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Kalau Saudara sudah menemukan tempat duduk Saudara, dan Saudara membawa Alkitab – Saya harap 

Saudara membawanya – saya mengajak Saudara membuka Alkitab bersama saya di Keluaran 20.  Teks 

pokok yang akan kita pelajari malam ini yang sebenarnya mulai di 1 Raja-Raja 17, tetapi saya ingin kita 

memberikan konteks sedikit di dalam cerita Alkitab yang menuju ke pokok masalah tersebut. 

 

Keluaran 20, sementara Saudara membukanya, saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya kepada 

Tuhan atas apa yang Dia lakukan dalam keluarga seiman ini pada dua tingkat tertentu.  Nomor satu, 

untuk para guru yang berbakat yang telah Dia percayakan dalam tubuh ini—para guru Injil yang berbakat.  

Sekarang saya berbicara disini tentang mereka yang diluar saya.  Sepertinya saya tidak 

mengatakan,”Bukankah Saudara bersyukur untuk guru yang sedemikian berbakat yang diberikan Allah?  
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Ini bukan yang saya katakan, tetapi duduk disini minggu lalu, dan mendengarkan Bart mengkhotbahkan 

Kitab Pengkhotbah, dan seminggu sebelumnya di dalam 1 Raja-raja 8, dan saya pikir budaya gereja kita 

sebagai satu kesatuan, memiliki ketergantungan yang tidak sehat kepada satu orang atau satu pribadi, 

dari pada mempunyai ketergantungan yang sehat kepada Firman Allah.  Dan saya ingin meyakinkan 

Saudara di hari-hari mendatang supaya kita mengalami perkembangan ketergantungan yang sehat 

kepada firman Allah. 

 

Maka Bart berkhotbah 2 minggu dalam bulan ini, dan kemudian pada bulan Juli dia kan berkhotbah dua 

minggu, satu minggu ketika saya ada disini, dan satu minggu ketika saya keluar kota bersama keluarga 

saya.  Tetapi saya ingin kita—di hari-hari mendatang—bisa bertumbuh dan mengalami perkembangan 

ketergantungan yang sehat kepada Firman Allah, dan dia mempunyai bakat yang baik untuk itu baik Bart 

maupun guru-guru yang lain.  Maka saya ingin bersyukur untuk semua itu. 

 

Kemudian kedua, saya bersyukur kepada Allah buat Saudara yang mengabarkan Firman Allah.  Minggu 

terakhir ini melihat seluruh komunitas ini, halaman, lingkungan tetangga mengisi halaman belakang 

dengan “Rock-the-Block” club Alkitab.  Orang-orang, keluarga, anak-anak, para tetangga bersama-sama, 

menyelami Firman Tuhan dan Alkitab, saling mengajar Firman Tuhan satu terhadap yang lain, saling 

menunjukkan Firman Tuhan satu terhadap yang lain.  Sepertinya sangat luar biasa mendengar cerita, dan 

jujur saja saya merasa ditantang.  Saya berpikir,”Bagaimana kita dapat melakukan lebih banyak dari ini?”  

Sepertinya ini merupakan pelayanan yang paling efektif yang kita lakukan, bukan hanya dalam komunitas 

di sekitar kita, tetapi untuk gereja.  Bukan untuk mengisolasi diri kita di dalam gedung ini, tetapi untuk 

membawa Injil keluar—komunitas pusat, yaitu menarik orang yang tinggal di sebelah kita.  Kita 

melakukan ini, cara ini—ada satu surat dimana Kimberly, pendeta anak-anak kami, meupakan salah satu 

pemimpin Backyard Bible Club di Riverside Park,  Pemimpin itu berkata,”Tim kami memutuskan, untuk 

melajutkan melakukan pelajaran Alkitab bersama anak-anak ini.  Tim kami semua mau datang bersama-

sama setiap Jumat malam dan mempelajari Alkitab, bermain bersama-anak-anak ini.  Kami akan  

melanjutkan hafalan ayat Alkitab, dan kami senang mengajari mereka 66 kitab dalam Alkitab.  Pertanyaan 

saya adalah: apakah itu oke?”  Seperti, yah, itu oke.  Jelas seperti semakin banyak pelayanan Injil yang 

dapat kita lakukan dalam konteks keluarga, tetangga, dan dalam konteks dimana kita bisa hidup lebih 

baik.  Kita tidak perlu melakukan ini hanya sekali-sekali, tetapi terus-menerus.  Dan inilah dimana saya 

ditantang, “Bagaimana kita dapat melakukan ini secara konsisten, sepanjang waktu, sepanjang tahun?” 
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Bagaimana kita dapat melakukan pelayanan yang benar-benar berpusat pada Injil sepanjang tahun?  

Tetapi bagaimanapun juga, untuk semua itu saya bersyukur, dan bersyukur untuk semua yang sedang 

dikerjakan Allah di gereja ini.  Empat tahun—Juni ini—empat tahun ditandai sejak saya datang kesini 

sebagai pendeta, dan bukti yang luar biasa dari kasih karunia Allah adalah kesabaran Saudara kepada 

saya sebagai pendeta.  Saya berterima kasih, dan saya hanya berterima kasih, Tuhan, untuk hak istimewa 

menjadi bagian dalam pelayanan gereja ini. 

 

Baiklah, Keluaran 20.  Kita memulai bagian cerita Alkitab yang baru malam ini.  Jika Saudara telah melacak 

selama sepanjang tahun ini ketika kita membaca seluruh Alkitab dalam waktu pribadi kita bersama 

Tuhan, di setiap hari Minggu, melihat seluruh cerita Alkitab.  Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai 

kronika atau cerita pembebasan.  Dan kita baru saja selesai sekitar sepuluh minggu di bagian tiga cerita 

tersebut, yang kita namakan “Raja-Raja yang Gagal Dalam Kerajaan Persatuan.”  Dan kita melihat tiga 

raja: Saul, Daud, dan Salomo.  Kita melihat kejatuhan mereka masing-masing dalam dosa, dan apa yang 

terjadi sesudah Salomo turun tahta, umat Tuhan terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan sebelah 

utara yaitu Israel dan kerajaan sebelah selatan yaitu Yehuda.  Dan di kedua kerajaan tersebut kita melihat 

naik turunnya umat Allah dalam dosa mereka., dan apa yang Allah lakukan adalah Dia membangkitkan di 

tengah-tengah mereka nabi-nabi untuk menyampaikan perkataan-Nya, menyampaikan perkataan-Nya 

kepada umat-Nya.  Itulah sebabnya kita memberi judul Bagian 4, yang kita mulai malam ini,”Nabi-Nabi 

Yang Setia Di Kerajaan Yang Terpecah.” 

+ 

Jadi apa yang akan kita lihat dalam dua bulan mendatang adalah semua nabi-nabi yang berbeda tersebut 

yang diutus oleh Allah.  Apa yang saya ingin kita lakukan malam ini adalah melihat Elia—kita akan 

membacanya sebentar dalam 1 Raja-Raja 17—sebagai contoh nabi-nabi yang akan datang. 

 

Sebelum kita sampai kesana, apa yang saya ingin kita lihat yaitu semacam pemahaman, adalah gambaran 

tentang nubuatan di dalam Perjanjian Lama.  Satu frase yang merupakan ringkasan tentang nubuatan di 

dalam Perjanjian Lama,”Nubuatan adalah komunikasi Ilahi melalui mediasi/perantaraan manusia.”  

Kuncinya adalah: Nubuatan—komunikasi Ilahi melalui mediasi manusia. 
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Pikirkan tentang cerita Alkitab bersama saya sebentar.  Bukalah Kejadian 1 dan 2, dan Adam dan Hawa, 

mereka sedang berjalan dengan Allah dalam persekutuan dengan Allah yang tidak tersembunyi dan tidak 

dihalangi.  Mereka menikmati akses kepada Allah—berjalan dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. 

