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             GEREJA  

      RAHASIA  
MENGENAL FIRMAN-NYA, MENGENAL UMATNYA YANG DIANIAYA   

 

Bagi jutaan orang percaya di seluruh dunia, iman dalam Kristus 

 dan keyakinan dalam ajaran Alkitab tidak hanya dapat membuat  

seseorang berkecil hati tetapi sebenarnya juga berbahaya. 

 
 
 

MENGENAL UMATNYA YANG DIANIAYA,   
MENGENAL FIRMAN-NYA.  

 
 
 

Secara berkala, pertemuan ini diadakan agar kita terlibat  dalam 

penelaahan Alkitab yang intens selama enam jam saat kita 

mengidentifikasi diri dengan saudara-saudara kita yang dianiaya 

di seluruh dunia dan berdoa untuk mereka. 

 

Tujuan Gereja Rahasia adalah agar anda dapat menyampaikan 

apa yang anda pelajari dalam pertemuan tersebut kepada orang lain 

sehingga anda dapat menjadikan orang lain sebagai murid Kristus 

di semua bangsa untuk kemuliaan Allah. 

secretchurh.org 
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Apa itu Gereja Rahasia? 

 

Gereja Rahasia dimulai di Gereja Brook Hills berdasarkan waktu yang Dr. Platt telah 

habiskan bersama saudara-saudara dalam gereja-gereja rumah yang diadakan di bawah 

tanah di negara-negara Asia. Dalam konteks tersebut, mereka berkumpul bersama sambil 

mempertaruhkan hidup mereka selama 8-12 jam pada suatu waktu hanya untuk berdoa, 

menyembah, dan mempelajari Firman. Ini adalah sesuatu yang sederhana, murni, 

berbahaya, dan memuaskan -- semua dialami pada waktu yang sama.  

Mereka menyediakan hari Jumat malam di mana orang-orang dapat berkumpul mulai dari 

jam 18:00 sampai tengah malam untuk dua tujuan utama: beribadah melalui penelaahan 

Firman secara intensif, dan untuk mengidentifikasi diri dengan saudara-saudara kita yang 

sedang dianiaya di seluruh dunia dan untuk berdoa bagi mereka. Ini adalah waktu selama 

enam jam terus-menerus untuk doa dan pengajaran.  

Pada pertemuan pertama terdapat sekitar 1000 orang, dan setelah itu jumlahnya mulai 

bertambah. "Pemandangan favorit sebagai sebagai seorang pendeta adalah ketika melihat 

keluar di sebuah ruangan yang penuh sesak dengan orang-orang di tengah malam dengan 

memegang Alkitab yang terbuka hanya untuk merendam diri dalam Firman Tuhan.” 
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Di luar Dinding-Dinding ini 

 

Kami senang bahwa anda telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam Gereja Rahasia 
Tetapi bahkan jika tidak ada orang yang meperlihatkan dirinya, pertemuan ini tetap akan 
memiliki nilai yang penting. Sebenarnya penelaahan Alkitab ini memberi manfaat kepada 
jauh lebih banyak orang daripada jumlah yang hadir di sini.  

Inilah alasannya. Setiap kali kita berkumpul bersama untuk Gereja Rahasia ini kita 
merekam pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam setiap sesi. Hasil rekaman 
tersebut kemudian ditranskripsi dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk 
bahasa Spanyol, Mandarin, Hindi, Arab, dan lain-lain. Versi bahasa asing dari pengajaran 
dalam Gereja Rahasia tersedia secara online sebagai terjemahan yang lengkap. Namun itu 
hanyalah awal dari pelayanan ini. 

Sebagian besar pengikut Kristus di seluruh dunia belum memiliki akses ke seminari atau 
perguruan tinggi Alkitab. Bahkan, banyak pengikut Kristus di berbagai belahan dunia tidak 
memiliki pembinaan formal selama berjam-jam yang berisi pengajaran Alkitab mengenai 
berbagai masalah alkitabiah dan teologis. Kami kemudian dapat mendistribusikan sumber-
sumber ini ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa semua pengajaran dalam setiap sesi 
ini bersama-sama akan membentuk semacam seminari yang bersifat portable (bisa 
diadakan di mana saja), yang diisi dengan kursus-kursus berukuran kecil dalam pelatihan 
Alkitab yang dapat diakses oleh siapa pun.  

Pada setiap pertemuan Gereja Rahasia kita mengumpulkan persembahan. Semua hasilnya 
dipergunakan untuk mendukung orang-orang Kristen yang dianiaya di seluruh dunia 
melalui inisiatif pelayanan yang berkelanjutan dan dengan menyediakan bahan pengajaran 
Alkitab tentang Gereja Rahasia dalam berbagai bahasa. Bayangkan bahwa seorang 
pemimpin gereja rumah di negara-negara Asia atau Timur Tengah sekarang dapat 
mendengar selama berjam-jam pengajaran Alkitab pada saat ia mendengarkan Gereja 
Rahasia dalam bahasa mereka sendiri. Melalui bantuan anda, hal ini dapat menjadi 
kenyataan.  

Jika anda ingin memberikan sumbangan kepada Gereja Rahasia atau ingin memperoleh 
sumber-sumber pengajaran Gereja Rahasia dalam bahasa-bahasa lain, anda dapat 
mengunjungi website kami di Radical.net.  
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SALIB DAN PENDERITAAN 
Gereja Rahasia 

 
Berapa lama lagi, TUHAN, aku berteriak, tetapi tidak Kaudengar, aku berseru kepada-Mu: 

"Penindasan!" tetapi tidak Kautolong? Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, 
sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku; perbantahan 

dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul 
keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar; itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. 

Habakuk 1:2-4 
 

“Tidak diragukan bahwa fakta penderitaan merupakan satu-satunya tantangan 
yang terbesar terhadap iman Kristen, dan itulah yang terjadi dalam setiap 

generasi.” 
John Stott 

 
Dunia Di Sekitar Kita ... 

 
 Penderitaan merupakan satu realitas global. 

o Kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan kejahatan alam. 
 Penyakit 

 Hampir 50.000 orang telah terjangkit HIV pada minggu yang lalu; kurang-lebih 
40.000 orang yang lain telah meninggal karena AIDS dalam minggu yang sama.  

 Pada tahun depan, lebih dari 1.5 juta orang akan didiagnosa dengan kanker; 
lebih dari 500.000 orang akan mati karena kanker. Berdasarkan kecenderungan 
saat ini, hampir ___________ persen dari laki-laki dan perempuan yang lahir pada 
hari ini akan didiagnosa dengan kanker pada satu waktu dalam masa hidup 
mereka. 

 Bencana Alam 
 Ratusan ribu orang meninggal seketika dalam gempa bumi baru-baru ini di Haiti 

dan Cina, dalam topan di Myanmar, dan dalam tsunami di Asia Tenggara. 
 Lebih dari _________ juta orang baru-baru ini mengalami penderitaan akibat 

kelaparan dan kekurangan makanan di Tanjung Afrika; ratusan ribu orang 
berada pada ambang kelaparan. 

 Kematian 
 Kurang-lebih 25.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap harinya 

akibat kemiskinan. Itu berarti lebih dari 9 juta anak setiap tahun yang meninggal 
akibat kemiskinan. Hampir 40 persen dari anak-anak tersebut meninggal dalam 
bulan pertama kehidupan mereka. 

 Lebih dari ___________ orang meninggal setiap hari di dunia. Itu berarti lebih dari 
60 juta orang yang akan meninggal pada tahun ini. 

  
“Seratus orang meninggal pada setiap menit. Jika anda dapat mendengar mereka 

semua, anda akan mendengar begitu banyak teriakan sehingga anda akan menjadi 
gila. Hanya Allah yang dapat mendengar mereka semua dan tidak menjadi gila. 

Allah memaketkan kesadaran kita dalam ukuran-ukuran yang kecil agar kita tidak 
kewalahan. Bagaimana mungkin anda hidup dalam satu dunia seperti itu sebagai 

seorang pribadi yang baik dan bersukacita di dalam Tuhan?” 
John Piper 
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o Kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan kejahatan moral. 

 Perbudakan dan ____________. 
 Pemukulan dan pembunuhan. 
 Perampokan dan kerusuhan. 
 Penyiksaan dan perkosaan. 
 Diskriminasi dan ___________________. 
 Perang dan terorisme. 
 Kekerasan dan pembunuhan etnis. 
 Penderitaan merupakan satu pengalamam universal. 

o Semua orang mengalami penderitaan. 
o Semua _______________ melewati penderitaan. 

 Setan bertujuan menggunakan setiap penderitaan untuk menyabot kita. 
 Allah bertujuan menggunakan setiap penderitaan untuk menguduskan kita. 

 Penderitaan adalah satu perjuangan pribadi. 
o Kesakitan fisik. 
o Luka emosional. 
o Pertanyaan-pertanyaan intelektual ... 

 Mengapa kejahatan dan penderitaan ada? 
 Di mana Allah di tengah-tengah penderitaan? 
 Bagaimana saya dapat menderita dengan baik? 
 Kapan penderitaan saya akan berakhir? 
 Bagaimana Allah itu adalah baik tetapi membiarkan begitu banyak kejahatan di dalam 

dunia? 
 Bagaimana Allah itu adalah penuh anugerah tetapi menetapkan penderitaan seperti itu 

di dalam hidup saya? 
o Jawaban-jawaban yang tidak memadai ... 

 Pandangan Atheisme: Allah dan kejahatan ______________ada. 
 

“Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan alasan bagi begitu banyaknya 
penderitaan dalam satu dunia yang di dalamnya seorang Allah yang dianggap mahakuasa, 
mahahadir, dan sepenuhnya baik, memerintah... Karena itu, kesimpulan yang kita dapatkan 

ialah bahwa eksistensi Allah seperti itu tidak dapat dipercayai.” 
Andrew Weisberger 

 
“Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih seorang atheis, jika seseorang bertanya 

kepada saya, ‘Mengapa anda tidak percaya akan Allah?’ jawaban saya adalah kurang-lebih 
seperti ini: ‘Perhatikan alam semesta yang di dalamnya kita berada.’ … Sejarah pada 

umumnya merupakan satu catatan yang berisi kejahatan, perang, penyakit, dan teror. … 
Namun semua peradaban lenyap dan, bahkan walaupun semua peradaban tersebut tetap 
ada, menimpakan penderitaan-penderitaan tertentu. … Setiap ras yang tercipta di setiap 

bagian alam semesta akan hancur; mereka mengatakan kepada kita, bahwa alam semesta 
sedang menuju kepunahan. … Semua kisah akan lenyap: semua kehidupan pada akhirnya 
akan menjadi satu perubahan sementara dan tidak bermakna di atas wajah konyol dari 

materi yang tidak terbatas. Jika anda meminta kepada saya untuk percaya bahwa ini 
merupakan karya satu roh yang bermurah hati dan mahakuasa, saya menjawab bahwa 
semua bukti menunjuk ke arah yang berlawanan. Entah roh itu tidak ada di balik alam 

semesta, atau kalau tidak roh itu bersikap masa bodoh terhadap kebaikan dan kejahatan, 
atau kalau tidak ia adalah roh jahat.” 

C. S. Lewis, merujuk pada kehidupannya sebelum ia menjadi seorang Kristen 
 

 Pandangan Christian Science: Kejahatan adalah satu ilusi 
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 Pandangan New Age: kejahatan adalah akibat ketidakpedulian. 
 Pandangan Dualisme: Kebaikan dan kejahatan merupakan dua kekuatan, yang setara 

dalam kuasa dan saling berlawanan dalam tujuan. 
 Pandangan Fatalisme: Nasib buta menentukan kedalaman kejahatan di dalam 

kehidupan kita dan di dalam dunia. 
 Pandangan Process Theism: ______________ Allah senantiasa berkembang; Ia adalah 

terbatas dalam kemampuan-Nya untuk menahan kejahatan. 
 

“Adalah sulit bahkan bagi Allah untuk mencegah kekejaman dan kekacauan dari 
klaim mereka atas korban-korban yang tidak bersalah.” 

Rabbi Harold Kushner, When Bad Things Happen to Good People 
 

 Pandangan Open Theism: ____________ Allah senantiasa bertambah; karena Ia memiliki 
informasi yang terbatas, Ia sewaktu-waktu melakukan kekeliruan dalam penilaian atas 
sesuatu. 

 
“Keputusan-keputusan yang belum dibuat tidak ada di mana pun yang dapat 
diketahui bahkan oleh Allah. Keputusan-keputusan tersebut adalah bersifat 

potensial—masih harus direalisasikan namun belum aktual. Allah dapat 
memprediksi banyak hal yang kita akan pilih untuk melakukannya, tetapi bukan 
semuanya, karena beberapa darinya tetap tersembunyi dalam misteri kebebasan 
manusia. … Allah yang dinyatakan dalam Alkitab menunjukkan satu keterbukaan 

terhadap masa depan yang tidak dapat diakomodasikan oleh pandangan 
tradisional tentang kemahatahuan.” 

Clark Pinnock 
 

o Kerinduan yang intens … 
 Kita tidak menginginkan pikiran manusia. 
 Kita menginginkan _______________ dari Allah. 

 

Dunia Di Hadapan Kita ... 
 
 Alkitab secara jujur berbicara tentang penderitaan.   

Ya TUHAN, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam 
kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, TUHAN, sebab aku merana; sembuhkanlah aku, TUHAN, 

sebab tulang-tulangku gemetar, 
Mazmur 6:2-3 

 
Berapa lama lagi, TUHAN, Kaulupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kausembunyikan 

wajah-Mu terhadap aku? 
Mazmur 13:1 

 
Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-

domba sembelihan. Terjagalah! Mengapa Engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah! Janganlah membuang 
kami terus-menerus. 

Mazmur 44:23-24 
 
 Alkitab secara efektif berbicara tentang penderitaan.   

Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. 
Mazmur 119:92 
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Apa makna Kitab ini bagi saya selama tahun-tahun yang panjang dan melelahkan 

dalam tempat kurungan yang terpencil dan kemudian selama empat tahun 
terakhir di Dachau? Firman Allah semata-mata adalah segala sesuatu untuk 

saya—penghiburan dan kekuatan, tuntunan dan pengharapan, guru pada siang 
hari bagi saya dan pendamping pada malam hari bagi saya, makanan yang 
mencegah saya dari kelaparan dan air hidup yang menyegarkan jiwa saya.” 

Martin Niemoller, seorang pendeta German yang ditawan selama bertahun-tahun 
dalam kamp konsentrasi Nazi 

 
 Alkitab secara teologis berbicara tentang penderitaan. 

 
“Entah Allah ingin meniadakan kejahatan, dan Ia tidak mampu melakukannya; 

atau Ia mampu melakukannya, namun Ia tidak ingin melakukannya; atau Ia tidak 
dapat melakukannya dan Ia tidak ingin melakukannya. Jika Ia ingin 

melakukannya, namun tidak mampu melakukannya, Ia tidak berdaya. Jika Ia 
mampu melakukannya, dan tidak ingin melakukannya, Ia jahat. Tetapi, jika Allah 

mampu dan ingin meniadakan kejahatan, lalu mengapa kejahatan itu terus muncul 
di dunia?” 

Epikurus, filsuf abad keempat 
 

o Apakah Allah itu ada? 
o Seberapa _________Allah itu? 

 Apakah Ia mengasihi? 
 Apakah Ia jahat? 

o Seberapa _________ Allah itu? 
 Apakah Ia mahatahu? 
 Apakah Ia mahakuasa? 

 Alkitab secara misterius berbicara tentang penderitaan.   
Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi 

anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini." 
Ulangan 29:29 

 
“Karena seluruh doktrin Kristen berhubungan dengan Allah yang pada akhirnya berada di 
luar kemampuan  kita untuk memahami, tidak dapat dielakkan bahwa pasti ada beberapa 

unsur misteri, atau transendensi, yang tidak dapat diciutkan ke dalam pemahaman 
manusia. Namun demikian, dalam batas-batas ini usaha teologis harus dijalankan.” 

J. Rodman Williams 

 
Demikianlah hendaknya orang memandang kami: sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya 

dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah, bahwa mereka 
ternyata dapat dipercayai. 

1 Korintus 4:1-2 

 
o Kontradiksi: Satu kondisi yang di dalamnya setidak-tidaknya terdapat dua hal yang benar-

benar berlawanan satu dengan yang lain. 
o Paradoks: Satu korelasi yang tampaknya mengandung kontradiksi atau bahkan 

kemustahilan, namun ketika diteliti dengan seksama, hal tersebut ternyata benar. 
o Antinomi: Satu kombinasi dari dua pemikiran atau prinsip, yang masing-masing adalah 

benar dalam pengertianya tetapi yang tidak dapat diharmonisasikan. 
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o Misteri: Satu kebenaran yang diasumsikan yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia 
namun yang kita terima dengan iman. 
 

“Manusia dengan semua kecerdikannya adalah sama bodohnya, ketika ia dengan 
kemampuannya sendiri berusaha memahami misteri Allah, sebagaimana [seekor 

keledai] tidak mampu memahami harmoni musikal.” 
Yohanes Calvin 

 

Perjalanan Di Hadapan Kita ... 
 
 Kita ingin mendalami masalah penderitaan di seluruh Kitab Suci. 

o Mencakup 75 teks kunci. 
 Perjanjian Lama  

 Pentateukh (Kitab-Kitab Musa) 
 Kitab-Kitab Sejarah 
 Kitab Mazmur dan Kitab-Kitab Hikmat 
 Kitab Nabi-Nabi 

 Perjanjian Baru 
 Kitab-Kitab Injil 
 Kisah Para Rasul 
 Surat-Surat Paulus 
 Surat-Surat Umum 

o Menarik lima kesimpulan mendasar. 
 Kita ingin meninggikan Kristus di seluruh Kitab Suci. 

o _________ Kristus adalah pusat seluruh Kitab Suci (dan seluruh sejarah!).  
Lalu Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu 

tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi! Bukankah Mesias harus menderita 
semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang 
tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 

Lukas 24:25-27 
 

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. 
1 Petrus 1:10-11 

 
o Salib Kristus adalah kunci untuk memahami semua penderitaan.   

