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Anda mungkin atau mungkin tidak menyadari, tapi hari ini selama pertemuan ibadah kita, kita telah 

mengundang segala usia untuk masuk.   Kita sudah tidak mempunyai semacam penitipan anak, maka  kita 

mendengar bermacam-macam suara yang benar-benar menyenangkan  sepanjang ibadah.  Jadi, tidak ada 

kejahatan terlihat terhadap mereka yang bersama anak-anak, atau semacamnya.  Seperti ini akan 

menjadi hari yang menyenangkan.  Pagi ini, kita berkumpul bersama, dan kemudian nanti malam akan 

menghadirkan keluarga-keluarga kita.  Dan kita ingin mendapatkan cara untuk membantu anak-anak, 

anak-anak kita khususnya, untuk melihat, dan membau, dan dalam pengertian merasakan Firman Tuhan 

malam ini.  Jadi, kita akan mengadakan acara pertunjukan memasak kecil-kecilan disini untuk kita semua 

supaya kita bisa menyelami.   Jadi, saya mempunyai dua relawan yang akan membantu saya diluar. Mana 

Tripp dan Jude?  Baiklah, jika kalian bisa datang ke sini dan bergabung dengan saya, apa yang akan kita 

lakukan adalah kita akan membuat roti malam ini.  Roti yang akan kita gunakan untuk berpesta nanti 

dalam acara pertemuan ibadah kita.  Jadi, Saudara semua sambutlah Tripp dan Jude di sini. Oke?  

Oke, Tripp, mengapa anda tidak berdiri di sana, dan Jude - Oke, apakah kalian mempunyai banyak 

pengalaman memasak?  

Respon: Jenis makanan apa?  

Jenis makanan apa?  Nah, itu bagus.  Makanan apa saja yang pernah Anda masak sebelumnya, Jude?  
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Baiklah, itu bagus.  Nah,  Anda mungkin telah memasak lebih banyak daripada saya, sobat. Saya sudah 

memasak pizza beku dan Pop Tart, tetapi di luar itu, saya tidak banyak memasak sampai kemarin, ketika 

saya belajar untuk memanggang roti.  Tetapi semuanya baik.  Jadi, inilah yang akan kita lakukan.  Tripp,  

apa yang saya ingin anda lakukan, adalah saya membutuhkan bantuan Saudara untuk mengambil ini - dan 

ini adalah bagaimana Saudara melakukannya di acara pertunjukan memasak, Saudara menunjukkan di 

kamera apa yang ada di sana, dan Saudara berkata, "Wow, itu adalah beberapa tampan tepung " Sangat 

bagus, ya, bagus - dapatkah Saudara menunjukkan rupanya?  Kita lanjutkan, oke, baiklah.  

Apa yang perlu Saudara lakukan adalah menuangkan gula ke dalam tepung.  Kerja yang bagus, dan 

kemudian tuangkan ragi yang cepat-naik.  Kami tidak akan mengatakan apa mereknya.  Kami tidak ingin 

mempromosikan merek tertentu.  Dan kemudian garam, tuangkan di sana.   Dan kemudian saya ingin 

Saudara mengambil sendok itu dan mulai mencampurnya. Tetapi hati-hati mencampurnya.  Jangan 

mengaduk terlalu cepat karena tepungnya akan menyembur ke seluruh pakaian Saudara, dan pemirsa 

Saudara tidak akan senang dengan saya.  

Jadi, Jude, apa yang perlu anda lakukan adalah Saudara buat secangkir susu hangat yang enak, 120 

derajat.  Tidak sungguh-sungguh, tetapi diumpamakan susu itu hangat.  Tetapi ambillah minyak itu dan 

tuangkan minyak ke dalam mangkuk, dan kemudian Saudara pecahkan telur ke dalam mangkuk.  Kita 

lanjutkan. Oop - ya, kita lanjutkan.  Telurnya akan sedikit tersebar kemana-mana.  Di sana, kerja yang 

bagus.  Baiklah, pekerjaan yang baik, Jude.  Baiklah, ini serbet jika anda membutuhkannya.  

Baiklah,  anda bisa mengambil sendok itu dan mulai mengaduknya berputar.  Dan ketika anda sedang 

mengaduknya, apa yang saya ingin anda lakukan, Tripp, saya ingin anda menuangkan sekitar setengah 

susu itu ke sini.  Dan tuangkan sekitar setengahnya lagi kesana.  Oke, sedikit lagi.  Baiklah, di sini saya 

akan mengambil ini, dan saya akan meletakkanya sedikit - di sini, tuangkan sedikit lagi.  Saya akan 

menuangkan sedikit lagi disana.  Kita lanjutkan, kerja yang bagus. Oke.  

Sekarang, bagaimana mengaduknya?  Apakah tampaknya baik-baik saja?  Baiklah, terima kasih Jude.  

Maukah anda menuangkan semua itu kesini?  Kerja yang bagus.  Dan berilah saya sendok itu untuk kedua 

kalinya.  Saya akan mulai mengaduknya berkeliling. Woops.  Itulah mengapa mereka memakai celemek, 

tetapi saya idak bisa membuat diri saya sendiri untuk melakukannya.  Jadi, apakah kalian mengalami 

Natal yang indah?  

Respon:  Ya. 

 

Jadi, apa yang paling berkesan yang Saudara terima di hari Natal? 
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Respon:  kapak 

 

Respon:  Perangkat lunak rekaman 

 

Perangkat lunak rekaman, wow.  Saya tidak tahu apakah Saudara ada disini pada hari Natal nanti.  Jude 

akan memimpin kita dalam ibadah di malam Natal, saya tidak tahu apakah Saudara mendengar apa yang 

disharingkan Tripp, dia adalah orang pertama dimana saya baru saja pergi pada malam natal ketika saya 

pergi berkeliling dan bertanya kepada orang-orang apa yang mereka inginkan di hari natal, dan 

responnya adalah – 

 

Respon:  Sebuah kapak 

Sebuah kapak, tentu saja.  Apa setiap anak ingin dan perlu sebuah kapak.  Jadi, Saudara memang 

mendapatkan kapak Saudara. Ya. Saya memberitahu Saudara apa, mengapa Saudara menuangkan ini di 

sana.  Saya hanya akan pergi ke depan dan mengambil dan menuangkannya ke dalam.  Saudara semacam 

menebak-nebak apakah saya ikut terlibat atau tidak dengan Saudara dalam hal memasak, Tripp. Katakan 

apa yang akan Saudara lakukan dengan kapak Saudara?  

Respon: Baiklah, saya sudah menebang pohon.  

Saudara sudah menebang pohon. Wow.  Seberapa besar pohon itu?  

Respon: [komentar tak terdengar]  

Jadi, ini adalah ukuran yang cukup baik, ya? Jadi seperti kalian - kalian bisa - Saudara dapat pergi 

menebang pohon sendiri Natal tahun depan?  

Respon: Mungkin tidak  

Mungkin tidak?  Tidak?  Nah, apakah Saudara memiliki kapak, juga?  

Respon: Ya.  

Oh, ya, satu keluarga penuh kapak.  Beberapa hadiah yang orang inginkan benar-benar menarik, seperti 

kapak.  Yang pertama adalah kapak. Yang kedua pada Jumat malam dimana saya bertanya tentang itu 

chinchilla, dimana saya tidak menyadari apa chinchilla itu. Mungkin saudara tahu, persilangan antara 
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gerbil / hamster / kelinci - semacam tikus, saya pikir, adalah chinchilla.  Jadi, ya, chinchilla, kapak, ponsel - 

Saudara tahu, hadiah Natal hadiah yang normal yang diinginkan setiap anak.  

Jadi,  baiklah,  apa yang akan kita lakukan hanya sebentar, saya akan menyelesaikan mengaduk semua ini 

bersama-sama, dan kemudian kalian akan bisa bersenang-senang dan tangan saudara bisa ikut masuk 

dan bermain-main dengan adonan ini.   Ini disebut menguleni.  Saya tidak tahu bagaimana menguleni 

adonan itu sampai kemarin.  Tetapi apa itu, Saudara mengambil – yah, Saudara kesana.  Itulah yang 

Saudara lakukan.  Saudara membawa semuanya bersama-sama.  