 

Kemudian di dalam Kejadian 3, dosa masuk kedalam dunia,dan hubungan manusia dengan Allah 

terpengaruh secara drastis, dan manusia dipisahkan dari kehadiran Allah, manusia dipisahkan dari 

komunikasi secara langsung dengan Allah.  Segala sesuatu berubah. 

 

Sekarang kita telah melihat bagaimana Allah memanggil keluar seseorang di dalam Kejadian 12, untuk 

Diri-Nya sendiri, dan memanggil Abraham menjadi wakil-Nya sebelum orang tersebut, menjadi berkat 

bagi semua orang.  Faktanya, Abraham adalah orang pertama yang kita lihat ditunjuk sebagai seorang 

nabi di dalam Alkitab.  Kejadian 20:7 berbicara tentang Abraham  sebagai seorang nabi.  Tetapi 

gambarannya adalah: Allah berhubungan dengan umat-Nya, di dalam Perjanjian Lama, melalui orang-

orang tertentu.  Dan kita semacam menelusuri kitab Kejadian, sampai ke kitab Keluaran, dimana kita 

diperkenalkan dengan seorang nabi yang utama dalam Perjanjian Lama—Musa.  Dan Allah memanggil 

Musa dan berkata,”Aku akan berbicara dengan umat-Ku melalui kamu, Musa.  Dan juga berbicara dengan 

Firaun melalui kamu dan akan bekerjasama dengan Harun.” 

 

Ini terjadi di awal kitab Keluaran, tetapi dalam Keluaran 20, dan saya ingin kita melihat Keluaran 20:18.  

Situasinya adalah, Saudara mendapati umat Allah berada di Gunung Sinai, dimana Dia memberi mereka 

sepuluh perintah Allah.  Dan jika Saudara mengingat pemandangan tepat sebelum bagian ini yaitu 

Keluaran 19, luar biasa.  Saudara mendapatkan gunung bergerak, hampir seperti gempa bumi, dan asap 

keluar dari gunung tersebut.  Semua orang takut.  Lihatlah apa yang dikatakan dalam Keluaran 20:18,” 

Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung-menyabung, sangkakala berbunyi dan 

gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh.  Mereka berkata 

kepada Musa: "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan; tetapi janganlah Allah 

berbicara dengan kami, nanti kami mati."  Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu: "Janganlah takut, 

sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan 
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Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa."  Orang-orang itu berdiri jauh-jauh sementara Musa 

mendekati embun yang kelam dimana ada Allah. 

 

Jadi secara mendasar orang berkata, Saudara berbicara kepadanya.  Kita tidak ingin naik ke gunung, kita 

takut, demikian pula mereka seharusnya, dalam keberdosaan mereka di hadapan Allah yang kudus.  Ada 

pemisah antara Allah dan kekudusan-Nya dan manusia dengan keberdosaan-Nya—umat-Nya dalam 

keberdosaan mereka.  Jadi apa yang kita lihat adalah Allah membangkitkan Musa menjadi seorang 

mediator (inilah yang saya maksudkan dengan “mediasi manusia”)—seorang mediator antara Allah 

dengan umat-Nya.  Musa akan pergi kepada Allah atas nama umat-Nya, dan Musa akan pergi kepada 

umat-Nya atas nama Allah.  Inilah yang dilakukan seorang nabi. 

 

Saudara pikirkan tentang hal ini, disini di kaki gunung ini, Saudara mungkin mendapati 600.000 keluarga 

hadir disana.  Bagaimana Allah akan mengkomunikasikan kehendak-Nya kepada 600.000 keluarga?  

Apakah Dia mengadakan percakapan dengan setiap kepala keluarga?  Atau apakah Dia memberi setiap 

orang mimpi yang persis sama atau visi yang persis sama?  Tidak!  Apa yang Dia lakukan adalah, Dia akan 

berbicara kepada Musa, dan Musa akan meneruskan perkataan-Nya kepada umat-Nya. 

 

Jadi inilah contoh nubuat yang kita akan lihat di seluruh Alkitab.  Allah akan berbicara kepada umat-Nya 

melalui satu orang.  Inilah gambarannya: Allah berbicara kepada umat-Nya melalui satu orang.  

Komunikasi Ilahi melalui mediasi manusia. 

 

Jadi semua gambaran ini adalah yang kita akan lihat selama dua bulan mendatang, kebanyakan kitab 

yang tidak kita baca di Perjanjian Lama adalah kitab nabi-nabi, dan apa yang akan dilakukan para nabi 

adalah berbicara kepada umat Allah atas nama Allah.  Inilah gambarannya, contoh nubuat. 
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Sekarang dengan dasar ini, marilah kita buka 1 Raja-raja 17.  Saya ingin memperkenalkan Elia kepada 

Saudara, seorang nabi.  Saya ingin kita menggunakan kehidupannya untuk mengatur tahapan untuk 

semua nabi-nabi lain yang akan datang.  Inilah yang akan kita lakukan, saya ingin kita melihat 4 

karakteristik para nabi.  Dan sesudah kita melihat masing-masing karakteristik, saya ingin kita berhenti 

sejenak, dan saya ingin kita, sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, semacam meletakkan diri kita di 

tempat para nabi tersebut—letakkan diri kita di teks tersebut, dan seakan-akan merasakan apa yang 

mereka rasakan, dan melihat kebenaran ini dimana kita melihat kehidupan mereka nyata di dalam 

kehidupan kita.  Jadi sesudah kita mempelajari masing-masing karakteristik tersebut, kita berhenti 

sejenak dan kemudian kita membiarkan diri kita masuk kedalamnya. 

 

Inilah riwayat para nabi.  Marilah kita mulai.  Saya tahu saya akan meminta Saudara untuk membuka 1 

Raja-Raja 17.  Bukalah di bagian paling akhir dari 1 Raja-raja 16:29.  Saya hanya ingin Saudara melihat 

konteks yang membawa kita ke pengenalan kita kepada Elia.  Saya ingin kita melihat rangkaian yang 

menuju ke langkah-langkah Elia. 

 

1 Raja-raja 16:29.  “Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ketiga puluh delapan zaman 

Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah dua puluh dua tahun lamanya atas Israel di Samaria.”  

Sekarang Saudara melihat tepat disana gambaran: kerajaan utara dan kerajaan selatan.  Saudara 

mendapatkan Asa sebagai raja Yehuda, kerajaan selatan.  Ahab, anak Omri, raja Israel, yaitu kerajaan 

utara.  Dan yang menjadi fokus dalam hal ini adalah Ahab.  

 

“Ahab, anak Omri”—1 Raja-raja 16:30 mengatakan—“Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata 

TUHAN lebih dari pada semua orang yang mendahuluinya.  Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam 

dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi 

isterinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya.”  Dengan kata lain, 

Ahab telah berbuat jahat, tetapi kemudian dia pergi dan menikahi Izebel—pilihan yang buruk!  Dan Izebel 

hanya membawanya kepada dosa yang semakin dalam, khusunya menyembah Baal.  1 Raja-raja 16:32 

mengatakan,”Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria.” 
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Sedikit mengenai Baal.  Baal adalah dewa hujan bangsa Kanaan, dewa kesuburan.  Jika Saudara ingin 

hujan di tanah Saudara dan Saudara ingin tanah Saudara menghasilkan buah yang banyak, maka Saudara 

harus berdoa dan menyembah Baal.    Maka Ahab membawa umat Allah kepada penyembahan Baal. 

 

Hal ini menjadi semakin buruk.  1 Raja-raja 16:33 mengatakan,”Sesudah itu Ahab membuat patung 

Asyera,”  yang merupakan gambaran lain dari penyembahan berhala.  Dengarkan kalimat ini:”Dan Ahab 

melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, lebih dari 

semua raja-raja Israel yang mendahuluinya.”  Ini bukan komentar yang positif untuk kehidupan Ahab. 

