu. Allah tidak pernah memaksa 
penurutan manusia. Ia membiarkan semua orang bebas memilih siapa yang mereka mau 
sembah.” –Prophets and Kings, hal. 510, 511. 

 

JUM’AT 

6. Menurut kesaksian Roh Nubuat, apakah yang terjadi, oleh karena kesetiaan 
orang-orang muda ini? Pikiran apakah yang seharusnya menjadi yang 
terutama di dalam pikiran kita? 

1 Samuel 14:6, bagian akhir …sebab bagi TUHAN tidak sukar untuk menolong, baik dengan 
banyak orang maupun dengan sedikit orang." 

“Berita tentang kelepasan mereka yang ajaib itu telah tersiar ke banyak negeri oleh wakil-wakil 
dari berbagai-bagai bangsa yang diundang Nebukadnezar menghadiri peresmian itu. Melalui 
kesetiaan anak-anak-Nya, Allah dimuliakan di seluruh muka bumi.” –Prophets and Kings, hal. 
512. 

“Terang yang besar bersinar dari Daniel dan teman-temannya. Hal-hal yang mulia dibicarakan 
tentang Sion, kota Allah. Demikian juga, Allah telah merancang bahwa terang rohani akan 
bersinar dari para penjaga setia-Nya di hari-hari terakhir sekarang ini. Jika orang-orang kudus 
dalam Perjanjian Lama telah memberikan kesaksian yang pasti tentang kesetiaan, terlebih lagi 
seharusnya umat Tuhan sekarang ini, yang memiliki terang yang telah bertimbun-timbun sejak 
berabad-abad, hendaknya harus bersinar, ketika nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama 
melepaskan selubung kemuliaannya yang memancar sampai ke masa yang akan datang.” –
(Letter 32, 1899) Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 4, hal. 1169. 

 

SUATU TELADAN BAGI UMAT TUHAN 
SABAT 

7. Di hari-hari terakhir, keadaan serupa apakah yang akan menghadang umat 
Tuhan? 

Wahyu 13:14, 15 Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah 
diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka 
yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka 
oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. 15Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan 
nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak 
begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. 

“Pelajaran-pelajaran yang dapat dipelajari dari pengalaman orang-orang Ibrani di dataran Dura 
itu adalah sungguh penting. Pada zaman kita ini, banyak dari hamba-hamba Allah, walaupun 
tidak didapati melakukan kesalahan apapun, akan diserahkan untuk menderita penghinaan 
dan tindakan sewenang-wenang di tangan mereka yang diilhamkan Setan, yang dipenuhi 
dengan permusuhan dan kemabukan agama. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan 
mereka yang memuliakan hari Sabat, hukum yang keempat; dan akhirnya suatu perintah yang 
berlaku universal di seluruh dunia akan mengumumkan bahwa orang-orang ini pantas 
dihukum mati…. 
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“Sebagaimana pada zaman Sadrakh, Mesakh dan Abednego, demikian pulalah pada penutupan 
sejarah dunia, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka yang berdiri 
dengan teguh mempertahankan kebenaran.” –Prophets and Kings, hal. 512, 513. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Prophets and Kings, hal. 503-513. 
• Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 4, hal. 1169, 1170. 

*** 

 

PELAJARAN 15 
Sabat, 10 April 2021 

Kesombongan dan Kehinaan Nebukadnezar 

“…Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa 
merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”  

Lukas 14:11. 

MIMPI NUBUAT LAINNYA 
MINGGU 

1. Penjelasan apakah yang raja Nebukadnezar berikan untuk dituliskan sebagai 
kesaksiannya? Pengalaman apakah yang ia miliki? 

Daniel 4:1-5 Dari raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan 
bahasa, yang diam di seluruh bumi: "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu! 2Aku 
berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang 
maha tinggi kepadaku. 3Betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan betapa hebatnya mujizat-
mujizat-Nya! Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahan-Nya turun-temurun! 
4Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam 
istanaku; 5lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku 
serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. 

“Wawasan Nebukadnezar yang mulia tentang rencana Allah untuk bangsa-bangsa hilang dari 
pandangannya pada pengalamannya kemudian; namun ketika rohnya yang sombong 
direndahkan di hadapan orang banyak di dataran Dura, sekali lagi ia mengakui bahwa kerajaan 
Allah adalah ‘kerajaan yang kekal dan pemerintahan-Nya turun-temurun.’ (Daniel 4:3)… 

“Tidaklah mengherankan bahwa raja yang berhasil itu, yang sedemikian berambisi dan 
congkaknya, akan tergoda untuk menyimpang dari jalan kerendahan hati, yang adalah jalan 
satu-satunya yang membawa kepada kebesaran sejati…. 

“Dengan kemurahan, Allah memberi raja itu mimpi yang lain, untuk memberi amaran 
kepadanya terhadap bahaya dan jerat yang telah terbentang untuk kehancurannya.” –Prophets 
and Kings, hal. 514, 515. 

 

SENIN 
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2. Siapa yang dipanggil untuk menerangkan tentang mimpi itu? Hanya siapa yang 
dapat menerangkan tentang mimpi itu? 

Daniel 4:6-9 Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus 
dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. 
7Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan 
aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan 
maknanya kepadaku. 8Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai 
Beltsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu 
kuceritakan kepadanya mimpi itu: 9Hai Beltsazar, kepala orang-orang berilmu! Aku tahu, bahwa 
engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar 
bagimu! Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku 
maknanya. 

“Menjadi sangat terganggu oleh mimpi itu, yang merupakan bukti ramalan mengenai 
malapetaka yang akan terjadi, raja menyampaikan mimpinya kepada para ‘ahli jampi, para 
Kasdim dan ahli nujum;’ tetapi walaupun mimpi itu sudah sangat jelas diceritakan, tidak ada 
dari antara orang-orang bijaksana itu yang dapat memberitahukan maknanya. 

“Sekali lagi pada bangsa penyembah berhala ini, kesaksian harus menjadi bukti bahwa 
hanyalah mereka yang mengasihi dan takut akan Allah yang dapat mengerti akan rahasia-
rahasia kerajaan surga. Dalam kegelisahannya raja itu menyuruh supaya Daniel hambanya 
dipanggil, seorang yang tidak dapat diremehkan karena kejujuran dan keteguhannya dan 
karena kepintarannya yang tiada tandingannya.” –Prophets and Kings, hal. 516. 