 
Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, 

bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan 
uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah 

dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu 
kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan 
oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar -- tetapi mungkin untuk 
orang yang baik ada orang yang berani mati --.Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada 

kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. 
Roma 5:3-8 
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Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 

menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun 
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju 

kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada 
kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang 

disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, 
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang 

berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 
Ibrani 12:1-3 

 
 Jika kita ingin menemukan misteri penderitaan, kita harus memandang kecemerlangan 

salib. 
 Segala sesuatu dalam seluruh sejarah, termasuk penderitaan … 

 Direncanakan untuk ___________________.   
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita 
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, 

yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam 
segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai 

dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di 
dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai 

Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. 
Efesus 1:3-10 

 
 Pada akhirnya menunjuk ke Jumat Agung. 

o Segala sesuatu sebelum salib menunjuk ke depan ke salib. 
o Segala sesuatu setelah salib menunjuk ke belakang ke salib. 
o Segala sesuatu yang bertahan sampai akhir dibeli di salib. 
o Segala sesuatu yang bermakna bergantung pada salib. 

 Kita ingin menguji hati kita. 
o Apakah saya sudah _________________?  

suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga 
Kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena Kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah 

untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan 
kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam 
sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di 
dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau 
mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman 
kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya, 

2 Tesalonika 1:5-9 
 

Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian; suara-Nya bagaikan desau 
air bah. Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah 

pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku 
melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia 

meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: "Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan 
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Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan 
Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, 
baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang 

telah kaulihat pada tangan kanan-Ku dan ketujuh kaki dian emas itu: ketujuh bintang itu ialah 
malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." 

 Wahyu 20:11-15 
 

“Seorang Kristen nominal sering menemukan dalam penderitaan bahwa imannya 
bertumpu pada gerejanya, denominasi, atau tradisi keluarga, tetapi  bukan pada Kristus. 

Pada saat ia menghadapi kejahatan dan penderitaan, ia mungkin akan kehilangan 
imannya. Tetapi hal itu sebenarnya merupakan satu hal yang baik. Saya bersimpati dengan 

orang-orang yang kehilangan imannya, namun iman apa pun yang hilang pada saat 
penderitaan bukanlah iman yang layak dipelihara.” 

Randy Alcorn 

 
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi-Nya dalam hati dan pikiran seperti 

yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani 
Kristus oleh kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di 

hadapan-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan 
jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di 

seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. 
Kolose 1:21-23 

 
Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada 

akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 
 Ibrani 3:14 

 
o Apakah saya siap untuk _____________________?   

Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh 
kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. 

Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam 
segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal 

dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal 
kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal 

kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
Filipi 4:10-13 

 
“Kita tidak memberi perhatian yang seharusnya pada masalah kejahatan dan penderitaan 
sampai kita sendiri diperhadapkan dengan tragedi. Jika pada saat itu kepercayaan kita—
bukan dipikirkan dengan matang tetapi yang berakar dalam—secara umum tidak sejalan 

dengan Allah yang telah menyatakan diri-Nya di dalam Alkitab dan yang puncaknya 
dinyatakan di dalam Yesus, maka kepedihan dari tragedi pribadi dapat menjadi berlipat 

ganda pada saat kita mulai mempertanyakan landasan iman kita itu sendiri.” 
D. A. Carson 

 
“Wawasan dunia yang rapuh menciptakan orang-orang Kristen yang rapuh. Dan 

orang-orang Kristen yang rapuh tidak akan bertahan menghadapi hari-hari di 
depan.” 

John Piper 
 

o Apakah saya siap untuk ______________?   
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Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 

Filipi 1:21 
 

“Apa pun yang gereja lakukan, gereja harus mempersiapkan anggota-anggotanya untuk 
menghadapi kematian dan untuk bertemu dengan Allah.” 

D. A. Carson 
 
 Kita ingin melengkapi satu sama lain.   

 
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah 
mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan 
menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke 

dalam Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. 
Kisah Para Rasul 14:21-22 

 
o Untuk berdiri teguh di dalam Firman.   

 
Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya, apabila aku datang aku melihat, 
dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati 
sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh 

lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, 
dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada 

Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang 
dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. 

Filipi 1:27-30 
 

“Sebagaimana api yang kecil dipadamkan oleh badai sedangkan api yang besar 
diperluas oleh badai, demikian juga iman yang lemah diperlemah oleh keadaan 

yang sulit dan malapetaka sedangkan iman yang kuat diperkuat oleh situasi-situasi 
tersebut.” 

Viktor Frankl, seorang yang selamat dari kamp konsentrasi Auschwitz 
 

o Untuk menyebarkan injil di dunia.   
 

Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan 
terjadi atas diriku di situselain dari pada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, 

bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, 
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan 

Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 
Kisah Para Rasul 20:22-24 

 
“Di mana laki-laki dan perempuan dari generasi ini yang tidak akan 

menyayangkan nyawa mereka, dan akan setia sampai akhir, yang akan kehilangan 
nyawa mereka demi Kristus, melepaskan nyawa mereka karena kasih kepada-Nya? 

Di mana mereka yang akan hidup dalam bahaya, dan yang berani dalam 
pelayanan ini?” 

Howard Guinness 
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 Kita ingin merangkul penderitaan dalam kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, dan gereja-
gereja kita. 
o Bukan karena penderitaan itu miudah. 
o Tetapi karena penderitaan itu __________ dialami. 

 Untuk mengalami kecukupan Kristus dalam kelemahan kita.  
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku 

diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku 
jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan 
Iblis itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 

sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku 
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan 

rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan 
kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 

2 Korintus 12:7-10 
 

 Untuk ____________________ dalam penderitaan Kristus di bumi.  
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 

penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, supaya aku akhirnya 
beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 

Filipi 3:10-11 
 

Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam 
dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat. 

Kolose 1:24 
 

 Untuk __________________________ supremasi Kristus ke seluruh bangsa.   
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci 

semua bangsa oleh karena nama-Ku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling 
menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 

Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan 
diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba 

kesudahannya. 
Matius 24:9-14 

 
“Percaya  bahwa penundaan yang lebih lanjut akan mengandung dosa, beberapa orang 

milik Allah yang tidak berarti dan yang bukan apa-apa secara khusus, namun yang 
mengandalkan Allah kami yang mahakuasa, telah memutuskan berdasarkan pernyataan-
pernyataan yang sederhana dan pasti, sesuai dengan Kitab Allah, untuk melakukan satu 
upaya yang pasti untuk memungkinkan penginjilan dunia menjadi satu kenyataan yang 
tergenapi. … Terlalu lama kita telah saling menunggu untuk mengambil langkah! Waltu 

menunggu telah berlalu! Saat yang Allah tentukan telah tiba!  
Dalam nama Allah yang kudus marilah kita bangkit dan membangun! Kita tidak akan 

membangun di atas pasir, melainkan di atas ucapan-ucapan Yesus yang dasarnya teguh, 
dan pintu-pintu dan antek-antek neraka tidak dapat bertahan melawan kita. Haruskah 

orang-orang seperti kita menjadi takut? Di hadapan seluruh dunia, ya, di hadapan dunia 
Kristen yang tidur, suam-suam, tidak beriman, tidak berdaya, kita akan berani 

mengandalkan Allah kita, kita akan mengerahkan semua yang kita miliki bagi Dia, kita 
akan hidup dan kita akan mati bagi Dia, dan kita akan melakukannya dengan sukacita-Nya 

yang tidak terkatakan yang dinyanyikan dengan nyaring dari hati kita.  
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Kita akan lebih memilih untuk seribu kali lebih cepat untuk mati dengan mengandalkan 
hanya pada Allah kita daripada terus hidup dengan mengandalkan manusia. Dan bilamana 
kita tiba pada posisi ini maka pertempuran telah dimenangkan, dan akhir perjuangan yang 

mulia ini sudah terlihat. Kita akan memiliki kekudusan Allah yang nyata, bukan ucapan-
ucapan yang tidak meyakinkan dan kata-kata yang  manis dan pikiran-pikiran yang 

menarik; kita akan memiliki satu Kekudusan yang sebenarnya, yang mengandung iman 
yang berani dalam pekerjaan bagi Yesus Kristus.” 

C. T. Studd 

 
 Untuk mengalami __________________Kristus untuk seluruh kekekalan.   

Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia 
batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi 
kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami. Sebab kami 
tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, 

sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 
2 Korintus 4:16-18 

 
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang 

akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah 
dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, 

tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri 
juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak 
Allah. Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa 

sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga 
mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab 

kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi; sebab 
bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak 

kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab 
kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan 

keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, 
yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa 

Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu 
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, 

mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-
Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka 

itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang 
dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya.  Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya 
itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, 
tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu 
kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang 
membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih 

lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita? 
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau 
kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis: "Oleh karena Engkau kami ada 

dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Tetapi dalam 
semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku 

yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang 
ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun 
sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan 

kita. 
Roma 8:18-39  
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TUJUH PULUH LIMA TEKS 
Teologi Alkitabiah Tentang Kejahatan dan Penderitaan 

 
 

Pentateukh 
 
 
1.  Kejadian 1-11: Landasan-Landasan Esensial.   
 

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya 
dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. 

Kejadian 1:27 
 
Natur Allah ... 
 

 Ia adalah _____________ yang tertinggi.   
 

Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 
Kejadian 1:1 

 
 Ia adalah Raja yang berdaulat.   

 
Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di 

seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu. 
Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, 

yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah 
demikian. 

Kejadian 1:29-30 
 

 Ia adalah Hakim yang adil.  
 

Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh 
kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, 

janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." 
Kejadian 2:16-17 

 
 Ia adalah _____________ yang penuh rahmat.   

 
Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu 

mengenakannya kepada mereka. 
Kejadian 3:21 

 
Natur Ciptaan ... 
 

 Diciptakan oleh Firman Allah.  
 

Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. 
Kejadian 1:3 
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Berfirmanlah Allah: "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." 
Kejadian 1:6 

 
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, 

sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. 
Kejadian 1:9 

 
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang 

berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-
tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian 

Kejadian 1:11 
Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari 

malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap 
dan hari-hari dan tahun-tahun. 

Kejadian  1:14 
 
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung 

beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." 
Kejadian 1:20 

 
Berfirmanlah Allah: "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan 

binatang melata dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. 
Kejadian 1:24 

 
Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya 

mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh 
bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." 

Kejadian 1:26 
 

 Ditopang oleh kuasa Allah. 
 

Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, 
karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, 

yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, 
maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 

Kolose 1:15-17 
 

 Bukti ________________ Allah.   
 

Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala 
jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 

Kejadian 1:12 
 

dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat 
bahwa semuanya itu baik. 

Kejadian 1:18 
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Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang 
bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa 

semuanya itu baik. 
Kejadian 1:21 

 
Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata 

di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 
Kejadian 1:25 

 
Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah 

pagi, itulah hari keenam. 
Kejadian 1:31 

 
Natur Manusia ... 
 Diciptakan dalam _________ Allah ...   

 
Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya 

mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh 
bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 

Kejadian 1:26 
o Kita adalah refleksi Allah yang unik. 
o Kita sepenuhnya bergantung pada Allah. 
o Kita pada akhirnya bertanggung jawab kepada Allah. 

 
 Diciptakan untuk _____________ Allah ...   

 
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah 

banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung 
di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 

Kejadian 1:28 
 

o Untuk nenikmati satu relasi dengan Allah. 
o Untuk memerintah atas seluruh ciptaan. 
o Untuk melipatgandakan kemuliaan Allah ke ujung-ujung bumi. 

 
 
Natur Setan ...   
 

Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan 
takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di 

sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Yang 
Mahatinggi! Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam 

di liang kubur. 
Yesaya 14:13-15 

 
Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya, dan menelan sungai yang 

disemburkan naga itu dari mulutnya. 
Wahyu 12:9 
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 Kebenaran-kebenaran yang signifikan ... 
o Allah adalah Pencipta; Setan adalah ciptaan. 
o Allah berdaulat; Setan dalam subordinasi. 
o Ini bukanlah dualisme; ini adalah ___________________! 

 Ciri-ciri yang signifikan ... 
o Setan dapat berbicara, dan ia adalah _____________________.   

 
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. 

Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini 
jangan kamu makan buahnya, bukan?" 

Kejadian 3:1 
 

o Setan adalah seorang _______________ yang jahat dan seorang pembunuh yang jahat.  
 

Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah 
mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi 

seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." 
Kejadian 3:4-5 

 
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah 
pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada 

kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta 
dan bapa segala dusta. 

Yohanes 8:44 
 
Natur Dosa  ... 
 

Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga 
maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat 

dosa. 
Roma 5:12 

 Inti dosa ... 
o Menolak Firman Allah. 
o Menolak _____________ Allah. 
o Menyangkal karakter Allah. 

 Konflik yang dibawa oleh dosa ... 
o Konflik antara manusia dengan _______________. 

 Rasa bersalah.   
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku 

masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? 
Kejadian 3:7 

 Rasa malu.   
Seperti ada tertulis: "Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain." 

Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar 
hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. 

Kejadian 2:24-25 
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Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada 
waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-

pohonan dalam taman. 
Kejadian 3:8 

 
 Rasa takut.   

Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di manakah engkau?" Ia 
menjawab: "Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena 

aku telanjang; sebab itu aku bersembunyi. 
Kejadian 3:9-10 

 
o Konflik antara laki-laki dengan ___________________.   

 
Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat 

banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada 
suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." 

Kejadian 3:16 
 

o Konflik antara manusia dengan ______________.   
 

Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan 
memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka 
terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah 

seumur hidupmu: semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-
tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; dengan berpeluh engkau akan mencari 

makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab 
engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." 

Kejadian 3:17-19 
 

 Konsekuensi dosa ...  
o Kematian ________________ yang segera.   

 
Berfirmanlah TUHAN Allah: "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita, 
tahu tentang yang baik dan yang jahat; maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya 

dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk 
selama-lamanya." Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah 

dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-
Nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk 

menjaga jalan ke pohon kehidupan. 
Kejadian 3:22-24 

 
 Pembunuhan.   

 
Kata Kain kepada Habel, adiknya: "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-

tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. 
Kejadian 4:8 

 
 Hati yang jahat.   

 



20 
 

Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku 
takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat 

dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah 
Kulakukan. 

Kejadian 8:21 
 

 Pikiran yang rusak.   
 

Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan 
hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, 

Kejadian 6:5 
 

 Kekerasan.   
 

Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, 
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan mereka 

bersama-sama dengan bumi. 
Kejadian 6:13 

 
 Perserakan.   

 
Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan 

kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situlah 
dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh 

bumi. 
Kejadian 11:8-9 

 
 Kutukan.   

 
Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari 

rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi 
bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan 

menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-
orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." 

Kejadian 12:1-3 
 

o Pada akhirnya kematian ______________.   
 

Jadi Adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu ia mati. 
Kejadian 5:5 

 
Berfirmanlah TUHAN: "Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena 

manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja." 
Kejadian 6:3 

 
Kebutuhan akan Penebusan ... 
 Kejadian 1–11 memberikan kepada kita pandangan sekilas tentang anugerah ... 

o Janji tentang ______________.   
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Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah 
engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau 

akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan 
permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; 

keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 
Kejadian 3:14-15 

 
 Setan akan diinjak-injak. 
 Kristus akan menang. 

o Kehadiran satu ________________.   
 

Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala 
yang hidup dan bernyawa di kolong langit; segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan 
engkau Aku akan mengadakan perjanjian-Ku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu: engkau 

bersama-sama dengan anak-anakmu dan isterimu dan isteri anak-anakmu. 
Kejadian 6:17-18 

 
 Kejadian 1–11 meninggalkan kita dengan berpegang pada ______________- ... 

 
o Bahwa Setan akan dikalahkan. 
o Bahwa dosa akan dihancurkan. 
o Bahwa ciptaan Allah akan dipulihkan. 
o Bahwa umat Allah akan diselamatkan. 
o Bahwa nama Allah akan dipuji. 

 
 Kejadian 1–11 menunjuk kepada sentralitas Kristus ... 

o Alkitab adalah satu kisah penebusan yang merentang dari penciptaan ke penciptaan 
kembali. 

o Penebusan hanya mungkin melalui seorang _______________. 
 
2.  Kejadian 37–50: Kepedihan dan Providensi.   
 

Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir 
pada masa tuanya; dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh 
saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah 

mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah 
Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya; sebab itulah mereka lebih benci 

lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka: "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini: 
Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak 

berdiri; kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah 
kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya: "Apakah engkau ingin menjadi 
raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya 

karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang 
diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya: "Aku bermimpi pula: Tampak matahari, bulan 

dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan 
saudara-saudaranya, maka ia ditegor oleh ayahnya: "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan 

ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah 
saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. 

Kejadian 37:3-11 
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Potret Yusuf ... 
 Anak favorit. 
 Saudara yang direndahkan . 
 Hamba di negeri asing.   

 
Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada 

mereka suatu kafilah orang Ismael datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, 
balsam dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata 

Yehuda kepada saudara-saudaranya itu: "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan 
menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismael ini, tetapi janganlah kita apa-

apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan 
perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam 

sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismael itu dengan harga dua puluh syikal perak. Lalu Yusuf 
dibawa mereka ke Mesir. 

Kejadian 37:25-28 
 

 Hamba yang suci.   
Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi 
mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok 
parasnya. Selang beberapa waktu isteri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya: 

"Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada isteri tuannya itu: "Dengan 
bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan 

segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dari padaku, 
dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari pada engkau, sebab engkau isterinya. 

Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" 
Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya 

itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam 
rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. 
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata: "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf 

meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari ke luar. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa 
Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari ke luar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, 

lalu katanya kepada mereka: "Lihat, dibawanya ke mari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat 
mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak 

dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, 
ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari ke luar. 

Kejadian 39:6-15 
 Tawanan yang difitnah.   

Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan isterinya kepadanya: begini begitulah 
aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh 

tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah 
Yusuf dipenjarakan di sana. 

Kejadian 39:19-20 
 ________________ atas seluruh negeri.   

Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari 
Yusuf; dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian dari pada kain halus dan digantungkannya kalung 

emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan 
berserulah orang di hadapan Yusuf: "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa 

atas seluruh tanah Mesir. 
Kejadian 41:42-43 



23 
 

 Saudara yang membawa pemulihan.  
Setelah Yakub mendapat kabar, bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya: 

"Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya: "Telah kudengar, bahwa ada gandum 
di Mesir; pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan 

mati." Lalu pergilah sepuluh orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. 
Kejadian 42:1-3 

 
Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya: "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan 

aku; maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun 
engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia; engkau boleh menuntut dia dari padaku; 

jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang 
berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah 

kami sekarang sudah dua kali pulang." 
Kejadian 43:8-10 

 
Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, 

sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka: "Perbuatan apakah 
yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu, bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat 
menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda: "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, 

apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah 
memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami 

maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya: "Jauhlah dari padaku untuk 
berbuat demikian! Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku, tetapi kamu 

ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." 
Kejadian 44:14-17  

 
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu: "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. 