Jadi, apa yang ingin saya lakukan adalah saya akan memindahkan ini dari jalan Saudara, dan saya akan 

menempatkan talenan disini.  Dan bagian yang keren - yah, Saudara mungkin ingin menarik lengan baju 

Saudara - untuk menjaga supaya tangan Saudara tidak lengket dengan semua adonan, letakkan tangan 

Saudara - oop,  pembersih tangan, di sana ada pembersih tangan.  Ini merupakan latihan memasak yang 

bersih.  Oke, apa yang akan kita lakukan adalah masukkan tangan Saudara ke dalam tepung, dan seluruh 

jari Saudara harus terkena tepung, dan ini untuk mencegah supaya - semua adonan tidak lengket di 

tangan Saudara.  

Jadi, jari-jari Saudara hanya semacam tongkat disana.  Saudara pergi kesana.  Ya, Saudara pergi kesana. 

Ini seperti James Lebron semacam itulah.  Hanya melakukan itu di sana.  Tidak, saya hanya bermain-main. 

Oke, itu bagus, baik. Baiklah, Tripp, mengapa Anda tidak mengambilnya di tangan Saudara juga. Oke, 

kerja yang bagus.  Oke, dan apa yang akan saya lakukan adalah saya akan memberi Saudara masing-

masing setengah dari ini.  Ya, bagus.  Oke, Tripp, ini setengah untuk Anda.  Jude, ini setengah untuk anda. 

Dan mulailah menguleninya.  Jadi, hanya semacam menekan-nekannya menjadi satu.  Bagus.  

Baiklah, dan sementara Saudara-saudara mengerjakannya, saya ingin menceritakan sebuah kisah.  

Keluaran pasal 16. Umat Allah telah menjadi budak selama 400 tahun di Mesir, dan Tuhan secara ajaib 

dengan kuasa-Nya membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir, melalui serangkaian wabah 

penyakit, yang berpuncak pada Paskah.  Ia membawa mereka keluar dari perbudakan.  Bangsa Mesir 

berlari mengejar mereka.  Dan mereka sampai di tepi Laut Merah.  Allah membelah laut menjadi dua, dan 

memimpin umat-Nya melalui tanah yang kering.  

Jadi, disinilah mereka, bebas dari - baik, kerja yang bagus - bebas dari perbudakan di Mesir. Tetapi 

mereka menemukan diri mereka berada di tengah-tengah padang gurun, di mana mereka bertanya-tanya 

- mulai bertanya-tanya, "Dimana kita bisa mendapatkan makanan, dan dimana kita akan mendapatkan 

air?"  Dan mereka bertanya-tanya dan kemudian berubah menjadi keluhan. Dan mereka mulai 

menggerutu melawan Musa dan Harun, dan akhirnya melawan Allah, dengan mengatakan, "Kami tidak 

mempunyai makanan. Tuhan yang membawa kami kesini, dan kami tidak punya apa-apa untuk dimakan. 

"  
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Jadi apa Tuhan lakukan dalam Keluaran 16:4 dimana Dia berkata, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan 

dari langit,” secara harafiah manna, “hujan roti dari sorga."  Dan keesokan paginya, ketika mereka 

bangun dan berjalan keluar dari rumah mereka, ada roti di seluruh permukaan tanah bagi mereka untuk 

dimakan.  Dan Tuhan berkata, "Ambillah roti secukupnya dari tanah untuk sehari untuk berpesta 

sepanjang hari, tetapi jangan menyimpannya untuk minggu depan, atau dua minggu.  Jangan 

menyimpannya karena Aku akan menyediakannya untuk kamu lagi keesokan harinya, dan hari 

berikutnya, dan hari berikutnya "  Dan inilah sesungguhnya apa yang Dia lakukan.  

Dan selama 40 tahun berikutnya, setiap hari, Allah memberikan roti dari sorga.  Tidak perlu menguleni 

adonan, tidak perlu bekerja.  Allah didalam kecukupan-Nya, makanan, dan pemeliharaan-Nya memberi 

mereka roti setiap hari.  Dan ini akan menjadi semacam mengatur tingkatan dimana saya ingin kita 

memikirkannya malam ini ketika sampai kepada untuk apa kita hidup dan apa yang benar-benar, benar-

benar mendukung kita.  

Oke, bagaimana keadaan disana?  Apakah baik-baik saja? 

 

Respon:  Ya 

Baiklah, Saudara suka bermain-main dengan tepung, bukan?  Inilah bagian yang menyenangkan. Oke, apa 

yang akan kita lakukan adalah saya ingin Saudara untuk menggabungkannya menjadi satu. Whoa, bagus. 

Baiklah,  gabungkan bersama-sama menjadi satu.  Oke, dan saya akan membawa ini ke sini, dan apa yang 

akan kita lakukan adalah kita akan menggulungnya pada talenan ini. Oke?  Dan saya akan mulai 

menggulungnya, dan saya memerlukan kalian untuk membantu saya membentuknya berputar sehingga 

menutupi seluruh talenan.  Jadi, biarkan saya menggulungnya sedikit, dan kemudian kalian mulai 

membentuknya.  Baiklah, kita lanjutkan. Mulai regangkan sedikit.  Saudara teruskan.  Saudara hampir 

menyelesaikannya. Kerja yang bagus.  

Oke, tampaknya cukup bagus ya? 

 

Respon:  [komentar tidak terdengar] 

Baiklah.  Sekarang apa yang akan kita lakukan adalah kita akan - biarkan saya mengambil tepung lagi di 

sini, membuatnya sedikit lebih mudah.  Oke, apa yang akan kita lakukan adalah kita akan menggulungnya 

untuk membuat roti dengan tumpukan yang bagus.  Jadi, saya akan mulai menggulungnya dari sisi ini. 

Saya memberitahu Saudara apa, karena saya gulung, Saudara pastikan tidak turun sisi itu, karena itu akan 
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mulai untuk mendapatka - ya, di sana Saudara pergi, persis, hanya seperti itu, Tripp.  Saudara, saudara 

pandai dalam hal ini. Saudara melakukan ini sebelumnya?  

Respon:  Tidak 

 

Tidak?   Apakah Ibu anda sudah mengajar anda memasak? 

 

Respon:  Satu macam 

 

Satu macam [tertawa]?   Itu bagus. Baiklah, kita akan menggulungnya di sini.  Gulung terus.  Gulung terus.  

Benar-benar ketat.  Dan kemudian instruksi mengatakan supaya sisi-sisinya dicubit.  Saya tidak tahu apa 

maksudnya, jadi kami hanya melakukan saja.  Semacam menjepitnya dan untuk memastikan semuanya 

lekat. Disini, bantu saya melakukannya.  Hanya untuk memastikan semuanya saling menempel.  Terus 

lanjutkan.  Ya, atau Saudara bisa menyodok-nyodok dengan jari Saudara seperti ini.   Jepitlah atau 

sodoklah dengan jari Saudara.  Semuanya dikerjakan dengan cara yang sama.  

Baiklah, baiklah, saya pikir kita sudah mengerjakan dengan baik.   Dan kita baru saja - woops, sekarang 

kita sudah lekatkan bersama-sama.  Baiklah, saya pikir kita baru saja membuat sepotong roti yang bagus.  

Sekarang, hal menarik lainnya yang ditunjukkan di dalam memasak yaitu bahwa kita juga 

mempersiapkannya dengan baik,  tetapi Saudara harus menunggu supaya roti ini naik selama satu jam.  

Jadi, kita memiliki roti yang baik yang sudah siap yang sudah naik.  Dan kemudian, kita akan 

memasukannya ke dalam oven,  dan dalam beberapa menit berikutnya,  roti akan masak.  Dan kita akan 

melihat apa yang terjadi kemudian di dalam pertemuan ibadah kita.  

Maukah kalian berterima kasih kepada Jude and Tripp yang telah membantu saya? 

[Tepuk tangan] 

Saya akan memberitahu Saudara bahwa, Miss Anita akan bertemu Saudara di sana, dan kalian dapat 

membersihkan tangan Saudara sebentar, dan kemudian Saudara bisa segera kembali keluar.  Dan apa 

yang saya ingin kita pikirkan tentang malam ini adalah, "Apa artinya jika Alkitab berkata bahwa kita 

adalah orang-orang yang hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut 

Allah?"  
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Jika Saudara membawa Alkitab, dan saya harap Saudara membawanya,  saya mengundang Saudara untuk 

membuka bersama saya Keluaran pasal 16.  Teks utama kita yang akan kita lihat adalah dalam 2 Timotius, 

tetapi saya ingin memulai dan memberikan petunjuk singkat menuju ke 2 Timotius.  Jadi, mari kita mulai 

dengan Keluaran, kitab kedua di dalam Alkitab, Keluaran pasal 16.  Allah sesungguhnya telah merancang 

kehidupan kita dimana kita adalah orang yang mencari dia pada pagi hari dan sebagai akibatnya belajar 

berjalan di jalan-Nya.  