 

SUATU PENERAPAN PRIBADI 
SELASA 

3. Apakah yang Tuhan nyatakan kepada raja dalam mimpinya yang kedua ini? 
Kesan apakah yang diberikan oleh mimpi Nebukadnezar ini kepada Daniel? 

Daniel 4:10-19 Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian: di tengah-
tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi; 11pohon itu bertambah besar dan kuat, 
tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. 12Daun-daunnya 
indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup; di bawahnya 
binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang 
burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan dari padanya. 13Kemudian 
dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, 
turun dari langit; 14ia berseru dengan nyaring, demikian katanya: Tebanglah pohon itu dan 
potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya! 
Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya! 
15Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan 
tembaga, di rumput muda di padang; biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-
sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi! 16Biarlah hati 
manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya 
sampai tujuh masa berlalu. 17Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut 
perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa Yang Mahatinggi 
berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, 
bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat-Nya untuk kedudukan itu. 18Itulah 
mimpi yang telah kudapat, aku, raja Nebukadnezar; sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah 
kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat 
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memberitahukan maknanya kepadaku; tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh 
dengan roh para dewa yang kudus!" 19Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsazar, 
tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja: "Beltsazar, 
janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau!" Beltsazar menjawab: "Tuanku, 
biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku! 

“Penghinaan yang lebih besar dari yang diceritakan di pasal kedua ditimpakan kepada para ahli 
sihir itu. Saat itu mereka membual bahwa jika saja mereka diberitahu isi mimpi itu, maka 
mereka dapat memberitahukan maknanya. Pada kesempatan ini, Nebukadnezar dengan jelas 
mengingat isi mimpinya itu dan menceritakannya kepada mereka, tetapi para ahli sihirnya itu 
dengan memalukannya mengecewakannya lagi. Mereka tetap saja tidak dapat 
memberitahukan maknanya, dan sekali lagi, raja berpaling kepada nabi Allah.” –Uriah Smith, 
The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 81. 

“Bagi Daniel arti mimpi itu sudah jelas, dan maknanya itu mengejutkannya… 

“Nabi itu menyadari bahwa Allah telah meletakkan kewajiban khidmat ke atasnya untuk 
menyatakan kepada Nebukadnezar hukuman yang akan berlaku kepadanya oleh karena 
kesombongan dan keangkuhannya…. dan walaupun artinya yang menyeramkan telah 
menjadikannya tertegun dengan tercengang, sehingga sempat terdiam tanpa dapat berkata-
kata, namun ia tetap harus menyatakan kebenaran itu, apapun akibatnya bagi dirinya sendiri.” 
–Prophets and Kings, hal. 517. 

 

RABU 

4. Bagaimana Daniel menjelaskan tentang makna mimpi itu? Nasihat genting 
apakah yang ia sampaikan kepada raja? 

Daniel 4:20-27 Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya 
sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, 21yang daun-daunnya indah dan 
buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di 
bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung 
di udara  — 22tuankulah itu, ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang 
kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi! 
23Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, yang turun dari langit, 
sambil berkata: Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di 
dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan 
biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan 
binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai tujuh masa 
berlalu  — 24inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan Yang Mahatinggi mengenai tuanku 
raja: 25tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara 
binatang-binatang di padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada 
lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit; dan demikianlah akan berlaku atas 
tuanku sampai tujuh masa berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa 
atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 26Yang 
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!" 

“Nebukadnezar telah memberikan pernyataan singkat tentang mimpinya, dan segera setelah 
Daniel memberi tahunya bahwa mimpi itu berlaku untuknya, jelas bahwa raja telah 
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mengungkapkan keputusan hukuman baginya sendiri. Maknanya telah sangat jelas sehingga 
tidak perlu penjelasan lagi. Putusan hukuman yang terancamkan itu bersyarat. Untuk 
mengajari raja 'bahwa Sorgalah yang mempunyai kekuasaan,' dimana kata 'sorga' disini 
menunjuk pada Tuhan, penguasa sorga. Oleh karena itu, Daniel mengambil kesempatan untuk 
memberikan nasihat kepada raja, mengingat akan hukuman yang terancamkan itu. Tapi Daniel 
tidak mencela raja dengan semangat yang kasar dan mengkritisi raja. Kebaikan dan bujukan 
adalah senjata yang dipilihnya untuk digunakannya: ‘Biarlah nasihatku berkenan pada hati 
tuanku.’ (Daniel 4:27).” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 83, 84.  

“Setelah memberitahukan makna mimpinya itu dengan sebenarnya, Daniel mendesak raja yang 
sombong untuk bertobat dan berpaling kepada Tuhan, bahwa dengan melakukan yang benar 
dia dapat menghindari bencana yang telah terancamkan itu.” –Prophets and Kings, hal. 518.  

 

AMARAN YANG DILUPAKAN 
KAMIS 

5. Apakah raja memperhatikan nasihat itu? Tidak lama kemudian, apa yang ia 
nyatakan dalam keangkuhannya? 

Daniel 4:28-30; 5:19, 20 Semuanya itu terjadi atas raja Nebukadnezar; 29sebab setelah lewat 
dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, 30berkatalah raja: 
"Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan 
kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?"… 5:19Dan oleh karena kebesaran yang telah 
diberikan-Nya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala 
bangsa, suku bangsa dan bahasa; dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya 
hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan 
direndahkannya siapa yang dikehendakinya. 20Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras 
kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan 
kemuliaannya diambil dari padanya. 