Katanya lagi: "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah 
bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk 

memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada 
kelaparan dalam negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. 

Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi 
ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar dari padamu tertolong. Jadi bukanlah 
kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah; Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa 

bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah 
kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya: Beginilah kata Yusuf, anakmu: Allah telah 

menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir; datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-
tunggu. 

Kejadian 45:4-9 
 _____________ yang disatukan kembali dengan keluarganya.   

Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen 
menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang 
keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, 

dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf: 
"Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih 

hidup. 
Kejadian 46:28-30 
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Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat 
berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf 

merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. 
Kejadian 49:33–50:1 

 
Ketika saudara-saudara Yusuf melihat, bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka: "Boleh 
jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang 
telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf: 
"Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan: Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf: Ampunilah 

kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat 
kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." 
Lalu menangislah Yusuf, ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang 

sendiri dan sujud di depannya serta berkata: "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf 
berkata kepada mereka: "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah 
mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, 

dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa 
yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." 

Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. 
Kejadian 50:15-21 

 
Providensi Allah ... 
 Dia adalah Tuhan yang selalu hadir.   

Tetapi TUHAN menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam 
pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, 

bahwa Yusuf disertai TUHAN dan bahwa TUHAN membuat berhasil segala sesuatu yang 
dikerjakannya, 
Kejadian 39:2-3 

Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja 
dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi TUHAN menyertai Yusuf dan melimpahkan 
kasih setia-Nya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala 
penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang 
harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang 

dipercayakannya kepada Yusuf, karena TUHAN menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat 
TUHAN berhasil. 

 Kejadian 39:20-23 
 

 Dia adalah Raja yang selalu berhikmat.   
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu: "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. 

Katanya lagi: "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah 
bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk 

memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada 
kelaparan dalam negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. 

Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi 
ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar dari padamu tertolong. Jadi bukanlah 
kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah; Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa 

bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah 
kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya: Beginilah kata Yusuf, anakmu: Allah telah 

menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir; datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-
tunggu. 

Kejadian 45:4-9 
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o Sahabat-sahabat yang tidak dapat dijelaskan ... 

 Kedaulatan Allah.   
 

Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan 
makanan, diutus-Nyalah seorang mendahului mereka: Yusuf, yang dijual menjadi budak. 

Mazmur 105:16-17 
 

 ____________________ manusia . 
o Kesimpulan akhir ... 

 Tanggung jawab manusia tidak dapat diabaikan. 
 Kehendak Allah tidak dapat dihambat. 

 Dia adalah Juruselamat yang selalu ____________. 
o Allah memelihara janji-janji-Nya.   

 
Firman TUHAN kepada Abram: "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan 

menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan 
diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak 

mereka, akan Kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang 
banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera; engkau akan 

dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, 
sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." 

Kejadian 15:13-16 
 

o Allah memelihara umat-Nya.   
 

Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada dua orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, 
seluruhnya berjumlah tujuh puluh jiwa. 

Kejadian 46:27 
 

Sebab pikirnya: "Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka 
pasukan yang tinggal akan terluput." 

Ulangan 32:8 
 

Makna bagi Kita ... 
 

 Kita mempunyai seorang Tuhan yang ada _____________ kita. 
o Allah ada bersama anda dalam ketinggian anda. 
o Allah ada bersama anda dalam kerendahan anda. 

 Kita mempunyai seorang Raja yang _____________ kita. 
o Allah tidak mengabaikan beberapa detail dalam kehidupan anda. 
o Allah mengatur __________ detail dalam kehidupan anda. 

 Ia sedang mengatur berbagai situasi … 
 … dalam berbagai orang ... 
 … untuk berbagai tujuan. 

o Providensi Allah adalah satu-satunya landasan untuk merangkul _________ hidup. 
 Allah mengambil apa yang jahat dan mengubahnya menjadi yang baik. 
 Allah mengambil penderitaan dan mengubahnya menjadi ______________.  
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Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki, yang dilahirkan 
oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, 

sebab katanya: "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah 
bapaku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya: "Allah membuat 

aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." 
Kejadian 41:50-52 

 
 Kita mempunyai seorang Juruselamat yang akan _____________ kita. 

o Jangan lewatkan kesejajaran ... 
 Allah memakai satu dosa yang mengerikan untuk memelihara umat-Nya dalam kitab 

Kejadian. 
 Allah akan memakai satu dosa yang mengerikan untuk ______________ umat-Nya untuk 

kekekalan. 
 Dalam kedua kisah tersebut Allah mengambill dosa-dosa para penghancur dan 

membuat dosa-dosa itu menjadi sarana kelepasan mereka. 
o Jangan lewatkan janji ...  

Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, 
kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa: setelah menerkam, 

engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku; ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan 
atau seperti singa betina; siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan 

beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang 
berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. 

Kejadian 49:8-10 
 Allah akan mengambil Singa _________dan menjadikan-Nya Anak Domba yang disembelih.   

Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku: "Jangan engkau menangis! Sesungguhnya, singa 
dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu 

dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat 
makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba seperti telah disembelih, 

bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 
Wahyu 5:5-6 

o Jangan lewatkan maknanya ... 
 Yusuf menunjuk kepada _________. 
 Dalam kisah agung tentang penebusan ini, Dia yang telah menyelamatkan kita dari 

dosa-dosa kita pada suatu hari nanti akan memuliakan kita bersama-Nya. 
  
3.  Keluaran 3: Tuhan yang Melihat Penderitaan Kita 
 

“Bukanlah satu pemikiran yang menggembirakan bahwa jutaan orang dari antara kita 
yang hidup di satu negeri yang kaya dengan Alkitab, yang menjadi bagian dari gereja-
gereja dan berjerih lelah untuk mempromosikan agama Kristen, mungkin masih harus 
melewati seluruh kehidupan kita di bumi ini tanpa satu kali pun berpikir atau mencoba 

berpikir secara serius tentang keberadaan Allah. Sedikit dari antara kita yang membiarkan 
hati kita menatap dalam ketakjuban kepada AKU ADALAH, Dia yang ada sejak kekal yang 
tidak satu makhluk pun dapat memahaminya. Pikiran-pikiran sedemikian adalah terlalu 
menyakitkan bagi kita. Kita memilih untuk berpikir dalam arah bagaimana sesuatu hal 

dapat membawa lebih banyak kebaikan – tentang bagaimana membangun satu perangkap 
tikus yang lebih baik, misalnya, atau bagaimana membuat dua helai rumput bertumbuh di 
mana satunya sebelumnya bertumbuh. Dan untuk ini kita sekarang harus membayar harga 

yang begitu besar dalam sekularisasi agama kita dan rusaknya kehidupan batiniah kita.” 
A. W. Tozer 
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Wahyu Allah di tengah Penderitaan ... 
 

 Aku adalah _________.  
 

Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, 
ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, 
yakni gunung Horeb. Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang 

keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah: semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan 
api. Musa berkata: "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. 

Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat TUHAN, bahwa Musa menyimpang untuk 
memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya: "Musa, Musa!" dan ia 

menjawab: "Ya, Allah." Lalu Ia berfirman: "Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu 
dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus." Lagi Ia berfirman: 
"Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, 

sebab ia takut memandang Allah. 
Keluaran 3:1-6 

 
o Ia secara sempurna adalah unik. 
o Ia secara penuh adalah terpisah. 
o Ia secara mutlak adalah murni. 

 
 Aku ____________________.  

 
Dan TUHAN berfirman: "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah 
Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, 
ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari 

tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, 
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang 

Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada-
Ku; juga telah Kulihat, betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, Aku 

mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari Mesir." 
Keluaran 3:7-10 

 
o Ia melihat kesusahan kita. 
o Ia mendengar teriakan kita. 
o Ia memahami penderitaan kita. 
o Ia ingat akan perjanjian-Nya.   

 
Firman TUHAN kepada Abram: "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan 

menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan 
diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak 

mereka, akan Kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang 
banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera; engkau akan 

dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, 
sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." 

Kejadian 15:13-16 
 

 Aku selalu hadir.   
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Tetapi Musa berkata kepada Allah: "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan 
membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya: "Bukankah Aku akan menyertai engkau? 
Inilah tanda bagimu, bahwa Aku yang mengutus engkau: apabila engkau telah membawa bangsa itu 

keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." 
Keluaran 3:11-12 

 
 Aku __________________.   

 
Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari 

ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya. 
Yesaya  40:28 

 
 Aku ada sejak kekal. Allah tidak mempunyai awal.   
Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada 

mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: 
bagaimana tentang nama-Nya? -- apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada 

Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: 
AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu. 

Keluaran 3:13-14 
 

 Aku ________ bagi diri-Ku.  Allah tidak membutuhkan apa pun.   
"Dengarlah, hai umat-Ku, Aku hendak berfirman, hai Israel, Aku hendak bersaksi terhadap kamu: 
Akulah Allah, Allahmu! Bukan karena korban sembelihanmu Aku menghukum engkau; bukankah 

korban bakaranmu tetap ada di hadapan-Ku? Tidak usah Aku mengambil lembu dari rumahmu atau 
kambing jantan dari kandangmu, sebab punya-Kulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan 
di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa-

Ku. Jika Aku lapar, tidak usah Kukatakan kepadamu, sebab punya-Kulah dunia dan segala isinya. 
Daging lembu jantankah Aku makan, atau darah kambing jantankah Aku minum? Persembahkanlah 

syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi! Berserulah 
kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku." 

S e l a 
Mazmur 50:7-15 

 
“Seandainya semua manusia secara tiba-tiba menjadi buta, matahari akan tetap 

bersinar pada siang dan bintang-bintang pada malam, karena benda-benda 
angkasa tersebut tidak bergantung sedikit pun pada jutaan orang yang 

memperoleh manfaat dari terangnya. Demikian juga, seandainya setiap orang di 
bumi ini menjadi atheis, hal tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi Allah. 
Allah dalah Dia di dalam diri-Nya tanpa kaitan dengan apa pun yang lain. Percaya 
kepada-Nya tidak menambah apa pun kepada kesempurnaan-Nya; meragukan Dia 

tidak akan mengambil apa pun dari-Nya.” 
A. W. Tozer 

 
 Aku adalah ___________.   

Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-
gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-

lamanya Engkaulah Allah. 
Mazmur 90:1-2 

o Kemuliaan-Nya tidak pernah pudar. 
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o Keindahan-Nya tidak pernah lenyap. 
 

“Ketika kita menikmati Allah, kita menikmati-Nya dalam kekekalan-Nya tanpa perubahan 
apa pun. … Setelah banyak zaman berlalu, sukacita akan tetap selezat dan memuaskan 

seolah-olah hal tersebut baru saja kita cicipi untuk pertama kalinya saat kita ingin makan 
karena lapar. Bilamana kemuliaan Tuhan akan bangkit atas anda, itu tidak akan pernah 

lagi terbenam, bahwa setelah milyaran tahun berlalu, sebanyak pasir di pantai laut, 
matahari, yang dalam terangnya anda akan hidup, akan seterang sebagaimana pada 

mulanya; Ia sama sekali tidak akan berhenti mengalir, bahwa Ia akan mengalir dengan  
kuatnya, dengan penuh, sebagaimana pertama kalinya Ia mengomunikasikan diri-Nya 

dalam kemuliaan kepada makhluk.  
Allah selalu penuh dengan kekuatan dan daya; satu tindakan kehidupan yang murni, yang 

memancarkan sinar kehidupan yang segar dan baru dan terang kepada makhluk, 
berkembang dengan satu sumber yang terus-menerus, dan memuaskan diri dengan 

keinginan yang paling luas; yang membentuk minat, kesenangan, dan kepuasan; dengan 
satu keragaman yang tidak terbatas, tanpa perubahan atau pergantian apa pun; ia akan 

memiliki keragaman untuk menambah kesenangan, kekekalan untuk mengabadikan 
kesenangan tersebut; ini akan menjadi buah kenikmatan akan seorang Allah yang tidak 

terbatas dan yang kekal.” 
Stephen Charnock 

 
 Aku tidak berubah.   

Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap. 
Maleakhi 3:6 

o Kesempurnaan-Nya tidak pernah berubah. 
 Aku __________.  

Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, 
tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri. Bukan saja Aku telah mengadakan 
perjanjian-Ku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka 

tinggal sebagai orang asing, tetapi Aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah 
diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku. Sebab itu katakanlah kepada 

orang Israel: Akulah TUHAN, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, 
melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan 

dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan 
menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan 
kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah 

telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya 
kepadamu untuk menjadi milikmu; Akulah TUHAN." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang 
Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan 

yang berat itu. 
Keluaran 6:2-8 

 
o Ia menjanjikan pembebasan. 
o Ia menjanjikan penebusan. 
o Ia menjanjikan adopsi. 
o Ia menjanjikan kepemilikan. 

 
 Aku ________________.   
Tetapi Aku tahu, bahwa raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. 

Tetapi Aku akan mengacungkan tangan-Ku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan 
Kulakukan di tengah-tengahnya; sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. 

Keluaran 3:19-20 
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 Aku adil. 
o Hati-hatilah agar kita tidak menilai keadilan Allah berdasarkan jarak waktu yang pendek. 
o Allah akan menegaskan keadilan-Nya pada akhirnya dan dengan sempurna 

________________Nya yang sempurna . 
 Aku adalah Allah.   
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini: "Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar 

dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku. 
Keluaran 20:1-3 

 
Respon Kita di tengah Penderitaan ... 
 Letakkan iman dan ________________di dalam Allah. 

o Pengakuan yang teguh dalam Perjanjian Lama: Allah adalah Tuhan.  
Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan 

segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 
Ulangan 6:4-5 

 
o Realisasi yang menarik perhatian dalam Perjanjian Baru: ______________ adalah Tuhan.  

Orang-orang Yahudi menjawab Yesus: "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang 
Samaria dan kerasukan setan?"  Jawab Yesus: "Aku tidak kerasukan setan, tetapi Aku menghormati 

Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati Aku. Tetapi Aku tidak mencari hormat bagi-Ku: ada Satu yang 
mencarinya dan Dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa 
menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang 
Yahudi kepada-Nya: "Sekarang kami tahu, bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah 

mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata: Barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak 
akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kita 

Abraham, yang telah mati! Nabi-nabi pun telah mati; dengan siapakah Engkau samakan diri-Mu?" 
Jawab Yesus: "Jikalau Aku memuliakan diri-Ku sendiri, maka kemuliaan-Ku itu sedikit pun tidak ada 

artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan Aku, tentang siapa kamu berkata: Dia adalah Allah kami, 
padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi Aku mengenal Dia. Dan jika Aku berkata: Aku tidak 

mengenal Dia, maka Aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi Aku mengenal Dia dan Aku 
menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah 

melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada-Nya: "Umur-Mu belum 
sampai lima puluh tahun dan Engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka: "Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Lalu mereka mengambil 
batu untuk melempari Dia; tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah. 

Yohanes 8:48-59 
 

 Temukan kelegaan dan _________________ anda di dalam Allah.  
Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat 

perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 
Mazmur 46:1 

 
o Jangan berfokus pada situasi-situasi yang sulit di sekitar anda.  

Lalu Musa kembali menghadap TUHAN, katanya: "Tuhan, mengapakah Kauperlakukan umat ini 
begitu bengis? Mengapa pula aku yang Kauutus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk 
berbicara atas nama-Mu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan Engkau tidak melepaskan 

umat-Mu sama sekali." 
Keluaran 5:22-23 
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o Arahkan fokus anda pada _____________ Dia yang telah memanggil anda.  
Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, 

tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri. 
Keluaran 6:2 

 
4.  Keluaran 12-24: Darah yang Menyelamatkan dari Penderitaan dan Dosa. 
     Allah menyelamatkan anak-anak-Nya dari _______________ melalui darah.   
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di tanah Mesir: "Bulan inilah akan menjadi permulaan 

segala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada 
segenap jemaah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak 

domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika 
rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-

sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah 
jiwa; tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak 

dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun; kamu boleh ambil domba atau kambing. 
Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; lalu seluruh jemaah Israel 

yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah 
diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah 

di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga; yang 
dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu 

memakannya mentah atau direbus dalam air; hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya 
dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi; apa 

yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: 
pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu; buru-burulah kamu 

memakannya; itulah Paskah bagi TUHAN. Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir, 
dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan Kubunuh, dan kepada semua 
allah di Mesir akan Kujatuhkan hukuman, Akulah, TUHAN. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada 
rumah-rumah di mana kamu tinggal: Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku akan lewat dari pada 
kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila Aku menghukum tanah 

Mesir. 
Keluaran 12:1-13 

 Potret Tuhan di Mesir ... 
o Ia adalah __________ yang kudus. 

 Manusia layak menerima penghancuran.   
Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk menulahinya; apabila Ia melihat darah pada ambang atas 

dan pada kedua tiang pintu itu, maka TUHAN akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan 
pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. 

Keluaran 12:23 
 

o Ia adalah ______________ yang mengasihi. 
 Allah memberikan anugerah.   

Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang difirmankan-
Nya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu: Apakah 

artinya ibadahmu ini? maka haruslah kamu berkata: Itulah korban Paskah bagi TUHAN yang 
melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan 

rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. 
Keluaran 12:25-27 
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 Ketentuan dari Tuhan di Mesir ... 

 
o Darah ______________ yang tidak bercela. 

 Oleh anugerah kurban ini diterima oleh Allah. 
 Melalui iman kurban ini diterapkan kepada manusia.   

 
Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan 

Harun, demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam TUHAN membunuh tiap-tiap anak 
sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung 
orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah 
Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir; dan kedengaranlah 

seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu 
dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya: "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik 
kamu maupun orang Israel; pergilah, beribadahlah kepada TUHAN, seperti katamu itu. Bawalah juga 

kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah! Dan pohonkanlah juga 
berkat bagiku. 

Keluaran 12:28-32 
 

Allah menjamin ________________-Nya kepada anak-anak-Nya melalui darah.  
 
Lalu Musa menuliskan segala firman TUHAN itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah 

di kaki gunung itu, dengan dua belas tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel. Kemudian 
disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban 

bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada TUHAN. Sesudah 
itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah 

itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan 
didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata: "Segala firman TUHAN akan kami lakukan dan akan 

kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta 
berkata: "Inilah darah perjanjian yang diadakan TUHAN dengan kamu, berdasarkan segala firman 
ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua 
Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel; kaki-Nya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti 

lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka 
orang Israel itu tidaklah diulurkan-Nya tangan-Nya; mereka memandang Allah, lalu makan dan 

minum. 
Keluaran 24:4-11 

 

 Perhatikan sikginfikansi _____________ Allah.   
 