Saya ingin Saudara melihat ini.  Saya ingin Saudara menghubungkannya.  Bahkan kata-kata yang baru saja 

kita nyanyikan, rancangan Allah bagi umat-Nya dari awal Perjanjian Lama.  Saya menceritakan kisah 

manna, roti dari sorga, muncul di tanah untuk memelihara dan mempertahankan umat Allah di padang 

gurun. Saya ingin menunjukkan kepada Saudara mengapa Tuhan melakukan semua ini.  Saya ingin 

menunjukkan kepada Saudara mengapa Allah memimpin umat-Nya ke padang gurun, dan kemudian 

ditetapkan bahwa mereka akan diberi makan dengan cara ini, dengan roti dari surga.  

Dengarkan - dan Saudara garisbawahi beberapa ayat ini.  Kita akan melihat tiga - kita akan mengambil 

tiga perhentian dari seluruh 2 Timotius 3 karena saya ingin Saudara melihat bagaimana Tuhan telah 

bekerja di antara umat-Nya, dan berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan malam ini. Keluaran 16:4 

mengatakan, "Tuhan berfirman kepada Musa," ini adalah ketika mereka menggerutu karena mereka 

tidak memiliki makanan.  Dia berkata, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti 

bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari,” 

sekarang inilah tujuannya, “supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau 

tidak.”  

Apa yang Tuhan lakukan di dalam gambaran manna ini adalah Dia sedang menguji mereka.  Dia mengajar 

mereka untuk berjalan di dalam hukum-Nya, bergantung pada pemeliharaan-Nya, dan percaya kepada 

Firman-Nya kepada mereka setiap hari.  Dia mengajar mereka untuk berjalan bersama Dia, untuk percaya 

kepada Firman-Nya dan pemeliharaan-Nya kepada mereka.  

Sekarang, baliklah beberapa halaman ke sebelah kanan - Saudara akan melewati kitab Imamat, Bilangan. 

Saudara akan sampai ke kitab Ulangan pasal 8.  Ulangan pasal 8.  Jadi, Tuhan melakukan hal ini setiap hari 

selama 40 tahun. Dia memberi makan mereka dan mendukung mereka dengan cara ini di padang gurun. 

Dan kemudian, di dalam Ulangan, apa yang Saudara dapatkan adalah umat Allah sekarang akan pergi ke 

Tanah Perjanjian, dimana akan ada banyak makanan.  Maka, saya ingin Saudara mendengarkan 

bagaimana Allah menceritakan apa yang dilakukan-Nya, dan sekali lagi, menekankan mengapa Dia 

melakukannya.  
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Kita akan mulai dengan Ulangan 8:1.  Ayat kuncinya di dalam ayat 3.  Allah berkata kepada umat-Nya, 

“Segenap perintah, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, 

supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan 

TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu.  Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kaulakukan 

atas kehendak TUHAN, Allahmu, di padang gurun selama empat puluh tahun ini dengan maksud 

merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, 

apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak.”  Jadi ayat ini semacam menceritakan apa yang 

telah kita lihat dalam Keluaran 16:4.  

Sekarang, dengarkan Ayat 3, "Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi 

engkau makan manna, yang tidak kaukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk 

membuat engkau mengerti,” ini adalah frase kunci, “bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi 

manusia hidup dari segala yang diucapkan TUHAN.”   

Allah memberikan manna untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa ketergantungan mereka kepada 

Firman-Nya adalah lebih dalam daripada kebutuhan mereka akan makanan.  Dia mengajar mereka untuk 

bergantung, untuk ditopang, bahkan lebih daripada makanan, untuk ditopang oleh Firman-Nya.  

Sekarang, yang membawa kita kepada perhentian nomor tiga.  Mari kita buka Injil pertama di dalam 

Perjanjian Baru, Matius pasal 4.  Jadi, Allah telah mengajar umat-Nya dengan cara ini di dalam Perjanjian 

Lama.  Saudara buka Matius pasal 4, ini adalah awal dari pelayanan Yesus - sebenarnya sebelum dia 

memulai pelayanan-Nya, dan dia berada di padang gurun, dicobai oleh iblis.  Jadi, Dia di padang gurun 

sekarang.  Dan Dia berpuasa selama 40 hari.  Dia tidak makan selama 40 hari ketika kita baca bagian ini.  

Dengarkan ayat 1 Matius pasal 4, dikatakan, "Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun."  

Gambaran yang sama di dalam Keluaran 16, umat Allah di padang gurun.  Sekarang Yesus, Anak Allah 

berada di padang gurun, untuk dicobai oleh iblis.  Ayat 2 mengatakan, "Setelah puasa 40 hari dan 40 

malam, Ia merasa lapar."  Ayat ini pasti menjadi yang paling - yang paling meremehkan di seluruh Alkitab. 

Hanya sederhana, "Dia lapar."  Ya, Dia benar-benar lapar.  Ayat 3, "Datanglah pencoba itu dan berkata 

kepadanya kemudian,  “Jika Engkau Anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. "  Tetapi Yesus 

menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Firman yang keluar dari 

mulut Allah.”  

Yesus mengutip dari mana?  Ulangan 8:3.   Dan Dia berkata kepada iblis, kepada pencoba itu, kata-Nya, 

"Makanan-Ku lebih dalam daripada kebutuhan fisik-Ku akan makanan setelah 40 hari. Manusia hidup 

bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."  Jadi, apa artinya?  Apa 

artinya bagi kita menjadi orang-orang yang hidup bukan dari roti saja.  Dan roti, gambaran makanan yang 
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jelas, kenyataan bahwa kita semua telah bertumbuh melalui makanan yang masuk ke perut kita,  ke 

dalam tubuh kita,  hasrat,  keinginan untuk makanan sehari-hari.  Jika Saudara belum makan malam 

malam ini, Saudara memiliki keinginan untuk makan.  Kita akan memiliki keinginan selama beberapa jam 

di depan akan sesuatu untuk dimakan.  Ini terjadi sepanjang hari.  Jika merasa seperti  liburan,  ini seperti 

terjadi sepanjang waktu,  dan Saudara hanya memenuhi keinginan setiap kali Saudara mendapatkan 

kesempatan, dan makan, makan, makan.  Tetapi kita sudah diciptakan dengan keadaan seperti  ini di 

dalam tubuh kita, namun Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki kebutuhan yang lebih dalam di dalam 

diri kita, daripada sekedar roti.  Ini lebih penting daripada sarapan, lebih penting daripada makan siang,  

lebih penting daripada makan malam, kita butuh Firman Allah dari mulut-Nya.  

Ini membawa kita kepada 2 Timotius pasal 3 yang merupakan tempat kita akan berkemah malam ini.  2 

Timotius pasal 3, dimulai ayat 14.  Saya ingin menunjukkan kepada Saudara apa artinya hidup dengan 

setiap Firman yang keluar dari mulut Allah.  Bagaimana yang ini bisa terjadi?  Dan saya ingin Saudara 

melihatnya dalam kata-kata Paulus kepada Timotius.  Ini adalah surat yang ia tulis kepada Timotius, 

ketika Paulus berada di penjara, benar-benar mendekati akhir hidupnya.  Dia akan kehilangan nyawanya 

karena Injil.  Dan dia menulis ini - beberapa kata-kata terakhirnya yang ia tulis, merupakan kunci.  

Saudara pikirkan tentang pentingnya perkataan ini, ketika Saudara mempunyai sisa hari sebelum hidup 

Saudara berakhir, apa yang Saudara ingin tulis?  Apa yang Saudara ingin pastikan ada, sekarang ketika 

hidup  Saudara akan berakhir.  

Maka inilah yang dia katakan kepada Timotius, dalam 2 Timotius 3:14, "Dan engkau, Timotius, tetapi 

hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan 

selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.  Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau 

sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada 

keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.  Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat 

untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang 

dalam kebenaran.  Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap 

perbuatan baik.” 