“Untuk suatu jangka waktu kesan nasihat dan amaran nabi itu tertanam dengan kuat pada 
Nebukadnezar; tetapi hati yang belum diubahkan oleh kasih karunia Allah segera kehilangan 
kesan-kesan Roh Kudus. Pemanjaan diri dan ambisi belum dihapuskan dari hati raja, dan 
kemudian sifat-sifat ini muncul kembali. Walaupun telah ada petunjuk yang diberikan 
kepadanya dengan begitu murahnya, beserta amaran-amaran dari pengalaman-
pengalamannya di waktu silam, kembali Nebukadnezar membiarkan dirinya dikendalikan oleh 
Roh iri hati terhadap kerajaan-kerajaan yang berikut. Kekuasaannya yang selama ini berada 
pada taraf adil dan berkemurahan, menjadi suka menindas. Dengan mengeraskan hatinya, ia 
menggunakan bakat-bakat yang diberikan Allah kepadanya untuk memuliakan diri sendiri, 
meninggikan dirinya di atas Allah yang memberinya hidup dan kuasa. 

“Hukuman Allah itu tertunda berbulan-bulan lamanya. Tetapi bukannya dibawa kepada 
pertobatan oleh panjang sabar ini, raja itu malah memanjakan kesombongannya sampai ia 
kehilangan keyakinan terhadap makna mimpi itu, dan berkelakar tentang rasa takutnya yang 
sempat ia rasakan sebelumnya itu.” –Prophets and Kings, hal. 519. 

 

SUATU PELAJARAN BAGI SEGALA ZAMAN 
JUM’AT 

6. Apakah yang terjadi, bahkan sebelum raja selesai bicara dengan 
keangkuhannya? Seberapa tepat kata-kata nubuatan itu digenapi? 
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Daniel 4:31-33 Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit: "Kepadamu 
dinyatakan, ya raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu; 32engkau akan 
dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di 
padang; kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu; dan demikianlah 
akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa Yang 
Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya!" 33Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia 
dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun 
dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya 
seperti kuku burung." 

“Manusia bisa saja memiliki kecerdasan yang brilian; dia dapat saja kaya raya dengan memiliki 
kekayaan yang alam karuniakan. Tapi ini semua diberikan oleh Tuhan, Penciptanya. Tuhan 
dapat menghilangkan karunia akal, dan pada suatu waktu manusia dapat menjadi seperti 
Nebukadnezar, yakni diturunkan ke tingkat binatang liar di padang. Ini dilakukan Tuhan karena 
manusia bertindak seolah-olah kebijaksanaan dan kekuatannya telah diperolehnya sendiri 
bukan dari-Nya.” –Selected Messages, buku 1, hal. 297. 

“Waktunya telah tiba untuk Nebukadnezar direndahkan. Sebuah suara dari surga kembali 
mengumumkan ancaman penghakiman, dan putusan takdir ilahi itu segera terlaksana. Akal 
budinya lenyap. Kemegahan dan kemuliaan kota besarnya tidak lagi membuatnya terpesona. 
Dengan sentuhan jari-Nya, Tuhan menghilangkan kemampuannya untuk menghargai dan 
menikmatinya. Dia meninggalkan tempat tinggal manusianya, dan mencari rumah dan 
persahabatan di antara binatang liar di padang.” –Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, hal. 85. 

 

SABAT 

7. Kapan Tuhan menolong lagi raja ini? Apakah yang Nebukadnezar akui setelah 
kehinaannya? 

Daniel 4:34-37 Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah 
ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Mahatinggi dan 
membesarkan dan memuliakan Yang Hidup kekal itu, karena kekuasaan-Nya ialah kekuasaan 
yang kekal dan kerajaan-Nya turun-temurun. 35Semua penduduk bumi dianggap remeh; Ia 
berbuat menurut kehendak-Nya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi; dan tidak ada 
seorangpun yang dapat menolak tangan-Nya dengan berkata kepada-Nya: "Apa yang Kaubuat?" 
36Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan 
kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput 
aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu 
diberikan kepadaku. 37Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan 
Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, dan yang 
sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. 

“Selama tujuh tahun Nebukadnezar menjadi suatu keheranan bagi rakyatnya; karena tujuh 
tahun lamanya ia direndahkan di hadapan seluruh dunia. Kemudian akalnya dipulihkan dan 
dengan kerendahan hati memandang kepada Allah yang di surga, ia mengetahui dalam tangan 
Ilahi pukulan yang menimpa dirinya…. 

“Rencana Allah supaya kerajaan terbesar di dunia itu harus menunjukkan pujian kepada-Nya, 
terlaksanalah. Penyataan di muka umum ini, dimana Nebukadnezar mengakui kemurahan dan 
kebaikan serta kekuasaan Allah, adalah perbuatan terakhirnya dalam kehidupannya yang 
tercatat dalam sejarah yang khidmat.” –Prophets and Kings, hal. 520, 521. 
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PELAJARAN 16 
Sabat, 17 April 2021 

Penistaan Belsyazar 

“Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: 49Tuanku 
tidak datang-datang, lalu ia mulai …dan makan minum bersama-sama pemabuk-

pemabuk, 50maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak 
disangkakannya,...”  

Matius 24:48-50. 

MELUPAKAN TANGGUNG JAWAB 
MINGGU 

1. Apa yang diperbuat raja terakhir Babel? Apa yang diakibatkan oleh anggur dan 
minuman keras? 

Daniel 5:1 Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, seribu 
orang jumlahnya; dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur. 

Amsal 20:1 Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang 
yang terhuyung-huyung karenanya. 

“Kepada kita amaran diberikan, ‘Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan 
dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir 
telah tiba.' (1 Korintus 10:11). Tandai pengaruh dari kekeras-kepalaan dan kefanatikkan 
mereka dalam melayani pekerja ahli itu, yakni Setan. Segera setelah si jahat berhasil 
mengendalikan orang-orang ini, terdapatlah pertunjukan tabiat setan. Orang-orang makan dan 
minum tanpa memikirkan Tuhan dan belas kasihan-Nya, tanpa memikirkan perlunya melawan 
iblis, yang memimpin mereka pada perbuatan yang paling tercela. Semangat yang sama 
ditunjukkan seperti pada pesta asusila Belsyazar. Ada keriangan dan tarian, keriuhan dan 
nyanyian, dibawa ke dalam kegilaan yang menipu indera; kemudian kesenangan yang tak 
terkira dan penuh nafsu – semuanya ini bercampur dalam pemandangan yang memalukan. 
Tuhan telah dihina; Umatnya menjadi hinaan di mata orang kafir. Penghakiman akan segera 
jatuh pada orang banyak yang tergila-gila dan diperbodoh itu. Namun demikian, dalam belas 
kasihan-Nya Tuhan memberi mereka kesempatan untuk meninggalkan dosa mereka.” –
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, hal. 101, 102. 