Lalu Allah mengucapkan segala firman ini: "Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar 
dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku. Jangan 

membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi 
di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau 

beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan 
kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang 

yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka 
yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama TUHAN, 

Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut 
nama-Nya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: enam hari lamanya engkau 

akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, 
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Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu 
perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing 

yang di tempat kediamanmu.  
Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti 
pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah 

ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu. 
Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang 

sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-
laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai 

sesamamu." 
Keluaran 20:1-17 

 
 

o Umat Allah diampuni melalui darah kurban. 
o Umat Allah _______________oleh darah kurban. 

 Mereka menatap kemuliaan-Nya. 
 Mereka ________________ di hadapan-Nya. 

 
 
 

Allah menyelamatkan anak-anak-Nya dari __________ melalui darah.   
 

 
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.  

Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan 
diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu 

mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit 
kepadanya: "Abraham, Abraham." Sahutnya: "Ya, Tuhan." Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu 

dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, 
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku."  

Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut 
dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran 

pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan"; sebab itu sampai 
sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan disediakan." 

Kejadian 22:9-14 
 
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan 

darah tidak ada pengampunan. 
Ibrani 9:22 

 
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari 

murka Allah. 
 Roma 5:9 

 
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut 

kekayaan kasih karunia-Nya, 
Ibrani 13:12 
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Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari 
nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 

melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang 
tak bernoda dan tak bercacat. 

 1 Petrus 1:18-19 
 

Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh 
persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada 

segala dosa. 
 

1Yohanes 1:7 
 

 Darah Anak Domba Allah akan memuaskan tuntutan ______________ Allah.   
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih 

karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus 
telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya 
untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu 

pada masa kesabaran-Nya. 
Roma 3:23-25 

 
 Darah Anak Domba Allah akan meyelamatkan anak-anak Allah.   

 
Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak 

domba Allah, yang menghapus dosa dunia. 
Yohanes 1:29 

 
o Oleh anugerah kurban-Nya diterima oleh Allah. 
o Melalui iman ____________-Nya diterapkan bagi kita. 
o Kita sekarang menatap kemuliaan-Nya. 
o Kita sekarang _______________kehadiran-Nya.   

 
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya 
lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku." 

Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan 
berkata: "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang 
ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi Aku berkata kepadamu: 

mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku 
meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku. 

Matius 26:26-29 
 

5.  Imamat dan Bilangan: Taurat, Tanah, dan Penderitaan 
Allah adalah kudus.   
Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, 
sebab Aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap 

dan merayap di atas bumi. 
Imamat 11:44 

 

 Kita tidak dapat __________________ dengan Allah.   
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Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh 
api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan 
ke hadapan TUHAN api yang asing yang tidak diperintahkan-Nya kepada mereka. Maka keluarlah api 
dari hadapan TUHAN, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan TUHAN. Berkatalah 

Musa kepada Harun: "Inilah yang difirmankan TUHAN: Kepada orang yang karib kepada-Ku 
Kunyatakan kekudusan-Ku, dan di muka seluruh bangsa itu akan Kuperlihatkan kemuliaan-Ku." Dan 

Harun berdiam diri. 
Imamat 10:1-3 

 
Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan TUHAN, 

berfirmanlah TUHAN kepada Musa. Firman TUHAN kepadanya: "Katakanlah kepada Harun, 
kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke 
depan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia mati; karena Aku menampakkan diri 
dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, 

yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba 
jantan untuk korban bakaran. 

 Imamat 16:1-3 
 

 Kita harus menyesal di hadapan Allah.   
Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang 

ketujuh, pada tanggal sepuluh bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan 
janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang 
tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk 

mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan TUHAN. Hari itu harus 
menjadi sabat, hari perhentian penuh, bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. 

Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. 
Imamat 16:29-31 

 
Dosa adalah mematikan.   
 
Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir, di 

tengah-tengah perkemahan orang Israel; dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di 
perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama TUHAN dengan mengutuk, lalu dibawalah 
ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan 
untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman TUHAN. Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 
"Bawalah orang yang mengutuk itu ke luar perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah 
meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu, sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari 

dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, begini: Setiap orang yang 
mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama TUHAN, 

pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing 
maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama TUHAN, haruslah dihukum mati. 

Imamat 24:10-16 
 

 Kecenderungan untuk berbuat dosa adalah kuat.  
 

Sesudah lewat empat puluh hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang 
kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa 

pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada 
sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya: "Kami sudah masuk ke negeri, ke 
mana kausuruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah 
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hasilnya. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat 
besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di Tanah Negeb, orang Het, 

orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan 
sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan 

Musa, katanya: "Tidak! Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan 
mengalahkannya!" Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata: "Kita 

tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari pada kita." Juga mereka 
menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan 

berkata: "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan 
penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi 

perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-
orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." 

Bilangan 13:25-33 
 

Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. 
Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun; dan segenap umat itu berkata 
kepada mereka: "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini! Mengapakah 
TUHAN membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan isteri serta anak-anak 

kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang 
kepada yang lain: "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." 

Bilangan 14:1-4 
 
 

o Umat Allah tidak menghargai kebaikan-Nya. 
o Umat Allah meragukan _______________-Nya. 

 Mereka membesar-besarkan masalah-masalah yang mungkin timbul 
 Mereka meminimalkan janji-janji yang berkuasa.   

 
Setelah Lot berpisah dari pada Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pandanglah 

sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab 
seluruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-

lamanya. Dan Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga, jika 
seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. 

Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan Kuberikan 
negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon 

tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi TUHAN. 
Kejadian 13:14-18 

 
  Firman TUHAN kepada Abram: "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan 

menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan 
diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak 

mereka, akan Kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang 
banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera; engkau akan 

dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, 
sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. 

Kejadian 15: 13-16 
 

o Umat Allah tidak menaati Firman Allah.   
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Dan mereka berkata seorang kepada yang lain: "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu 
pulang ke Mesir." 

Bilangan 14:4 
 

o Umat Allah ______________________ diri mereka sendiri dari berkat-Nya.   
Aku, TUHAN, yang berkata demikian. Sesungguhnya Aku akan melakukan semuanya itu kepada 

segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan Aku. Di padang gurun ini mereka akan 
habis dan di sinilah mereka akan mati. 

Bilangan 14:35 
 Hukuman atas dosa adalah __________________. 

“Kesadaran akan dosa, satu kesadaran yang dalam akan ketidaktaatan, dan 
pengakuan dosa yang menyakitkan biasanya merupakan bayangan kita. Orang-

orang Kristen membenci dosa. Mereka takut berbuat dosa, mereka melarikan diri 
dari dosa, mereka berduka karena dosa. Beberapa dari bapa-bapa leluhur kita 
bergumul dengan dosa mereka. Seorang laki-laki yang kehilangan kendali atas 
dirinya dapat bertanya-tanya apakah ia masih dapat mengambil bagian dalam 

Perjamuan Tuhan. Seorang perempuan yang selama bertahun-tahun iri hati 
terhadap saudara perempuannya yang lebih menarik dan lebih pintar dapat 

bertanya-tanya apakah dosa tersebut mengancam keselamatannya sendiri. … 
Bayangan ini telah pudar, Pada masa ini tuduhan, ‘Anda telah berdosa,’ sering 

diucapkan sambil meringis dan dengan nada yang menandakan satu  gurauan di 
dalam. Pada waktu dulu tuduhan ini memiliki kuasa untuk menyentak orang.” 

Cornelius Plantinga 
 
Kurban adalah perlu.   

Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan Aku telah memberikan darah itu kepadamu di 
atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan 

pendamaian dengan perantaraan nyawa. 
Imamat 17:11 

 

 Ketentuan dalam Perjanjian Lama: satu kurban tahunan pada Hari _________________. 
o Unsur-Unsur ... 

 Seorang imam memasuki kemah ibadah di bumi.   
Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu 

jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus 
mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia 
harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan; itulah pakaian kudus yang harus 

dikenakannya, sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel ia harus mengambil dua 
ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. 
Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa 

baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia 
harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan TUHAN di depan 
pintu Kemah Pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi 

TUHAN dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena 
undi bagi TUHAN itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang 

kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan TUHAN untuk mengadakan 
pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. 

Imamat 16:3-10 
 

 Darah binatang yang tidak bercela.   
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Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya 
sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya; ia harus menyembelih lembu 

jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di 
hadapan TUHAN, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu 
membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di 

hadapan TUHAN, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, 
supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan 

memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup 
pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya tujuh kali. Lalu ia harus 

menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan 
membawa darahnya masuk ke belakang tabir, kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu 

seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup 
pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi 
tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apa 
pun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan Kemah Pertemuan yang tetap diam 
di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam 

Kemah Pertemuan, bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia 
keluar, setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah 

orang Israel. 
Imamat 16:11-17 

 Allah melihat dosa-dosa Israel. 
 Allah dipuaskan oleh kurban melalui satu _______________.   

 
Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan Kemah Pertemuan serta mezbah, ia 
harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua 
tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu 
segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apa pun juga dosa mereka; ia harus 
menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke 

padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. 
Imamat 16:20-22 

 
 Satu kurban yang perlu diulang.   

 
Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan 

pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka." Maka Harun melakukan seperti yang 
diperintahkan TUHAN kepada Musa. 

Imamat 16:34 
o Akibat ... 

 Satu __________________ akan semua dosa kita.   
 

Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan 
bukan hakekat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun 

terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang 
datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak 

mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa 
setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun 

orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba 
jantan menghapuskan dosa. 

Ibrani 10:1-4 
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 Ketentuan dalam Perjanjian Baru: satu kurban yang kekal melalui kematian ______________.  
 
Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh 

persembahan tubuh Yesus Kristus. 
Ibrani 10:10 

 
o Unsur-Unsur ... 

 Seorang imam memasuki satu kemah ibadah surgawi.   
 

Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, 
tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik dari pada itu. 

Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan 
gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah 

guna kepentingan kita. 
Ibrani 9:23-24 

 
 Darah seorang manusia yang tidak berdosa.   

 
Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang: Ia telah 
melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, 
-- artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, -- dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke 

dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, 
tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 
Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan 

mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah,  betapa lebihnya darah Kristus, yang 
oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan 

yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya 
kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 

Ibrani 9:11-14 
 

 Allah melihat dosa-dosa dalam kehidupan kita. 
 Allah dipuaskan oleh kurban _____________-Nya. 

 Satu kurban yang akan bertahan untuk selamanya.  
 

Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang 
mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Ia, 
setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di 
sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuh-Nya akan 
dijadikan tumpuan kaki-Nya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-

lamanya mereka yang Ia kuduskan. 
Ibrani 10:11-14 

 
o Akibat ... 

 __________________ semua dosa kita.   
dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 

Ibrani 10:17 
 

Yesus adalah layak. 
 Ia adalah Imam Besar yang akan secara terus-menerus ________________ kita. 
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Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk 
tetap menjabat imam. Tetapi, karena Ia tetap selama-lamanya, imamat-Nya tidak dapat beralih 

kepada orang lain. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang 
oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. 

Ibrani 7:23-25 
 

 Ia adalah Anak Domba yang telah dikurbankan yang akan secara kekal ____________ atas kita. 
 

Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku: "Jangan engkau menangis! Sesungguhnya, singa 
dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu 

dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat 
makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba seperti telah disembelih, 

bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.  
Lalu datanglah Anak Domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas 
takhta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh 

empat tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu 
cawan emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus.  

Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima gulungan kitab itu 
dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 
telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau 

telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka 
akan memerintah sebagai raja di bumi. 

Wahyu 5:5-10 
 

 
6.  Ulangan: Allah yang Menghukum Umat-Nya 
 
Perjanjian Lama: Berkat dan Kutuk 
 

 Allah menjanjikan ______________- bagi ketaatan.  
 

"Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala 
perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan mengangkat 

engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi 
bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu: Diberkatilah engkau di kota dan 

diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, 
yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat 
adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 

Ulangan 28:1-6 
 

 Allah menjatuhkan _______________bagi ketidaktaatan.   
 

Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab 
ini, dan engkau tidak takut akan Nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan TUHAN, Allahmu, 

maka TUHAN akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu, dan kepada keturunanmu, 
yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan 

mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kautakuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu 
melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan, yang tidak tertulis dalam kitab Taurat 

ini, akan ditimbulkan TUHAN menimpa engkau, sampai engkau punah. Dari pada kamu hanya sedikit 
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orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya -- karena 
engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu. Seperti TUHAN bergirang karena kamu untuk 
berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah TUHAN akan bergirang karena 
kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah, ke mana 

engkau pergi untuk mendudukinya. 
Ulangan 28:58-63 

 
Perjanjian Baru: Salib dan Kutuk.   
 

Karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab ada 
tertulis: "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab 

hukum Taurat." Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan 
hukum Taurat adalah jelas, karena: "Orang yang benar akan hidup oleh iman." Tetapi dasar hukum 
Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, akan hidup karenanya. Kristus telah 

menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: 
"Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di 

dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima 
Roh yang telah dijanjikan itu. 

Galatia 3:10-14 
 

 Kita berada di bawah kutuk Taurat. 
 Kristus datang untuk menjalani kutuk ______________ Allah.  

 
maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau 

menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah; janganlah 
engkau menajiskan tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu." 

Ulangan 21:23 
 

“Bapa kita yang sangat berbelas kasihan, dengan melihat kita ditindas dan 
dikuasai oleh kutuk Taurat [sehingga] kita tidak mungkin dilepaskan darinya 
melalui kekuatan kita sendiri, telah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia dan 

menanggungkan kepada-Nya semua dosa seluruh manusia, dengan berkata: Tidak 
peduli apakah itu Petrus si penyangkal; Paulus si penganiaya, penghujat dan 

penindas yang kejam; Daud si pezinah; si orang berdosa yang telah makan buah 
apel di Taman Firdaus; si penyamun yang tergantung di salib; dan singkatnya, 

tidak peduli apakah anda adalah orang yang telah melakukan semua dosa seluruh 
manusia; karena itu lihatlah bahwa engkau membayar dan melakukan pemuasan 

untuk dosa-dosa itu [semua dosa].” 
Martin Luther 

 
 Kita berada pada tempat yang dapat dijangkau oleh anugerah Allah.  

o Kita dapat mengabaikan kutuk. 
o Kita dapat bekerja untuk menaklukkan kutuk 
o Kita dapat _____________ kutuk itu dan ____________ke salib. 
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 Kitab-Kitab Sejarah 
 
7.  Yosua dan Hakim-Hakim: Ketakutan dan Hukuman 
 
Nasihat di Tengah Ketakutan.   

Sesudah Musa hamba TUHAN itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, 
demikian: "Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan 

ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka, kepada 
orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, 

seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah 
sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut Besar di 

sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat 
bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan 

menyertai engkau; Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri 
yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 

Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai 
dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; janganlah 

menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, ke mana pun engkau pergi. Janganlah 
engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya 

engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian 
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: 

kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, 
menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi." 

Yosua 1:1-9 
 

 Andalkan janji-janji ilahi.  
Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya: mulai dari padang 

gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, 
akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu: TUHAN, Allahmu, 
akan membuat seluruh negeri yang kauinjak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang 

dijanjikan TUHAN kepadamu. 
Ulangan 11:24-25 

o Allah telah memberikan tanah kepada mereka. 
o Allah telah menjamin bahwa mereka akan memiliki tanah itu. 

 Ikuti perintah-perintah ilahi. 
o Firman Allah harus tinggal dalam pikiran mereka. 
o Firman Allah harus ada dalam mulut mereka. 

 Bergantung pada kehadiran Allah. 
o Dari perspektif dunia, Yosua seharusnya takut dan gemetar. 
o Bersama kehadiran Allah, Yosua dapat ____________ akan kemenangan. 

 Hidup untuk kemuliaan ilahi.  
Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. 

Jauhkanlah allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di 
Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada 

TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek 
moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami 

ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!" 
Yosua 24:14-15 
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o Allah mengatur peristiwa-peristiwa dalam kehidupan umat-Nya demi pertunjukan 

kemuliaan-Nya. 
  
Demonstrasi Hukuman. 
 Allah menghakimi individu-individu.  

Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, 
supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah 

mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan 
mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi 

TUHAN; semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan TUHAN." 
Yosua 6:18-19 

 
Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena 

Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang 
dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel. 

Yosua 7:1 
 

o Dosa satu pribadi merugikan seluruh umat Allah.  
Yosua menyuruh orang dari Yerikho ke Ai, yang letaknya dekat Bet-Awen, di sebelah timur Betel, dan 
berkata kepada mereka, demikian: "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-
orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata 
kepadanya: "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira dua atau tiga ribu orang 

pergi untuk menggempur Ai itu; janganlah kaususahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, 
sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu 
ke sana; tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan 

kira-kira tiga puluh enam orang dari mereka; orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu 
gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat 

sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di 
depan tabut TUHAN hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan 

debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua: "Ah, Tuhanku ALLAH, mengapa Engkau menyuruh 
bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk 

dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu! 
O Tuhan, apakah yang akan kukatakan, setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila 

hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung 
kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan Kaulakukan untuk 

memulihkan nama-Mu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Bangunlah! 
Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian-Ku 

yang Kuperintahkan kepada mereka, mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang 
dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di 
antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. 

Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan 
menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-
tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan: Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, 

sebab, demikianlah firman TUHAN, Allah Israel: Hai, orang Israel ada barang-barang yang 
dikhususkan di tengah-tengahmu; kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu, sebelum 

barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. 
Yosua 7:2-13 

 
o Dosa satu pribadi meniadakan _________________ Allah yang memberkati.  
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Kepada Yosua bin Nun diberi-Nya perintah, firman-Nya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab 
engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan 

Aku akan menyertai engkau." 
Ulangan 31:23 

sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan 
perintahmu. Hanya, TUHAN, Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. 

Yosua 1:17 
Dan TUHAN berfirman kepada Yosua: "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata 
seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah 

Aku akan menyertai engkau. 
 Yosua 3:7 

Dan TUHAN menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. 
Yosua 6:27 

 
Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi 

musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi 
jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. 

Yosua 7:12 
 

o Dosa satu individu membawa ___________________ bagi kemuliaan Allah.  
 

Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan 
mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan Kaulakukan 

untuk memulihkan nama-Mu yang besar itu?" 
Yosua 7:9 

 
o Dosa satu orang mendatangkan _____________ Allah yang tegas dan adil.  

Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya, semuanya itu 
disembunyikan dalam kemah Akhan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil 
semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, 

dan mencurahkannya di hadapan TUHAN. Kemudian Yosua, beserta seluruh Israel mengambil Akhan 
bin Zerah, dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, 

lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya 
itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua: "Seperti engkau mencelakakan kami, maka TUHAN 
pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya 

itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu 
timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka TUHAN yang 
bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akhor. 

Yosua 7:22-26 
 

 Allah menghakimi bangsa-bangsa kafir.  
Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik 
pusakamu, janganlah kaubiarkan hidup apa pun yang bernafas, melainkan kautumpas sama sekali, 

yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang 
diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat 

sesuai dengan segala kekejian, yang dilakukan mereka bagi allah mereka, sehingga kamu berbuat 
dosa kepada TUHAN, Allahmu. 

Ulangan 20:16-18 
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o Untuk beberapa waktu, Allah mendemonstrasikan ________________-Nya terhadap orang-orang 
berdosa yang tidak layak menerima belas kasihan-Nya.  
 

Firman TUHAN kepada Abram: "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan 
menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka 

akan diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan 
memperbudak mereka, akan Kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa 

harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera; 
engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat 

akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap." 
Kejadian 15:13-16 

 
Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak 
berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik 

itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! 
Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? 

Yehezkiel 33:11 
 

o Pada waktu yang tepat, Allah mencurahkan ______________-Nya atas orang-orang berdosa 
yang layak menerima hukuman.  
 

Abraham menyahut: "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun 
aku debu dan abu. Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau 

akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu?" Firman-Nya: "Aku tidak 
memusnahkannya, jika Kudapati empat puluh lima di sana." Lagi Abraham melanjutkan 

perkataannya kepada-Nya: "Sekiranya empat puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan 
berbuat demikian karena yang empat puluh itu." Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau 

aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan berbuat 
demikian, jika Kudapati tiga puluh di sana." Katanya: "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri 

berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan 
memusnahkannya karena yang dua puluh itu." Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku 

berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan 
memusnahkannya karena yang sepuluh itu." Lalu pergilah TUHAN, setelah Ia selesai berfirman 

kepada Abraham; dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. 
Kejadian 18:27-33 

 
 Allah menghakimi umat-Nya.  

 
Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak 

menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, 
sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Suku Zebulon tidak 
menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di 

tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, 
penduduk Sidon serta Ahlab, Akhzib, Helba, Afek dan Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-

tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku 
Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di 

tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat 
itu menjadi orang rodi bagi mereka. 

Hakim-Hakim 1:28-33 
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  Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu 
angkatan yang lain, yang tidak mengenal TUHAN ataupun perbuatan yang dilakukan-Nya bagi orang 

Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan mereka beribadah kepada 
para Baal. Mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka 

keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti allah lain, dari antara allah bangsa-bangsa di sekeliling 
mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati TUHAN. Demikianlah 

mereka meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah 
murka TUHAN terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan 

menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi 
musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan TUHAN melawan mereka dan mendatangkan 

malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh TUHAN 
dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka TUHAN membangkitkan hakim-hakim, yang 

menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka 
hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti allah lain dan sujud menyembah kepadanya. 
Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan 
perintah TUHAN; mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila TUHAN membangkitkan 
seorang hakim bagi mereka, maka TUHAN menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari 

tangan musuh mereka selama hakim itu hidup; sebab TUHAN berbelas kasihan mendengar rintihan 
mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, 
kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti allah 

lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya; dalam hal apa pun mereka tidak 
berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka TUHAN bangkit 

terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia: "Karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah 
Kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun 

tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua 
pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel, 
apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, seperti yang dilakukan oleh 
nenek moyang mereka, atau tidak." Demikianlah TUHAN membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal 
dengan tidak segera menghalau mereka; mereka tidak diserahkan-Nya ke dalam tangan Yosua. 

 Hakim-Hakim 2:10-23 
 

o Pola ... 
 Pengendoran. 
 Kehancuran. 
 _______________ 
 Pemulihan. 
 Kelegaan.  

 
Dan TUHAN berfirman kepada Yosua: "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata 
seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah 

Aku akan menyertai engkau. Maka kauperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut 
perjanjian itu, demikian: Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri 

di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel: "Datanglah dekat dan 
dengarkanlah firman TUHAN, Allahmu." Lagi kata Yosua: "Dari hal inilah akan kamu ketahui, bahwa 
Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau-Nya orang 

Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari 
depan kamu: sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan 

kamu, masuk ke sungai Yordan. 
Yosua 3:7-11 
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o Masalah-Masalah ... 
 Hal-hal itu menggambarkan kejatuhan manusia. 

 Inti dosa mereka: ___________________ secara terang-terangan.   
 

Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN; mereka beribadah kepada para Baal 
dan para Asytoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, 
para allah bani Amon dan para allah orang Filistin, tetapi TUHAN ditinggalkan mereka dan kepada 

Dia mereka tidak beribadah. 
Hakim-Hakim 10:6 

 
 Konsekuensi dosa mereka: perilaku tidak bermoral yang ________________   

 
Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang 
dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, 
pemilik rumah itu: "Bawalah ke luar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." 
Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka: "Tidak, saudara-

saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat; karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah 
kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan, yang masih perawan, dan juga gundik orang itu, 

baiklah kubawa keduanya ke luar; perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang 
kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang 

itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan 
membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan 

semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar 
menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, 

tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di 
sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi ke luar 
untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan 

pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu: 
"Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas 
keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah 

pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 
dua belas potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang 

melihatnya, berkata: "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat, sejak 
orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, 

pertimbangkanlah, lalu berbicaralah!" 
Hakim-Hakim 19:22-30 

 
 “Tidak ada orang yang akan menjadi lebih tinggi dari gagasan mereka 

tentang Allah, dan sebaliknya, hilangnya kesadaran akan keagungan  dan karakter 
Allah yang mengagumkan selalu melibatkan hilangnya nila-nilai moral manusia 

dan bahkan apa yang biasanya kita namakan kemanusiaan.” 
James Montgomery Boice 

 
 Mereka membutuhkan kelepasan dari Allah.  

 
Lalu orang Israel berseru kepada TUHAN, maka TUHAN membangkitkan bagi mereka seorang 

penyelamat yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya 
orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. 

Hakim-Hakim 3:15 
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 Mereka membutuhkan seseorang yang melepaskan mereka dari hukuman ilahi. 
 Mereka membutuhkan seseorang yang menunjukkan kepada mereka 

_______________Allah.   
Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel; setiap orang berbuat apa yang benar menurut 

pandangannya sendiri. 
Hakim-Hakim 21:25 

 
8.  Rut: Misteri yang Berdaulat dari Belas Kasihan yang Mengherankan 
 
Latar ... 
 
 Dua tempat:  

Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari 
Betlehem-Yehuda beserta isterinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di 

sana sebagai orang asing. 
Rut 1:1 

o Satu tanah ____________. 
o Satu tanah kompromi. 

 Dua umat: 
o Seorang perempuan dengan _______________ yang jujur.   

 
Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, 

gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata: "Naomikah itu?" 
Tetapi ia berkata kepada mereka: "Janganlah sebutkan aku Naomi; sebutkanlah aku Mara, sebab 
Yang Mahakuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku 

pergi, tetapi dengan tangan yang kosong TUHAN memulangkan aku. Mengapakah kamu 
menyebutkan aku Naomi, karena TUHAN telah naik saksi menentang aku dan Yang Mahakuasa telah 

mendatangkan malapetaka kepadaku." 
Rut 1:19-21 

 
o Seorang perempuan dengan pengabdian yang rendah hati.   

 
Tetapi kata Rut: "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti 
engkau; sebab ke mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di 

situ jugalah aku bermalam: bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku; di mana engkau mati, 
aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya TUHAN menghukum aku, 
bahkan lebih lagi dari pada itu, jikalau sesuatu apa pun memisahkan aku dari engkau, selain dari 

pada maut!" 
Rut 1:16-17 

 
 Dua hal yang dibutuhkan:   

 
Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut 
pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. 

Rut 1:22 
o Mereka dalam kebutuhan akan makanan. 
o Mereka dalam kebutuhan akan _________________. 

 Dua gambaran tentang Allah:   
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Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong TUHAN memulangkan aku. 
Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, karena TUHAN telah naik saksi menentang aku dan 

Yang Mahakuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." 
Rut 1:21 

 
o Ia adalah agung. 
o Ia adalah ______________.  

 
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di 

daerah Moab ia mendengar bahwa TUHAN telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan 
makanan kepada mereka. 

Rut 1:6 
 
 Satu janji: 

o Dalam rancangan Allah yang berdaulat Ia menetapkan tragedi yang menyedihkan sebagai 
panggung untuk ______________ yang mengherankan. 
 Kita berpikir bahwa Allah adalah ______________ dari kita ... 

 Bilamana kita dikelilingi oleh kelaparan. 
 Bilamana segala sesuatu tampaknya asing. 
 Bilamana kematian menerpa kita. 
 Bilamana keputusasaan menguasai kita. 
 Di tengah kesepian. 
 Di tengah ketandusan hidup. 
 Dalam kedukaan kita. 
 Dalam keaiban kita. 

 Tetapi Allah akan menunjukkan diri-Nya setia terhadap kita.   
 

Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut 
pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. 

Rut 1:22 
  
Penebus ... 
 
 Potret seorang kerabat-penebus ... 

o Ia mencari mereka yang terbuang sebagai keluarganya.   
 

Tetapi Naomi berkata: "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah 
tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 

Rut 2:11 
 

o Ia menaungi mereka yang lemah di bawah sayapnya.   
 

TUHAN kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu 
sepenuhnya oleh TUHAN, Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau datang berlindung." 

Kemudian berkatalah Rut: "Memang aku mendapat belas kasihan dari padamu, ya tuanku, sebab 
tuan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama 

seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. 
Rut 2:12-13 
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o Ia _______________ mereka yang lapar di mejanya.    
 

Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya: "Datanglah ke mari, makanlah roti ini dan 
celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas 
mengunjukkan bertih gandum kepadanya; makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. 

Rut 2:14 
 

o Ia mencurahkan anugerahnya kepada mereka yang berkekurangan.   
 

Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya: 
"Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu; bahkan haruslah 

kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, 
supaya dipungutnya; janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai 

petang; lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. 
Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, 
dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, 

Rut 2:15-18 
 

 Harga seorang kerabat-penebus ...  
 

Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya: "Diberkatilah kiranya orang itu oleh TUHAN 
yang rela mengaruniakan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata 

Naomi kepadanya: "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. 
Rut 2:20 

 
o Ia harus memiliki hak untuk menebus. 
o Ia harus memiliki sumber-sumber untuk menebus. 
o Ia harus memiliki ________________ untuk menebus.   

 
Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ: "Kamulah pada 

hari ini menjadi saksi, bahwa segala milik Elimelekh dan segala milik Kilyon dan Mahlon, aku beli dari 
tangan Naomi; juga Rut, perempuan Moab itu, isteri Mahlon, aku peroleh menjadi isteriku untuk 

menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu 
tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari 

ini menjadi saksi. 
Rut 4:9-10 

  
Resolusi ... 
 
 Obed dalam sejarah penebusan ...  

 
Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi isterinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas 

karunia TUHAN perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu 
perempuan-perempuan berkata kepada Naomi: "Terpujilah TUHAN, yang telah rela menolong engkau 

pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah 
yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih; sebab 
menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu 
dari tujuh anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya 
dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, 
katanya: "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki"; lalu mereka menyebutkan namanya Obed. 
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Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres: Peres memperanakkan Hezron, Hezron 
memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, 

Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed 
memperanakkan Isai dan Isai memperanakkan Daud. 

Rut 4:13-22 
 
 

o Allah membawa umat-Nya dari kematian kepada _________________. 
o Allah membawa umat-Nya dari kutuk kepada berkat. 
o Allah membawa umat-Nya dari kepahitan kepada kebahagiann. 
o Allah membawa umat-Nya dari kehampaan kepada kepenuhan. 
o Allah membawa umat-Nya dari keputusasaan kepada ___________________.   

 
 

Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak 
memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda 

memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron 
memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, 

Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan 
Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan 

Salomo dari isteri Uria, 
Matius 1:1-6 

 
Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 

Matius 1:16 
 
 

 Yesus dalam sejarah penebusan... 
o Hanya Dia yang sanggup membayar harga bagi keselamatan kita. 
o Hanya Dia yang sangup menjamin janji untuk ______________ kita.   

 
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut 

kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan 
pengertian. 
Efesus 1:7-8 

 
 
Kesimpulan.. 
 
 Allah secara berdaulat berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan umat-Nya. 

o Ia berdaulat atas setiap __________________. 
o Ia berdaulat atas semua penderitaan. 

 
 Bahkan walaupun kita tidak dapat memahami jalan-Nya, kita selalu dapat mengandalkan 

rahmat-Nya. 
o Jalan-Nya untuk sukacita kita tidak selalu mulus. 
o Jalan-Nya untuk sukacita kita tidak selalu lurus. 
o Jalan-Nya untuk sukacita kita selalu memuaskan. 
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Allah bergerak dalam satu jalan yang misterius 
Untuk melakukan keajaiban-keajaiban-Nya; 

Ia menanamkan jejak-Nya di laut, 
Dan mengendarai badai. 

 
Dalam tambang yang tidak dapat diduga 

Dari kehebatan yang tidak pernah berakhir, 
Ia menyimpan rancangan-Nya yang cemerlang 

Dan melaksanakan kehendak-Nya yang berdaulat. 
 

Hai orang kudus-Nya yang takut akan Dia, kuatkan hatimu lagi, 
Awan yang kamu begitu takuti 

Adalah besar dalam belas kasihan, dan akan lenyap 
Dalam berkat ke atas kepalamu. 

 
Jangan menilai Tuhan melalui perasaan yang rapuh, 

Tetapi andalkanlah Dia untuk anugerah-Nya; 
Di balik providensi yang tidak memberi kepuasan 
Ia menyembunyikan satu wajah yang tersenyum. 

 
Tujuan-Nya akan menjadi jelas dengan segera, 

Menjadi jelas pada setiap jam; 
Kuncup mungkin terasa pahit, 

Namun bunga akan menjadi manis. 
 

Ketidakpercayaan yang buta pasti keliru, 
Dan dengan sia-sia memperhatikan karya-Nya: 

Allah adalah penafsir-Nya sendiri, 
Dan Ia akan membuatnya jelas. 

 
William Cowper 

 
 
9.  1 Samuel 17: Pemenang Kita dalam Pertempuran.   
 
 

Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang; mereka berkumpul di Sokho yang di 
tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho dan Azeka di Efes-Damim. Saul dan orang-orang Israel 

juga berkumpul dan berkemah di Lembah Tarbantin; mereka mengatur barisan perangnya 
berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri 
di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari 

tentara orang Filistin. Namanya Goliat, dari Gat. Tingginya enam hasta sejengkal. 
1 Samuel 17:1-4 

 
Tiga Segi Dalam Kisah Ini ... 
 
 Satu tokoh yang sulit dikalahkan.   
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Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik; berat baju zirah ini 
lima ribu syikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul 

lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu enam ratus 
syikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. 

1 Samuel 17:5-7 
 

 Satu tantangan yang _____________________.   
 

Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka: "Mengapa kamu keluar untuk 
mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah 
bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan 
mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu; tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan 

mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang 
Filistin itu: "Aku menantang hari ini barisan Israel; berikanlah kepadaku seorang, supaya kami 

berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan 
orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 

1 Samuel 17:8-11 
 

 Seorang pemenang yang ___________________.   
 

Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem-Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 
delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang 

besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul; nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu 
ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. 

Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu 
pulang dari pada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. 

1 Samuel 17:12-15 
 

o Ia begitu bersemangat untuk kemuliaan Allah.   
 

Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya: "Apakah yang akan dilakukan 
kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? 
Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan dari pada 

Allah yang hidup? 
1 Samuel 17:26 

 
o Ia yakin di dalam ____________Allah.  

 
Pula kata Daud: "TUHAN yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia 

juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud: "Pergilah! TUHAN 
menyertai engkau." 

1 Samuel 17:37 
 

Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. 
Ketika orang Filistin itu menujukan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu 

karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud: 
"Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang 

Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud: "Hadapilah aku, maka aku 
akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di 

padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: "Engkau mendatangi aku dengan pedang 
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dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama TUHAN semesta alam, Allah 
segala barisan Israel yang kautantang itu. Hari ini juga TUHAN akan menyerahkan engkau ke dalam 
tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu; hari ini juga 
aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara 
dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, bahwa Israel mempunyai Allah, dan 
supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa TUHAN menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan 

dengan lembing. Sebab di tangan TUHANlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam 
tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud 

berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu; lalu Daud memasukkan tangannya dalam 
kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang 

Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke 
tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu; ia mengalahkan 

orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang 
Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya; diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu 

menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat, 
bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. 

 1 Samuel 17:41-51 
 

Tiga Tingkatan dalan Kisah Ini ... 
 Sejarah _____________... 

o Tokoh: Goliat. 
o Tantangan: Taklukkan raksasa itu. 
o Pemenang: Daud sang bakal raja.  

Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. 
Lalu TUHAN berfirman: "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung 

tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari 
itu dan seterusnya berkuasalah Roh TUHAN atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 

1 Samuel 16:12-13 
 

 Sejarah __________________... 
o Tokoh: Bangsa-bangsa di sekitar. 
o Tantangan: Bebaskan umat Allah. 
o Pemenang: Daud sang raja-gembala. 

 Sejarah _______________ ... 
o Tokoh: Setan. 
o Tantangan: Hancurkan dosa. 
o Pemenang: Yesus sang Raja-Juruselamat. 

Tiga Penerapan dari Kisah Ini 
 Kita harus hidup dengan semangat berkobar-kobar bagi kemuliaan Allah ... 

o Di dalam setiap ______________yang kita hadapi. 
o Di setiap tempat yang kita tuju. 

 Kita dapat hidup dengan keyakinan dalam ______________-Nya.   
Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 

dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: Ia telah melucuti 

pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam 
kemenangan-Nya atas mereka. 