Apa artinya hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah?  Saudara bisa mendapatkannya di 

dalam catatan Saudara, dan kita akan membahasnya dengan cepat, tetapi saya hanya ingin Saudara 

melihat teks ini dikemas secara penuh.  Apa artinya hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah? 

Ini berarti bahwa Firman Allah, pertama-tama, adalah yang tertinggi di antara kita.  Ini berarti lebih 

penting daripada kebutuhan pokok sehari-hari akan makanan, bahwa kebutuhan kita yang paling 

mendasar di dunia ini, keinginan kita yang paling mendasar di dunia ini, naluri kita di dunia ini - lebih 
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penting dari semua itu adalah kebutuhan kita dan keinginan kita akan Firman ini.  Dalam beberapa cara 

yang berbeda- dua cara yang berbeda.  

Pertama, Firman Allah adalah yang tertinggi di antara kita di dalam rumah kita.  Saudara dengar apa yang 

dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam ayat 14?  Dia berkata, "Tetapi hendaklah engkau tetap 

berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang 

yang telah mengajarkannya kepadamu.”  Dan ini sebuah referensi - Saudara kembali ke pasal pertama 

dari surat ini, dari kitab ini, 2 Timotius 1 : 5, dan Paulus telah mengatakan kembali ke sana, " Sebab aku 

teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan 

di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.”  Gambaran keseluruhan dari 

kehidupan Timotius dimana Paulus telah menunjuk kepada kita kepada fakta bahwa Firman telah 

disampaikan kepadanya, pertama oleh neneknya Lois, dan ibunya Eunike.  Seperti inilah Firman telah 

diturunkan kepadanya di dalam rumahnya.  

Dan ini adalah - Saudara melihat ini di dalam kitab Ulangan.  Saudara melihat Allah berkata, "Taruhlah  

Firman itu dimana-mana di dalam rumahmu. Tuliskanlah itu di tiang pintu rumah, pintu gerbang 

rumahmu.  Di sekeliling rumahmu.  Isilah rumahmu dengan Firman-Ku "  Dan inilah yang ingin saya 

katakan kepada terutama untuk setiap orangtua di dalam ruangan ini,  jangan sampai anak-anak Saudara 

kelaparan.  Jangan sampai anak-anak Saudara kelaparan.  Tidak bisa dibayangkan bagi orangtua di 

ruangan ini yang dengan sengaja membiarkan anak-anak mereka kelaparan makanan secara fisik - 

makanan jasmani.  Ini tidak bisa dibayangkan.  

Dan apa yang saya ingin kita lihat malam ini adalah lebih dari makanan fisik, anak-anak kita 

membutuhkan makanan rohani dari Firman.  Namun kita, jika kita tidak hati-hati, bisa menjadi sangat 

puas dengan membiarkan mereka kelaparan dari apa yang paling mereka butuhkan.  Kenyataannya 

adalah Saudara dapat memberi makan anak-anak Saudara makanan untuk fisik mereka selama 20 tahun 

di rumah Saudara.  Atau jika mereka berada di sana lebih dari 20, tetapi banyak tahun.  Saudara dapat 

memberi mereka makan makanan jasmani saja selama tahun-tahun itu, dan mereka akan masuk neraka.   

Ini adalah makanan yang bisa berakhir.  Firman Tuhan adalah makanan yang akan menopang mereka 

untuk semua keabadian, yang tidak akan pernah berlalu.  Jangan merampas anak-anak Saudara dari 

penyelaman dalam Firman Tuhan, dan dalam proses ini benar-benar membiarkan mereka kelaparan di 

dalam dunia ini.  

 

Seperti kemarin, kami membagi-bagikan hadiah, dan saya memberi Caleb tongkat baseball. T-bola adalah 

di sekitar sudut,  maka kami melompat ke T-bola.  Jadi, saya memberinya tongkat baseball dan beberapa 
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sarung tangan pemukul.  Dia mengenakan sarung tangan pemukul itu sepanjang hari.  Kami tidak bisa 

pergi ke luar untuk mengayunkan tongkat pemukul.  Dia mencoba untuk mengayunkannya di dalam, 

dimana bukan merupakan ide yang baik.  Jadi, kami menjauhkan tongkat pemukul itu.  Dan kemudian dia 

memakai sarung tangan.  Sore ini, dia - segera setelah kami pulang dari pertemuan ibadah pagi ini, ia 

meletakkan sarung tangan pemukulnya.  Sepertinya dia bersemangat. Saya senang. Ini akan 

menyenangkan. Tetapi, oh, hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah untuk mengajarkan anak saya 

bagaimana mengayunkan tongkat pemukul yang lebih baik daripada dia bisa menggunakan Firman 

Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam budaya kita, mari kita jujur, dalam budaya kita, kita tergoda di setiap 

belokan untuk mengajar anak-anak kita menjadi yang terbaik di bidang olahraga ini, atau aktivitas itu, 

bakat ini, keterampilan ini.  Kita mencurahkan  jam-jam waktu dan energi dan uang dan usaha untuk 

melakukan semua hal di dunia ini dengan baik.  Jika mereka memiliki semua statistik dan semua prestasi, 

kenyataannya adalah pada akhirnya semua itu akan terbakar.  Satu hal yang penting adalah, dapatkah 

mereka memegang Firman ini?  

Dan jika orang-orang yang percaya akan membuat Firman Tuhan menjadi pusat di dalam rumah mereka, 

ini bukan tanggung jawab utama dari seorang pendeta atau hamba Tuhan yang melayani anak-anak, atau 

hamba Tuhan untuk kaum muda,  atau guru ini, atau guru itu.  Ibu-Ibu atau Bapak-bapak, adalah 

tanggung jawab utama Saudara untuk mencurahkan Firman Tuhan kepada anak-anak Saudara di rumah 

Saudara.  Jangan sampai mereka kelaparan.  Berilah mereka makan, isilah mereka dengan Firman Tuhan.  

Biarkan warisan Timotius menjadi warisan dalam hidup Saudara, kehidupan anak-anak Saudara, sebagai 

hasil dari asuhan Saudara.  Menjadikan Firman yang tertinggi.  Saudara memberi anak-anak Saudara 

Firman Tuhan adalah Lebih penting daripada Saudara memberi  anak-anak Saudara sarapan besok.  Dan 

Saudara mengisi mereka dengan Firman Tuhan adalah lebih penting daripada Saudara memberi mereka 

makan siang dan makan malam di atas meja Saudara.  

Firman Tuhan adalah yang tertinggi di antara kita, di rumah kita dan di gereja.  Tulisan Paulus kepada 

Timotius di sini, yang merupakan pemimpin di Gereja, dan Paulus menulis kepadanya tentang 

kepemimpinan gereja. Maka ketika Saudara sampai ke pasal berikutnya, pasal 4, ayat 2, Paulus 

mengatakan - sekarang dia sudah mendekati akhir hidupnya.  Disini Paulus menyimpulkan. Dan Paulus 

berkata, "Satu perintah aku berikan kepadamu," 2 Timotius 4:2, "Beritakanlah Firman.  Ajarkanlah 

Firman,"  karena jika tidak, dengarkan ayat 3, dalam 2 Timotius pasal 4, mari kita baca bersama-sama, 

beritahu saya apakah ini bukan sebuah uraian tidak hanya pada budaya kita, tetapi pada gereja di zaman 

kita, 2 Timotius 4:3, "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi 
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mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.  

Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.” 

Ah, Firman Allah harus menjadi pusat di dalam gereja dalam komunitas iman ini.  Karena jika tidak, maka 

kita akan pergi ke segala macam ide dan pendapat dan pikiran yang kedengarannya baik untuk kita, 

namun mengarah kepada kehancuran. Ini adalah apa yang cenderung kita lakukan. Kita memerlukan 

Firman menjadi yang tertinggi di dalam gereja.  Bahwa apapun yang saya katakan, apapun yang orang 

lain katakan di dalam menasihati kita untuk bertindak atau untuk melakukan ini atau itu, harus 

didasarkan pada Firman.  Jika tidak, maka kita akan membuang-buang waktu kita. Ini semua hampa jika 

tidak datang kembali kepada Firman.  Inilah yang mendukung dan menguatkan.  Firman harus menjadi 

yang tertinggi di antara kita di dalam rumah kita dan di gereja.  