 

SENIN 

2. Amaran apakah yang diberikan kepada kita? 
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Amsal 23:29-35 Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? 
Siapa mendapat cidera tanpa sebab? Siapa merah matanya? 30Yakni mereka yang duduk dengan 
anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. 31Jangan melihat 
kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir 
masuk dengan nikmat, 32tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti 
beludak. 33Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata 
yang kacau. 34Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. 
35Engkau akan berkata: "Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, 
tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi." 

“Biarlah setiap jiwa mengingat bahwa dia berada di bawah kewajiban suci kepada Tuhan untuk 
melakukan yang terbaik bagi sesamanya manusia. Betapa berhati-hati hendaknya setiap orang 
untuk tidak menciptakan keinginan untuk zat-zat perangsang. Dengan menganjurkan dan 
menawarkan konsumsi minuman keras kepada teman atau sesama mereka, meski demi dalih 
kesehatan, mereka terancam menjadi agen yang menghancurkan teman-teman mereka itu. 
Banyak kejadian yang menjadi perhatian saya dimana melalui beberapa nasihat sederhana, pria 
dan wanita telah menjadi budak dari kebiasaan minum-minuman keras…. 

“Dengan akibat-akibat yang mengerikan dari pemanjaan dalam minuman yang memabukkan 
di hadapan kita, bagaimana mungkin pria atau wanita yang mengaku percaya pada firman 
Tuhan, dapat berani untuk menyentuh, mencicipi, atau berurusan dengan anggur yang 
memabukkan ataupun minuman keras? Praktik seperti itu tentunya tidak selaras dengan 
keyakinan iman yang mereka anut.” –Temperance, hal. 42. 

 

TAMU YANG TAK DIUNDANG MENGAMAT-AMATI TINGKAH LAKU MEREKA 
SELASA 

3. Apakah yang diperintahkan oleh raja Belsyazar yang sedang mabuk? 
Bagaimanakah Tamu yang tak diundang itu menampakkan kehadiran-Nya? 

Daniel 5:2-6 Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari 
emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam Bait Suci di 
Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari 
perkakas itu. 3Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam 
Bait Suci, Rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik 
mereka minum dari perkakas itu; 4mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas 
dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. 5Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan 
manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki dian, dan raja melihat punggung 
tangan yang sedang menulis itu. 6Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya 
menggelisahkan dia; sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. 

“Belsyazar sedikit saja memikirkan bahwa ada Saksi dari Surga yang menyaksikan pesta 
poranya yang menyembah berhala; bahwa Penjaga Ilahi yang tidak kelihatan, sedang 
menyaksikan pemandangan kecemaran ini…..” –Prophets and Kings, hal. 527. 

“Penduduk dunia pada zaman Nuh dihancurkan karena mereka dirusak melalui pemanjaan 
nafsu makan yang menyimpang. Sodom dan Gomora dihancurkan melalui pemuasan nafsu 
makan yang tidak wajar, yang begitu membekukan akal, sehingga mereka tidak dapat 
membedakan antara perintah suci Tuhan dengan desakan selera nafsu makan. Yang terakhir 
memperbudak mereka, dan mereka menjadi begitu ganas dan berani dalam kekejian yang 
menjijikkan sehingga Tuhan tidak akan memaafkan mereka lagi di bumi. Sementara Babel, 
Tuhan menganggap kejahatan Babel berasal dari kerakusan dan kemabukannya.” –Testimonies 
for the Church, jilid 3, hal. 162. 
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RABU 

4. Pengalaman apakah yang raja alami? Siapakah yang mengingat seseorang yang 
dapat menolong? 

Daniel 5:7-12 Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para Kasdim dan 
para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu: 
"Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, 
kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, 
dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." 8Tetapi semua 
orang bijaksana dari raja, yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan 
tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. 9Sesudah itu sangatlah cemas hati raja 
Belsyazar dan ia menjadi pucat; juga para pembesarnya terperanjat. 10Karena perkataan raja 
dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: "Ya 
raja, kekallah hidup tuanku! Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan 
janganlah menjadi pucat; 11sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh 
para dewa yang kudus! Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal 
budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah 
tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum, 
12karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga 
dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan 
kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel 
dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya!" 

“Teror menguasai raja, karena hati nuraninya menuduhnya. Meskipun dia tidak bisa membaca 
tulisannya, dia tahu bahwa tidak ada pesan perdamaian dan berkat yang terlacak dalam huruf-
huruf berkilauan di dinding istananya. Deskripsi yang diberikan nabi tentang efek ketakutan 
raja tidak dapat disangkal lagi. Wajah raja berubah, hatinya berkecamuk, rasa sakit 
menyergapnya, dan begitu hebatnya ketakutannya dalam gemetar sehingga lututnya saling 
bertabrakan. Dia lupa akan kesombongan dan pesta-poranya. Dia pun lupa akan martabatnya. 
Dan dia berteriak keras memanggil para ahli nujum dan ahli jampinya untuk memecahkan arti 
dari tulisan tangan yang misterius itu.” – The Prophecies of Daniel and the Revelation, hal. 90.  

“Tetapi penawarannya kepada para penasihat yang dipercayainya, dengan menawarkan hadiah 
yang limpah tidak ada hasilnya sama sekali. Hikmat surga tidak dapat dijual atau dibeli. ‘Semua 
orang bijaksana dari raja... tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup 
memberitahukan maknanya kepada raja.’ (Daniel 5:8). Mereka tidak lebih sanggup untuk 
membaca huruf-huruf rahasia itu daripada orang-orang bijaksana pada angkatan sebelumnya 
untuk menerangkan mimpi Nebukadnezar.” –Prophets and Kings, hal. 527.  

 

MENGARTIKAN KALIMAT ITU 
KAMIS 

5. Janji apakah yang diberikan kepada Daniel? Kesan apakah yang Daniel miliki 
terhadap janji pemberian-pemberian besar dan istimewa yang telah dijanjikan 
baginya? 