Kolose 2:13-15 
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o Kita tidak bertempur untuk memperoleh kemenangan. 
o Kita bertempur dari kemenangan.  

 
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh 

yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. 
1 Yohanes 4:4 

 
 Kita akan memandang kepada Yesus sebagai Pemenang kita ... 

o Dalam setiap cobaan dan dosa yang kita hadapi. 
o Dalam setiap ujian dan pergumulan yang kita alami. 

  
10.   Kitab Samuel, Raja-Raja, dan Tawarikh: Dosa dan Penderitaan 
 
Keseriusan Dosa dalam Raja-Raja Israel ... 
 
 Anatomi dosa:  

 
Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-
jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi; 

perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan 
orang berkata: "Itu adalah Batsyeba binti Eliam, isteri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud 

menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. 
Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan 

itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan 
kepada Daud, demikian: "Aku mengandung." 

2 Samuel 11:2-5 
 

Ketika didengar isteri Uria, bahwa Uria, suaminya, sudah mati, maka merataplah ia karena kematian 
suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke 

rumahnya. Perempuan itu menjadi isterinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi 
hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata TUHAN. 

2 Samuel 11:26-27 
 
 

o Dosa muncul dengan begitu ______________. 
o Dosa melukai dengan begitu dalam. 
o Dosa menguasai dengan begitu cepat. 
o Dosa menghancurkan dengan begitu ______________. 

 
 Tragedi dosa: 

 
o Perlawanan terhadap Allah.  

 
Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu 
yang besar! Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku! Sebab 

aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 
Mazmur 51:3-5 

 
o Penderitaan manusia.  
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Sejarah Penderitaan dalam Umat Israel ... 
 
Sebab pada waktu Salomo sudah tua, isteri-isterinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah 
lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, Allahnya, seperti Daud, ayahnya. 

Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan 
sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, dan ia tidak dengan 

sepenuh hati mengikuti TUHAN, seperti Daud, ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit 
pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur 

Yerusalem dan bagi Molokh, dewa kejijikan sembahan bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi 
semua isterinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban 

sembelihan kepada allah-allah mereka. 
1 Raja-Raja 11:4-8 

 
 
 

 Terminologi Perjanjian: 
o Kerajaan yang Bersatu (1 Raja-Raja 1–11). 
o Kerajaan yang Terbagi (1 Raja-Raja 12–2 Raja-Raja 17). 
o Kerajaan yang Ditawan (2 Raja-Raja 18–25). 

 Kesetiaan Terhadap Perjanjian: 
o 0 dari 19 raja-raja di Utara mengikut Tuhan. 
o 8 dari 20 raja-raja di Selatan mengikut Tuhan. 

 Asa, Yosafat, Yoas, Amazia, Uzia, Jotam, Hizkia, Yosia. 
 Bencana Perjanjian:  

o Tahun 970–931 —perpecahan (1 Raja-Raja 12:16-24) 
o Tahun 931–841 —pembantaian (2 Raja-Raja 10:28-29) 
o Tahun 841–722—kehancuran Samaria oleh Asyur (2 Raja-Raja 17:6) 
o Tahun 722–586—kejatuhan Yerusalem sampai pembuangan ke Babel (2 Raja-Raja 25:1-11) 

 
 
11.  Ezra, Nehemia, and Ester: Allah yang Memelihara Umat-Nya 
 
Rencana ... 
 

Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN menggerakkan hati Koresh, raja 
Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh 
kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini: "Beginilah perintah Koresh, raja Persia: 

Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia 
menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di 

antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya! Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, 
yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah TUHAN. Allah Israel, yakni Allah yang diam di 

Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, di mana pun ia ada sebagai pendatang, harus disokong 
oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan 

sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem." 
Ezra 1:1-4 

 
 

 Kembalinya sisa umat ke Yerusalem.  
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Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, 
yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke 

Yehuda, masing-masing ke kotanya. 
Ezra 2:1 

 
 Pembangunan kembali Bait Allah.  

 
Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat 

nabi Hagai dan nabi Zakharia bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah 
Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan Artahsasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah 
rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan 

raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari 
pembuangan, merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. 

Ezra 6:14-16 
 

 Pembangunan kembali tembok kota.   
 

Maka selesailah tembok itu pada tanggal dua puluh lima bulan Elul, dalam waktu lima puluh dua 
hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka 

sangat kehilangan muka dan menjadi sadar, bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan 
Allah kami. 

Nehemia 6:15-16 
 

Struktur ... 
 
 Pemulihan nasional (Ezra 1–6) 
 Reformasi spiritual (Ezra 7–10) 
 Perbaikan kembali secara fisik (Nehemia 1–6) 
 Kebangunan spiritual (Nehemiah 7–13) 
 
Makna ... 
 
 Allah pada akhirnya dan dalam providensi-Nya akan memelihara umat-Nya demi kemuliaan-

Nya.  
 
 

Namun TUHAN, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusan-
Nya, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediaman-Nya. Tetapi mereka mengolok-olok 
utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabi-Nya. Oleh sebab itu 

murka TUHAN bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. TUHAN 
menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan 
pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau 

orang ubanan -- semua diserahkan TUHAN ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang 
besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah TUHAN, harta benda raja dan harta benda para 
panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok 

Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala 
perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya 
ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. 

Dengan demikian genaplah firman TUHAN yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari 
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akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga 
genaplah tujuh puluh tahun. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, TUHAN 

menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh 
Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini: 

"Beginilah perintah Koresh, raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh 
TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi-Nya di Yerusalem, 

yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, TUHAN, Allahnya, menyertainya, 
dan biarlah ia berangkat pulang!" 

2 Tawarikh 36:15-23 
 

Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk 
memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Suci, untuk tembok kota dan untuk 
rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang 

murah melindungi aku. 
Nehemia 2:8 

 
Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan 
juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: "Kami siap untuk membangun!" Dan 

dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. 
Nehemia 2:18 

 
Aku menjawab mereka, kataku: "Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil! Kami, 

hamba-hamba-Nya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak 
akan diingat di Yerusalem!" 

 Nehemia 2:20 
 

Ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah 
menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. 

Nehemia 4:15 
 

Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain: 
"Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh dari pada yang lain. 

4:20 Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana 
mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita!" 

Nehemia 4:19-20 
 

Maka selesailah tembok itu pada tanggal dua puluh lima bulan Elul, dalam waktu lima puluh dua 
hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka 

sangat kehilangan muka dan menjadi sadar, bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan 
Allah kami. 

Nehemia 6:15-16 
 

Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa 
dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang 

lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis: 
Nehemia 7:5 

 
o Bahkan walaupun kita tidak dapat melihat Allah, Ia tetap hadir.  
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Maka sembah Haman kepada raja Ahasyweros: "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan 
terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka 
berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak 

patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah 
dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka; maka hamba akan menimbang perak sepuluh 
ribu talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka 

memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." Maka raja mencabut cincin meterainya dari 
jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu, 

kemudian titah raja kepada Haman: "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk 
kauperlakukan seperti yang kaupandang baik." 

Ester 3:8-11 
 

 Raja Ahasyweros dari Persia (disebutkan dengan nama 29 kali) 
 Haman (disebut dengan nama 48 kali) 
 Mordekhai (disebut dengan nama 54 kali) 
 Ester (disebut dengan nama 48 kali) 
 Allah (tidak pernah disebut dengan nama)   

 
Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai, maka Mordekhai menyuruh 

menyampaikan jawab ini kepada Ester: "Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya 
engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini 

berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan 
engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti 

ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada 
Mordekhai: "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah 

untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu 
siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk 

menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah 
aku mati." 

Ester 4:12-16 
 

o Bahkan (atau khususnya) bilamana kita menderita, Ia adalah tetap layak.   
 

Maka Mordekhai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi 
di seluruh daerah raja Ahasyweros, baik yang dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka, 
supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang keempat belas dan yang kelima belas bulan Adar, 

karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya dan dalam 
bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira, 
dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar-mengantar 

makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. 
Ester 9:20-22 

 
Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah 

memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga 
kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. 

Nehemia 12:43 
 
 
 
 



60 
 

 Kitab Mazmur dan Kitab-Kitab Hikmat 
  

12.   Ayub 1–2: Kedaulatan Allah dalam Penderitaan.  
 
Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan 
menyembah, katanya: "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga 
aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama 
TUHAN!" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang 

kurang patut. 
Ayub 1:20-22 

 
Penderitaan Ayub ... 
 Penderitaan sering ____________________.   

 
Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut akan Allah dan 

menjauhi kejahatan. 
Ayub 1:1 

Lalu bertanyalah TUHAN kepada Iblis: "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada 
seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi 

kejahatan." 
Ayub  1:8 

 
 Penderitaan sering datang dengan tidak terduga.   

 
Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum 

anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata: 
"Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah 

orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. 
Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan." Sementara 

orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: "Api telah menyambar dari langit dan 
membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang 

luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan." Sementara orang itu berbicara, 
datanglah orang lain dan berkata: "Orang-orang Kasdim membentuk tiga pasukan, lalu menyerbu 
unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri 

yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan." 
Ayub 1:13-17 

 
 Penderitaan sering tidak terbayangkan.   

Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata: "Anak-anak tuan yang lelaki dan 
yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, 
maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun; rumah itu dilandanya pada empat 
penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri 

yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuan." 
Ayub 1:18-19 

 
 Penderitaan selalu ___________________.   
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Kemudian Iblis pergi dari hadapan TUHAN, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari 
telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-

garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. 
Ayub 2:7-8 

 
  Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka 
dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya, dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. 

Ayub 2:12 
 

Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang 
kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. 

Ayub 3:24-25 
 

Berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. 
 Ayub 7:5 

 
  yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. 

Ayub 9:18 
 

mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat, 
Ayub 16:16 

 
Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada isteriku, dan bauku memualkan saudara-saudara 

sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku, kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. 
Semua teman karibku merasa muak terhadap aku; dan mereka yang kukasihi, berbalik melawan aku. 

Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. 
Ayub 19:17-20 

 
Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung 

berhenti. 
 Ayub 30:17 

 
  Batinku bergelora dan tak kunjung diam, hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. 

30:28 Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran; aku berdiri di tengah-tengah jemaah 
sambil berteriak minta tolong. 

30:29 Aku telah menjadi saudara bagi serigala, dan kawan bagi burung unta. 
30:30 Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku, tulang-tulangku mengering karena 

demam; 
30:31 permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang 

menangis." 
Ayub 30:27-31 

 
Kedaulatan Allah ...  

Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datanglah 
juga Iblis. Maka bertanyalah TUHAN kepada Iblis: "Dari mana engkau?" Lalu jawab Iblis kepada 

TUHAN: "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah TUHAN kepada Iblis: 
"Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang 

demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab Iblis kepada 
TUHAN: "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah Engkau yang 

membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya 
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telah Kauberkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tangan-
Mu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki Engkau di hadapan-Mu." Maka firman 

TUHAN kepada Iblis: "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau 
mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah Iblis dari hadapan TUHAN. 

Ayub 1:6-12 
 
 

 Allah berdaulat atas malaikat-malaikat. 
 Allah berdaulat atas _____________________. 
 Allah berdaulat atas bangsa-bangsa.   

 
Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-

bangsa, lalu menghalau mereka. 
Ayub 12:23 

 
 Allah berdaulat atas alam.   

 
karena kepada salju Ia berfirman: Jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras: Jadilah 

deras! Tangan setiap manusia diikat-Nya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui 
perbuatan-Nya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam 
sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh 

nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuati-Nya dengan air, 
dan awan memencarkan kilat-Nya, lalu kilat-Nya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut 

pimpinan-Nya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkan-Nya. Ia membuatnya 
mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi bumi-Nya maupun untuk menyatakan kasih 

setia. 
Ayub 37:6-13 

 
 Allah berdaulat atas penyakit. 
 Allah berdaulat atas __________________. 
 Allah berdaulat atas penghiburan. 
 Allah berdaulat atas malapetaka.  

 
Maka berkatalah isterinya kepadanya: "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah 
Allahmu dan matilah!" Tetapi jawab Ayub kepadanya: "Engkau berbicara seperti perempuan gila! 
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam 

kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 
 Ayub 2:9-10 

 
Kedaulatan Allah dalam Penderitaan Kita ... 
 
 __________________ Allah yang berdaulat bagi kehidupan kita di bumi ini mencakup penderitaan. 
 Kedaulatan Allah merupakan satu-satunya landasan untuk __________ di tengah kepedihan. 

o Kedaulatan-Nya meyakinkan kita bahwa Allah yang memegang kendali. 
 Pada setiap saat dalam penderitaan kita, Allah ada ___________ kita. 
 Pada setiap saat dalam penderitaan kita, Allah adalah _________ kita. 

o Kedaulatan-Nya mengingatkan kita bahwa Setan telah ditaklukkan. 
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o Kedaulatan-Nya memberi jaminan kepada kita  bahwa pada suatu hari nanti penderitaan 
kita akan berakhir. 

 Pada akhirnya, kepedihan kita di bumi hanya dapat dipahami dengan benar dari _________surga 
yang berdaulat. 

 
13.  Ayub 3–31: Kecukupan Allah dalam Penderitaan 
 
Tiga Sahabat ... 
 Elifaz 
 Bildad 
 Zofar 
 
Empat Kebenaran ...  
 

Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub: 
"Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan: Seorang anak laki-laki telah 

ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas 
menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman 
menuntut hari itu, awan-gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam 

itu -- biarlah dia dicekam oleh kegelapan; janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun; 
janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, 

dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka 
yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap; biarlah 
ia menantikan terang yang tak kunjung datang, janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak 

ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa 
aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? 

Ayub 3:1-11 
 

 Bilamana kepedihan penderitaan berkelanjutan, Allah tetap _______________.   
 

kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah? 
Ayub 3:23 

 
o Kita menginginkan satu penjelasan. 
o Allah memberikan kepada kita ___________.   

 
Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; Aku akan menanyai engkau, supaya 
engkau memberitahu Aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi 

sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan 
menyesal aku duduk dalam debu dan abu." 

Ayub 42:4-6 
 

 Bilamana karunia-karunia yang kita nikmati lenyap, Allah tetap ____________.   
 

Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat; Dia yang memukuli, tetapi yang tangan-
Nya menyembuhkan pula. 

Ayub 5:18 
o Injil yang palsu ... 

 Melihat penderitaan sebagai bukti ketidaksenangan Allah. 
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o Injil yang sejati ... 
 Melihat penderitaan sebagai satu sarana untuk ___________ Allah dengan lebih mendalam.  

 Dalam kebingungan dalam situasi-situasi kita, Allah adalah __________________.   
Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui 

manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya: Ia tidak terdapat di 
dalamku, dan kata laut: Ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan 

harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun 
dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit; tidak dapat diimbangi oleh 

emas, atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak 
terhitung lagi; memiliki hikmat adalah lebih baik dari pada mutiara. Permata krisolit Etiopia tidak 

dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu, dari manakah 
datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, 

bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata: Hanya desas-desusnya 
yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya. 
Karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong 

langit. Ketika Ia menetapkan kekuatan angin, dan mengatur banyaknya air, ketika Ia membuat 
ketetapan bagi hujan, dan jalan bagi kilat guruh, ketika itulah Ia melihat hikmat, lalu 

memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya; tetapi kepada manusia Ia berfirman: 
Sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." 

Ayub 28:12-28 
 

o Hikmat manusia yang _______________ ... 
 Kita kurang dalam pengetahuan. 
 Kita kurang dalam perspektif. 
 Kita kurang dalam pengalaman. 

o Hikmat Allah yang tidak terbatas ... 
 Ia memiliki pengetahuan yang sempurna. 
 Ia memiliki perspektif yang kekal. 
 Ia memiliki pengalaman yang tidak terbatas. 

  
“Dengan adanya kebaikan Allah yang menginginkan kesejahteraan kita yang 

tertinggi, hikmat Allah untuk merencanakannya, dan kuasa Allah untuk 
menggenapinya, apa yang kurang pada kita?” 

A. W. Tozer 
 

 Di dalam kedalaman keputusasaan kita, Allah adalah pengharapan kita.   
 

Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada 
gunung batu untuk selama-lamanya! Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan 

bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat 
Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku; mataku sendiri menyaksikan-Nya dan 

bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. 
Ayub 19:23-27 

 
o Ia akan menyembuhkan tubuh kita. 
o Kita akan melihat wajah-Nya.  
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14.  Ayub 32–37: Maksud Allah dalam Penderitaan 
 
 
Landasan-Landasan Penting ... 
 Allah mempunyai satu _________________.   

 
Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apa pun, Ia perkasa dalam kekuatan 
akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang 

sengsara; Ia tidak mengalihkan pandangan mata-Nya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka 
untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. 

Ayub 36:5-7 
 

 Maksud Allah sewaktu-waktu ___________.   
 

Awan pun dimuati-Nya dengan air, dan awan memencarkan kilat-Nya, lalu kilat-Nya menyambar-
nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinan-Nya untuk melakukan di permukaan bumi segala 

yang diperintahkan-Nya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi 
bumi-Nya maupun untuk menyatakan kasih setia. 

Ayub 37:11-13 
 

 Maksud Allah selalu _____________.   
 

Yang Mahakuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilan-Nya; walaupun kaya 
akan kebenaran Ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya Ia ditakuti orang; setiap orang yang 

menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukan-Nya." 
Ayub 37:23-24 

 
Berbagai Maksud yang Untuknya Allah Menggunakan Penderitaan ... 
 
 Allah menggunakan penderitaan untuk memurnikan iman kita.   

 
Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, 

dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka 
Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi 
manusia dari pada perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya 

dari pada liang kubur, dan hidupnya dari pada maut oleh lembing. 
Ayub 33:14-18 

 
Sesungguhnya, semuanya ini dilakukan Allah dua, tiga kali terhadap manusia: mengembalikan 

nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. 
Ayub 33: 29-30 

 
 Allah menggunakan penderitaan untuk _____________ kemuliaan-Nya.   

 
Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu 
lebih dari pada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala 

perkataanmu? 
Ayub 33:12-13 
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o Bagaimana Allah menyatakan diri-Nya ... 
 Dalam _____________.   

Sesungguhnya, Allah itu mulia di dalam kekuasaan-Nya; siapakah guru seperti Dia? Siapakah akan 
menentukan jalan bagi-Nya, dan siapa berani berkata: Engkau telah berbuat curang? Ingatlah, 
bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatan-Nya, yang selalu dinyanyikan oleh manusia. 

Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya, Allah itu besar, tidak 
tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahun-Nya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik 
air, dan memekatkan kabut menjadi hujan, yang dicurahkan oleh mendung, dan disiramkan ke atas 
banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan, dan bunyi gemuruh di tempat kediaman-
Nya? Sesungguhnya, Ia mengembangkan terang-Nya di sekeliling-Nya, dan menudungi dasar laut. 

Karena dengan semuanya itu Ia mengadili bangsa-bangsa, dan juga memberi makan dengan 
berlimpah-limpah. Kedua tangan-Nya diselubungi-Nya dengan kilat petir dan menyuruhnya 

menyambar sasaran. Pekik perang-Nya memberitakan kedatangan-Nya, kalau dengan murka Ia 
berjuang melawan kecurangan." 

Ayub 36:22-33 
 

 Melalui Firman-Nya.   
Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas 

tempat tidur, maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-
teguranuntuk menghalangi manusia dari pada perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan orang, 

Ayub 33:15-17 
 

 Dalam _____________ kita.   
 

Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam 
tulang-tulangnya; perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat; 

susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya, yang mula-mula tidak tampak, 
menonjol ke luar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang 

membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah, satu di antara seribu, untuk 
menyatakan jalan yang benar kepada manusia,  maka Ia akan mengasihaninya dengan berfirman: 

Lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur; uang tebusan telah Kuperoleh. Tubuhnya 
mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan 

Allah berkenan menerimanya; ia akan memandang wajah-Nya dengan bersorak-sorai, dan Allah 
mengembalikan kebenaran kepada manusia. 

Ayub 33:19-26 
 

“Allah berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani 
kita, tetapi berteriak dalam kepedihan kita: itu adalah pengeras suara-Nya untuk 

membangkitkan satu dunia yang tuli.” 
C. S. Lewis 

 
o Apa yang Allah nyatakan tentang diri-Nya ... 

 Ia adalah ______________.   
 

Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku: Jauhlah dari pada Allah 
untuk melakukan kefasikan, dan dari pada Yang Mahakuasa untuk berbuat curang. Malah Ia 

mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai 
kelakuannya. Sungguh, Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak membengkokkan keadilan. 

Ayub 34:10-12 
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 Ia adalah ____________________.   
 

Dengan sengsara Ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan Ia membuka telinga 
mereka. Juga engkau dibujuk-Nya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari 

tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. 
Ayub 36:15-16 

 
 Ia adalah __________________.   

 
Dari sebelah utara muncul sinar keemasan; Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang 

Mahakuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilan-Nya; walaupun kaya akan 
kebenaran Ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya Ia ditakuti orang; setiap orang yang menganggap 

dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukan-Nya." 
Ayub 37:22-24 

 
o Pada saat kita bergumul dengan penyataan Allah tentang diri-Nya dalam penderitaan, kita 

harus menghindar dari sikap-sikap yang ekstrim ini: 
 
 Menyatakan __________________ kita.   

 
Ah, sekiranya ada yang mendengarkan aku! -- Inilah tanda tanganku! Hendaklah Yang Mahakuasa 

menjawab aku! -- Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku! Sungguh, surat itu akan kupikul, 
dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepada-Nya, selaku 

pemuka aku akan menghadap Dia. 
Ayub 31:35-37 

 
Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar: Aku bersih, 
aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi Ia mendapat alasan 

terhadap aku, Ia menganggap aku sebagai musuh-Nya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung, Ia 
mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahanku 
kepadamu, karena Allah itu lebih dari pada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa 

Dia tidak menjawab segala perkataanmu? 
Ayub 33:8-13 

 
 

 Tidak mempercayai keadilan-Nya. 
 Melewatkan belas kasihan-Nya . 
 Mengecilkan keagungan-Nya. 

 
 Allah menggunakan penderitaan untuk mengajar kita agar _____________ pada-Nya.   

 
Siapa mempercayakan bumi kepada-Nya? Siapa membebankan alam semesta kepada-Nya? Jikalau Ia 
menarik kembali Roh-Nya, dan mengembalikan nafas-Nya pada-Nya, maka binasalah bersama-sama 

segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. 
Ayub 34:13-15 

 
 Allah menggunakan penderitaan untuk membawa kita agar bertobat dan _____________ dosa-dosa 

kita dalam kehidupan kita.   
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Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicengkeram hukuman dan 
keadilan; janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan 

menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh 
kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari 

tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau 
dicobai oleh sengsara. 

Ayub 36:17-21 
 

 Allah menggunakan penderitaan untuk menuntun kita kepada pahala kita di dalam Dia.   
 
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri 

memandang Engkau. 
Ayub 42:5 

 
Pertanyaan-Pertanyaan yang Dapat Kita Tanyakan di Tengah Penderitaan ... 
 Segi apakah dalam iman saya yang sedang dimurnikan melalui penderitaan? 
 Apa yang Allah nyatakan tentang diri-Nya melalui penderitaan ini? 
 Bagaimana saya dapat lebih bersandar pada Allah sebagai akibat dari penderitaan saya? 
 Dosa (dosa-dosa) apakah yang darinya saya harus bertobat dan tinggalkan sebagai akibat dari 

penderitaan saya? 
 Bgaimana penderitaan ini mendorong saya untuk menemukan pahala yang lebih dalam di 

dalam Allah?  
 
15.  Ayub 38–42: Kuasa Allah dalam Penderitaan.   
 
Maka jawab Ayub kepada TUHAN: "Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan 

tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa 
pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat 

ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; 
Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku. Hanya dari kata orang saja aku 

mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku 
mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." 

Ayub 42:1-6 
 

 Apa yang kita inginkan dalam penderitaan kita … 
o Satu ________________ dari Allah. 

 Apa yang kita terima dalam penderitaan kita ... 
o Satu wahyu dari Allah. 

 
 “Allah, sebagaimana seorang Bapa, tidak hanya memberi nasihat. Ia 

memberikan diri-Nya sendiri. Ia menjadi suami bagi janda yang berduka (Yesaya 
54:5). Ia menjadi penghibur bagi perempuan yang mandul (Yesaya 54:1). Ia 

menjadi bapa bagi anak-anak yatim (Mazmur 10:14). Ia menjadi mempelai laki-
laki bagi anak dara (Yesaya 62:5). Ia menjadi penyembuh bagi mereka yang sakit 

(Keluaran 15:26). Ia adalah penasihat ajaib bagi mereka yang bingung dan 
tertekan (Yesaya 9:6).” 

Joni Eareckson Tada dan Steve Estes 
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Wahyu Allah ... 
 
 ______________ adalah besar. 

o Ia adalah Pencipta kita.   
 

Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai 
pengertian! Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? -- Atau 
siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan 

siapakah yang memasang batu penjurunyapada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak 
bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu, 
ketika membual ke luar dari dalam rahim? -- ketika Aku membuat awan menjadi pakaiannya dan 

kekelaman menjadi kain bedungnya; ketika Aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan 
pintu; ketika Aku berfirman: Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, di sinilah gelombang-

gelombangmu yang congkak akan dihentikan! 
Ayub 38:4-11 

 
Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? 

Dapatkah engkau melepaskan kilat, sehingga sabung-menyabung, sambil berkata kepadamu: Ya? 
Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan 

mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-
tempayan langit, ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-

lekatan? 
Ayub  38:34-38 

 
 

o Ia adalah ______________ kita.   
 

Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina, dan memuaskan selera singa-singa muda, 
kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar? 

Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak, apabila anak-anaknya berkaok-kaok 
kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? 

Ayub 39:1-3 
 

Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluan, atau apakah ia akan 
menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya, karena kekuatannya 

sangat besar? Atau kauserahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh 
kepercayaan kepadanya, bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu, dan mengumpulkannya di 
tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan 

bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, dan dibiarkannya menjadi 
panas di dalam pasir, 

Ayub 39:13-17 
 

Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi 
pedang. Di atas dia tabung panah gemerencing, tombak dan lembing gemerlapan; dengan garang 

dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala; 
Ayub 39:25-27 

 
o Ia adalah Juruselamat kita.   
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Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka 
Aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan." 

"Perhatikanlah kuda Nil, yang telah Kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. 
Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya! Ia meregangkan ekornya 
seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, 

kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberi-Nya 
bersenjatakan pedang; 

Ayub 40:8-14 
o Ia adalah _______________ kita.   

Setelah TUHAN mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman TUHAN kepada Elifas, orang 
Téman: "Murka-Ku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak 

berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan 
dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya 

itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, 
karena hanya permintaannyalah yang akan Kuterima, supaya Aku tidak melakukan aniaya terhadap 
kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub." Maka pergilah Elifas, 

orang Téman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang 
difirmankan TUHAN kepada mereka. Dan TUHAN menerima permintaan Ayub. 

Ayub 42:7-9 
 

 Maksud-Nya terjamin.   
"Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. 

Ayub 42:2 
 

o Upaya Setan untuk menyerang umat Allah hanya menjadi alat Allah untuk menggenapi 
____________-Nya. 

 Pengetahuan-Nya sempurna.   
 

Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa 
pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. 

Ayub 42:3 
 

o Ia mengetahui segala sesuatu secara menyeluruh. 
o Ia mengetahui setiap orang dari antara kita dengan sepenuhnya. 

 Belas kasihan-Nya bersifat pribadi.  
 
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri 

memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk 
dalam debu dan abu." 

Ayub 42:5-6 
 

o Reaksi kita yang awal adalah kekaguman. 
 Kita bertobat dari dosa kita. 

o Respon kita yang kekal adalah penyembahan. 
 Kita ___________________ di dalam Allah kita. 
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16.  Kitab Mazmur: Nyanyian-Nyanyian di Tengah Penderitaan 
 
Ratapan di Tengah Penderitaan ... 
 

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi, TUHAN, Kaulupakan aku terus-menerus? 
Berapa lama lagi Kausembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh 

kekuatiran dalam diriku, dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan 
diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya TUHAN, Allahku! Buatlah mataku bercahaya, 

supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata: "Aku telah mengalahkan dia," 
dan lawan-lawanku bersorak-sorak, apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku 

percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk TUHAN, karena 
Ia telah berbuat baik kepadaku. 

Mazmur 13 
 

 Satu teriakan dengan sepenuh hati. 
 Satu keluhan yang _____________. 
 Satu pengakuan dengan rendah hati. 

 
Keyakinan di Tengah Penderitaan ...   
 

Dari Daud. TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? TUHAN 
adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat 

menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah 
yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku; sekalipun 

timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta 
kepada TUHAN, itulah yang kuingini: diam di rumah TUHAN seumur hidupku, menyaksikan 

kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada 
waktu bahaya; Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku ke 

atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku; dalam 
kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai; aku mau menyanyi dan 
bermazmur bagi TUHAN. Dengarlah, TUHAN, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan 

jawablah aku! Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-Ku"; maka wajah-Mu kucari, ya TUHAN. 
Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka; 

Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah 
penyelamatku! Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku. 
Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab 

seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku 
saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. 

Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang hidup! 
Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN! 

Mazmur 27 
 

 Apa yang Daud lihat ... 
o Kehancuran 
o _________________. 
o Bahaya 

 Apa yang Daud doakan ... 
o Kejutan dalam doanya: 

 Daud pertama-tama tidak meminta kelepasan. 
 Daud pertama-tama meminta Allah. 
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o Manfaat permohonannya: 
 Allah berdaulat secara mutlak. 
 Allah adalah indah dalam cara yang tidak terbandingkan. 

o Relevansi keteladanannya: 
 Apa yang menjadi hal terpenting bagi kita? 
 Apakah kita mendapati bahwa Allah bermanfaat bagi situasi-situasi kita, ataukah bahwa 

Ia adalah ___________ tidak peduli dalam situasi apa pun kita berada? 
 Apa yang Daud simpulkan ...  

o Keyakinan ditemukan di dalam ____________ di tengah penderitaan. 
  
Ucapan Syukur Di Tengah Penderitaan ...   
 

Kebajikan telah Kaulakukan kepada hamba-Mu, ya TUHAN, sesuai dengan firman-Mu. 
Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada 

perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada 
janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik; ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 

Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku, dengan segenap hati aku akan 
memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. 

Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. 
Taurat yang Kausampaikan adalah baik bagiku, lebih dari pada ribuan keping emas dan perak. 

Mazmur 119:65-72 
 

 Penderitaan mendorong kita kepada Firman Allah . 
o Untuk mempelajarinya. 
o Untuk mempercayainya. 
o Untuk menaatinya. 
o Untuk ____________________. 

 
“Saya tidak pernah dalam seluruh kehidupan saya memiliki jalan masuk yang 

begitu luas ke dalam Firman Allah sebagaimana sekarang [dalam penjara]. Kitab 
Suci yang sebelumnya tidak saya pahami sekarang dalam tempat ini menjadi 
bersinar atas saya. Yesus Kristus juga tidak pernah lebih nyata dan lebih jelas 
dialami daripada sekarang. Di sini saya benar-benar telah melihat-Nya dan 

merasakan-Nya. … Saya telah melihat [hal-hal seperti itu] di sini yang saya yakini 
bahwa selama di dunia ini saya tidak akan pernah mengekspresikannya. … Dengan 
begitu lembut terhadap saya, [Allah] tidak membiarkan saya dianiaya, tetapi dari 

satu Firman ke Firman yang lain Ia menguatkan saya untuk menghadapi 
semuanya; demikianlah yang terjadi sehingga saya telah sering katakan, jika itu 

diizinkan maka saya dapat berdoa untuk kesusahan yang lebih besar demi 
memperoleh penghiburan yang lebih besar.” 

John Bunyan 
 

 Penderitaan mengingatkan kita akan kebaikan Allah. 
o Karakter-Nya adalah baik. 
o Firman-Nya adalah baik. 
o Jalan-jalan-Nya adalah baik.  
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17.  Kitab Amsal: Penderitaan dan Hikmat 
 
Dua Pengingat yang Penting ... 
 Hikmat adalah buah dari takut akan Allah.   

 
Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian 

Amsal 9:10 
 

 Amsal-amsal merupakan petunjuk-petunjuk untuk kehidupan, bukan jaminan-jaminan dalam 
kehidupan.   
 

karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 

Amsal 3:2 
 

Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan 
marah. 

Amsal 15:1 
 

Dua Penerapan yang Umum ... 
 
 Hikmat sewaktu-waktu menjaga kita dari penderitaan.   

Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 
Amsal 10:4, 

Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. 
Amsal 19:15 

 
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi 

malang. 
Amsal 13:20 

 
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman 

berjalan terus, lalu kena celaka. 
Amsal 22:3 

 
Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat, dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara 

yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal 
budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu, 

pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang 
perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik; cerewet dan liat perempuan ini, kakinya tak dapat 

tenang di rumah, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia 
menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya, dengan muka tanpa malu 

berkatalah ia kepadanya: "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini 
telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau 

dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan 
beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. 
Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena 

suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya, ia baru pulang 
menjelang bulan purnama." Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan 

kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang 
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dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah 
menembus hatinya; seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar, bahwa 
hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan 

mulutku.  Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan 
dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah 
jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke 

ruangan-ruangan maut. 
 Amsal 7:6-27 

 
 

 Hikmat selalu _______________ kita melewati penderitaan.   
 

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu 
sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 

Amsal 3:5-6 
 

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran 
Amsal 17:17 

 
Dua hal aku mohon kepada-Mu, jangan itu Kautolak sebelum aku mati, yakni: Jauhkanlah dari 

padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. 
Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak 

menyangkal-Mu dan berkata: Siapa TUHAN itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan 
mencemarkan nama Allahku. 

Amsal 30:7-9 
 
 
18.  Kitab Pengkhotbah: Penderitaan dan Keduniawian  
 
Memahami kitab Pengkhotbah...   
 

Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 
Pengkhotbah 1:2 

 
 Kita perlu mendengar dua ______________dalam teks ini: 

o Suara pengkhotbah.   
 

Aku, Pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. 
Pengkhotbah 1:12 

 
o Suara narator.   

 
Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. 

Pengkhotbah 12:8 
 
 

 Kita perlu memahami dua _______________ kunci:   
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Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 
Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? 

Pengkhotbah 1:2-3 
 

o “Kesia-siaan” 
 “Kesia-siaan” merujuk kepada ketiadaan makna, ketiadaan manfaat, atau ketiadaan arti. 

o “Di bawah matahari” 
 “Di bawah matahari” menunjuk kepada kehidupan tanpa kaitan dengan Allah. 

 
Untuk tertawa orang menghidangkan makanan; anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan 

semuanya itu. 
Pengkhotbah 10:19 

 
Mendengar Pengkhotbah ... 
 Dalam teks Perjanjian Lama: 

o Pengkhotbah mengamati dua masalah: 
 Apa yang kita lihat “di bawah matahari” adalah _______________.   

 
Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 

Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? 
Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Apa yang pernah 

ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi; tak ada sesuatu yang baru di bawah 
matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan: "Lihatlah, ini baru!"? Tetapi itu sudah ada dulu, 
lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang 

masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. 
Pengkhotbah 1:2-4, 9-11 

 
 Apa yang kita lihat “di bawah matahari” adalah ______________. 

 Hikmat adalah tanpa arti.   
 

Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di 
bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia 

untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, 
tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angina. 

Pengkhotbah 1:13-14 
 

 Kesenangan adalah tanpa arti .   
 

Aku berkata dalam hati: "Mari, aku hendak menguji kegirangan! Nikmatilah kesenangan! Tetapi 
lihat, juga itu pun sia-sia." Tentang tertawa aku berkata: "Itu bodoh!", dan mengenai kegirangan: 

"Apa gunanya?" Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, -- sedang akal 
budiku tetap memimpin dengan hikmat --, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku 

mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup 
mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-

rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur; aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-
taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan; aku menggali bagiku kolam-kolam 

untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. 
 Aku tidak merintangi mataku dari apa pun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari 

sukacita apa pun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih 
payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang 
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telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha 
menjaring angin; memang tak ada keuntungan di bawah matahari. 

Pengkhotbah 2:1-6, 10-11 
 
 

 Pekerjaan adalah tanpa arti .   
 

Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus 
meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah 

orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang 
kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-

sia. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam 
hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. 

Pengkhotbah 2:18-19, 23 
 

 Kehidupan adalah tanpa arti .   
 

Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-
apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih 

mereka, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya 
tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah 
rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama 

berkenan akan perbuatanmu. 
Pengkhotbah 9:5-7 

 
 Narator memberikan dua kesimpulan:   

 
Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-

perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. 
Pengkhotbah 12:13 

 
 

 __________ akan Allah. 
 Peliharalah perintah-perintah-Nya. 

 Dalam Perjanjian Baru: 
o Kita semua hidup di bawah _________Allah. 