 

Inilah situasinya, rangkaian yang menuju ke langkah-langkah Elia.  1 Raja-raja 17:1:” Lalu berkatalah Elia, 

orang Tisbe, dari Tisbe-Gilead, kepada Ahab: "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, 

sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." 

 

Sekarang pikirkan tentang hal ini bersama saya.  Elia datang ke keadaan seperti ini, di saat umat Allah 

sedang menyembah Baal, dewa hujan bangsa Kanaan.  Nama Elia secara harafiah berarti,”Tuhan adalah 

Allah” – contohnya Baal bukan Allah.  Dan Elia datang dan berkata kepada orang-orang yang sedang 

menyembah Baal supaya menurunkan hujan.  Elia mengatakan, saya akan menunjukkan kepadamu siapa 

Allah itu.  Selama beberapa tahun mendatang, tidak akan turun hujan, berapa banyakpun kamu berdoa 

dan menyembah Baal, tidak akan ada hujan yang turun sampai aku sebagai utusan Allah, memberikan 

perkataan Allah, mengatakan akan ada hujan.  Dan kamu akan melihat siapa Allah. 

 

Sekarang apa yang terjadi benar-benar menjadi sesuatu yang menarik.  Sesudah pesan pertama ini, 

dengarkan apa yang terjadi.  Dikatakan,”Firman Allah datang kepadanya”—“nya” disini adalah Elia:” 

Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai 

Yordan.  Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah Kuperintahkan untuk 

memberi makan engkau di sana."  Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman TUHAN; ia pergi dan diam 

di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.  Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak 

membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.  Tetapi sesudah beberapa waktu, 

sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu.” 
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Sekarang apa yang saya temukan sangat menariki, yaitu Elia datang ke keadaan seperti ini, dia 

memberikan pesan pertamanya, dan kemudian saya membayangkan Allah berkata kepadanya,”Oke, kita 

mendapat banyak kemajuan yang bisa dicapai.  Kita mendapati banyak dosa dan penyembahan disini, 

maka mari kita menyusun beberapa janji.  Kamu pergi berbicaralah kepada mereka tentang hal ini.  Kamu 

pergi berbicaralah kepada mereka tentang hal ini.  Juga, apa yang Allah lakukan adalah apa yang Dia 

katakan, Elia, Aku ingin kamu datang bersama dengan Aku.  Aku ingin kita pergi ke suatu tempat dimana 

tidak ada orang lain, dimana tidak ada hal yang lain; dimana temanmu hanyalah sepasang burung gagak 

yang akan memberimu makan pada pagi dan malam hari.  Dan kamu akan belajar untuk bergantung 

kepada-Ku, dan untuk percaya kepada-Ku, dan untuk diberi makan dan dipuaskan oleh Aku.” 

 

Karakteristik yang pertama dari nabi ini, mereka berjalan dalam kehadiran Allah.  Pada setiap  nabi-nabi 

yang hidup yang akan kita lihat, ada saat-saat dimana Allah menarik mereka ke samping, dimana hanya 

ada mereka dan Allah, dan persekutuan pribadi bersama.  Waktu sendiri bersama Allah.  Dan disini Allah 

sedang membentuk Elia dalam kesunyian, dan ini masuk akal, karena Elia sebagai seorang nabi, akan 

pergi kepada umat Allah menjadi wakil-Nya di hadapan mereka, dan segala sesuatu yang dia katakan dan 

segala sesuatu yang dia lakukan mengalir keluar dari hubungan pribadi yang intim dengan Allah. 

 

Inilah hubungannya: hal yang paling penting dalam kehidupan nabi adalah hubungan pribadi mereka 

dengan Allah.  Segala sesuatu mengalir keluar dari hubungan pribadi dengan Allah—segala sesuatu yang 

mereka lakukan, segala sesuatu yang mereka katakan.  Itulah sebabnya mengapa kita melihat frase, 

seperti dengan Musa, ketika dikatakan,”Allah akan berbicara dengan Musa muka dengan muka, seperti 

seseorang yang berbicara dengan temannya.”  Gambaran keintiman yang luar biasa, dan perlu bagi 

seorang nabi menjadi wakil dari perkataan Allah, dan kehadiran Allah bagi umat-Nya.  Dia harus berjalan 

bersama Allah, yang berarti saat yang terpenting dalam kehidupan nabi adalah saat dimana tidak ada 

seorangpun yang melihat; dimana mereka mengalami persekutuan yang intim dengan Allah, karena 

ketika mereka pergi keluar di hadapan orang-orang, seringkali, ketika mereka berada di hadapan orang-

orang , mereka pergi sendiri, karena pesan mereka bukan untuk membuat mereka menjadi orang yang 

paling populer di tempat itu. 
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Jadi mereka perlu belajar.  Dan bagian terakhir disini, dan karakteristik ini ada di dalam catatan Saudara: 

mereka perlu belajar menemukan kelebihan mereka dalam kesendirian mereka bersama-Nya.  Mereka 

berjalan dalam kehadiran Allah. 

 

Kedua, mereka memperkatakan perkataan Allah.  Ini mengalir dari perjalanan bersama dengan Allah, dan 

benar-benar merupakan fungsi dan tanggungjawab yang terpenting dari seorang nabi, untuk 

mengumumkan perkataan Allah.  Seorang nabi tidak akan menjadi seorang nabi jika mereka selalu diam.  

Mereka menjadi seorang nabi karena mereka berbicara—mereka menyatakan perkataan Tuhan.  Segala 

sesuatu dalam kehidupan nabi berkisar disekitar perkataan Tuhan, dimana perkataan Tuhan menyuruh 

mereka pergi, dan apa perkataan Tuhan yang diberitahukan kepada mereka untuk disampaikan. 

 

Saya ingin Saudara melihat hal ini dalam 1 Raja-raja 17, perkenalan tentang kehidupan Elia.  Garisbawahi 

atau lingkari setiap kali Saudara melihat perkataan Tuhan disebutkan, hanya di dalam piagam pembukaan 

dari kehidupan Elia.  Di bagian akhir 1 Raja-raja 17:1, dia berkata,”Sesungguhnya tidak akan ada embun 

atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Apa yang akan kita lihat adalah ketika seorang 

nabi akan berbicara atas nama Allah, perkataannya disamakan dengan perkataan Allah. 

 

Tetapi kemudian lihatlah 1 Raja-raja 17:2, dikatakan,” Kemudian datanglah firman TUHAN kepadanya.”  

Lingkari atau garisbawahi disini. 

 

Saudara baca 1 Raja-raja 17:5:” Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman TUHAN.”  Lingkari atau 

garisbawahi disini. 

  

Saudara lanjutkan ke 1 Raja-raja 17:8, dimana dikatakan,” Maka datanglah firman TUHAN kepada Elia: 

"Bersiaplah, pergi ke Sarfat.”  Dan apa yang kita lihat adalah firman Tuhan memimpin Elia pergi ke Sarfat.  

Sekaranlahg waktu yang diwajibkan untuk pergi, dia pergi ke tempat tersebut, dimana menurut 

perkataan Tuhan dia disediakan apa yang mereka perlukan oleh seorang janda dan anak laki-lakinya, 
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dimana dikatakan dalam 1 Raja-raja 17:16,”Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam 

buli-buli itu tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Elia.” 

 

Kemudian di bagian akhir dari pasal ini, anak laki-laki janda itu, dimana Elia tinggal bersama mereka, anak 

laki-lakinya meninggal.  Elia pergi kepadanya dan membangkitkan dia kembali dengan melalui firman 

Tuhan.  Dengarkan apa yang dikatakan janda itu sebagai responnya. 1 Raja-raja 17:24, ayat terakhir, 

wanita itu berkata kepada Elia,” Sekarang aku tahu, bahwa engkau abdi Allah dan firman TUHAN yang 

kauucapkan itu adalah benar." 