Daniel 5:13-17 Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel: 
"Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku, dari tanah 
Yehuda? 14Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan 
bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. 15Kepadaku telah 
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dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan 
memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna 
perkataan itu. 16Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna 
dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan 
dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain 
ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan 
mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." 17Kemudian Daniel menjawab raja: "Tahanlah 
hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain! Namun demikian, aku akan 
membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. 

“Di hadapan orang banyak yang disengat rasa takut, Daniel yang tidak terpengaruh dengan 
janji-janji raja itu, berdiri dengan tenang dalam keagungan seorang hamba Yang Mahatinggi, 
bukan untuk mengucapkan kata-kata memuji diri, melainkan hendak menerangkan pekabaran 
tentang malapetaka itu.” –Prophets and Kings, hal. 529. 

 

JUM’AT 

6. Bagaimana Daniel memulai penjelasan arti tulisan tangan itu? Apakah 
pekabaran sorga yang disampaikan? 

Daniel 5:18-28 Ya tuanku raja! Allah, Yang Mahatinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai 
raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. 19Dan oleh 
karena kebesaran yang telah diberikan-Nya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap 
dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa; dibunuhnya siapa yang 
dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang 
dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. 20Tetapi ketika ia menjadi 
tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta 
kerajaannya dan kemuliaannya diambil dari padanya. 21Ia dihalau dari antara manusia dan 
hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan; 
kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun 
dari langit, sampai ia mengakui, bahwa Allah, Yang Mahatinggi, berkuasa atas kerajaan manusia 
dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya untuk kedudukan itu. 22Tetapi tuanku, Belsyazar, 
anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. 23Tuanku 
meninggikan diri terhadap Yang Berkuasa di sorga: perkakas dari Bait-Nya dibawa orang kepada 
tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para isteri dan para gundik tuanku telah minum 
anggur dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari 
tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan 
tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan 
tuanku. 24Sebab itu Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. 25Maka inilah 
tulisan yang tertulis itu: Mene, mene, tekel ufarsin. 26Dan inilah makna perkataan itu: Mene: masa 
pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri; 27Tekel: tuanku ditimbang dengan 
neraca dan didapati terlalu ringan; 28Peres: kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada 
orang Media dan Persia." 

“Mula-mula nabi itu memperingatkan Belsyazar tentang hal-hal yang ia telah dipahaminya, 
tetapi hal-hal itu tidak mengajari dia pelajaran tentang kerendahan hati yang dapat 
menyelamatkannya. Ia menceritakan tentang dosa dan kejatuhan Nebukadnezar, dan tentang 
hubungan Tuhan dengannya – yakni kekuasaan dan kemuliaan yang dikaruniakan kepadanya, 
penghukuman Ilahi atas kesombongannya, dan akhirnya pengakuannya untuk takluk terhadap 
kuasa dan rahmat Allah Israel; kemudian dengan kata-kata yang berani dan penuh empati ia 
menegur Belsyazar karena kejahatannya yang besar. Ia membukakan dosa raja itu di 
hadapannya, menunjukkan kepadanya pelajaran yang sebenarnya dapat dipelajarinya tetapi 
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tidak dipelajarinya. Belsyazar tidak membaca dengan benar pengalaman kakeknya, bahkan 
juga tidak menghiraukan amaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya begitu penting baginya 
sendiri. Kesempatan untuk mengenal dan menuruti Allah yang benar telah diberikan 
kepadanya, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya….” –Prophets and Kings, hal. 529. 

 

EKSEKUSI YANG CEPAT DARI KALIMAT ITU 
SABAT 

7. Apa yang terjadi malam itu? Apa yang nabi Yeremia telah nubuatkan pada lebih 
dari seratus tahun lalu? 

Daniel 5:29-30; 6:1 Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain 
ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di 
dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 30Pada malam itu juga 
terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. 6:1Darius, orang Media, menerima pemerintahan 
ketika ia berumur enam puluh dua tahun. 

Yeremia 51:9 Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan; 
tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya! Sungguh, penghukumannya 
sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan! 

“Oleh karena ketika ia dan para pembesarnya sedang minum-minum dari perkakas suci 
Yehova, dan memuji-muji dewa mereka yang dari emas dan perak, pasukan Media dan Persia, 
yang telah mengalihkan aliran sungai Efrat, sedang bergerak menuju ke jantung kota yang tidak 
dijaga itu… Teriakan kemenangan mereka sudah terdengar mengatasi tangisan putus asa 
orang-orang yang berpesta pora yang tengah terkejut itu.” –Prophets and Kings, hal. 531. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Keluaran 32. 
• Yesaya 22:13, 14 
• The Adventist Home, hal. 59, 60. 

*** 

 

 

Bacalah Laporan Misionaris dari Tanzania 

PELAJARAN 17 
Sabat, 24 April 2021 

Di dalam Gua Singa 

“Dari Daud. TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku 
harus takut? TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus 

gemetar? 2Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, 
yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan 

jatuh.”  
Mazmur 27:1, 2. 
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REKAN YANG IRI 
MINGGU 

1. Bagaimana raja Darius merombak pemerintahan setelah menaklukkan Babel? 
Perubahan apakah yang ia ingin lakukan? Mengapa?  

Daniel 6:1-4 Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur enam puluh dua 
tahun. 2Lalu berkenanlah Darius mengangkat seratus dua puluh wakil-wakil raja atas 
kerajaannya; mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan; 3membawahi mereka diangkat pula 
tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu; kepada merekalah para 
wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. 4Maka 
Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang 
luar biasa; dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. 

“Betapa terkesannya Darius karena tingkah laku Daniel! Daniel menjalani kehidupan yang 
murni dan suci. Baginya Tuhan lah yang utama. Bilamana Kekristenan sejati memerintah di 
dalam hati, maka itu akan nyata terungkap dalam tabiat. Semua orang dapat mengenalinya, 
bahwa mereka telah bersama Yesus. Kasih sayang yang tidak terbagi harus diberikan kepada 
Tuhan.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, hal. 443. 

“Daniel adalah seorang negarawan; tanggung jawab berat diembannya; namun tiga kali sehari 
dia mencari Tuhan, dan Tuhan memberinya Roh Kudus.” –Counsels on Health, hal. 423. 