Kedua, pengudusan di dalam diri kita. Pengudusan berarti membuat kita kudus, membuat kita serupa 

seperti Kristus. Saya ingin Saudara mendengarkan dua ayat-ayat pendek di sini, semua manfaat dari 

Firman yang dihasilkan dalam hidup kita. Pertama, Firman menyelamatkan kita. Firman Allah 

menyelamatkan kita, "Firman-Nya bisa membuat Saudara bijaksana bagi keselamatan melalui iman 

dalam Kristus Yesus." Ya.  

Sekarang, saya ingin berhati-hati dengan kata-kata itu, "Firman Tuhan menyelamatkan kita." 

Kenyataannya adalah Allah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya melalui iman. Tapi iman itu apa? 

Iman di dalam Firman-Nya.  Kita tidak hanya membuat sebuah rencana keselamatan.  Tidak, rencana 

yang diungkapkan dalam firman ini, dan kita percaya kepada Firman Allah.  Roma 10:17, "Iman datang 

dari pendengaran, pendengaran oleh Firman Allah."  

Firman Allah yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita diselamatkan. Dan ini sangat besar karena, 

baiklah, bahkan saya pikir tentang anak-anak di ruangan ini, anak-anak di dalam kehidupan kita, 

sepertinya kita memiliki kecenderungan di zaman kita sekarang ini bahwa melakukan Firman Tuhan itu 

sangat berbahaya, dan kita ingin membuatnya dimengerti oleh anak-anak, jadi kita mulai meninggalkan 

perkataan Alkitab di belakang dan mulai membuat kata-kata seperti, "Terimalah Yesus ke dalam hidup 

Saudara," atau, "Undanglah Kristus ke dalam hati Saudara," atau, "Berdoalah untuk doa ini."  Saudara 

tidak melihat kata-kata ini di dalam Alkitab.  

Maka kita perlu sangat berhati-hati untuk tidak mulai mengambil apa yang begitu penting, 

"keselamatan," "tujuan kekal," dan mulai bermain-main dengan kata-kata tersebut di dalam pikiran dan 

ide-ide kita sendiri.  Ya, kita ingin membantu orang memahami hal ini, tetapi mari kita tetap melekat 

pada Firman, seperti "bertobatlah," "percayalah" ini adalah kata-kata yang baik. Hal terakhir yang ingin 

kita lakukan adalah mencoba untuk membuat Injil secocok mungkin bagi mereka dan memimpin mereka 
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untuk menaruh iman mereka ke dalam perkataan kita daripada Firman Allah.  Hanya Firman Allah sendiri 

yang membawa kepada keselamatan.  

Firman Allah mengatakan, "Ada Allah yang tak terhingga kudus-Nya, dan kamu dan aku telah berdosa 

terhadap-Nya.  Kami telah memberontak terhadap Dia. Kita mati dalam dosa "  Inilah yang dikatakan 

Alkitab.  Bukan hanya kita telah melakukan beberapa hal yang salah di sini atau di sana dalam hidup kita.  

Tidak, kita telah mati dalam dosa kita, dan kita adalah anak-anak murka, layak menerima penghakiman 

Allah yang kudus kepada kita, dan Tuhan, dalam belas kasihan-Nya telah mengutus Anak-Nya, Allah di 

dalam daging, yang kita rayakan kedatangan-Nya kemarin, yang pergi ke kayu salib dan menanggung 

penghakiman Allah karena dosa Saudara dan dosa saya kepada Dirinya sendiri.  

Dan dia telah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita.  Ia telah bangkit dari kubur dalam kemenangan atas 

dosa, sehingga siapa pun yang bertobat, yang berbalik dari dosa dan berbalik dari diri mereka sendiri dan 

percaya dan percaya kepada Yesus akan diselamatkan dari dosa-dosa mereka untuk semua keabadian. Ini 

bagus. Saudara tidak perlu mengubah itu. Mari kita berbagi, dan mari kita percaya bahwa ini adalah 

bagaimana Tuhan akan memimpin orang-orang kepada keselamatan.  Jika Saudara berada di sini pagi ini, 

dan Saudara tidak pernah percaya kepada Kristus yang mengampuni dosa-dosa Saudara, mendengar 

Firman Tuhan di sana dan melihat bahwa belas kasihan-Nya tersedia bagi Saudara.  Jadi, Firman Allah 

menyelamatkan kita.  Dan sekali lagi, Firman Allah mendidik kita.  

Baiklah, saya mencium sesuatu di belakang ini.  Saya akan memeriksa rotinya. Oke, saya pikir sudah 

hampir siap.  Hal terakhir yang ingin saya lakukan - saya tidak ingin terjebak dalam khotbah dan rotinya 

hangus di belakang saya.  Jadi, kita akan menariknya keluar, dan kita akan mendapatkannya hanya dalam 

satu menit.  

Baiklah, Firman Allah mendidik kita.  Firman Allah mengajar kita.  Firman Allah bermanfaat untuk 

mengajar.  Dan oh, ini sangat penting, bahwa kita membiarkan Firman Tuhan mengajar kita karena kita 

memiliki - kita perlu belajar bagaimana mempelajari Firman Tuhan dengan benar. Kita perlu belajar 

bagaimana untuk tidak mengambil Firman dan memutarbalikannya dan menggunakannya dan 

menyalahgunakannya dengan cara yang sesuai dengan kita.  

Bukankah ini bahaya konstan bagi kita?  Untuk menerima Firman Allah dari pada membiarkan Firman 

Allah mengajar kita, bagi kita untuk mengajarkannya?  Bagi kita untuk mengatakan, "Baiklah, ini benar-

benar tidak sesuai dengan preferensi saya, atau tradisi saya, atau apa yang nyaman buat saya, jadi saya 

akan memutarnya supaya sesuai dengan saya, bukannya menyesuaikan hidup saya dengan Firman 

Tuhan."  Dan kita perlu belajar bagaimana memegang Firman Tuhan dengan benar, yang akan diajar oleh 

Firman itu.  
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Saya ingat, saya memikirkan hal itu kemarin, dan ini adalah cerita yang saya ceritakan beberapa waktu 

yang lalu di Brook Hills.  Sudah beberapa tahun yang lalu, tapi saya berpikir tentang hal itu kemarin 

karena cocok dengan Natal.  Jadi, saya berada di kelas delapan, dan tibalah saatnya audisi basket untuk 

tim basket sekolah untuk kelas delapan.  Dan semua orang yang berada di - semua orang yang tenang 

berada di tim basket kelas delapan. Jadi, saya pikir, "Saya orang yang tenang, jadi saya harus berada di 

tim basket kelas delapan."  Satu-satunya masalah adalah, tinggi saya 4 kaki, kerdil, lebih pendek dari 

orang-orang lain di kelas delapan.  

Maka bukan hal yang baik ketika Saudara bermain basket, karena setiap kali Saudara melemparkan bola 

ke atas, bola akan kembali ke wajah Saudara. Maka saya benar-benar khawatir, "Bagaimanasaya akan 

membuat tim ini?"   Maka suatu hari - sekarang, ini adalah kisah nyata.  Saudara tidak akan percaya kalau 

cerita ini benar, tetapi saya berjanji, setiap detail dari cerita yang saya ceritakan kepada Saudara 

seluruhnya adalah benar.  Jadi, apa yang terjadi, suatu hari saya duduk dengan Alkitab saya, dan 

ikatannya dengan Natal, Lukas 1:37, yaitu ketika Tuhan berbicara kepada Maria tentang kelahiran dari 

seorang perawan, dan ayat ini, Lukas 1:37 mengatakan, "Tidak ada yang mustahil bagi Allah."  Sekarang, 

yang jelas ayat ini sedang berbicara tentang kelahiran dari seorang perawan.  Tetapi saya mulai 

menerapkannya ke basket.   Maka inilah yang ada di kepala saya.  Rasanya seperti Firman di dalam 

Alkitab ini telah melompat dari halaman Alkitab dan masuk ke dalam hati saya.  Dan segera, pikiran 

pertama saya adalah, "Jika itu benar, jika tidak ada yang mustahil dengan Tuhan, maka itu berarti saya 

bisa memasukkan bola basket. Dan jika saya bisa memasukkan bola basket, maka pasti Pelatih akan 

menempatkan saya ke dalam tim.  Maksud saya, apakah anak setinggi 4 kaki bisa memasukkan bola 

basket? "  

