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Bagi saudara yang membawa Alkitab, saya mengajak saudara untuk membuka kitab Yoel.  Silahkan 

menggunakan daftar isi di dalam Alkitab jika saudara mengalami kesulitan untuk menemukan kitab Yoel.  

Bukalah kitab Yoel yang singkat yang hanya terdiri dari tiga pasal, tepat sesudah kitab Hosea.  Sepanjang 

sejarah ada saat-saat diantara umat Allah, dimana ada kepekaan yang akut, tajam, rendah hati, dan juga 

kepekaan emosional terhadap dosa.  Kita melihat kepada Ezra, satu titik dia diliputi oleh dosanya dan 

dosa umat Allah dimana dia bertekuk lutut dan menangis.  Dia bahkan tidak bisa mengangkat mukanya di 

hadapan Allah. 
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Saudara lihat di dalam kitab Nehemia dan saudara akan melihat satu saat dimana umat Allah sungguh-

sungguh mendengarkan firman yang sedang dibacakan, dan semua itu mereka terima.  Mereka 

mendengarkan firman-Nya.  Mereka dihukum karena dosa, dan semua orang menundukkan mukanya 

dan menangisi dosa-dosa mereka.  Kemudian sauadara lihat di dalam sejarah gereja, dan telah membaca 

kira-kira ketika, dalam konteks kebaktian bersama, hukuman dosa yang hanya secara bersamaan 

menyambar seluruh jemaat lalu mereka menundukkan wajah mereka dan lutut mereka, menangis, 

berduka atas dosa-dosa mereka. 

 

Saat-saat dimana Allah membangkitkan umat-Nya dengan cara yang baru yang merupakan pertunjukan 

yang jelas dari kuasa Roh-Nya, sehingga kita melihat saat-saat itu, dan kemudian kita melihat saat-saat di 

dalam sejarah dimana umat Allah dinodai oleh dosa, dan perasaan mereka tumpul oleh dosa.  Ikut serta 

dalam aktivitas agama tetapi tidak pernah berhenti, berhenti sejenak untuk merebut kedalaman dosa 

dan berdukacita atas dosa-dosa tersebut, dimana dosa telah diperlakukan secara biasa dan 

penyembahan kepada Tuhan menjadi rutinitas, dan ketika saya melihat kepada keadaan gereja jaman 

sekarang, saya tidak ingin hanya menerimanya sebagai sesuatu yang umum.  Sebagai pendeta saya ingin 

mengatakan bahwa ketika saya melihat keadaan gereja di Brook Hills, saya melihat kita jauh lebih dekat 

kepada Tuhan akhir-akhir ini dari pada dahulu. 

  

Ketumpulan agama yang berbahaya yang di sebabkan oleh dosa.  Ketidakpekaan.  Kita juga dapat duduk 

selama berjama-jam di depan TV atau film mendengarkan nama Tuhan disebut dengan sia-sia dan hal 

tersebut tidak mengagetkan kita.  Kita dapat bergosip dan menyebutnya normal saja.  Di dalam gereja 

kita dapat membiarkan pikiran kita mengembara ke internet dan di dalam imaginasi kita ada nafsu dan 

ketidaksucian dan kita berpikir, “Ah, itu hanya cara pria menghabiskan harinya.”  Rata-rata pernikahan 

dan perceraian kita di gereja cocok dengan budaya kita, dan kita mengejar ketamakan dan status dan 

kesuksesan dan uang hanya seperti orang-orang lain di sekitar kita.  Kita perlu bangun, berdoa supaya 

Allah membangunkan kita untuk menangisi dosa-dosa kita, supaya kita berduka atas pelanggaran kita 

melawan Allah, supaya membenci dosa, supaya lari dari dosa, dan rindu menjadi bagian umat-Nya.  

Dalam hidup saya sendiri dan dalam hidup kita, hari-hari berlalu dimana dosa tidak diperlakukan secara 

iseng-iseng. 
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Cornelius Plantinga menulis sebuah buku klasik tentang dosa dimana dia mengatakan, “Kesadaran akan 

dosa, kesadaran yang dalam akan ketidaktaatan dan pengakuan dosa yang menyakitkan biasanya 

menjadi bayang-bayang kita.”  Orang-orang Kristen membenci dosa.  Mereka takut berbuat dosa.  

Mereka melarikan diri dari dosa.  Mereka berduka atas dosa.  Umat Allah melawan dosa-dosa mereka.  