 

SENIN 

2. Apakah yang para pejabat pemerintahan sadari ketika mereka ingin mencari 
cara untuk menjatuhkan Daniel dan menghalangi rencana raja? Apa yang sifat 
iri hati sanggup lakukan? 

Daniel 6:5-8 Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap 
Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu 
kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan 
padanya. 6Maka berkatalah orang-orang itu: "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan 
terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!" 7Kemudian bergegas-
gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya: "Ya 
raja Darius, kekallah hidup tuanku! 8Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan 
wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan 
raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barangsiapa yang dalam tiga puluh hari 
menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya 
raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. 

“Penghormatan yang diberikan kepada Daniel membangkitkan rasa cemburu para pejabat 
tinggi dan wakil raja dalam kerajaan itu, dan mereka mencari kesempatan untuk mengadakan 
tuduhan kepadanya. Tetapi mereka tidak mendapat satupun kesalahannya, …. 

“Pembawaan Daniel yang tidak ada kesalahannya terus membangkitkan rasa cemburu orang-
orang yang memusuhinya.” –Prophets and Kings, hal. 539. 

“Iri hati adalah salah satu sifat setan yang paling berbahaya yang dapat tinggal dalam hati 
manusia, dan merupakan salah satu dari antara sifat yang akibat-akibatnya sungguh amat 
buruk.” –Patriarchs and Prophets, hal. 385. 
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MEMATA-MATAI DAN MENDAKWA 
SELASA 

3. Apa yang ada dalam pikiran raja yang tidak mencurigai apapun ini tentang 
undang-undang yang diajukan kepadanya itu? Apakah Daniel mengubah 
kebiasaannya setelah mengetahui tentang bahaya baru ini? 

Daniel 6:9-11 Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat 
perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak 
dapat dicabut kembali." 10Sebab itu raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 
11Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam 
kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, 
berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 

“Dalam persekongkolan yang diwujudkan sedemikian rupa itu, Setan memainkan bagian yang 
penting. Nabi itu memegang kekuasaan yang tinggi dalam kerajaan itu, dan malaikat-malaikat 
jahat merasa takut bahwa pengaruhnya akan melemahkan kendali mereka atas raja-rajanya. 
Agen-agen Setan inilah yang menggerakkan para wakil raja itu untuk memusuhi dan 
mencemburuinya; merekalah yang mengilhami rencana untuk membinasakan Daniel itu; dan 
para wakil raja itu, membiarkan diri mereka menjadi perkakas kejahatan, lalu melaksanakan 
kejahatan itu…. 

“Ia tidak mengubah kebiasaan hidupnya sedikitpun. Mengapa kini ia harus berhenti berdoa, 
pada saat ia sangat perlu berdoa?... Di hadapan mereka yang merencanakan kebinasaannya, ia 
tidak mau membiarkan hubungannya dengan Surga terputus.” –Prophets and Kings, hal. 540-
542. 

 

RABU 

4. Apa yang raja perbuat setelah ia menyadari untuk siapa jebakan itu dibuat? 
Bagaimanakah usaha para wakil raja itu berusaha menghalangi usaha raja 
yang hendak mencari jalan menyelamatkan Daniel? 

Daniel 6:12-16 Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang 
berdoa dan bermohon kepada Allahnya. 13Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan 
kepadanya tentang larangan raja: "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya 
setiap orang yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa 
atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja: 
"Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat 
dicabut kembali." 14Lalu kata mereka kepada raja: "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, 
tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, 
tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya." 15Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat 
sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia 
masih berusaha untuk menolongnya. 16Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja 
serta berkata kepadanya: "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan 
Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah!" 

“Posisi Daniel bukanlah posisi yang membuat iri. Dia berdiri di depan kabinet yang tidak jujur, 
menyimpang, dan tidak bertuhan, yang anggotanya mengawasinya dengan mata yang tajam 
dan kecemburuan, untuk menemukan beberapa kesalahan dalam perilakunya. Mereka terus 
memata-matai jejaknya, untuk melihat apakah dengan cara ini mereka dapat menemukan 
sesuatu untuk melawannya. Setan menyarankan kepada orang-orang ini sebuah rencana agar 
mereka dapat menyingkirkan Daniel. Gunakanlah agamanya sebagai sarana untuk 
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mempersalahkannya, demikian kata si musuh itu.” –The Youth’s Instructor, 1 November 1900) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 4, hal. 1171.  

 

SIFAT KEKAL DARI HUKUM ILAHI 
KAMIS 

5. Hukum siapakah yang benar-benar tidak dapat diubah? Perintah apakah yang 
akhirnya Darius berikan? Pada siapa raja ini percaya sepenuhnya? 

Matius 5:18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan 
bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum 
semuanya terjadi. 

Lukas 16:17 Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal.  

Daniel 6:17, 18 Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke 
dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel: "Allahmu yang kausembah dengan tekun, 
Dialah kiranya yang melepaskan engkau!" 18Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada 
mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para 
pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. 

“Jika mungkin hukum dapat diubah atau dikesampingkan; maka Kristus tidak perlu mati untuk 
menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kematian Kristus, jauhlah dari menghapuskan 
hukum, melainkan malah membuktikan sifat kekal dari hukum.” –The Great Controversy, hal. 
466. 

“Dalam segala zaman saksi-saksi yang ditentukan oleh Allah telah memasrahkan diri pada 
hinaan dan aniaya demi kebenaran. Yusuf difitnah dan dianiaya sebab ia memelihara kebajikan 
dan integritasnya. Daud, pesuruh pilihan Allah itu, dikejar-kejar seperti binatang buruan oleh 
musuh-musuhnya. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa oleh sebab kesetiaannya pada 
sorga.” –The Acts of the Apostles, hal. 575. 

