
 
H.10.A. AYAT UTAMA. 

Kel 28:20; 39:13. 
 
Ini permata pertama, deret ke-4 dari 
Lempeng dada Imam besar. 
Bhs. Ibrani: Tarshiysk; KJV: Beryl;  
KJI: Pirus; TB : Pirus; TL : Firuzah. 
Di atasnya ditulis dengan tulisan seperti 
meterai, nama: Dan. 
 

H.10.B. ARTI HARFIAH. 
Arti dari nama: DAN, ditulis di 
beberapa ayat. 
 

H.10.C. ARTI ROHANI. 
Yez 1:16/ 10:9.   
Ada 4 Kerub di sekitar Allah (dalam 
Ruangan Maha Suci, berarti mereka 
adalah mahluk2 yang sempurna). Ada 
roda2 pada mereka yang berputar 
begitu cepat, dan roda ini ada di dalam 
roda. Roda inilah yang berwarna se-
perti Pirus. Roda adalah hasil pekerjaan 
hikmat, benda berat menjadi ringan 
dan dapat dipindahkan dengan cepat 
dengan adanya roda2. Ini juga dipakai 
dalam Kemah Suci,yaitu pedati (be-
roda) untuk mengangkat  barang2 
Kemah Suci yang berat.  

Roda2 yang ajaib ialah Roh hikmat 
yang juga ada pada Kerub2 ini. Roh 
Kerub ini ada dalam rodanya Yez 1:20-
21. Dan Roh Allah ada dalam roh Kerub 
ini dan 1 Kerub punya 1 roda Yez 10:9. 
Roda dalam roda ini luarbiasa, tak da-
pat dimengerti manusia, inilah hikmat 
Allah yang jauh di atas hikmat manusia  
1Kor 1:20,25,27; Bezaliel dan Aholiab 
menerima Roh hikmat dari Tuhan  Kel 
28:3/ 36:2. Di atas Putra manusia Yesus 
ada Roh hikmat Yes 11:2. Orang2 
Yahudi sampai ter-heran2 dan mereka 
ber-tanya2 dari mana ia memperoleh 
segala hikmat ini Mrk 6:2; 13:54. Ini 
adalah hikmat ilahi dari Roh Kudus, 
yang juga diberikan Allah pada orang2 
beriman yang cinta Firman Tuhan dan 
selalu taat dipimpin Roh.  Ini mengha-
silkan permata2 yang indah di hadapan 
Allah.  
Dalam Syir (Kidung) 5:14 dikatakan 
dalam ayat ini tangan mempelai laki2 
(= Putra manusia Yesus) seperti cincin2  
emas yang dihiasi permata Pirus, begitu  
indah. Memang tangan Putra manusia 
Yesus itu sempurna, seperti: 
1. Cincin2 emas. Emas = Suci, tiada 
bercela, tak pernah bersalah dalam 
tindakan2Nya  Yoh 18:38. Tangan ini 
(tindakan2Nya) selalu menjadi berkat 
di manapun Ia berada, begitu manis 
seperti cincin emas yang;                        
2. Dihiasi dengan permata Firuzah. 
Apa yang indah dalam tindakan Tuhan 
Yesus ? Semua yang indah ada dalam 
riwayat Tuhan Yesus sebab Ia hidup 
dalam kesucian tanpa cacat cela dan 
dihiasi dengan permata Pirus yaitu 
hikmat Allah yang Maha besar itu. 

Kalau seorang mau dipimpin Roh 
hikmat, maka ia akan menghasilkan 
perbuatan2 yang mulia dan kalau itu 
terjadi terus menerus seumur hidup-
nya, maka akhirnya semua itu menjadi 
seperti permata Pirus di hadapan 
Tuhan. (Ini berbeda dengan hikmat 
yang ditulis dalam Lim-43, tentang 
permata Zabarjad = Isachar.  

Dalam permata Zabarjad ini lebih ke 
arah mata yang celik karena hidup suci 
Mat 5:8. Zabarjad itu lebih dari emas 
Ay 28:19 itulah hati yang suci, yang 
celik seperti keledai Isachar, sesudah 
celik ia melihat tujuan hidupnya yang 
gilang gemilang, sehingga seluruh hi-
dupnya berubah jadi penuh dengan 
hikmat dan pengertian kebenaran Allah 
sebab matanya sudah celik Mat 13:11, 
Mrk 4:11). 
 

APAKAH HIKMAT ALLAH  
DARI PERMATA PIRUS INI? 