Seseorang yang kehilangan kendali pada saat marah akan bertanya-tanya apakah dia masih dapat ikut 

serta di dalam persekutuan.  Seorang wanita yang selama bertahun-tahun iri hati terhadap saudaranya 

yang lebih menarik dan lebih pandai dari dia akan bertanya-tanya apakah dosa ini mengancam 

keselamatan yang sudah dia terima.  Dia melanjutkan “bahwa bayang-bayang telah berkedip.”  Sekarang 

ini tuduhan “kamu sudah berbuat dosa” seringkali dikatakan dengan menyeringai dan dengan nada yang 

menunjukkan ada gurauan di dalamnya.  Pada satu saat, tuduhan ini masih memiliki kuasa untuk 

mengguncangkan orang. 

 

Saya ingin kita menjadi keluarga yang beriman yang tidak digoyahkan oleh dosa.  Bahkan dosa yang 

terkecilpun bisa membuat hati kita sedemikian berduka dan patah.  Saya ingin menjadi bagian dari 

kebangunan di antara umat Allah dimana kita melihat kekudusan-Nya dengan cara-cara yang baru, dan 

kita melihat dosa kita dengan cara-cara yang penuh duka.  Saya sedang membaca tulisan Martin Lloyd-

Jones minggu lalu.  Dia berkata, “Pergilah dan bacalah sejarah kebangkitan lagi.  Lihatlah setiap individu 

pada awalnya.  Hal pertama yang terjadi terhadap mereka sangat bervariasi.  Mereka mulai melihat dosa 

apa yang buruk sekali dan mengerikan dalam pandangan Allah.  Kadang-kadang mereka lupa keadaan 

gereja dan melupakan penderitaan mereka sendiri yang berat.  Inilah pikiran dosa dalam pandangan 

Allah, betapa mengerikan dosa itu.  Tidak pernah ada sebuah kebangunan tetapi beberapa orang, 

khususnya pada awalnya, telah memiliki visi akan kekudusan Allah dan keberdosaan dari dosa yang 

hampir tidak mereka ketahui apa yang dilakukan dengan diri mereka sendiri.” 

 

Allah memberi kita sebuah visi tentang kekudusan saudara dan keberdosaan kita.  Allah membuat kita 

menjadi orang yang dibanjiri dengan ketakutan dan kerasnya dosa-dosa kita, tetapi pada saat yang sama 

dibanjiri dengan belas kasihan dari Juruselamat kita dalam prosesnya.  Curahan Roh Kudus dan kuasa 

diantara kita dengan cara yang tidak dapat dijelaskan bagi persekutuan dan kota di sekitar kita.  Dan 

itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk berpuasa hari ini.  Ini adalah apa yang telah kita baca 

minggu lalu di dalam kitab Yoel.   Kita tidak tahu banyak tentang siapa Yoel itu atau kapan Yoel 

bernubuat.  Banayak perdebatan tentang hal ini, tetapi kita akan mengetahuinya.  Dia bernubuat pada 
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waktu dimana umat Allah tertidur dalam kepekaan mereka terhadap dosa, dan dosa mereka tidak 

mengganggu mereka, dan Allah membawa penghakiman atas mereka,  membawa masuk belalang-

belalang yang memenuhi ladang mereka dan memakan semua tanaman, semua anggur, semua pohon, 

semua buah, semua yang yang berwarna hijau diladang, semuanya habis.  Ketandusan yang amat sangat, 

dan apa yang dikatakan Yoel ini adalah gambaran dari penghakiman Allah, tetapi nubuat Yoel merupakan 

penghakiman Allah yang akan datang yang jauh lebih besar.  Dan dia berbicara tentang hari  Tuhan.  Saya 

ingin saudara melingkarinya bersama-sama saya lima kali di dalam kitab Yoel, nabi Yoel menyebutkan 

hari kedatangan Tuhan, pasal 1:15, “Wahai, hari itu! Sungguh, hari TUHAN sudah dekat (lingkari disini), 

datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Mahakuasa.” 

 

Saudara buka Yoel pasal 2:1 ,” Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-Ku yang kudus! 

Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari TUHAN datang, sebab hari itu sudah dekat.”  Ayat 

11, “Dan TUHAN memperdengarkan suara-Nya di depan tentara-Nya. Pasukan-Nya sangat banyak dan 

pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari TUHAN! Siapakah yang dapat 

menahannya?”  Kemudian saudara buka bagian akhir pasal 2:31, “Matahari akan berubah menjadi gelap 

gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu.”  Kemudian 

saudara buka pasal 3:14 dimana Yoel berkata, “Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan! Ya, 

sudah dekat hari TUHAN di lembah penentuan!” 