 

JUM’AT 

6. Apakah kepercayaan raja dan Daniel menerima pahalanya? Apa yang terjadi 
dengan para penuduh yang licik itu? 

Daniel 6:19-25 Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu; ia 
tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. 20Pagi-pagi sekali ketika 
fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa; 21dan ketika ia 
sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada 
Daniel: "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kausembah dengan tekun, telah 
sanggupkah Ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" 22Lalu kata Daniel kepada raja: "Ya 
raja, kekallah hidupmu! 23Allahku telah mengutus malaikat-Nya untuk mengatupkan mulut 
singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah 
di hadapan-Nya; tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." 24Lalu 
sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka 
ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya 
kepada Allahnya. 25Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh 
Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan isteri-
isteri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam 
mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka." 
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“Allah tidak mencegah orang-orang yang memusuhi Daniel untuk melemparkannya ke dalam 
gua singa; Ia membiarkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat itu bertindak begitu 
jauh untuk melaksanakan maksud mereka; supaya Ia dapat menjadikan kelepasan hamba-Nya 
lebih mencolok, dan kekalahan musuh-musuh kebenaran dan keadilan menjadi lebih 
sempurna. ‘Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagi-Mu’ (Mazmur 76:11), 
demikian pemazmur menyaksikan. Melalui keberanian satu orang yang memilih untuk 
mengikuti kebenaran daripada kebijakan politis itu, Setan dikalahkan, dan nama Allah 
dihormati dan ditinggikan.” –Prophets and Kings, hal. 543. 

 

SABAT 

7. Pekabaran ajaib apakah yang raja kirimkan ke seluruh kerajaannya setelah 
peristiwa ini? Apa yang terjadi dengan Daniel? 

Daniel 6:26-29 Kemudian raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, 
suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya: "Bertambah-tambahlah 
kiranya kesejahteraanmu! 27Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang 
kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, 
yang kekal untuk selama-lamanya; pemerintahan-Nya tidak akan binasa dan kekuasaan-Nya 
tidak akan berakhir. 28Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di 
langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa." 29Dan Daniel 
ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman 
pemerintahan Koresh, orang Persia itu. 

“Pelajarilah sejarah Yusuf dan Daniel. Tuhan tidak mencegah plot orang-orang yang berusaha 
menyakiti mereka; namun Dia menyebabkan semua perangkat ini bekerja untuk kebaikan para 
hamba-Nya yang di tengah pencobaan dan konflik mempertahankan iman dan kesetiaan 
mereka…. 

“Kita tidak perlu menyimpan catatan pencobaan, kesulitan, kesedihan, dan dukacita kita 
sendiri. Semua hal ini tertulis di dalam kitab-kitab itu, dan surga akan menjaganya. Bilamana 
kita menghitung hal-hal yang tidak menyenangkan, maka banyaklah hal yang menyenangkan 
yang sebenarnya patut direnungkan, malah berlalu dari ingatan, yakni diantaranya tentang 
belas kasihan Tuhan yang mengelilingi kita setiap saat, dan juga tentang kasih yang masih 
membuat para malaikat terheran-heran, dimana Allah telah memberikan Anak-Nya untuk mati 
bagi kita. Jika sebagai pekerja bagi Kristus engkau merasa bahwa engkau memiliki tanggungan 
dan pencobaan yang lebih besar daripada yang kebanyakan orang lainnya hadapi, ingatlah 
bahwa bagimu tersedia kedamaian yang tidak akan diketahui oleh orang-orang yang 
menghindari beban-beban ini. Ada ketentraman dan sukacita dalam melayani Kristus. Biarlah 
dunia melihat bahwa hidup bersama-Nya tidak akan gagal.” –The Ministry of Healing, hal. 487, 
488. 

 

UNTUK PEMBELAJARAN PRIBADI 
• Amsal 26:27. 
• Pengkhotbah 10:8 
• The Ministry of Healing, hal. 90, 487. 

*** 
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LAPORAN MISIONARIS DARI TANZANIA 

Untuk dibacakan pada Sabat, 24 April 2021 

Persembahan Sekolah Sabat Istimewa 
Dikumpulkan pada Sabat, 1 Mei 2021 

 

Tanzania adalah negara berdaulat yang terletak di pantai timur Afrika. Ini memiliki luas 
947.300 kilometer persegi (365.756 mil persegi). Berbatasan dengan Kenya dan Uganda 
di utara; Rwanda, Burundi, dan D.R. Kongo di barat; Zambia, Malawi, dan Mozambik di 
selatan; dan Samudera Hindia di sebelah timur. Negara ini berpenduduk sekitar 60 juta 
orang. Ia memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada bulan Desember 1961. 
Sebelum di bawah pemerintahan Inggris, negara ini adalah koloni Jerman yang dikenal 
sebagai Duetch Oestafrika sampai tahun 1918. Di bawah pemerintahan Inggris, 
namanya diubah menjadi Tanganyika. Pada tahun 1964, Zanzibar, pulau yang dijajah 
oleh orang Arab Oman, dibebaskan dan memilih untuk bergabung dengan Tanganyika 
untuk membentuk Republik Bersatu Tanzania. 

Negara ini terdiri dari 60 persen Kristen dan 36 persen Muslim, sisanya menganut 
agama tradisional lainnya. Pemerintah memberikan kebebasan beribadah kepada 
warganya. Pekabaran Advent datang ke Tanzania pada tahun 1903, sementara 
pekabaran Pembaharuan pertama kali diperkenalkan di Tanzania pada bulan Desember 
1974 oleh Ketua Simon Schmidt, yang saat itu adalah Sekretaris General Conference. 
Puji syukur kepada Tuhan, pekabaran ini telah menyebar ke seluruh negeri, dan hari ini 
Uni Tanzania telah memiliki 1.302 anggota. 

Selain gedung gereja, Uni memiliki tiga sekolah dasar. Sekarang tujuan utama dari Uni 
adalah untuk mendirikan perguruan tinggi standar untuk memenuhi kebutuhan lokal 
dan internasional. Dinamai Institut Misionaris Kibaha Berea, perguruan tinggi ini 
dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran lanjutan yang terstruktur untuk 
meninggikan standar kerohanian dan moral siswa sesuai bidang studi pilihan mereka. 
Mata pelajaran utama yang akan diajarkan adalah: 

1. Pekerjaan Misionaris: Ini adalah serangkaian kursus (dan pelatihan) untuk 
mempersiapkan mereka yang ingin menjadi pekerja Alkitab dan pelayan di jalan 
Tuhan. 

2. Pekerjaan Misionaris Medis: Ini adalah serangkaian kursus untuk mempersiapkan 
siswa menjadi Dokter Naturopathic (Alamiah), yang professional dan terlatih 
dengan gelar terakreditasi. 