 

Kemudian Saudara terus ke pasal berikutnya, 1 Raja-raja 18:1, dan tebak apa?  “Dan sesudah beberapa 

lama, datanglah firman TUHAN kepada Elia dalam tahun yang ketiga: “Pergilah, perlihatkanlah dirimu 

kepada Ahab, sebab Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." 

 

Jadi gambarannya adalah nabi Elia dipimpin oleh firman Tuhan, dan kemudian ketika dia pergi di hadapan 

orang-orang, dia menyatakan perkataan Tuhan.  Frase konstan yang akan kita lihat keluar dari mulut nabi 

Elia selama dua bulan kemudian adalah, nabi Elia berkata,”Demikianlah dikatakan Tuhan,” atau,”Inilah 

yang dikatakan Tuhan.”  Kemudian dia berbicara, dia berbicara dengan otoritas dari Tuhan sendiri, atas 

nama Allah, mereka mengatakan perkataan Tuhan, yang berarti ucapan mereka bergantung kepada 

kuasa Tuhan. 

 

Disinilah hubungannya, ketika Saudara pergi keluar dengan membawa firman Tuhan, Saudara tidak 

bergantung kepada kuasa Saudara sendiri.  Ucapan Saudara bergantung kepada Allah dan firman-Nya.  

Ketika Saudara pergi untuk berbicara kepada raja, atau berbicara kepada orang-orang, dan semua yang 

Saudara dapatkan adalah firman Tuhan, Saudara bergantung kepada kuasa Tuhan di dalam firman-Nya, 

seperti yang kita lihat dalam 1 Raja-raja 18.  Dan saya hanya ingin membaca bagian kisah ini bagi Saudara, 

gambaran yang demikianlah yang merupakan kuasa firman Tuhan. 
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Mari mulai dengan 1 Raja-raja 18:17.  Elia akan bertemu Ahab sekarang, raja Israel.  Dengarkan apa yang 

terjadi.  1 Raja-raja 18:17:” Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya: "Engkaukah itu, yang 

mencelakakan Israel?"  Saya suka bagian ini!  Sepertinya Elia dikenal sebagai orang yang membuat 

masalah terhadap para penyembah berhala di Israel.  Seperti membuat masalah terhadap kuasa 

kegelapan di Israel.  Sepertinya kamu orang yang wajahnya ada di poster “Wanted/Dicari!” di neraka?  

Sepertinya kita yang menginginkan gereja ini diplester dimana-mana?  Seperti inikah orang yang telah 

menyulitkan kita? Ya!  Ada khotbah yang bagus disana, tetapi kita tidak mempunyai waktu untuk 

mendengarnya. 

 

1 Raja-raja 19: Jawab Elia kepadanya: "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan 

kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah TUHAN dan engkau ini telah 

mengikuti para Baal.  Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga nabi-nabi 

Baal yang empat ratus lima puluh orang itu dan nabi-nabi Asyera yang empat ratus itu, yang mendapat 

makan dari meja istana Izebel." 

 

Jika Saudara mengerjakan matematika, dia baru saja mengerahkan perang tanding satu melawan 850 

sebagai lawannya, sebagai tambahan semua bangsa Israel yang menonton. Maka Ahab mengirim semua 

bangsa Israel, dan mengumpulkan nabi-nabi di Gunung Karmel.  Dan Elia datang mendekat ke semua 

bangsa Israel, dan berkata,” "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau TUHAN 

itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah 

katapun.”—benar-benar sunyi.  Dan Elia berkata kepada bangsa Israel,” "Hanya aku seorang diri yang 

tinggal sebagai nabi TUHAN, padahal nabi-nabi Baal itu ada empat ratus lima puluh orang banyaknya. 

Namun, baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan; biarlah mereka memilih seekor lembu, 

memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Akupun 

akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api.  

Kemudian biarlah kamu memanggil nama allahmu dan akupun akan memanggil nama TUHAN.  Maka 

allah yang menjawab dengan api, dialah Allah!" Seluruh rakyat menyahut, katanya: "Baiklah demikian!"  

Dengan kata lain, permainan dimulai. 
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Inilah gambarannya.  Seekor lembu jantan ada diatas altar.  Seekor lembu jantan ada di atas altar.  Kita 

akan memanggil, meminta Tuhan kita membawa api turun dari surga, dan kita akan melihat siapa yang 

menjawab.  Maka siapa yang menjawab dengan api, Dialah Allah. 

Maka Elia menjawab nabi-nabi Baal,”Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini 

banyak. Sesudah itu panggillah nama allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api."  Mereka 

mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi 

sampai tengah hari, katanya: "Ya Baal, jawablah kami!" Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. 

Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu.  Pada waktu tengah 

hari Elia mulai mengejek mereka,” dimana dalam Perjanjian Lama berarti mulai masuk ke pembicaraan 

kudus yang tidak ada gunanya. 

 

Dia mengejek mereka, mengatakan,” Panggillah lebih keras, bukankah dia allah? Mungkin ia merenung, 

mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian; barangkali ia tidur, dan belum terjaga."—seperti inilah 

arti sebenarnya dari arti yang Saudara pikirkan.  Mungkin allahmu lagi ada di kamar kecil, saya tidak tahu.  

Ini ada di dalam Alkitab.  Ini ada di dalam Alkitab. 

 

“Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian; barangkali ia tidur, dan belum 

terjaga."  Ini baik.  Dan dengarkan ini,”Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya 

dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka.  

Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi 

tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian."  Ini adalah pelajaran dari 1 Raja-

raja 18.  Kuasa doa tidak berguna.  Kuasa doa tidak berguna.  Mereka berdoa seperti orang gila, tidak ada 

yang terjadi, karena masalahnya adalah kepada siapa Saudara berdoa.  Pikirkan hal ini. 

 

Sekarang setiap orang berdoa.  Orang Hindu berdoa.  Orang Muslim berdoa.  Penganut animisme di 

seluruh Afrika berdoa.  Kongres berdoa.  Taruhan, jika Saudara berdoa!  Jika sasaran kita hanya berdoa, 

maka kita akan seperti orang-orang itu.  Kepada siapa Saudara berdoa.  1 Raja-raja 18:30: ”Kata Elia 

kepada seluruh rakyat itu: "Datanglah dekat kepadaku!" Maka mendekatlah seluruh rakyat itu 

kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah TUHAN yang telah diruntuhkan itu.  Kemudian Elia mengambil 
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dua belas batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. —Kepada Yakub ini telah datang firman TUHAN: 

"Engkau akan bernama Israel." —Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama TUHAN dan 

membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih.  Ia menyusun kayu api, 

memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu.  Sesudah itu ia berkata: 

"Penuhilah empat buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu!" 

Kemudian katanya: "Buatlah begitu untuk kedua kalinya!" Dan mereka berbuat begitu untuk kedua 

kalinya. Kemudian katanya: "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya!" Dan mereka berbuat begitu untuk 

ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu; bahkan parit itupun penuh dengan air.”  Elia 

menyirami mezbah itu dengan air. 

 

Pada saat mempersembahkan korban bakaran, nabi Elia datang mendekat dan mengucapkan doa 

sederhana,”Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa 

Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mulah aku 

melakukan segala perkara ini.”  - tangkaplah maknanya—“Jawablah aku, ya TUHAN, jawablah aku, supaya 

bangsa ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya TUHAN, dan Engkaulah yang membuat hati mereka 

tobat kembali."  Lalu turunlah api TUHAN menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah 

itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.  Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah 

mereka serta berkata: "TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah!" 