 

Sekarang, ayat-yat tersebut bukan merupakan satu-satunya bagian di dalam Alkitab dimana disebutkan 

tentang hari Tuhan.  Kita melihat di seluruh Alkitab, dan khususnya dalam kitab nabi-nabi, dan kadang-

kadang nabi-nabi menunjuk kepada penghakiman dari Allah yang terjadi sekarang, seperti serbuan 

belalang, tetapi mereka selalu menekankan kepada gambaran yang lebih dalam.  Sebuah gambaran yang 

lebih keras, penghakiman yang merupakan bencana yang besar yang akan terjadi dimasa yang akan 

datang dan gambaran tersebut lipat dua.  Hari tersebut akan menjadi hari penghancuran dan 

perlawanan.  Bagi mereka yang melawan Allah dan tetap tinggal di dalam dosa, hari tersebut menjadi 

hari penghancuran yang benar-benar mengerikan.  Gambaran di dalam kitab ini hanya sedikit mengenai 

belalang.  Belalang-belalang ini merupakan gambaran penghakiman Allah yang akan terjadi, penghakiman 

atas umat Allah. 
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Saudara lihat dalam kitab Yoel, di dalam dua pasal pertama, fokusnya pada bangsa Yehuda, umat Allah, 

dan penghakiman yang akan mereka alami, mereka juga mengalami wabah belalang ini.  Tetapi kemudian 

saudara mendapati pasal 3 yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan semua bangsa-bangsa.  

Lihatlah pasal 3:12, “Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat.”   Yosafat secara 

harafiah berarti “Tuhan akan menghakimi.”  Jadi datanglah ke lembah, disana Tuhan akan menghakimi, 

“Sebab di sana Aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru.   Ayunkanlah 

sabit, sebab sudah masak tuaian; marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur; tempat-tempat 

pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka.” 

 

Dengarkan ayat 14, “Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan! Ya, sudah dekat hari TUHAN di 

lembah penentuan!”  Banyak jenis-jenis penginjilan dimana para pengkhotbah menggunakan ayat ini 

untuk berbicara tentang bagaimana saudara berada di lembah keputusan pagi ini atau nanti malam, dan 

saudara perlu memutuskan untuk menerima Kristus.  Apa yang dikatakan dalam bagian ini tidak 

semuanya berbicara mengenai hari penghakiman.  Bagian ini berbicara tentang hari dimana banyak 

orang, berkumpul, dari ujung-ujung bumi dan semua bangsa-bangsa akan dikumpulkan semuanya di 

sebuah lembah, dan keputusan yang diambil bukan keputusan mereka lagi.  Mereka telah memutuskan 

untuk melawan Allah dan lembah tersebut merupakan lembah keputusan Allah atas mereka yang telah 

melawan Dia, dan meliputi penghancuran. 

 

Penghancuran kekal bagi setiap pria dan wanita yang ada di dalam ruangan ini.  Ketahuilah bahwa jika 

saudara memilih untuk melawan Allah, dan melawan belas kasihan-Nya dan kekudusan-Nya dan 

memberontak melawan Dia, akan ada hari dimana saudara akan dibawa ke lembah keputusan, dan 

keputusannya bukan keputusan saudara lagi.  Keputusan pada hari itu adalah keputusan Allah yang 

Kudus yang sudah ditetapkan untuk mengadakan penghakiman atas dosa dan orang-orang berdosa sama 

untuk semua kekekalan.  Maka hari Tuhan ini akan menjadi hari kehancuran bagi yang melawan Tuhan, 

tetapi kemudian juga akan menjadi hari keselamatan bagi yang mau bertobat. 

 

Saudara teruskan ke pasal 3:16, dikatakan, “TUHAN mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia 

memperdengarkan suara-Nya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi TUHAN adalah adalah tempat 

perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel.” 
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Saudara lihat kembali pasal 2:31 dan 32.  Dalam ayat ini dikatakan ketika terjadi hari Tuhan barangsiapa 

yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan.  Secara harafiah akan diselamatkan, jadi seluruh 

kitab Yoel merupakan panggilan pertobatan.  Allah yang berbicara melalui Yoel, memanggil orang-orang 

supaya bertobat melalui puasa.  Lihatlah Yoel pasal 1:14.  Saudara melihat ayat ini dua kali.  Yoel pasal 

1:14.  “Adakanlah puasa.”  Allah berbicara melalui Yoel. “Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah 

perkumpulan raya; kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah TUHAN, Allahmu, 

dan berteriaklah kepada TUHAN.” 