Hikmat Allah itu: Tahu harus berbuat 
apa dan melakukannya (What to do 
and do it). 
Orang yang hanya tahu dan pintar 
seperti orang2 Parisi dan kepala2 imam 
(tahu dengan tepat tempat kelahiran 
Mesias Mat 2:4-5, ini hebat, tetapi 
tidak melakukan apa yang sudah dike-
tahuinya itu bodoh Yak 1:21-25. Orang 
yang mendengar Firman Tuhan itu 
seperti melihat cermin, tampak semua 
keadaannya, yang betul dan yang salah, 
tetapi tidak melakukannya itu seperti 
orang PPP (Pendengar, pelupa, dan 
Pergi), tetapi orang yang jadi pelaku 
Firman Tuhan itu PPP yang lain (Pen-
dengar, pelaku, bukan Pelupa)  Hikmat 
Allah itu berasal dari Firman Tuhan bagi 
orang yang selalu mau taat dipimpin 
Roh untuk melakukan Firman yang 
sudah dimengertinya.Ams 1:7; 2:6; 
119:104 dll.  

Dan 10:6 Tubuh dari “Orang” yang 
heran ini (Tuhan Yesus) seperti per-
mata Pirus. Tubuh Kristus itulah Gereja 
dan Gereja menjadi mulia sebab tahan 
dalam sengsara Ibr 2:10. Tidak mem-
balas kalau dibenci, tidak melazat kan 
daging sekalipun ada kesempatan, 
bahkan menyiksakan dan memperham-
bakan tubuhnya 1Kor 9:27 supaya bo-
leh mentaati pimpinan Roh yang sesuai 
dengan Firman Tuhan. (Tidak mem-
balas, tetapi tidak bodoh, punya pen-
dirian, tegas bertindak cocok dengan 
Firman Tuhan dan berani dan semua di 
dalam kesucian sesuai Firman Tuhan!). 
Ini yang membuat Gereja cemerlang 
seperti Pirus.  

Dalam saat2 terakhir menjelang 
kedatangan Tuhan Yesus, pada waktu 
ini Gereja akan masuk dalam kesem-
purnaan (banyak orang menjadi sem-
purna Wah 14:1), akan ada masa yang 
amat sulit untuk Gereja (=masa hukum-
an rumah Allah 1Pet 4:17). Dalam 
waktu ini banyak tantangan, tetapi 
justru ini caranya menyempurnakan 
Gereja. Orang2 yang dipimpin Roh, 

yang mempunyai hikmat Allah dapat 
menghadapi “ujian akhir” ini Wah 3:10 
(baptisan api Luk 12:49-50, Mat 3:12). 
Ada banyak kesukaran, ancaman, pen-
deritaan, tetapi Gereja penuh dengan 
hikmat dan kuasa Allah, penuh dengan 
perlengkapan akhir zaman yang limpah 
dan lengkap dari Tuhan sehingga Ge-
reja sangat ajaib dan luar biasa Wah 
12:1. Sekalipun 3 Antikris permulaan 
sudah keluar, tetapi Gereja tetap me-
nang besar, sebab 3 Pribadi Allah nyata 
se-penuh2nya dalam hari2 ini. Orang2 
yang lulus dengan hikmat dan kuasa 
Allah akan siap untuk ikut pengang-
katan dan sebagian menjadi sempurna 
penuh seperti Kristus. 

Dengan macam2 kata2 (nubuatan) 
rahasia yang akan terbuka semua (Mat 
10:26-27) dan jadi nyata, misalnya pe-
rempuan dalam Wah 12:1, itulah Ge-
reja akhir zaman, yang melahirkan anak 
laki2 yang dapat langsung duduk di 
tahta Allah (= orang2 sempurna). Untuk 
melahirkannya itu, perempuan ini akan 
mengalami banyak penderitaan sakit 
beranak yang amat dahsyat , sehingga 
ia ber-teriak2 Wah 12:2 (orang sem-
purna tidak lagi ber-teriak2, perem-
puan ini belum sempurna!). Baru sesu-
dah itu orang2 sempurna dilahirkan. 
Sekarang ? Kita belum sampai pada 
saat ini, tetapi kitatahu arahnya ke sa-
na, sebab itu kita harus sungguh2 ber-
sedia (Mat 24:42 dengan 7 KPR plus), 
sehingga bisa bersukacita dalam pim-
pinan Roh Kudus seperti ligabis untuk 
diolah ke arah sana. Belajarlah mulai 
dari yang kecil, yaitu dari persoalan2 
yang ada Luk 16:10. Heran, Tuhan ada-
lah guru pribadi (privaat). Ia memberi 
kita latihan2 yang kita perlukan. Ia 
mengizinkan hal2 yang tak enak dan 
pahit datang kepada kita. Jangan ma-
rah, sakit hati atau bingung tetapi ke-
nalilah maksud Allah. Belajarlah dengan 
hal2 yang sekarang sudah ada, untuk 
hidup dan menghadapi semuanya itu 
dengan hikmat Allah, maka dalam ujian 
itu, kita akan lulus terus, tetapi makin 
lama keadaannya (ujiannya) akan men-
jadi makin berat, namun dengan Tuhan 
kita akan makin mahir dan tetap lulus 
(Rom 8:31, 1Yoh 5:4), sehingga per-
mata Pirus itu makin nyata dalam 
hidup kita. Orang yang ada hikmat 
Allah akan tahu harus berbuat apa 
menurut kehendak Allah dan akan 
melakukannya (tahu tetapi tidak 
melakukan itu bodoh!), sehingga terus 
tumbuh makin lama makin dekat 
kepada pengangkatan dan kesem-
purnaan. 