 

Kuasa doa sia-sia, tetapi kuasa doa dari orang yang berhubungan dengan Allah yang Maha Tinggi tidak 

dapat dihentikan.  Saudara tidak dapat menghentikan umat Allah bersama dengan firman-Nya, 

menyatakan kemuliaan Allah.  Saudara tidak dapat menghentikannya. 

 

Inilah gambarannya.  Tidak hanya perkataannya yang bergantung kepada kuasa Allah, tetapi 

perkataannya tercurah bagi misi Allah.  Inilah gambarannya.  Apa yang disaksikan dan dikerjakan oleh Elia 

dan semua nabi-nabi adalah menyatakan ”Dia adalah Allah.  Tuhan adalah Allah.  Sembahlah Allah.”  Dan 

inilah sasarannya, sehingga orang akan tersungkur dan berkata,”Tuhan, Dialah Allah.”  Mereka 

memerlukan kemuliaan-Nya.  Dan nabi-nabi mau memberikan hidup mereka untuk membuat kemuliaan-

Nya dikenal; mau mempertaruhkan hidup mereka untuk membuat kemuliaannya dikenal. 
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Inilah hubungannya.  Orang-orang ini, mereka mengambil resiko sebesar ukuran Tuhan.  Satu melawan 

850, bukan taruhan Saudara yang terbaik.  Memberitakan Firman Tuhan, bukan pekerjaan yang mudah 

ketika setiap orang di sekitar kita berbalik dari Tuhan.  Tetapi nabi Elia mengambil resiko.  Nabi Elia 

mengambil resiko sebesar ukuran Tuhan, dan mengharapkan hasil sebesar ukuran Tuhan. 

 

Dengarkan apa yang terjadi kemudian.  1 Raja-raja 18:40.  Elia mengatakan kepada mereka” Tangkaplah 

nabi-nabi Baal itu, seorangpun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka 

ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana.”  Bukan hari yang baik buat nabi-nabi Baal itu. 

 

1 Raja-raja 18:41, dengarkan apa yang dilakukan Elia.  Dia pergi ke Ahab, dia berkata,”Pergilah, makanlah 

dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran."  Berhenti sebentar disini.  Belum ada 

indikasi akan ada hujan, kita masih kira-kira akan melihat hujan turun.  Tidak ada indikasi akan ada hujan, 

tetapi Elia pergi ke Ahab dan berkata,”Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran.” 

  

“Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia 

membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya.  Setelah itu ia berkata kepada 

bujangnya: "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata: "Tidak 

ada apa-apa." Kata Elia: "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai tujuh kali.  Pada ketujuh kalinya 

berkatalah bujang itu: "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia: "Pergilah, 

katakan kepada Ahab: Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." 

 

Apakah Saudara melihat gambaran ini?  Dia membungkuk ke tanah, berdoa.  Tidak ada tanda di langit 

akan turun hujan dimanapun, tetapi firman Tuhan berkata,”Hujan akan turun.”  Maka dia berseru, Tuhan, 

Engkau setia memenuhi perkataan-Mu.  Tunjukkan kemuliaan-MU.  Dan dia memanggil Tuhan secara 

terus-menerus, meminta dalam doa dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan menurunkan hujan. 
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Dan kemudian, saya suka bagian ini.  1 Raja-raja 18:45: ”Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam 

oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel.  Maka Ahab 

menaiki keretanya, dan tangan Tuhan bersama Elia.  Dia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului 

Ahab ke jalan menuju ke Yizreel.  Saudara tahu gambaran apa yang saya dapatkan di dalam pikiran saya?  

Seperti dalam film Forest Gump.  Ahab menaiki keretanya dan Elia berlari menyusul Ahab tepat di 

belakangnya, ini seperti Saudara melipat celana ke atas dan pergi dengan cepat!  Dan dia berlari dan 

dapat melewati Ahab dengan kuasa Tuhan bersama dengannya—Yes! 

Inilah yang terjadi.  Para nabi mengambil resiko sebesar ukuran Tuhan, dan mengharapkan hasil sebesar 

ukuran Tuhan, karena mereka percaya akan kuasa Tuhan, dan menyerahkan diri kepada misi Allah, dan 

memberitakan perkataan Tuhan dengan keberanian, tidak memperhitungkan harga yang harus mereka 

bayar.  Mereka memandang kemuliaan Tuhan.  Mereka memandang kemuliaan Tuhan. 

 

1 Raja-raja 19 sedemikian menarik.  Saya ingin Saudara-saudara bisa membacanya bersama saya.  1 Raja-

raja 19:1:” Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia 

membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada 

Elia: "Beginilah kiranya para allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika besok kira-kira 

pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu."  

Dengan kata lain, Izebel mengirim pesan yang mengatakan, aku akan membunuh kamu esok hari.  Dan 

Elia sangat takut, dan dia bangkit, menyelamatkan hidupnya, dan kembali ke Bersyeba, yang termasuk 

wilayah Yehuda, dan meninggalkan bujangnya disana.  Tetapi dia, seorang diri, masuk ke padang gurun 

sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya: 

"Cukuplah itu! Sekarang, ya TUHAN, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari pada nenek 

moyangku." 

 

Apa-apaan ini?  Elia yang baru saja mengalami kemenangan yang menakjubkan, menyaksikan kemuliaan 

Tuhan.  Saudara mungkin berpikir Elia memiliki keyakinan kepada Allah setinggi langit.  Dan semua itu 

musnah hanya gara-gara satu pesan dari Izebel, dan dia lari ketakutan menyelamatkan nyawanya.  Dia 

duduk dibawah pohon dan mengatakan, aku ingin mati saja. 
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Ketika saya membaca bagian ini, saya berpikir,”Bagaimana bisa terjadi?”  Tetapi jika saya jujur dengan 

Saudara—sungguh-sungguh jujur dengan Saudara.  Ketika saya melihat kehidupan saya sendiri, bahkan 

dalam pelayanan saya, kelihatannya seperti ini, beberapa kali ketika semuanya berada di ketinggian, baik 

dalam kehidupan maupun pelayanan, saya menemuklan diri saya mudah diserang oleh musuh dengan 

cara-cara yang benar-benar baru dan rapuh.  Seringkali ketika segalanya berjalan baik di dalam kehidupan 

kita, dan bahkan melihat Allah bergerak dengan cara-cara yang luar biasa, itulah saat dimana kita paling 

mudah diserang, di bagian yang paling kita senangi, itulah yang terjadi kemudian. 

 

1 Raja-raja 19:5 mengatakan, "Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba 

seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya: "Bangunlah, makanlah!"  Ketika ia melihat 

sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan 

minum, kemudian berbaring pula.  Tetapi malaikat TUHAN datang untuk kedua kalinya dan menyentuh 

dia serta berkata: “Bangunlah, makanlah! Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu."   

Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan empat puluh hari 

empat puluh malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.  Di sana masuklah ia ke 

dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman TUHAN datang kepadanya, demikian: "Apakah 

kerjamu di sini, hai Elia?"   

 

Saya suka bagian ini.  Disini Elia melarikan diri dari Allah.  Kita tidak melihat Firman Tuhan yang memberi 

petunjuk kemana dia harus pergi.  Dia melarikan diri karena merasa ketakutan, dengan perasaan ingin 

dikasihani.  Aku ingin mati saja.  Tetapi apa yang kita lihat adalah Tuhan masih bersama dia.  Para nabi 

mengalami kasih karunia Allah dengan cara yang tidak selayaknya mereka  terima. 

 

Sekarang saya ingin kita  memikirkan hal ini bersama dengan saya.  Saudara-saudaraku, bukankah 

Saudara senang bahwa Allah setia kepada umat-Nya, meskipun mereka tidak setia kepada-Nya?  