 

Kemudian saudara lanjutkan ke pasal 2:15, dan saudara melihat hal yang sama.  Pasal 2:15, Allah berkata, 

“Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; 

kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-

anak, bahkan anak-anak yang menyusu; baiklah penganten laki-laki keluar dari kamarnya, dan penganten 

perempuan dari kamar tidurnya.”  Seluruh umat Allah dipanggil untuk berpuasa. 

 

Itulah sebabnya mengapa kita sebagai keluarga beriman, berpuasa hari ini.  Kecuali saudara tidak 

mendapatkan memo minggu lalu dan saudara tadi makan pagi, baiklah, kita semua tidak seperti saudara, 

tetapi sekarang saudara tahu.  Saudara akan mendapatkan makan siang dan makan malam, dan mungkin 

makan pagi besok untuk mengejarnya.  Bukan, bukan itu maksudnya.  Inilah hubungannya; hari puasa.  

Disinilah kita perlu menyadari bahwa dengan jelas ada perbedaan yang penting antara kita sebagai umat 

Allah di dalam ruangan ini dengan umat Allah di dalam kitab Yoel. 

 

Nomor 1, sekarang kita disini tidak ada serbuan belalang di luar, puji Tuhan.  Hari ini panas dan lembab, 

tetapi hijau, tidak tandus.  Perbedaan kedua adalah dalam kitab Yoel merupakan umat Allah perjanjian 

lama, dan Allah menghubungkan kepada kita dalam Kristus melalui suatu perjanjian yang baru, maka ada 

beberapa perbedaan disini yang penting, tetapi prinsip-prinsipnya, praktisnya, dan kebenarannya sangat 

bisa digunakan, khususnya ketika berhubungan dengan puasa karena puasa ada di dalam seluruh Alkitab.  

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, puasa merupakan ekspresi eksternal di antara umat Allah dari 

sebuah realita internal. 
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Puasa adalah menjauhkan diri dari makanan fisik untuk tujuan rohani.  Sekarang, kita harus hati-hati 

dengan puasa atau dengan beberapa disiplin rohani yang lain, berdoa, mempelajari Alkitab, memberi, 

tidak menghubungkan ekspresi eksternal dengan realita internal.  Itulah sebabnya ketika saudara 

membaca ayat 13, dan kita akan berbicara tentang hal ini sekilas saja, tetapi Allah berkata kepada umat-

Nya, “Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu.”  Kebiasaan pada waktu itu adalah ketika saudara 

diliputi dengan kesukaran dalam situasi yang sangat serius dan menyedihkan dimana saudara secara 

harafiah akan mengoyakkan, merobek pakaian saudara sebagai tanda kesukaran dari dalam.  Tetapi apa 

yang telah terjadi adalah orang-orang beragama yang telah mengambil ekspresi eksternal, tidak 

menghubungkannya dengan realita internal.  Mereka akan melakukan ini, tetapi tidak ada perubahan 

yang benar-benar dari hati yang terus-menerus, sehingga Allah memanggil orang-orang supaya berpuasa, 

tetapi bukan hanya untuk menjauhi makanan saja.  Ada sesuatu yang lebih dalam disini, yaitu masalah 

hati, yaitu masalah bagaimana selanjutnya dengan hati kita 

 

Sekarang, tidak berarti kita hanya berkata, “Oke, jika ini masalah hati, maka saya akan mengambil sebuah 

burger pada waktu pulang untuk makan siang.”  Ini bukan keputusan yang kita ambil.  Ekspresi luar 

adalah hal-hal yang baik: berdoa, mempelajari Alkitab, memberi, berpuasa adalah hal-hal yang benar-

benar baik, selama dihubungkan dengan hati kita.  Maka gambarannya adalah dalam berpuasa dan 

macam puasa yang khusus adalah yang kita lihat dalam kitab Yoel dan yang sedang kita bicarakan hari ini 

dan yang kita bahas sebagai keluarga beriman hari ini, berpuasa untuk bertobat dari dosa dan kembali 

kepada Tuhan.  Apa yang kita katakan adalah, “Yang lebih kita perlukan daripada makanan, yaitu kita 

memerlukan belas kasihan Allah.”  Dan dikatakan bahwa kita sebagai orang yang dilepaskan hari ini dan 

berkata, “Dalam dosa-dosa kami, kami telah berduka atas dosa-dosa kami dan kami menangisi dosa-dosa 

kami.  Dan yang lebih kami perlukan daripada makanan adalah kami membutuhkan belas kasihan Allah.” 