Dan begitulah - kisah nyatanya - Saya meninggalkan Alkitab saya dan duduk di kamar saya, lalu saya pergi 

keluar dan meraih bola basket.  Kami memiliki tempat basket di jalan masuk kami.  Maka, saya pergi ke 

belakang jalan, jalan kembali, karena saya akan memulai dengan berlari terlebih dahulu.  Kemudian saya 

berlutut, dan saya berkata, "Tuhan, aku percaya dengan kuasa dan kekuatan-Mu, bahwa aku bisa 

memasukkan bola basket ini.  Tidak ada yang tidak mungkin dengan Engkau"  Dan saya ingin segala 

sesuatunya menjadi  sempurna, maka saya merencanakan berapa banyak langkah yang akan saya ambil 

supaya sampai melalui jalan belakang dari jalan masuk ke tempat gol.  Maka saya menghitung waktu dari 

langkah-langkah saya.  Dan kemudian rencana saya adalah, ketika saya masih sekitar dua meter jauhnya, 

saya akan menutup mata saya.  Oke, ikuti saya di sini.  Saya akan memejamkan mata.  Saya akan 

mengambil dua langkah terakhir dengan mata tertutup, dan kemudian saya akan melompat dengan mata 

tertutup.  Dengan begitu, saya bisa membayangkan para malaikat mengangkat saya ke gol.  Maka 

malaikat Gabriel dan Michael, maksud saya, nama malaikat  yang ada dalam Injil Lukas, sehingga mungkin 
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juga berada di sana sini.  Maka mereka akan mengangkat saya ke gol.  Dan hal berikutnya yang saya 

rasakan adalah lingkaran besi.  Saya akan melemparkan bola melalui lingkaran besi tersebut, dan 

kemudian saya akan menggantung disana karena saya belum pernah sampai ke atas sebelumnya. Jadi, 

itulah rencana saya.  

Maka, saya kembali ke bagian belakang jalan masuk.  Sekali lagi saya berlutut, berdoa.  Mobil –mobil 

lewat, orang-orang berjalan lewat.  Mereka seperti biasanya setiap hari, tetapi Saya mengalami 

kebangkitan di sana di jalan masuk, "Tuhan, saya hanya percaya saya bisa melakukan ini."  Kisah ini 

seluruhnya benar.  Saya mulai berjalan secepat yang saya bisa.  Saya mendapatkan dua meter jauhnya, 

dan saya memejamkan mata.  Dan saya mengambil dua langkah terakhir dengan mata tertutup, dan saya 

melompat.  Saya bisa merasakan sesuatu di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya.  Dan dalam 

sekejap berikutnya, saya merasa bahwa tiang basket tepat di dahi saya, di sana.  

Saya ingin Saudara membayangkan berjalan menuju ke rumah saya pada hari itu. Saya ingin Saudara 

membayangkan melihat seorang anak kecil bangun dari berlutut, seharusnya dari berdoa, dan berlari 

sekuat yang dia bisa dan melompat ke tiang basket.  Maka, baiklah, saya mempunyai hati, kan?  Saya 

mempunyai hati.  Dan itu bukan berarti bahwa Firman Tuhan tidak benar.  Teks ini berbicara tentang 

kelahiran dari seorang perawan, bukan anak kelas delapan,  anak setinggi 4 kaki yang bisa memasukkan 

bola basket.  Maka kita perlu tahu, kita perlu tahu bagaimana harus diajar oleh Firman Tuhan, bagaimana 

mempelajari Firman ini.  

Dan dalam prosesnya, oke, sehingga Firman Allah mendidik kita.  Firman Allah meyakinkan kita.  Jadi, ini 

adalah apa yang Firman Tuhan kerjakan. Firman Tuhan menegur kita.  Firman Tuhan berkata, "Alkitab 

bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur,"  yang secara harfiah berarti hukuman.  Ketika kita mulai 

membelok dari apa yang baik bagi kita dan memuliakan Tuhan, kita sebagai umat-Nya dihukum. Kami 

memiliki respon emosional, dimana kita merasa tidak enak dengan apa yang kita lakukan.  Kita 

menyadari, "Oh, saya sudah kacau."   Dan ini adalah hal yang indah dan mulia.  

Sekarang, kita tidak memikirkan hukuman seperti itu.  Kita berpikir, "Ah, siapa yang suka merasa ngeri 

dengan apa yang mereka lakukan, atau tertangkap basah ketika melakukan sesuatu yang salah?"  Dan ya, 

tentu akan lebih baik jika kita tidak melakukannya di tempat pertama, tetapi saya ingin Saudara melihat 

anugerah yang luar biasa dari Tuhan di dalam penghukuman.  Hal yang sangat baik bahwa kita memiliki 

Bapa di surga, yang ketika kita mulai melangkah turun dari jalur yang baik bagi kita, maka Dia menarik 

kita kembali.  Dan Dia menjaga kita untuk tidak pergi ke arah itu.  

Setiap kita di dalam ruangan ini bersyukur untuk setiap disiplin yang penuh kasih yang kita terima dari 

orang tua dalam hidup kita yang telah menjaga kita untuk tidak pergi – menjaga saya untuk tidak 
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mengikuti cara-cara ketika kita berumur empat, atau lima atau enam tahun, dan untuk mengetahui 

bahwa kita memiliki Bapa di surga yang menginginkan yang lebih baik dari yang kita lakukan, dan benar-

benar berkomitmen dalam Firman-Nya, ketika kita mulai menyimpang, untuk menarik kita kembali.  

Tapi masalahnya adalah, jika kita tidak berada di dalam Firman-Nya, berpesta di dalam Firman-Nya setiap 

hari, maka kita mulai berjalan, dan kita terus berjalan. Dan kita tidak memiliki Firman yang diam di dalam 

hati kita, yang bisa menarik kita kembali.  Firman itu meyakinkan kita dan Firman itu mengoreksi kita.  

Firman Tuhan tidak hanya menarik kita kembali, tetapi menuntun kita ke depan, memberi kita jalan. 

Mazmur 119:32, "Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan 

hatiku.”  Firman Tuhan membimbing kita dan memimpin kita.  Ya, Firman Tuhan meyakinkan kita, tetapi 

juga mengoreksi kita.  Firman Tuhan berkata, "Inilah jalan untuk dilalui,  dan ini adalah jalan yang baik."  

Dan kita kehilangan Firman Tuhan jika kita tidak makan dan berpesta dengan Firman Tuhan.  

Maka, oke, Firman Tuhan mendidik, menegur, dan menyelamatkan - mendidik, menegur, mengoreksi. 

Firman Tuhan memberi perintah kepada kita.  Firman Tuhan melatih kita di dalam kebenaran.  Oh, ini 

indah sekali. Firman Tuhan tidak hanya memberi kita informasi.  Firman Tuhan memberi kita  

transformasi.  Firman Tuhan memiliki kekuatan supranatural  oleh Roh Allah untuk menjadikan hati dan 

pikiran dan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus.  

Kita akan membicarakan tentang ini lebih banyak minggu depan, tetapi hanya untuk memberikan 

tinjauan yang riil dan cepat, saya tahu bahwa ada orang-orang di ruangan ini yang berjalan melalui 

berbagai perjuangan yang berbeda di dalam hidup Saudara yang tidak secara khusus dibahas di dalam 

kitab ini.  Apakah itu masalah pemulihan perceraian, berhubungan dengan kesedihan, orangtua para 

remaja, berjuang dengan apa yang harus dilakukan dalam perekonomian ini, apa yang terjadi ketika apa 

yang Saudara selamatkan hilang.  

Sekarang, godaan di dalam terang dari beberapa hal praktis yang kita hadapi yang tidak mudah untuk 

dikatakan, "Baiklah, lalu mengapa saya harus duduk dan belajar tentang Israel dan orang Moab?"  Kita 

tidak dapat mengatakan bahwa, tetapi maksud saya apa yang benar-benar harus dilakukan dengan hidup 

saya?  Dan itulah sebabnya.Itulah sebabnya mengapa kita membaca tentang bangsa Israel dan Moab.  