Bukankah Saudara senang bahwa Allah, bahkan ketika hamba-Nya melarikan diri dari-Nya, Allah lari 

mendahuluinya dan membungkuk untuk melayaninya, bahkan dalam pemberontakannya?  Inilah kasih 

karunia—kasih karunia yang tidak selayaknya diterima. 
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Lihatlah apa yang terjadi selanjutnya.  Dengarkan apa yang dikatakan Elia dalam 1 Raja-raja 19:10:” "Aku 

bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, 

meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku seorang 

dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku."  Dan dengarkan apa yang dikatakan 

Tuhan: "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan TUHAN!"  Maka TUHAN lalu! Angin besar dan 

kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului TUHAN. Tetapi 

tidak ada TUHAN dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada TUHAN 

dalam gempa itu.  Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada TUHAN dalam api itu. Dan 

sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa.  Segera sesudah Elia mendengarnya, ia 

menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi ke luar dan berdiri di pintu gua itu.” 

 

Pikirkan hal ini.  Bagaimana Allah menunjukkan kemuliaan-Nya.  Apa yang kita lihat dalam Keluaran 19 

dan 20, gambaran gunung yang bergetar seperti gempa bumi dan asap yang keluar.  Apa yang kita lihat 

dari kemuliaan Allah  dalam 1 Raja-raja 18, api turun dari surga, tetapi ketika Elia memerlukan 

penglihatan dari kemuliaan Allah, bukan di dalam gempa bumi atau pun dalam api, tetapi dalam angin 

sepoi-sepoi—suara yang biasa dari suara Allah.  Nabi-nabi mengalami kasih karunia Allah dengan cara 

yang tidak selayaknya, dan mereka melihat kemuliaan-Nya dengan cara yang tidak mereka duga, dalam 

cara yang biasa, yang tidak terduga, memandang kemuliaan-Nya.  Ketika dia mendengar suara Tuhan 

dalam angin sepoi-sepoi, dia menutupi mukanya dengan jubahnya. 

 

Maka mereka berjalan di dalam kehadiran Allah.  Mereka memberitakan perkataan Allah.  Dan mereka 

memandang kemuliaan Allah dengan cara yang tidak selayaknya mereka terima dan dengan cara yang 

tidak terduga.  Akhirnya, mereka percaya kepada janji Allah.  Sekarang ada banyak yang terbang.  Allah 

berkata kepada Elia dalam 1 Raja-raja 19: kamu tidak sendiri.  Aku mempunyai nabi-nabi yang lain.  Kamu 

tidak begitu diperlukan seperti yang kamu pikirkan.  Dia mulai membangkitkan nabi-nabi lain, termasuk 

Elisa, di bagian akhir 1 Raja-raja 19.  Kita melihat interaksi dengan Ahab; dan Ahab pergi, bagian akhir dari 

1 Raja-raja. 
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Kemudian Saudara akan sampai ke 2 Raja-raja 1, Elia menyuruh api turun dari langit memakan habis 

perwira-perwira Ahazia, semuanya hanya dalam satu hari kerja.  Dan Saudara akan mendapati 2 Raja-raja 

2:1, bagian dimana saya ingin Saudara membacanya.  Akhir dari hidup Elia di atas bumi.  Lihatlah 2 Raja-

raja 2:1: ”Menjelang saatnya TUHAN hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa 

sedang berjalan dari Gilgal.”  Sekarang berhentilah sebentar.  Tidak banyak orang yang pergi ke surga 

melalui angin badai, dan kita akan menemukannya kemudian, Elia tahu saatnya akan tiba.  Jika Saudara 

tahu akan diangkat ke surga melalui angin badai, maka di dalam diri Saudara seperti ada perasaan mau 

mengantisipasi pengangkatan tersebut. Dan apa yang terjadi adalah, dia membawa Elisa bersamanya, 

dan mereka pergi ke dua tempat yang berbeda (Betel dan Yeriko, yaitu tempat rombongan nabi-nabi 

yang lain), dan mereka menyeberangi Yordan.  Di dalam 2 Raja-raja 2:9, ketika mereka menyeberang, Elia 

berkata kepada Elisa,” Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat dari 

padamu."  Dia tahu dia akan diangkat.  Jawab Elisa: "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari 

rohmu."  Berkatalah Elia: "Yang kauminta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku 

terangkat dari padamu.”  Dia tahu saatnya sudah tiba,”Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, 

dan jika tidak, tidak akan terjadi."  Dan dengarkan 2 Raja-raja 2:11.  Hanya gambaran dari pemandangan 

dalam ayat ini:” Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi 

dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.  Ketika Elisa 

melihat itu, maka berteriaklah ia: "Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!" 

Kemudian tidak dilihatnya lagi.” 

 

Tempatkan diri Saudara seperti apa yang dialami oleh Elisa, atau Elia, salah satu dari mereka.  Untuk 

melihat, kereta berapi—kuda berapi, datang—antara Saudara dan teman baik Saudara.  Dan tiba-tiba 

saja dia diangkat dan dia tidak terlihat lagi.  Menakjubkan!  Dan bagi Elia adalah mengetahui saatnya 

sudah tiba dan menaiki kereta berapi dan kuda berapi menuju ke surga. 

 

Sekarang tidak terjadi seperti ini dengan setiap nabi-nabi, tetapi setiap nabi tahu kebenaran ini: secara 

utuh, mereka tahu bahwa dunia ini bukan rumah mereka, dan mereka hidup untuk dunia yang lain.  

Ibrani 11 berbicara tentang mereka, dimana mereka seperti orang asing di negeri asing.  Mereka adalah 

orang asing, yang mencari negeri yang lebih baik yang akan menjadi milik mereka.  Dunia ini, dikatakan, 

tidak berarti buat mereka.  Di bagian akhir Ibrani 11, dengarkan ini, dimana dikatakan: ”Dalam iman 

mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu,”  Ini 
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adalah gambaran dari semua nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, mereka memberikan hidup mereka, 

mengambil resiko dan semuanya.  Mereka menghadapi penganiayaan, dan bahaya, dan tidak satupuh 

dari mereka menerima apa yang dijanjikan—apa yang dinubuatkan.  Malahan, mereka hidup dengan 

memandang ke depan.  Faktanya, setiap orang dari mereka meninggal dengan memandang ke depan.  

Tidak memandang ke belakang, mereka itu hidup dan bahkan mati dengan terus memandang ke depan.  

Saudara bertanya memandang apa ke depan?  Saya senang Saudara bertanya. 

  

Mari kita buka Perjanjian Baru, 1 Petrus 1.  Jangan sungkan-sungkan melihat daftar isi jika Saudara 

memerlukannya.  Setelah kitab Ibrani, Yakobus, lalu 1 Petrus 1:10.  Inilah hubungannya, Saudara akan 

melihat semua nabi-nabi berikut ini: Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Zakaria, Obaja, Yunus, 

Mikha, dan seterusnya, sampai ke Maleakhi—semua nabi-nabi tersebut hidup dan mati dengan 

memandang ke depan.  Kepada apa? 

 

1 Petrus 1:10, Petrus disini berbicara kepada gereja tentang keselamatan yang telah dianugerahkan 

kepada mereka, tentang bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka.  Dan dengarkan apa yang 

dikatakannya, 1 Petrus 1:10: ”Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah 

bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu.  Dan mereka meneliti saat yang mana dan 

yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang 

sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang 

segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.  Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan 

melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan 

sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga, 

menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.” 