 

Merindukan Tuhan lebih daripada perut kita menginginkan kesenangan akan makanan, jiwa kita 

merindukan kehadiran Allah.  Lebih daripada kita lapar akan makanan hari ini kita berkata bahwa kita 

lapar akan Allah.  Lebih daripada perut kita membutuhkan makanan, jiwa kita membutuhkan Allah.  Kita 

ingin melihat Allah di dalam kuasa-Nya dan kehadiran-Nya di antara kita sebagai umat-Nya dalam cara-

cara yang baru dan segar, dan dalam mengesampingkan makanan hari ini, daripada makan, kita 
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menundukkan wajah kita dan berkata, “Tuhan, kami memerlukan belas kasihan-Mu atas dosa-dosa kami.  

Kami ingin mengalami kehadiran-Mu dan kuasa-Mu.”  Inilah panggilan puasa kita hari ini. 

Apa yang dikatakan nabi Yoel dan apa yang kita katakan hari ini adalah kita perlu untuk bertobat.  Kita 

bertobat.  Yoel 2:12-14 merupakan inti dari kitab ini.  Pasal 2:12, “"Tetapi sekarang juga," demikianlah 

firman TUHAN, "berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu.”  Dengarkan perkataan ini dari Allah 

seolah-olah perkataan yang langsung diucapkan Allah kepada kita sebagai persekutuan orang beriman 

hari ini. “Berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu,  dengan berpuasa, dengan menangis dan 

dengan mengaduh.  Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada TUHAN, Allahmu, 

sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena 

hukuman-Nya.  Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkan-Nya berkat, menjadi 

korban sajian dan korban curahan bagi TUHAN, Allahmu.” 

 

Berbaliklah, bertobatlah.  Meliputi apa saja ini?  Ini meliputi pengakuan.  Pertobatan meliputi pengakuan 

akan dosa dan persetujuan dengan Allah tentang dosa.  Untuk mengakui secara khusus dalam hal ini 

dimana saya dan kita tidak mengasihi dan tidak menyembah dan tidak mempercayai dan tiak menaati 

Engkau, Tuhan.  Untuk datang dan setuju dengan Allah tentang dosa-dosa kita, untuk melihat dosa kita 

bukan sebagai budaya atau gereja atau bagaimana kita membandingkan dengan orang-orang lain.  

Melihat dosa-dosa kita seperti Tuhan melihatnya.  Sekarang tidak ada ruang lagi untuk melihat dosa kecil 

atau besar.  Segala sesuatu merupakan kesalahan yang sangat besar di hadapan-Nya. 

 

Dan kemudian untuk berpindah dari perasaan yang sedih karena dosa, perasaan yang hancur di hadapan 

Allah atas dosa, dan sedih karena dosa, menangisi dosa, dengarkan perkataan yang digunakan di seluruh 

kitab ini: menangis, meratapi, menyesal, meratapi, menyesal.  Dengarkan juga apa yang baru saja kita 

baca, “berpuasa dengan menangis dan dengan mengaduh.”  Sudah berapa lama sejak kita, sebagai 

seorang, baik sebagai individu atau keluarga bersama-sama menangisi kedalaman dosa-dosa kita, yang 

telah sedemikian melanggar.  Koyakkan hati saudara. Gambaran di dalam ayat 13 secara harafiah 

merupakan kesedihan internal yang mendalam yang menyebabkan kita menagisi dosa-dosa kita. 
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John Stotts mengatakan bahwa kebenaran adalah adanya hal-hal misalnya seperti air mata orang Kristen, 

dan terlalu sedikit dari kita yang pernah menangisinya.  Merasa hancur terhadap dosa yang membawa 

kepada pertobatan, berbalik kepada Allah dari dosa.  Berbaliklah, berbaliklah disebutkan sekali dalam 

ayat 12, disebutkan sekali dalam ayat 13.  Secara harafiah, ini merupakan perubahan arah, transformasi 

hidup.  Pertobatan meliputi semua hal ini, dan ketika kita bertobat, Allah berbelas kasihan.  Berbaliklah 

kepada Tuhan, Allahmu, karena Dia penuh kasih karunia dan belas kasihan, lambat untuk marah, 

berlimpah-limpah dengan kasih setia dan Dia berbelas kasihan atas mala petaka yang terjadi. 