Karena membaca tentang Israel dan Moab akan mengajar kita tentang siapa Tuhan, dan oleh Roh Allah, 

akan digunakan untuk menyesuaikan hati dan pikiran dan keinginan kita untuk melihat lebih menyerupai 

Kristus, untuk lebih berhubungan dengan Roh Kudus Allah, yang - mendapatkan ini - Roh Kudus Allah, 

yang akan berjalan dengan Saudara melalui sedikit pemulihan perceraian dan kesedihan, yang akan 

memimpin dan membimbing Saudara dalam setiap keputusan yang Saudara buat dalam pengasuhan para 

remaja, dan setiap rintangan keuangan yang Saudara hadapi.  
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Hal terbaik bagi kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam setiap situasi yang kita hadapi. 

Dan itulah yang Firman Tuhan lakukan, yang melatih kita untuk berjalan dalam kebenaran. Dan itulah 

sebabnya mengapa kitab ini sangat berharga. Firman Tuhan melatih kita, memberi perintah kepada  kita, 

dan akhirnya memperlengkapi kita.  Ayat 17 mengatakan, "Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah, 

para wanita milik Allah menjadi kompeten, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik."  Yaitu 

diperlengkapi.  

Tidak ada pemain sepak bola yang akan masuk ke permainan tanpa peralatan yang memadai.  Pikirkan 

pekerjaan Saudara.  Saudara tidak akan pergi ke pekerjaan Saudara dan dapat bekerja kecuali Saudara 

diperlengkapi, kecuali jika Saudara memiliki talenta dan keterampilan  yang berbeda, serangkaian hal-hal  

yang memampukan saudara melakukan pekerjaan Saudara. Nah, inilah yang memperlengkapi kita, 

Firman Tuhan.  Dan kita ingin memuliakan Kristus dalam pernikahan kita. Maka kita perlu diperlengkapi.  

Kita ingin memuliakan Kristus dalam kita mengasuh anak-anak kita di rumah kita.  Kita perlu 

diperlengkapi. Kita ingin memuliakan Kristus dalam pekerjaan kita, dan dalam hidup kita.  Kita ingin 

memuliakan Kristus di Birmingham.  Kita ingin memuliakan nama-Nya di antara semua bangsa.  Maka kita 

harus diperlengkapi.  Dan keindahannya adalah Firman Allah mengerjakan semuanya itu.  

Firman Tuhan itu baik.  Firman Tuhan adalah yang tertinggi di antara kita, kudus.  Itulah sebabnya 

mengapa lebih penting daripada makan pagi atau makan siang atau makan malam.  Bagian kedua 

terakhir, Firman Tuhan itu cukup buat kita.  Ini adalah benar-benar bagian dari seluruh poin tentang 

manna, roti yang merupakan pemeliharaan Allah setiap hari, karena Dia mengajar umat-Nya.  Seperti 

yang baru kita nyanyikan.  Setiap pagi, bangun tidur dan tahu bahwa makanan saya didasarkan pada 

pemeliharaan Allah hari ini, dan pemeliharaan Allah dapat dilihat dengan sangat jelas di dalam Firman 

Tuhan, “Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah.”  

Secara harafiah roti sehari-hari yang mereka terima mengajar mereka akan pemeliharaan Allah. 

 

Masalah yang ada di dalam Keluaran pasal 16, adalah umat Allah yang berada di padang gurun tidak 

percaya kepada Tuhan.  Dan doa saya adalah supaya hidup saudara, supaya hidup saya, supaya hidup kita 

semua sebagai keluarga seiman, doa saya supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Firman-Nya.  

Marilah mempercayai Firman-Nya.  Marilah kita percaya bahwa di dalam kitab ini Allah benar-benar 

memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan dan keilahian, dan bahwa Firman 

Tuhan itu baik, dan menjadi penuntun kita. 
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Saudara tahu,  tahun terakhir ini kita melakukan Radical Experiment (Percobaan Radikal), tetapi lebih 

lama dari pada itu, beberapa tahun terakhir ini, kita telah mempelajari beberapa kebenaran yang sulit 

dan beberapa teks yang sulit di dalam Alkitab.  Ketika Yesus berkata, “Kamu harus meninggalkan segala 

sesuatu kalau mau mengikut Allah.”  Dan apa maksud perkataan ini di dalam budaya ini?  Saudara 

meninggalkan segala sesuatu yang saudara miliki?  Ketika Dia mengatakan, bagi sebagian orang, bukan 

semua orang, tetapi sebagian, “Pergilah, juallah semua yang kamu miliki, dan berikan kepada orang-

orang miskin.”  Dan realitanya bahwa Dia dapat mengatakan hal yang sama kepada kita yang ada di 

ruangan ini.  Dan benar-benar bergumul dengan anak kebenaran ini.  Dan kita telah melalui sebuah 

perjalanan.  Kita telah bergumul dengan semacam barang-barang. 

 

Dan Saudara tahu, dengan benar-benar jujur, saya pikir kita sebagai sebuah gereja hanya berada di ujung 

sebuah gunung es untuk semua maksud ini bagi hidup kita dan gereja kita di dalam budaya ini.  Saya pikir 

kita hanya mulai meneliti apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam 

Injil ini.  Bukan menyesiiakan Dia supaya cocok dengan kita, tetapi menyesuaikan diri kita sendiri supaya 

cocok dengan Dia dan dengan Firman-Nya.  Saya pikir kita hanya berada di permulaan.  Dan sekarang 

saya mengatakan hal ini, dan saya menduga bagi beberapa orang kedengarannya sedikit menakutkan 

karena saya tahu bahwa beberapa hal yang telah kita pelajari beberapa tahun terkahir ini tidak cukup 

mudah untuk dipelajari.  Dan Saudara berkata, “Auw, lebih banyak lagi.”  Tetapi disini saya ingin 

mengingatkan kita, Firman Tuhan itu baik.  Firman Tuhan benar-benar dan sepenuhnya dapat dipercaya 

memimpin kita. 

Dan kita selalu rentan untuk berpikir bahwa cara-cara kita adalah yang lebih baik.  Dan kita selalu rentan 

untuk menemukan kenyamanan kita lebih di jalan dunia ini dibandingkan dengan cara-cara di dalam 

Firman Tuhan. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita, ini merupakan inti dari masalah hati. Dan 

pertanyaan yang ada di hadapan kita secara terus-menerus sebagai gereja ketika kita bergerak maju di 

dalam hidup dan keluarga kita, "Apakah kita akan mempercayai Firman Tuhan? Dan ketika Firman Tuhan 

mengatakan, "Lakukan ini," apakah kita akan melakukan itu? Apakah kita akan percaya bahwa Tuhan 

telah merancang, memberi kita Firman-Nya untuk kebaikan kita dan kemuliaan-Nya?"  Dan Ketika kita 

melakukan, kita bisa percaya kepada-Nya untuk memimpin kita.  Ya, dengan cara yang benar-benar 

bertentangan dengan cara pikir dunia ini.  Dan yang tidak nyaman dan tidak selalu mudah, tetapi pasti 

lebih baik.  Ini jauh lebih baik karena ini adalah Firman-Nya.  
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Jadi, mari kita percaya kepada Firman-Nya. Ini sudah cukup bagi kita.  Mari kita percaya kepada Firman 

Tuhan, dan Firman Tuhan yang memuaskan kita.  Firman Allah yang memuaskan kita.   Jadi itu cukup buat 

kita, mari kita percaya kepada Firman-Nya.  Firman Tuhan memuaskan kita.  Firman Tuhan diinginkan 

lebih dari emas, dikatakan dalam Mazmur 19.  "Lebih berharga dari emas murni, adalah Firman Tuhan."  

Wow, apakah kita mempercayainya?  

Tahun lalu, kita sudah - setiap minggu kita merancang untuk membaca Alkitab, di mana kita memiliki 

rencana baca Alkitab, tetapi hanya sebagai catatan sampingan, kita akan menyelesaikan membaca 

Alkitab secara kronologis Minggu depan. Ini adalah minggu terakhir kita. Kita akan menyelesaikan Wahyu 

Minggu depan, dan kemudian akan ada minggu perhentian, di mana - jelas kita merasa bebas - baiklah, 

setiap saat, jangan ragu untuk membaca bagian mana saja dalam Alkitab yang Saudara inginkan.  Itu 

bagus.  