  

Oh, inilah perbandingannya.  Petrus berkata, nabi-nabi ini, mereka tidak melayani diri mereka sendiri, 

mereka melayani--dia mengatakan kepada orang-orang percaya dalam Perjanjian Baru ini, sebagai 

implikasinya adalah Saudara dan kita, melayani kita, menunjukkan kita kepada siapa?  Kristus!  Nabi-nabi 

ini mengatakan—bukan hanya mengatakan, tetapi cara mereka mengatakannya, menunjukkan Kristus 
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dan para malaikat kepada kita, hampir seperti mereka mengintai dari surga, rindu untuk melihat 

bagaimana cerita ini semuanya menunjuk kepada puncak nubuatan, yaitu Yesus Kristus. 

 

Mari kita baca Ibrani 1.  Dua kitab sebelum kitab Petrus, sebelum kitab Yakobus, Saudara akan 

mendapatkan Ibrani 1:1.  Puncak nubuatan—semua nabi-nabi tersebut menunjuk kepada satu nabi—

Yesus.  Sekarang saya ingin berhati-hati disini.  Sementara Saudara membuka kitab Ibrani 1:1, ketika saya 

berbicara tentang Yesus sebagai seorang nabi, ada cara-cara dimana Yesus dipandang sebagai seorang 

nabi tidak berdasarkan kebenaran Alkitab, bukan yang saya bicarakan disini.  Khususnya kebanyakan 

dalam agama Islam, orang-orang muslim memandang Yesus sebagai seorang nabi.  Dia adalah salah satu 

nabi dari sekian banyak nabi-nabi yang lain.  Ini bukan yang saya maksudkan.  Ini bukan yang dikatakan 

Alkitab ketika Yesus ditunjuk atau diberi sebutan nabi, karena Dia tidak termasuk dalam sekian banyak 

nabi-nabi.  Dia unik di antara banyak nabi-nabi lainnya.  Dia melebihi dan diatas semua nabi.  Tetapi Dia 

bersifat nabi dalam beberapa hal. 

 

Dengarkan Ibrani 1:1: “Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara 

kepada nenek moyang kita dengan perantaraan”—apa?  “Nabi-nabi.”  Mereka adalah juru bicara-Nya.  

“Tetapi pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan”—siapa?  “Anak-Nya, 

Yesus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah 

menjadikan alam semesta.  Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang 

segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.”  Yesus adalah puncak nubuatan.  Selama 

sepanjang tahun-tahun itu Allah berbicara melalui nabi-nabi, tetapi sekarang Dia berbicara melalui Yesus. 

 

Bagaimana Yesus menjadi puncak nubuatan?  Pikirkan hal ini.  Dalam terang semua karakteristik yang 

telah kita lihat ini, dan kemudian pikirkan tentang Yesus.  Dia adalah gambar wujud Allah.  Dia tidak 

hanya membawa gambar wujud Allah seperti yang dilakukan nabi-nabi itu. Dia tidak hanya membawa 

keintiman dengan Allah.  Yesus adalah Allah.  Dia mewakili Allah secara penuh dan sempurna bagi 

manusia. 
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Inilah yang dikatakan Ibrani 1:3,” Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.”  Ingatlah, 

mengapa kita melihat kepada gambaran nubuatan, komunikasi Ilahi melalui mediasi manusia.  Seorang 

mediator antara Allah dan manusia, dan Yesus datang di tempat kejadian, dan Dia adalah mediator yang 

sempurna.  Dalam 1 Timotius 2:5 dikatakan,”Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, 

yaitu manusia Kristus Yesus.”  Dia sepenuhnya manusia, dapat berhubungan secara penuh dengan 

manusia.  Dia sepenuhnya Allah, dapat berhubungan secara penuh dengan Allah. Dia adalah mediator 

yang sempurna.  Gambar wujud Allah di dalam daging. 

 

Sekarang kebenaran ini menjadi nyata di dalam ruangan ini dalam hati kita.  Pikirkan hal ini.  Di dalam 

Perjanjian Lama, Saudara mendapatkan pembagian ini—pemisahan antara Allah yang kudus dan manusia 

yang berdosa.  Dan hanya ada dua orang disini—Musa, Elia, nabi-nabi lain—yang akan pergi kepada Allah 

(dan meskipun ini adalah dalam pengertian yang berhati-hati), dan mendengar firman Tuhan, dan 

kemudian menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain.  Hanya sedikit orang yang terpilih yang 

mempunyai hak istimewa berhubungan erat dengan Allah, tetapi kemudian dalam Perjanjian Baru Yesus 

datang ke tempat kejadian, dan Dia menjadi mediator yang sempurna.  Dia mendamaikan manusia 

dengan Allah, melalui kematian-Nya di atas kayu salib, sehingga—mendapatkan ini—karena Yesus, 

semua manusia—setiap pria dan wanita di dalam ruangan ini, yang percaya kepada Yesus—didamaikan 

dengan Allah, dan sekarang mempunyai akses langsung berhubungan secara akrab dengan Allah.  Apa 

yang dialami oleh orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama hanya merindukannya.  Setiap kita dalam 

ruangan ini mempunyai hak istimewa mengalami persekutuan langsung dengan Allah melalui Kristus.  

Yang berarti, hal yang paling penting dalam hidup Saudara, adalah hubungan pribadi Saudara dengan 

Yesus.  Tidak ada yang lain yang lebih penting.  Pada saat ini, malam ini, hal yang paling penting dimana 

Saudara duduk disini sekarang adalah persekutuan pribadi Saudara dengan Yesus.  Ini adalah hal yang 

terpenting sekarang.  Persekutuan pribadi dengan Yesus menjadi hal yang terpenting ketika Saudara 

bangun tidur pada pagi hari.  Dan Minggu depan dari sekarang, dan bulan depan dari sekarang, dan tahun 

depan, dan 50 juta tahun dari sekarang, persekutuan pribadi dengan Tuhan masih tetap menjadi hal yang 

paling penting di dalam kehidupan Saudara.  

 

Tidak ada yang lebih penting, dimana secara pastoral saya ingin mengatakan kepada setiap saudara-

saudara disini, setiap orang percaya di dalam ruangan ini, jagalah hubungan pribadi Saudara dengan 
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Yesus dengan segala sesuatu yang telah Saudara dapatkan.  Kita tahu bahwa dunia ini dan semua 

usahanya, bahkan dalam lingkup gerejapun dengan semua usahanya, akan merampas hubungan pribadi 

kita dengan Allah—persekutuan dengan Allah melalui Kristus.  Jangan biarkan ini terjadi.  Saat yang paling 

penting dalam kehidupan Saudara adalah saat dimana tidak ada seorangpun yang melihat, dimana 

Saudara dan Allah dan Kristus sendirian bersekutu.  Persekutuan pribadi dengan Kristus ini menjadi 

sumber dari segala sesuatu yang mengalir keluar; dari mana hubungan Saudara; dan persahabatan 

Saudara, dan pernikahan Saudara, dan hubungan orangtua dan anak, keluarga Saudara—segala sesuatu 

mengalir dari persekutuan pribadi Saudara dengan Allah dan Kristus. 

 

Apa yang saya ingin katakan kepada Saudara adalah temukan kepuasan Saudara dalam persekutuan 

dengan Kristus.  Saat yang lebih baik—Dia lebih baik—bersama Dia adalah lebih baik daripada nonton TV, 

segala sesuatu yang bisa Saudara lihat di internet, atau ribuan aktifitas lainnya yang menyerbu kita dalam 

jadwal harian kita.  Dia lebih baik.  Dia lebih baik.  Dia adalah gambar wujud Allah.  Dia adalah Firman 

Allah.  Yesus datang, Dia tidak hanya berbicara untuk Allah, Dia berbicara sebagai Allah.  Dia adalah 

Firman (Yoh. 1:1), yang luar biasa besarnya.  Bukan hanya untuk siapa Kristus itu, tetapi sekali lagi apa 

artinya dalam hidup kita.  Oh, ada sedemikian banyak disini, kita tidak mempunyai waktu untuk 

menyelami semua Firman itu.  Pikirkan ini, jika Yesus adalah Firman Allah, dan Yesus tinggal di dalam diri 

Saudara, dan Dia menaruh Roh-Nya di dalam diri Saudara, apakah Saudara menyadari apa artinya ini? 