Wah 21:20. Salah satu dasar 
Yerusalem Baru dibuat dari permata 
Pirus. Sungguh ini mutlak perlu untuk 
masuk dalam kesempurnaan, bahkan 
mata pelajaran ini sudah dimulai dari 
permula an ikut Tuhan  Luk 9:23  Pil 
1:29. Orang yang makin rohani harus 
makin penuh dengan hikmat Allah, 
hidup dalam kesucian, makin mahir 
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memikul salib Kristus, seperti Kristus  
Yes 53:3, sehingga terus tumbuh dan 
kemuliaan permata Pirus makin nyata 
dalam hidupnya di hadapan Allah. 
Sebab itu belajarlah banyak Firman 
Tuhan dalam pengurapan RohKudus, 
menambah hikmat Allah dan membuat 
kita makin penuh dengan hikmat Allah 
yang heran, seperti roda di dalam roda.           

Yez 28:13. Lucifer mula2 juga 
mempunyai permata ini, tetapi tiba2 ia 
berontak, jatuh dan dibuang keluar, 
lenyaplah atau rusaklah semua per-
mata ini dari hidupnya. Begitu juga 
orang2 yang mulai dalam Roh dan 
timbullah banyak hal2 yang indah dari 
Tuhan dalam hidupnya, tetapi kalau ia 
berbalik mengakhiri menurut daging, 
semua itu lenyap, tinggal hanya sisa2 
kemuliaan Allah dalam dirinya seperti 
Simson, Nuh, dll. Kalau ia bertobat 
(manusia masih diberi kesempatan 
bertobat, malaikat tidak 2Pet 2:4) maka 
masih ada kemunginan selamat, tetapi 
semua kemuliaannya hilang, seperti 
orang menerusi api 1Kor 3:5. Jangan 
mulai dalam Roh dan berakhir dalam 
daging, itu bodoh Gal 3:3-4. 
 

DAN 
Nama ini diukir seperti ukiran meterai 
pada permata ini. Mengapa Nama Dan 
ditaruh di sini? Nubuatan tentang Dan 
dalam Kej 49 oleh Yacob dan berkat 
yang diberikan Musa untuk bani Dan, 
tidak sama, bertentangan. Mungkin? 
Ya! Sebab orang yang menerima berkat 
itu masih dapat jatuh. Contoh: Gehazi, 
Solaiman, Uza, Saul, Yudas dll. Berkat 
bukan meterai keselamatan, tetapi 
“alat” yang diberikan Tuhan. Kalau kita 
dapat memakainya dengan baik, itu 
membuatkita lebih dekat dan lebih 
meningkat. Semua yang diberikan Tu-
han mempunyai maksud yang baik. 
Memang ngeri kalau sesudah diberkati, 
seseorang jatuh. Ada orang Kristen 
seperti ini. Kalau sesudah keberkatan 
jasmani /rohani lalu menjadi sombong, 
merasa dirinya besar, tak mau dina-
sehati. atau berbuat dosa2 lainnya itu 
tanda2 kematian; lebih baik orang 
seperti ini tak lahir, kata Tuhan Yesus 
Mat 26:24, begitu ngeri babi dan anjing 
ini 2Pet 2:22. Ber-jaga2lah.  
 