3. Bahasa: Inggris, Spanyol, Prancis, dan Swahili. Ini adalah bahasa yang banyak 
digunakan di Afrika. Kami sangat membutuhkan profesional bahasa di Afrika. 

4. Teknologi Informasi: Ini akan mencakup subjek yang berhubungan dengan 
komputer dan media. 

5. Politeknik: Ini mencakup mata pelajaran teknis dan seni, seperti ahli bangunan, 
pertukangan kayu, las, menjahit, seni, dan musik. 

6. Administrasi Bisnis: Ini mencakup mata pelajaran Akuntansi, Kewirausahaan, 
Pemasaran dan Periklanan, dan Bisnis. 
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Lembaga ini akan memungkinkan kami untuk melatih para profesional yang direkrut 
dari gereja, serta memenangkan orang lain dari luar gereja untuk mendaftar sebagai 
siswa non-anggota. Kami ingin menjadikan perguruan tinggi ini sebagai mercusuar bagi 
pekabaran Surga. Kami ingin publik percaya bahwa kami dapat mempersiapkan orang 
untuk mengubah masyarakat. Kami berdedikasi untuk bekerja sama sepenuhnya 
dengan Divisi Afrika dan GC untuk memastikan bahwa perguruan tinggi ini akan 
bermanfaat bagi kaum muda di Divisi Afrika maupun di tempat lainnya. 

Pembangunan fasilitas kini sedang berlangsung, dan merupakan keinginan kami bahwa 
pekerjaan akan dipercepat melalui pemberian persembahanmu yang murah hati untuk 
Persembahan Sekolah Sabat Istimewa pada Sabat yang akan datang. Perguruan tinggi 
akan mulai beroperasi secara bertahap, dan merupakan keinginan tulus kami bahwa 
tahap pertama akan dimulai pada pertengahan tahun 2021 ini. Informasi lebih lanjut 
tentang proyek ini akan tersedia di publikasi dan media General Conference. 

“Dalam arti tertinggi pekerjaan pendidikan dan pekerjaan penebusan adalah satu, 
karena dalam pendidikan, seperti dalam penebusan, ‘Karena tidak ada seorangpun 
yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus 
Kristus.' ‘Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. '1 Korintus 
3:11; Kolose 1:19, R.V.… 

“Di tengah kondisi yang tidak menentu, pendidikan yang benar akan tetap bersesuaian 
dengan rencana Sang Pencipta, yakni rencana sekolah Eden. Adam dan Hawa menerima 
instruksi melalui persekutuan langsung dengan Allah; sementara kita melihat terang 
pengetahuan tentang kemuliaan-Nya di hadapan Kristus…. 

“Prinsip-prinsip besar pendidikan tidak berubah, ‘kokoh untuk seterusnya dan 
selamanya,’ (Mazmur 111:8); karena itu adalah prinsip tabiat Allah. Untuk membantu 
siswa dalam memahami asas-asas ini, dan dalam memasuki hubungan itu dengan 
Kristus yang akan mereka jadikan sebagai kekuatan pengendali dalam hidup, haruslah 
yang menjadi upaya pertama para guru, dan hendaknya tetap menjadi tujuannya yang 
terus menerus. Guru yang menerima tujuan ini sebenarnya adalah rekan sekerja 
Kristus, sebagai pekerja bersama dengan Tuhan…. 

“Di Israel, dimanapun rencana pendidikan Allah diterapkan, maka hasilnya akan 
menyaksikan tentang Penciptanya. Tetapi, di banyak rumah tangga pelatihan atau 
pendidikan maupun tabiat yang dikembangkan sedemikian yang ditunjuk oleh Surga 
ini, sungguh langka. Rencana Tuhan telah terpenuhi tetapi baru sebagian dan belum 
sempurna…. 

“Untuk menghadapi kejahatan yang berkembang ini, Tuhan menyediakan lembaga lain 
sebagai bantuan bagi orang tua dalam pekerjaan pendidikan. Sejak zaman awal, para 
nabi telah diakui sebagai guru yang ditunjuk secara ilahi…. Untuk melatih kelas guru-
guru seperti itu, Samuel, dengan petunjuk Tuhan, mendirikan sekolah para nabi…. 

“Sekolah-sekolah ini dimaksudkan untuk menjadi tembok penjaga terhadap 
kemerosotan yang meluas, untuk menyediakan kesejahteraan mental dan spiritual 
kaum muda, dan untuk memajukan kemakmuran bangsa, oleh memperlengkapinya 
dengan orang-orang yang memenuhi syarat untuk bertindak dalam takut akan Tuhan 
sebagai para pemimpin dan penasihat-penasihat. Untuk maksud ini, Samuel 
mengumpulkan sekelompok pria muda yang saleh, cerdas, dan rajin. Ini disebut sebagai 
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anak-anak nabi. Saat mereka mempelajari firman dan pekerjaan Tuhan, kekuatan 
kuasa-Nya yang memberi hidup itu menghidupkan energi pikiran dan jiwa, sehingga 
para pelajar ini menerima hikmat yang dari atas…. 

“Para pelajar di sekolah ini menopang diri mereka sendiri dengan kerja mereka sendiri 
dalam mengolah tanah atau dalam beberapa pekerjaan mekanik. Di Israel hal ini tidak 
dianggap aneh atau merendahkan; malahan, membiarkan anak-anak tumbuh dalam 
ketidaktahuan akan pekerjaan yang berguna dianggap sebagai dosa. Setiap pemuda, 
baik dari orang tua kaya atau miskin, diajari beberapa keterampilan. Meskipun ia harus 
dididik untuk jabatan suci, namun pengetahuan tentang kehidupan praktis sehari-hari 
dianggap penting bagi kegunaan yang terbesar. Banyak juga diantara para guru yang 
menopang diri mereka sendiri dengan pekerjaan tangan.” –Education, hal. 30, 45-47. 

Kiranya Tuhan mengilhami hatimu sementara engkau memberikan bantuanmu untuk 
usaha modern ini dalam mendirikan kembali sekolah-sekolah para nabi, yang telah 
ditahbiskan Tuhan.  

–Parmenas N. Shirima 
Koordinator Proyek Lembaga Pendidikan, Uni Tanzania   

 

  