 

Kisah Rasul 1:8:” Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 

akan.” Menjadi apa?   Saksi.  Apa yang dilakukan seorang saksi?  Dan bukan hanya saksi, seperti mereka 

berbicara, mereka bercakap-cakap.  Saudara jangan meletakkan seorang saksi dan hanya duduk dan 

diam, tidak berkata apa-apa.  Tidak, seorang saksi harus berbicara, memberi kesaksian, dan mengatakan, 

ini yang saya lihat, dan ini yang saya dengar.  Dan inilah sekarang. 

 

Sekarang saya tidak mengatakan bahwa  kita disamakan dengan Yesaya dalam Perjanjian Lama, tetapi 

dalam pengertian yang nyata—dan kita melihat hal ini dalam Kisah Rasul 1, saya harap kita dapat 

membacanya dan menghabiskan waktu berikutnya dan saya dapat menunjukkan kepada Saudara 

beberapa hal yang benar-benar menyejukkan.  Kita mempunyai waktu, jadi dengarkan perkataan saya ini.  

Keindahannya adalah, ketika Roh Kudus turun ke dalam hati umat-Nya, dan Roh Kudus tinggal di dalam 
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kita, maka Saudara dan saya mempunyai otoritas untuk pergi kepada dunia dan menyampaikan Firman 

Tuhan, untuk menyaksikan apa yang telah kita lihat dan kita dengar.  Ini bukan berarti bahwa kita 

mendapatkan lintasan neon besar berwarna jingga dan meletakkan pertobatan, dan pergi ke Birmingham 

mengumumkan penghakiman dan malapetaka kepada setiap orang.  Ini bukan macam nubuat yang 

sedang kita bicarakan disini.  Tetapi ini adalah dimana Saudara dan saya pergi ke siapa saja atau pergi ke 

rumah di sekitar kita, atau rekan sekerja kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman dan keluarga kita.  

Saudara pergi kepada mereka, kepada siapa saja, dan berkata:”Ada Allah yang kudus, adil, dan penuh 

kasih karunia.  Dan Dia mengirim Anak-Nya, mati di atas kayu salib, untuk menghapus dosa-dosa 

manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada-Nya, akan didamaikan dengan Allah selama-

lamanya.  Saudara berbicara di tempat manapun di Birmingham, Saudara berbicara tentang otoritas Allah 

semesta alam.  Dan kuasa Allah hadir untuk membawa keselamatan bagi manusia.  Itu baik. 

 

Pergi dan berbicaralah!  Kita mempunyai kuasa untuk memberitakan Firman-Nya, dan Dia memberikan 

kita misi untuk melipatgandakan perkataan-Nya—menjadi saksi—dimana?  Kisah Rasul 1:8,”sampai ke 

ujung-ujung bumi.”  Yesus tinggal di dalam umat-Nya.  Ini luar biasa, juga dengan apa yang kita lakukan di 

dalam ruangan ini malam ini.  Sepertinya kita tidak hanya datang ke ruangan ini untuk mendengar nabi 

berbicara, dan kita datang kembali Minggu depan dan mendengarkan lagi nabi berbicara.   Bukan, tetapi 

kita menjadi seperti nabi dimana kita menyebar dari tempat ini malam ini, untuk berbicara, dengan Roh 

Allah dan Firman Allah di dalam hati kita, pergi ke seluruh Birmingham, pergi ke ujung-ujung bumi 

menyampaikan Firman Allah, melipatgandakan berita Injil.  Dan Saudara-saudaraku, mengambil resiko 

sebesar ukuran Allah itu bernilai—dengan pergi ke tempat-tempat yang keras, wilayah-wilayah yang 

keras di Birmingham, dan pergi ke tempat-tempat yang keras di seluruh dunia, dan mengambil resiko 

sebesar ukuran Allah untuk memberitakan Firman-Nya, mengharapkan hasil sebesar ukuran Allah bagi 

kemuliaan-Nya.  Dia adalah Firman Allah.  Dia menarik kita.  Yesus adalah kemuliaan Allah. 

 

Yohanes 1:14:”Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai 

Anak Tunggal Bapa.”  Oh, pikirkan tentang ini.  Dalam Kristus, bukankah ini benar, apa yang dikatakan Elia 

dapat dikatakan kepada kita.  Kita telah menerima kasih karunia yang tidak sepantasnya kita terima.  Dia 

telah melayani kita dengan memberi kita keselamatan yang tidak layak kita terima.  Kita tidak layak 



 

Página (Page)24 

 

menerima pemberian semacam itu.  Dan kemudian kasih karunia-Nya—Kristus--sekarang kita melihat 

kemuliaan yang tidak dapat dibayangkan. 

 

2 Korintus 4: ”Kita melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.”  Yesus adalah gambar 

Allah, Firman Allah, kemuliaan Allah, dan Dia adalah janji Allah, kepada-Nya mereka mengarahkan 

semuanya. 

 

Di bagian akhir Ibrani 11 dikatakan,”Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu.”  Allah 

telah merencanakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga hanya bersama-sama dengan kita, 

mereka semua menjadi sempurna. 

 

Oh, gambaran yang ada adalah mereka sedang mengarah kepada sesuatu—sebuah realita yang ada di 

dalam Kristus, dimana kita akan menikmati, dan mereka mengarah kepada, dan bersama-sama suatu hari 

kita akan menikmati kulminasi dari keselamatan yang telah kita peroleh, dan penyelesaian keselamatan 

kita bersama-sama dengan Kristus, itulah sebabnya mengapa kita harus mendengar nabi-nabi ini 

berbicara kepada kita malam ini dan mengingatkan kita:  Saudara-saudaraku, dunia ini bukan rumah kita.  

Birmingham bukan rumah kita.  Dan Amerika bukanlah negara kita.  Kita merindukan negara yang lebih 

baik—satu-satunya adalah surga.  Dan rumah kita ada disana.  Dan hati kita terpaut di sana. 

 

Pikirkan apa yang baru saja kita lihat.  Dalam 2 Raja-raja 2, kita melihat Elia dan Elisa berjalan, dan pada 

pemandangan yang menarik ini, kita mengatakan,”Baiklah, betapa sejuknya seandainya menjadi bagian 

dari pemandangan ini.”  Baiklah, saya tidak mengatakan akan ada kereta berapi, atau kuda berapi, tetapi 

periksalah hal ini. 

 

1 Tesalonika 4.  Cobalah ukurkan ayat ini pada diri Saudara.  Saudara harus berputar disana.  Hanya 

dengarkan saja.  Seperti menggambarkannya, tentang mereka yang meninggal: ”Karena jikalau kita 

percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah 

meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.  Ini kami katakan kepadamu 
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dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak 

akan mendahului mereka yang telah meninggal.  Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu 

penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan 

mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih 

tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 

Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.  Karena itu hiburkanlah seorang 

akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini.”  Ini menguatkan kita! 

  

Akan datang hari, mungkin malam ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, 

mungkin sebelum Saudara atau saya meninggal, atau sesudah Saudara dan saya meninggal, tidak jadi 

masalah.  Akan datang hari dimana terompet akan berbunyi dari surga, dan Tuhan akan kembali 

membebaskan umat-Nya secara penuh dan berakhir.  Membebaskan ciptaan—akhir dari cerita sudah 

tiba.  Maka hiduplah dengan memandang kedepan.  Dan meninggal dengan memandang ke depan, 

dengan antisipasi ke hari dimana kita akan bertemu dengan Dia di udara, dan bersama-sama mengalami 

kulminasi dari keselamatan kita.  

 