H.10.D. APAKAH HIKMAT ALLAH ITU? 
1. Tahu harus bereaksi, bersikap, ber-
buat atau memikirkan, merencanakan 
hal2 yang sesuai dengan Firman Tuhan 
dalam pimpinan Roh Kudus, itulah 
hikmat Allah (sebab Firman Allah itu 
hikmat Allah). Yang melawan Firman 
itu kebodohan sekalipun orang dunia 
berkata itu pintar dan hebat Yer 8:9. 
2. Orang yang berhikmat, segala peri 
lakunya itu dalam kesucian, tidak ada 
dosa, tidak menghalalkan segala cara 
yg berdosa, sekalipun hasilnya luar bia-
sa. Hikmat Allah itu suci, tanpa dosa. 
3. Sekalipun menderita (= salib) kalau 
sesuai dengan Firman Tuhan itulah 
hikmat Allah, sebab itu salib itu hikmat 
Allah sekalipun dunia berkata itu 
bodoh 1Kor 1:18.  

Itulah Salib Kristus yang menjadi 
kebodohan bagi orang dunia  1Kor 
1:18, 23-24. Kalau se orang mempunyai 
hikmat Allah, ia akan memilih jalan 

Salib lebih daripada jalan kelezatan du-
nia dan dosa  Ibr 11:25 dan Roh ke-
muliaan Allah turun ke atasnya  1Pet 
4:14, ini yang membuat perkara2 indah 
yang menjadi permata2 Pirus ini. Inilah 
kemuliaan dalam derita. Orang yang 
mengerti akan bersukacita memilih 
jalan Salib ini Kis 5:4. Bahkan seluruh 
nabi2 dan azis2 Allah mengetahui hal 
ini Mat 5:10-12. Bahkan banyak orang 
sekali pun melihat ada jalan kelepasan 
dari aniaya karena Kristus, tidak mau, 
tetap mengambil sengsara Kristus Ibr 
11:35. Memang ini bodoh menurut akal 
manusia, tak mungkin akal memilih ini. 
Tetapi siapa yang memilih ini, ia 
mempunyai hikmat Allah, ia sedang 
membuat permata Firuzah dalam riwa-
yat hidupnya, luar biasa. Stefanus 
mempunyai hikmat Allah pada waktu ia 
menghadapi orang2 Yahudi yang buas 
dan kejam yang mau menganiaya dan 
membunuh nya. Karena itu kata2, sikap 
dan tindakannya luar biasa. kata2 
hikmat yang ke luar dan sikapnya yang 
setiawan akan imannya ini mem buat-
nya tidak undur dari maut. Dalam ke-
adaan genting dan gawat itu ia mem-
buat permata Pirusdalam akhir riwayat 
hidupnya, sebab itu Surga terbuka bagi 
Stefanus dan Tuhan Yesus menyambut 
pahlawan iman yang pulang, mulai 
seperti permata Pirus ini. Bukan hanya 
Stefanus, tetapi setiap orang suci lain-
nya yang mau dipimpin Roh, selalu me-
milih jalan sempit, memilih jalan salib, 
jalan kesucian, jalan yang sesuai de-
ngan Firman Tuhan, sekalipun itu pe-
nuh dengan resiko dan derita. Orang 
dunia dan orang Kristen pun yang tak 
mempunyai hikmat Allah ini atau tak 
mau dipimpin oleh Roh Kudus,”tak 
akan mau sebodoh itu” (yaitu meng-
ambil jalan salib), tetapi mereka akan 
mengambil jalan yang “lebih baik” 
menurut mereka, bahkan menghalal-
kan segala jalan. Sebab itu orang2 ini 
tak pernah membuat permata Pirus 
dalam riwayat hidupnya, tetapi selalu 
membuat dosa dan ber-tambah2 da-
lam ke najisannya. Jalan yang suci, 
benar, sesuai Firman Tuhan sekalipun 
dengan resiko dan aniaya adalah hik-
mat Allah, tetapi kebodohan bagi ma-
nusia, tetapi ini membuat permata 
Pirus yang heran, salah satu keleng-
kapan orang/ gereja yang sempurna.                  
4. Tumbuh rohaninya, sehingga akhir-
nya, dalam orang yang terus hidup dan 
berjalan dengan hikmat Allah, akan 
muncul permata Pirus dalam hidupnya 
di hadapan Allah. 