 

Gambaran secara keseluruhan yang kita lihat, di seluruh kitab Yoel, alasan Allah mengirim Yoel kepada 

mereka adalah karena Dia ingin membebaskan mereka yang bertobat.  Dia tidak meninggalkan kita dalam 

dosa-dosa kita.  Dia ingin membebaskan kita, maka Dia memanggil kita. Dia telah membawa kita ke 

tempat ini hari ini dalam persekutuan orang-orang beriman dengan segala dosa-dosa kita supaya kita 

dihidupkan kembali.  Dia tidak meninggalkan kita memperbaikinya sendirian. Dia telah membawa kita ke 

tempat ini,  ditentukan Tuhan untuk mendengar Dia berkata, “Bertobatlah.”  Apa artinya Tuhan berbelas 

kasihan kepada kita?  Itu berarti Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. 

 

Kita tidak mempunyai cukup waktu untuk melihat semuanya secara mendalam, kecuali pasal 2:18-20.  

Dalam bagian ini kita akan melihat Allah berkata, “Yang datang dari utara itu akan Kujauhkan dari 

padamu, dan akan Kuusir ke suatu negeri kering dan tandus.”  Dan gambarannya adalah pasukan-

pasukan asing akan menyerbu karena mereka merupakan bukti dari penghakiman Allah.  Allah telah 

mengirimkan mereka sebagai bukti dari penghakiman-Nya, dan ketika Dia menyelamatkan mereka, Allah 

menyelamatkan mereka dari siapa?  Pada akhirnya Allah menyelamatkan mereka dari Diri-Nya sendiri, 

dari penghakiman yang Dia curahkan atas dosa.  Kita perlu diselamatkan dari hutang dosa-dosa kita, dan 

Tuhan berkata, “Aku menyelamatkan kamu.”  Kedua, Allah memperbaharui kita.  Saudara tetap baca 

pasal 2: 21-26, saudara akan melihat gambaran dari tanah yang tadinya tandus, sekarang menjadi subur, 

dan segala sesuatu yang kering berubah menjadi hijau.  Dan Allah berkata di bagian akhir dari ayat 26, 

“kamu akan memuji-muji nama TUHAN, Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib.”  Dia 

akan memperbaharui saudara.  Dia akan menyembuhkan luka-luka hati saudara dan membawa obat 

untuk menyembuhkan jiwa saudara yang sakit karena dosa. 
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Dan kemudian akhirnya gambaran yang luar biasa ditemukan dalam ayat 27, Allah menyelamatkan kita.  

Dia memperbaharui kita dan Allah tinggal bersama kita.  Ayat 27, klimaksnya, “Kamu akan mengetahui 

bahwa Aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa Aku ini, TUHAN, adalah Allahmu dan tidak ada yang 

lain; dan umat-Ku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya."  Saudara tahu mengapa hal ini 

sedemikian penting?  Ini merupakan inti dari keselamatan.  Menerima kehadiran Allah.  Ingatlah kembali 

awal tahun ini, Kejadian 3, “Dosa telah masuk ke dalam dunia.”  Apa efek yang segera dan yang 

mendatangkan malapetaka dari dosa?  Keterpisahan dari kehadiran Allah, mengusir kehadiran Allah.  Apa 

yang sekali waktu dinikmati manusia dalam keindahan yang tidak dirintangi dan persekutuan dengan 

Allah direnggut oleh dosa, dan segala sesuatu yang telah kita baca sejak itu merupakan semua efek dari 

manusia, baik pria maupun wanita yang terpisah dari kehadiran Allah.  

 

Apa yang telah kita baca di seluruh bagian Alkitab sampai akhir, pada akhir tahun ini, kita akan 

mendapatkan sebuah gambaran tentang Allah yang sekali lagi bersama umat-Nya di surga yang baru, di 

dunia yang baru dan dosa telah dilenyapkan.  Manusia dan Allah bersama-sama.  Kebebasan 

diperdamaikan dengan kehadiran Allah.  Keselamatan dibawa kepada kehadiran Allah.  Sekarang, bukan 

caranya keselamatan dijual pada jaman kita ini.  Di antara gereja-gereja, keselamatan dijual seperti: 

“Datanglah kepada Tuhan supaya mendapatkan harta.  Datanglah kepada Tuhan supaya mendapatkan 

pengampunan.  Datanglah kepada Tuhan supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.  Datanglah 

kepada Tuhan supaya mendapatkan kemakmuran dan kesuksesan.  Datanglah kepada Tuhan supaya 

mendapatkan keamanan dalam kelimpahan, dan kesehatan dan kekayaan.  Datanglah kepada Tuhan 

supaya mendapatkan semua itu.”  Tidak. Kita tidak datang kepada Tuhan supaya mendapatkan harta 

benda.  Kita datang kepada Tuhan supaya mendapatkan Tuhan. 