Tetapi jika Saudara ingin mengikuti terus sebagai keluarga seiman di dalam membaca Alkitab, kita akan 

mulai rencana baru pada tanggal 9 Januari, dengan cara yang berbeda.  Jauh berbeda karena  kita akan 

membaca secara kronologis seluruh Alkitab tahun depan.  Selain itu, sepertinya di awal tahun, kita akan 

berada di kitab Kisah Para Rasul.  Maka kita akan mendapatkan bacaan-bacaan yang dipilih di dalam Kisah 

Rasul selama minggu itu.  Ini akan menjadi jauh lebih singkat, sedikit lebih intens dari pada tahun lalu, 

tetapi memberi waktu sedikit lebih banyak untuk bermeditasi dan untuk mempelajari Alkitabnya Pendeta 

dan bacaan-bacaan tambahan. 

 

Maka, bagaimanapun kita akan berbicara lebih banyak tentang hal itu kemudian.  Tetapi kita memiliki 

rencana bacaan Alkitab setiap hari sebagai sebuah gereja, sehingga kita dapat mempelajari Firman Tuhan 

bersama-sama.  Jika itu bermanfaat, berguna, kita ingin mendorong supaya makan Firman Tuhan.  Tetapi 

kemudian bagian dari itu juga adalah menghafal ayat setiap minggu.  Dan saya tahu bahwa orang – 

berpikir tentang hal ini lebih dari emas murni.  Seperti yang di[pikirkan orang, “Baiklah, hanya saja saya 

tidak dapat menghafal ayat Alkitab.”  Dan sesungguhnya orang-orang yang berlainan di dalam ruangan ini 

memiliki kemampuan yang berbeda di dalam menghafal. 

 

Tetapi realitanya adalah, seperti jika menyuruh Saudara saya akan memberi Saudara $1.000 untuk setiap 

ayat yang bisa Saudara hafalkan di tahun 2011, sepertinya saya mendapat perasaan paling banyak setiap 

orang dapat menghafal beberapa ayat Alkitab.  Seperti, “Yesus menangis,”  ribuan ayat.  Saya maksudkan, 
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ini bisa berjalan.  Sya menduga pertanyaan yang riil adalah, “Apakah Firman Tuhan ini lebih penting bagi 

kita daripada uang kita?  Apakah kita percaya Firman Tuhan lebih berharga daripada lembaran kertas dan 

uang di dalam budaya kita?  Oh, Firman Tuhan benar-benar lebih berharga.  Firman Tuhan lebih manis 

daripada madu.  Firman Tuhan berbicara tentang Firman itu sendiri dengan hadiah yang sedemikian 

besar.  Saya maksudkan, Saudara pikirkan ini, hadiah adalah sesuatu yang menarik dan punya kuasa.  

Anak laki-laki saya akan makan apa saja yang diletakkan di atas piringnya bila mereka tahu kalau puding 

brownies atau puding pisang akan diberikan setelah mereka selesai makan.  Seperti mereka akan 

bertahan apapun itu.  Sekarang, ini dapat menjadi hal yang berbahaya, tetapi untuk melihat, ya, ada 

hadiah.  Ini baik.  Oh, ini jauh lebih baik. 

 

Firman Tuhan bukan sesuatu yang ditujukan menjadi tugas bagi kita sebanyak di dalam Firman ini 

menjadi kesenangan.  Menjadi lapar akan Firman Tuhan, itu merupakan perbandingan yang utuh disini.  

Untuk hidup bukan dengan roti saja tetapi dengan setiap Firman yang keluar dari mulut-Nya.  Saya tahu 

bahwa beberapa orang akan berpikir, “Saya tidak benar-benar memiliki rasa lapar terhadap Firman 

Tuhan, kerinduan terhadap Firman Tuhan.”  Disinilah kuncinya – Jika Saudara ingin lapar akan Firman 

Tuhan, Saudara menginginkan kerinduan yang lebih dalam, inilah kuncinya.  Siap?  Jika Saudara 

menginginkan kerinduan yang lebih dalam akan Firman Tuhan di dalam hati Saudara, disinilah bagaimana 

Saudara melakukannya.  Saudara membaca Firman Tuhan.  Itu saja.  Saudara membacanya. 

Seperti yang saya pikirkan - Saya sudah mengatakan ini sebelumnya - saat Heather dan saya mulai 

berpacaran.   Saya dibesarkan di sebuah rumah di mana kami tidak pernah makan makanan laut. Ayah 

saya tidak suka makanan laut, jadi kami ingin tidak ada apapun yang ada hubungannya dengan makanan 

laut. Nah, pertama kali saya pergi ke rumahnya, keluarganya menyediakan makanan laut.  Dan saya tidak 

mau, muntahan di atas meja.  Jadi, saya terpaksa menelan makanan laut itu.  Saya pergi keluar kapal, 

"Oh, laut begitu indah."  Saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa laut itu indah.  Maka, saya mengatakan 

kepada mereka betapa enaknya makanan laut itu. Nah, masalahnya adalah, mereka membelinya, dan 

sesudah itu setiap kali mereka berpikir, "Wah, Dave akan datang. Nah, mari kita memasak makanan laut, 

Dia sangat senang makanan laut"  Jadi, maksud saya, itu konsisten.  Saya akan pergi berlibur dengan 

keluarganya, dan kami akan turun ke pantai, "Baiklah, Dave, apa restoran makanan laut favoritmu."  Dan 

aku seperti, "Baiklah, semua restoran itu enak.   Sepertinya saya menyukai semuanya."  Sehingga setiap 

malam, itu seperti pesta makanan laut.  
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Nah, kesepakatannya adalah, sekarang saya suka makanan laut. Karena saya harus makan makanan laut. 

Sekarang saya tidak mengatakan bahwa Firman ini - oke, menempel saja dengan Firman Tuhan meskipun 

tidak terasa enak. Tetapi kenyataannya adalah kita tidak perlu heran jika kita tidak memiliki rasa lapar 

akan Firman Tuhan ketika kita mengisi pikiran kita sepanjang hari dengan TV dan pertandingan sepak 

bola dan pertunjukan dan Internet dan film dan semua barang-barang ini.  Ketika perut kita kenyang 

dengan hal-hal duniawi, tidak heran bahwa kita tidak memiliki kerinduan akan Firman Tuhan.   Namun 

saya jamin, Saudara mulai berpesta dengan Firman Tuhan, dan Saudara akan melihat bahwa itu lebih 

baik. Itu lebih baik daripada sepakbola, dan itu lebih baik daripada TV dan film, dan itu lebih baik 

daripada semua hal yang mengisi pikiran kita, dan Internet.  Ini lebih baik.  

Dan apa yang terjadi adalah, Saudara mulai melihat bahwa ini lebih baik, dan Saudara mulai merasakan 

hal-hal dari dunia ini, dan Saudara berkata, "Itu tempat dimanapun juga yang dekat dan baik." Dan itulah 

doa saya bagi kita secara terus-menerus: hidup saya, untuk hidup Saudara, untuk gereja ini, supaya kita 

rindu, menginginkan Firman Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Ada harta, kesukaan dapat 

ditemukan di sini untuk semua kekekalan di dalam Firman-Nya.  

Jadi, mari kita percaya kepada Firman Tuhan karena Firman Tuhan itu cukup bagi kita, dan mari kita 

berpesta atasnya karena Firman Tuhan memuaskan kita.  Mari kita pesta Firman Tuhan atasnya setiap 

hari, di rumah kita, dalam hidup kita, dan kemudiansecara mingguan, mari kita bersama-sama dan 

berpesta atasnya. Dan inilah dimana kita kembali ke poin seluruhnya disini.  Itulah sebabnya mengapa 

kita memiliki perumpamaan roti di seluruh Alkitab, menunjukkan kepada kita kenyataan bahwa ya, kita 

memiliki di dalam kita sesuatu bawaan ketika berhubungan dengan makanan, bahwa Tuhan telah 

menciptakan kita dengan, yang mengatakan, "Saya menginginkan makanan."  

Ada seorang pria duduk di barisan depan pagi ini itu seperti,”Saya bukan kipas angin besar yang membau 

ini sepanjang kami duduk disana.”  Tetapi ada sesuatu di dalam diri kita yang mengatakan, “Ya, saya ingin, 

saya ingin makanan.”  Dan apa yang saya ingin tunjukkan kepada Saudara malam ini adalah kenyataan 

bahwa ada keinginan yang lebih dalam di dalam jiwa Saudara yang jauh lebih penting daripada 

mendapatkan sarapan, makan siang, atau makan malam, dan itu adalah keinginan akan Firman Tuhan. 

Dan Allah telah merancang kita, sebagai umat-Nya, untuk hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap 

firman yang keluar dari mulutnya. 

 