Begitu seharusnya hidup baru itu, 
terus tumbuh dan berubah, sehingga 
tabiat baru itu makin lama makin nyata 
dan sekalipun tabiat lama (daging) ma-
sih ada, tetapi dimatikan, tidak ber-
daya. Demikianlah kita bertumbuh da-
lam seluruh tabiat baru dalam seluruh 
segi hidup kita, sehingga meskipun 
daging / tabiat lama masih ada, belum 
habis atau belum mati total, tetapi ta-
biat daging dibuat tidak berdaya de-
ngan salib Kristus, dengan penyang-
kalan diri (dikatargeokan Rom 6:6) dan 
hanya tabiat baru yang nyata dan hidup 
dalam kita. 

H.10.E. BAGAIMANA HIKMAT ALLAH 
TUMBUH DALAM KITA. 

Ini sama seperti pertumbuhan dari 
buah Roh Gal 5:23-24 menjadi buah 

yang kekal Yoh 15:16. Semua buah Roh 
itu pekerjaan2 Roh Kudus di dalam kita,  
(1. Untuk permulaan, 2. Untuk semen-
tara, 3. Buah Roh Kudus, tetapi kita ti-
dak punya), tetapi sekarang harus men-
jadi buah2 kita sendiri dan kekal, tetapi 
ini juga hasil pekerjaan Roh Kudus, 
tetapi sekarang sudah tetap di dalam 
kita, sehingga tabiat baru di dalam kita 
menjadi matang seperti Kristus. Allah 
ingin hidup kita ada buah pertobatan 
Mat 3:10, buah jiwa2 (Yoh 15:1-8), 
buah Roh (mulai sejak orang baru, dari 
Roh Kudus) dan terus menjadi buah 
kita sendiri yang penuh dan matang, 
dewasa seperti Kristus.  

Ada 9 buah Roh (kasih, sukacita, se-
jahtera, sabar, murah dan baik hati, 
setia, lemah lembut dan tahan nafsu). 
Ini adalah 9 pokok2 atau patokan dari 
sifat2 baru yang menarik semua segi ta-
biat baru lain, juga bertumbuh sampai 
jadi matang seperti Kristus, menjadi 
buah kita yang kekal sampai se-
lama2nya Yoh 15:16. 

Demikian juga karunia2 Roh (yaitu 
hikmat, marifat, membedakan Roh, 
iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, 
bahasa lidah dan penafsirannya) 1Kor 
12:7-11. Mula2 itu adalah karunia2 Roh 
yang diberikan pada kita sejak dari 
permulaan percaya), tetapi Roh Kudus 
juga menumbuhkankemampuan hidup 
baru kita makin bertumbuh (istimewa 
disinihikmat Allah) dalam hidup kita, 
sehingga hidup baru kita punya ke-
mampuan dari Roh Kudus seperti ka-
runia2 Roh ini. Kalau kita terus ber-
tumbuh (dengan 7 KPR, jugadalam pe-
ngertian Firman Tuhan 2Pet 3:18 dan 
pengurapan Roh Kudus yang makin 
limpah), sehingga akhirnya bukan lagi 
karunia Roh tetapi sudah menjadi ke-
mampuan dari hidup baru atau tabiat 
baru kita, dan akhirnya hikmat (dll) 
yang tumbuh dalam kita menjadi se-
perti permata Pirus di hadapan Allah.  

Demikianlah semua permata2 ini 
tumbuh dalam hidup kita (12 permata 
ini menjadi patokan yg menarik seluruh 
segi2 hidup kita bertumbuh, sehingga 
kita boleh menjadi sempurna dengan 
12 permata seri kesempurnaan ilahi.  
 

KESIMPULAN. 
Jadi permata Pirus dengan nama Dan 
dalam hidup orang2 suci adalah hikmat 
Allah, yaitu tahu harus berbuat apa 
sesuai Firman Tuhan dan melakukan-
nya. Ini akan membawa kita terus 
bertumbuh menjadi indah, lebih2 pada 
Minggu ke-70 Daniel, orang2 seperti ini 
akan ikut dalam pengangkatan, bahkan 
kalau hidupnya terus tumbuh menjadi 
mulia seperti permata Pirus dan leng-
kap dengan selengkap permata2 ke-
sempurnaan ilahi, maka ia menjadi 
semprna. 

Tumbuhlah dalam pengertian Fir-
man Tuhan 2Pet 3:18 dan pengurapan 
Roh Kudus makin limpah seperti ligabis, 
maka permata Pirus yang indah dan 
mulia ini adalah dapat tumbuh terus 
dan muncul dalam hidup kita, sebagai 
salah satu permata kesempurnaan dari 
Allah. 
 
Nyanyian: 
Lebih dekat 3x pada HU, 
pada salib Tuhanku. 
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