 

Dialah satu-satunya yang kita butuhkan, dan Dia adalah satu-satunya yang kita inginkan, dan saudara 

tidak dapat memiliki kehidupan yang terbaik tanpa Tuhan.  Saudara tidak dapat memiliki sesuatu yang 

baik tanpa Tuhan.  Segala sesuatu datangnya dari Tuhan.  Dialah sumber dimana kehidupan dan segala 

sesuatu berasal, itulah sebabnya kita membutuhkan Dia.  Dalam berpuasa kita berkata, “Kami 

membutuhkan Engkau, Tuhan.  Terpisah dari Engkau, kami tidak dapat melakukan apapun.”  Kita juga 

mengesampingkan kebutuhan dasar kita dan berkata, “Lebih dari tubuh kita ditopang oleh makanan, jiwa 

kita ditopang oleh Engkau.”  Dan apa yang memisahkan kita untuk dapat mengalami kepuasan akan 

kehadiran Allah?  Dosa.  Maka bertobatlah. 
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Larilah dari dosa, bertobatlah dari dosa, bukan karena saudara ditangkap dan bukan karena dosa telah 

melukai saudara dengan cara ini dan cara ini dan cara ini dalam kehidupan ini.  Bertobatlah dan 

berdukalah dan menangislah atas dosa karena dosa itu telah menjauhkan saudara dari Allah, dari 

keindahan dan sukacita dan kesenangan dan  keajaiban dan kepuasan yang ditemukan di dalam Tuhan.  

Itulah yang membawa kepada kesedihan dan tangisan yang saleh atas dosa.  Bukan ketika kita berkata, 

“Baiklah, ini semua terjadi atau ini semua adalah efek dari dosa.”  Bukan.  Dosa telah memisahkan kita 

dari Allah. 

 

Tuhan berkata, “Ketika kamu bertobat, Aku akan bersama-sama dengan kamu.”  Dan cara inilah yang kita 

lakukan, kita tidak mempunyai waktu untuk menyelami semuanya kalau kita melihat di Perjanjian Baru, 

tetapi Yoel menunjukkan kepada kita beberapa realita.  Yoel menunjukkan kepada kita realita tentang, 

“Bagaimana Allah akan tinggal bersama kita?  Baiklah, Dia akan datang kepada kita dalam Diri Anak-Nya.  

Tulislah ayat-ayat ini: Roma 10:12-13, Paulus mengutipnya dari kitab Yoel.  Pasal 2:32, “Dan barangsiapa 

yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan.”  Tetapi yang menarik adalah dalam Roma 10, 

dimana Paulus baru saja selesai mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan, dan setiap orang yang 

memanggil nama Tuhan, Tuhan adalah Kristus, dan gambarannya adalah Allah telah datang kepada kita 

dalam Kristus.  Allah dalam daging.  Dia telah datang ke salib.  Kristus di atas kayu salib.  Dia telah mati 

untuk menutupi dosa-dosa kita dengan darah-Nya, bangkit dari kematian dalam kemenangan atas dosa 

sehingga semua yang percaya kepada-Nya dapat, ya, diampuni dari dosa, tetapi akhirnya didamaikan 

dengan Allah. 

  

Jadi Kristuslah satu-satunya cara dimana kita dapat didamaikan dengan Allah karena Dia datang.  Setiap 

orang yang berseru kepada nama Tuhan, atas nama Kristus, akan diselamatkan, akan selamat dalam 

kehadiran Allah, tetapi itu belum semuanya.  Seolah-olah semua kebaikan tersebut belum cukup, kedua, 

Dia akan hidup dalam kita melalui Roh-Nya.  Kisah Rasul 2:17-21, Pantekosta, Yesus telah naik ke surga, 

Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya ke atas umat-Nya.  Umat-Nya mulai berbicara dalam berbagai bahasa 

dengan lidah-lidah api.  Semua orang di sekitar mereka bingung, “Apakah orang-orang ini mabuk?” Dan 

Petrus berkata, “Mereka tidak mabuk. Ini masih jam 9.00 pagi.”  Dengan harapan murid-murid juga tidak 
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minum-minum pada jam 9.00 malam, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak mabuk.  Ada sesuatu yang 

terjadi disini. 

 

Dan Petrus berkata. “Kamu ingin tahu apa yang terjadi?”  Lalu dia mengutip dari kitab Yoel 2:28-20, “Akan 

terjadi pada hari-hari terakhir—demikianlah firman Allah—bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 

semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan 

mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.  Juga ke atas 

hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.”  Berbicara 

tentang Allah yang tinggal di antara umat-Nya.  Setiap pria dan wanita di dalam ruangan ini yang percaya 

kepada Kristus untuk keselamatan saudara, Allah akan hadir dan hidup di dalam diri saudara. 

 

Roh Kudus-Nya akan tinggal di dalam diri saudara.  Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 6, “Selamatkan 

dirimu.  Larilah dari dosa. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus.”  Bagaimana bisa saudara menikmati dosa 

ketika Roh Allah ada di dalam diri saudara?  Larilah dari dosa.  Saudara memiliki Roh Allah yang hidup 

yang tinggal di dalam diri saudara.  Menangislah atas semua yang merampas saudara dari sukacita yang 

ditemukan di dalam Roh Allah yang tinggal di dalam saudara, dan akhirnya, di bagian akhir, Dia akan 

melindungi kita selama-lamanya di dalam bentengnya. 

 

Saudara lihat di bagian akhir kitab Yoel, dan apa yang dikatakan Yoel 3:16, “TUHAN mengaum dari Sion, 

dari Yerusalem Ia memperdengarkan suara-Nya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi TUHAN adalah 

tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel.”  Bagi semua yang telah berlindung 

di dalam Kristus dengan Roh Kudus di dalam diri saudara, saudara dapat yakin akan hal ini.  Saudara tidak 

akan pernah digoyahkan dari benteng Allahmu, dan Dia akan menjaga saudara untuk semua kekekalan, 

dan akan datang hari dimana saudara akan bebas dari dosa dan mengalami kehadiran-Nya dalam semua 

kepenuhan-Nya.  Jadi menangis dan berdukacitalah dan merataplah dan bersedihlah atas dosa, dan 

akuilah dan bertobatlah dari dosa untuk menantikan saat itu.  

 

Maka apa yang saya ingin saudara lakukan, saya ingin mengajak saudara untuk mengambil selembar 

kertas kosong yang telah saudara terima ketika saudara masuk tadi.  Di kertas tersebut ada garis.  Dan 
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saya ingin saudara mulai secara individu.  Setelah beberapa saat nanti, dan inilah poin seluruhnya dari 

apa yang telah kita bahas tadi.  Ini bukan sekedar lampiran di bagian akhir, tetapi merupakan tujuan dari 

pembahasan kita.  Setelah beberapa saat nanti, di atas secarik kertas ini saya akan mengajak saudara 

untuk bertobat kepada Allah, tuliskan sebuah doa pengakuan dan kesedihan yang mendalam dan 

perubahan.  Pertobatan dengan mengakui bagian-bagian dosa yang spesifik di dalam kehidupan saudara. 

  

Saudara sendiri yang tahu situasi yang ada di dalam hati dan hidup saudara pada saat ini.  Dimana, 

apakah saudara tidak percaya dan tidak menyembah dan tidak mengasihi dan tidak taat kepada Allah, 

selidiki hati saudara.  Koyakkan hati saudara dan tuliskan, dan ketika saudara mengerjakannya, 

berdukalah atas dosa-dosa tersebut, dan nyatakan kerinduan saudara untuk berbalik dari dosa-dosa 

tersebut.  Dan sekarang, saya ingin mengundang saudara untuk melakukannya.  Beberapa dari saudara 

disini tidak pernah bertobat dari dosa-dosa saudara sebelumnya dan biarlah ini menjadi saat pertama 

dan menjadi saat yang paling penting ketika saudara, untuk pertama kalinya dalam hidup saudara melihat 

dan setuju dengan Allah terhadap dosa-dosa yang ada di dalam hati saudara, dan lihatlah Dia telah 

mengasihi saudara dengan mengirimkan Anak-Nya mati untuk menutupi dosa-dosa saudara sehingga 

saudara dapat diselamatkan dari dosa-dosa tersebut dan saudara dapat diperbaharui, diperdamaikan 

dengan Dia. 

 

Jadi, ketika saudara menuliskannya, percayalah untuk pertama kalinya di dalam hati saudara, Kristus 

telah menutupi dosa saudara dan membawa saudara kepada hubungan  dengan Allah.  Inilah yang 

dimaksud dengan keselamatan, dan umat Allah mengenal keselamatan ini untuk melihat dosa saudara.  

Semuanya ini bukan hanya ditujukan supaya sekedar merasa ngeri, tetapi supaya mengakui dan berduka 

atas dosa-dosanya.  

 