 Relasi kita dengan Pencipta kita telah hancur. 
 Relasi kita dengan ciptaan telah menyimpang. 

o Kutuk ini adalah rancangan ilahi. 
 Kutuk ini menyadarkan kita akan masalah dosa. 
 Kutuk ini mengarahkan kita kepada Yesus. 

o Yesus ___________kita dari kutuk Allah.   
 

Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab 
ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!" Yesus Kristus telah membuat ini, 
supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita 

menerima Roh yang telah dijanjikan itu. 
Galatia 3:13-14 
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 Tiba-tiba, di dalam Kristus, ada sesuatu yang baru “di bawah matahari.” 
 Dan di dalam Kristus, tidak ada lagi apa pun yang ____________. 

 
Menerapkan ajaran Pengkhotbah ... 
 Waspadalah terhadap pengejaran akan hal-hal duniawi.   

 
Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang 

bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab 
Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya." 

Yohanes 6:27 
 

 Bekerjalah di dalam Tuhan.  
 

Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu 
dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu 

tidak sia-sia. 
1 Korintus 15:58 

 
 Rindukanlah kedatangan-Nya kembali.  Wahyu 21:4-5 
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Kitab-Kitab Para Nabi 
 
19.  Yesaya 53: Keselamatan Melalui seorang Hamba yang Menderita 
Susunan dalam Yesaya ...  
Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, 
dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci. Para Serafim berdiri di sebelah atas-Nya, masing-masing 
mempunyai enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk 
menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang 

kepada seorang, katanya: "Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta alam, seluruh bumi penuh 
kemuliaan-Nya!" Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu 
dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku: "Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini 
seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku 

telah melihat Sang Raja, yakni TUHAN semesta alam." Tetapi seorang dari pada Serafim itu terbang 
mendapatkan aku; di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia 
menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata: "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka 

kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Maka sahutku: "Ini aku, 

utuslah aku!" 
Yesaya  6:1-8 

 Allah adalah penuh dengan keagungan. 
o Kekudusan Allah yang menakutkan ...   

Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus. 
Yesaya 40:25 

 
 

 Ia adalah tanpa kesalahan. 
 Ia adalah tanpa saingan. 

o _____________ Allah yang total ...  
 

Ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak! 
Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang 
lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang 
kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-Ku 
akan sampai, dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari 

timur, dan orang yang melaksanakan putusan-Ku dari negeri yang jauh. Aku telah 
mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya, Aku telah merencanakannya, maka Aku 

hendak melaksanakannya. 
Yesaya 46:8-11 

 
 Ia adalah Pencipta dunia. 
 Ia adalah Penguasa atas sejarah. 
 Ia adalah Raja atas segala bangsa. 
 Ia adalah Hakim atas semua orang.  
  

Sebab itu Aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya, pada 
waktu amarah TUHAN semesta alam, dan pada hari murka-Nya yang menyala-nyala. 

Yesaya 3:13 
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 Manusia telah _______________.   
 

Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab TUHAN berfirman: "Aku membesarkan 
anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal 

pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku 
tidak memahaminya." Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sarat dengan kesalahan, 

keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk! Mereka meninggalkan TUHAN, menista 
Yang Mahakudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. 

Yesaya 1:2-4 
 
 

o Dosa yang berlipat ganda ... 
 Mereka mengandalkan raja-raja asing. 
 Mereka mengandalkan allah-allah palsu. 
 Mereka mengandalkan harta milik mereka .   

 
Sungguh, telah Kaubuang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka 

melakukan tenung seperti yang di Timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di 
antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya; 

negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala; mereka 
sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. 

Yesaya 2:6-8 
 

 Mereka mengandalkan pemimpin-pemimpin mereka. 
 Mereka mengandalkan diri mereka sendiri.   

 
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia 

dapat dianggap? 
Yesaya 2:22 

 
o Anugerah yang mendebarkan hati ...   

 
Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak 

mengingat-ingat dosamu. 
Yesaya 43:25 

 
 Dosa-dosa mereka akan dihapuskan. 
 Dosa-dosa mereka tidak akan _____________ lagi. 

 
 Penebusan adalah pasti. 

o Allah mengutus nabi-nabi-Nya.   
 

Kemudian firman-Nya: "Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini: Dengarlah sungguh-sungguh, 
tetapi mengerti: jangan! Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap: jangan! 

Yesaya 6:9 
 

o Allah akan memelihara umat-Nya. 
o Allah akan memulihkan semua orang.   
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Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah TUHAN akan berdiri tegak di hulu 
gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke 

sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah 
Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan 

menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman TUHAN dari Yerusalem." 
Yesaya 2:2-3 

 
 Perhatikan satu __________ yang spektakuler.   

 
Lalu berkatalah nabi Yesaya: "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud! Belum cukupkah kamu 

melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan 
memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan 

akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel. 
Yesaya 7:13-14 

 
 Perhatikan seorang ___________ yang dijanjikan.   

 
Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam 

kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari 
sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini. 

Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. 
Yesaya 9:6-7 

 
 

 Perhatikan seorang Hamba yang Menderita. 
 
 
Hamba dalam Yesaya ...  
 

Dengarkanlah Aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau; hendaklah bangsa-bangsa mendapat 
kekuatan baru! Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara; baiklah kita tampil bersama-

sama untuk beperkara! 
Yesaya 42:1 

 
 
 Ia akan _________________, namun Ia akan menebus.   

 
 

Sesungguhnya, hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti 
banyak orang akan tertegun melihat dia -- begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan 

tampaknya bukan seperti anak manusia lagi -- 
demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya 

melihat dia; sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak 
mereka dengar akan mereka pahami. 

Yesaya 52:13-15 
 

o Ia adalah seorang hamba manusia dengan satu penampilan yang tidak menawan.   
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Tuhan ALLAH telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. 
Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang 

yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. 
Yesaya 50:5-6 

 
o Ia adalah seorang penguasa ilahi yang akan mengejutkan bangsa-bangsa. 

 
 Tuhan akan menyatakan Dia, namun kita akan _________________-Nya.   

 
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan 

TUHAN dinyatakan? ebagai taruk ia tumbuh di hadapan TUHAN dan sebagai tunas dari tanah kering. 
Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, 
sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan 
dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap 

dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 
Yesaya 53:1-3 

 
o Perhatikan kerendahan-Nya. 
o Perhatikan penghukuman kita. 

 
 Ia akan ________________ agar kita dapat diselamatkan.   

 
Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, 

padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena 
pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan 
keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita 

sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah 
menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 

Yesaya 53:4-6 
 

o Ia akan menanggung hukuman dosa. 
o Ia akan mengambil tempat orang berdosa. 

 
 Esensi dosa: Manusia menempatkan dirinya sebagai pengganti Allah. 
 Esensi keselamatan: Allah menempatkan _____________ sebagai pengganti manusia.  

 
 Ia akan menderita dalam kesepian tanpa dosa.   

 
Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba 

yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang 
menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia 

terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri 
orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat-Ku ia kena tulah. Orang menempatkan 

kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, 
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 

Yesaya 53:7-9 
 
 

 Semua orang akan _______________ dalam penggantian-Nya.   
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Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya 
sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak 
TUHAN akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi 

puas; dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh 
hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-

orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu 
sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di 

antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk 
pemberontak-pemberontak. 

Yesaya 53:10-12 
o Bapa akan dipuaskan ... 

 Ia akan menunjukkan keadilan-Nya dengan penuh. 
 Ia akan mendemonstrasikan kasih-Nya dengan penuh. 
 Ia akan memuaskan diri-Nya dan menyelamatkan orang-orang berdosa pada saat yang 

sama. 
 Sebelum salib memiliki makna demi kepentingan orang lain, salib memiliki makna demi 

________________ Allah. 
“Jika saya harus menghargai darah Kristus, saya harus menerima penilaian Allah 

untuk itu, karena darah Kristus pertama-tama bukanlah bagi saya tetapi bagi 
Allah.” 

Watchman Nee 
 

o Anak akan dipuaskan ... 
 Ia akan menyelamatkan anak-anak Allah melalui kematian-Nya. 
 Ia akan menunjukkan kuasa Allah melalui kebangkitan-Nya. 
 Ia akan menggenapi kehendak Allah melalui peninggian-Nya. 
 Hamba yang Menderita akan menjadi ______________ yang berdaulat. 

o Kita akan dipuaskan... 
 Kita akan dibenarkan di hadapan Allah Bapa. 
 Kita akan menjadi pemenang-pemenang bersama Allah Anak.   

Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada 
dalam mulut-Nya. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia 

menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan 
adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati 

terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan 

pemelihara jiwamu.  Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia 
menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan 

adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati 
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 

Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan 
pemelihara jiwamu. 

1 Petrus 2:22-25 
 
20.  Yeremia 31: Jangan Menangis Lagi 
Seorang nabi yang menangis ... 

Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Sekiranya kepalaku penuh 
air, dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang puteri 

bangsaku yang terbunuh. 
Yeremia 8:18, 9:1 
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Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan 
buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang 

menghutang kepada siapa pun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. 
Yeremia 15:10 

 
Pasyhur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah TUHAN, mendengar Yeremia 
menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyhur memukul nabi Yeremia dan memasungkan dia 

di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah TUHAN. 
Yeremia 20:1-2 

 
Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia; mereka memukul dia dan memasukkannya ke 

dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu; adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi 
penjara. 

Yeremiah 37:15 
 
 Pribadi: Allah memanggil Yeremia (1) 
 Nasional: Pesan untuk Yehuda (2–33) 
 Pribadi: Penderitaan bagi Yeremia (34–45) 
 Internasional: Pesan bagi bangsa-bangsa (46–51) 
 Personal/Nasional/Internasional: Kejatuhan Yerusalem (52) 
 
 
Satu Perjanjian yang Baru ... 
 Masalah dalam perjanjian yang lama ... 

o Umat Allah menjadi ____________________.   
pernahkah suatu bangsa menukarkan allahnya meskipun itu sebenarnya bukan allah? Tetapi umat-
Ku menukarkan Kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, 

menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman TUHAN. Sebab dua kali umat-Ku 
berbuat jahat: mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka 

sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. 
Yeremia 2:11-13 

 
o Umat Allah tidak bermoral.   

Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata-Ku, demikianlah firman TUHAN, 
telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan 

ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di 
Lembah Ben-Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak 

pernah Kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. 
Yeremia 7:30-31 
 

o Umat Allah _______________ menjadi sesuatu yang berbeda. 
 Janji tentang perjanjian yang baru ...   

Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengadakan 
perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan 
dengan nenek moyang mereka pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka 

keluar dari tanah Mesir; perjanjian-Ku itu telah mereka ingkari, meskipun Aku menjadi tuan yang 
berkuasa atas mereka, demikianlah firman TUHAN. Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman TUHAN: Aku akan menaruh Taurat-Ku 
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dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka 
dan mereka akan menjadi umat-Ku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar 

saudaranya dengan mengatakan: Kenallah TUHAN! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal 
Aku, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi 

mengingat dosa mereka." 
Yeremia 31:31-34 

 
o Kita akan menerima satu perjanjian yang baru. 

 Hukum Allah ... 
 Perjanjian yang lama: Ditulis pada loh-loh batu. 
 Perjanjian yang baru: Ditulis pada hati manusia. 

o Musuh kita yang terburuk: agama kedagingan. 
o Kebutuhan kita yang terbesar: pembaruan spiritual. 
o Ketaatan kepada hukum bukan merupakan satu syarat untuk masuk ke dalam 

perjanjian yang baru. 
o Ketaatan kepada hukum merupakan satu janji yang kita alami dalam perjanjian 

yang baru. 
 

“Menurut saya perbedaan yang ditunjukkan antara kedua perjanjian ini, terletak 
dengan jelas di sini, yakni bahwa dalam perjanjian yang lama Allah berjanji untuk 
menjadi Allah mereka berdasarkan ketaatan yang dilakukan dengan sepenuh hati; 

ketaatan ditentukan sebagai satu syarat, tetapi bukan dijanjikan. Namun dalam 
perjanjian yang baru, ketaatan yang dilakukan dengan sepenuh hati ini dijanjikan.” 

Jonathan Edwards 
 

 Pengetahuan akan Allah ... 
 Perjanjian yang lama: Kita memiliki relasi dengan Allah melalui orang-orang yang 

bercacat. 
o Hak yang terbatas untuk masuk ke hadirat Allah. 
o Jarak yang jauh dalam pertemuan dengan kemuliaan Allah. 

 Perjanjian yang baru: Kita diperdamaikan dengan Allah melalui seorang yang tidak 
bercacat. 
o Hak yang tidak terbatas untuk masuk ke hadirat Allah. 
o Pengalaman secara langsung dalam berhadapan dengan kemuliaan Allah.   
o  

Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh 
keberanian, tidak seperti Musa, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel 

jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, 
sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca 

perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 
Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi 

hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari 
padanya.  Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita 

semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena 
kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan 

gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. 
2 Korintus 3:12-18 

 
 Kita akan menjadi bagian dalam satu komunitas yang baru. 
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 Kita akan mengantisipasi satu ___________ yang baru. 
 
o Bagi mereka: Dalam terang kata-kata Yeremia, pandanglah ke depan ke saat pemulihan 

Yerusalem.   
 

Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa kota itu akan dibangun 
kembali bagi TUHAN, dari menara Hananeel sampai Pintu Gerbang Sudut; kemudian tali pengukur 

itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. 
Yeremia 31:38-39 

 
o Bagi kita: Dalam terang kata-kata Yesus, rindukanlah satu Yerusalem yang baru pada saat 

penciptaan kembali.  
 

Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, 
pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil rotidan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia 
memecah-mecahkannya dan berkata: "Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini 
menjadi peringatan akan Aku!" Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: 

"Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu 
meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!" Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum 

cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 
1 Korintus 11:23-26 

 
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang 

pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. 
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias 

bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah Allah ada di 
tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi 

umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. 
 Wahyu 21:1-3 

 
21.  Kitab Ratapan: Rahmat Allah Adalah Tetap di dalam Penderitaan Manusia 
 
Krisis dalam Kitab Ratapan ... 
 
 Dosa mendatangkan penderitaan yang ... 

o Tragis.   
 

Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu 
agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. 

Ratapan 1:1 
 

o ____________.  
 

Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya; semua yang dahulu menghormatinya, sekarang 
menghinanya, karena melihat telanjangnya; dan dia sendiri berkeluh kesah, dan memalingkan 

mukanya. 
Ratapan 1:8 
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"TUHANlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya; dengarlah hai segala 

bangsa, dan lihatlah kesedihanku; dara-daraku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. 

 Ratapan 1:18 
 

o Diberikan Allah.   
 

Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? 
Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? 

Ratapan 3:37-38 
 

o Parah.   
 

Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus; kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang 
pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan; yang biasa duduk 

di atas bantal kirmizi terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan puteri bangsaku melebihi dosa 
Sodom, yang sekejap mata dibongkar-bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. 

Ratapan 4:4-6 
 

 Penderitaan mendatangkan pertanyaan-pertanyaan yang  ... 
 
o Sangat intens—“Apakah kami _____________?”   

 
Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah 
kami kembali kepada-Mu, ya TUHAN, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti 

dahulu kala! 
Ratapan 5:20-22 

 
o Signifikan secara kekal—“Dapatkah kami diampuni?” 

 
Penghiburan dalam Kitab Ratapan ...   
 

"Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu." Jiwaku selalu teringat 
akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku 
akan berharap: Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru 
tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! "TUHAN adalah bagianku," kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap 

kepada-Nya. 
Ratapan 3:19-24 

 
 

 Penulis menemukan penghiburan dalam ... 
o ___________ Allah yang selalu baru. 

 Yang berakar dalam ... 
o Kasih Allah yang tidak pernah habis-habisnya. 
o _____________ Allah yang tidak henti-hentinya. 

 Yang menimbulkan ... 
o Satu pengharapan yang teguh dalam penyediaan Allah. 
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o Satu ____________ mendalam dalam karakter Allah.   
TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik 
menanti dengan diam pertolongan TUHAN. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa 

mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau TUHAN membebankannya. 
Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. 

Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. 
Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. 

Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. 
Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. 

Ratapan 3:25-33 
 

o Satu keinginan yang mendesak untuk _____________ di hadapan Allah.   
 

Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya! Marilah kita 
menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada TUHAN. 

Ratapan 3:39-40 
 
Kristus dari Kitab Ratapan ... 
 
 Kristus telah menanggung _____________ dosa sebagai pengganti umat-Nya.   

 
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang 

ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar -- tetapi 
mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati --. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-

Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. 
Roma 5:6-8 

 
 Kristus telah memastikan ______________ Allah demi umat-Nya.   

 
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 

kita segala berkat rohani di dalam sorga. 
Efesus 1:3 

 
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut 

kekayaan kasih karunia-Nya, 
 Efesus 1:7 

 
Tantangan dari Kitab Ratapan ... 
 Andalkan karakter Allah. 
 Akui kedalaman dosa-dosa anda. 
 Nikmati rahmat Kristus. 

 
“Tidak ada seorang pun yang lebih cocok untuk mendapat penghiburan daripada 

mereka yang menganggap diri mereka sebagai yang paling jauh.” 
Richard Sibbes 
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22.  Yehezkiel: Penderitaan yang Berpusat pada Allah (Bagian 1) 
 
Tiga Pengamatan ... 
 Allah menghakimi semua orang demi _______________-Nya.   
Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. 

Yehezkiel 25:11 
  Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai penghajaran-penghajaran 

kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada waktu Aku melakukan 
pembalasan-Ku terhadap mereka. 

Yehezkiel 25:17 
Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan 

Nebukadnezar, raja Babel. 
 Yehezkiel 30:10 

 Allah mendisiplinkan umat-Nya demi kemuliaan-Nya.   
Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: "Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di 

tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka; kelakuan mereka sama seperti 
cemar kain di hadapan-Ku. Maka Aku mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka karena darah yang 
dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. 
Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua 

negeri, Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. 
Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan nama-Ku yang kudus, 

dalam hal orang menyindir mereka: Katanya mereka umat TUHAN, tetapi mereka harus keluar dari 
tanah-Nya. 

Aku merasa sakit hati karena nama-Ku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah 
bangsa-bangsa, di mana mereka datang. 

Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bukan karena kamu 
Aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama-Ku yang kudus yang kamu najiskan di tengah 

bangsa-bangsa di mana kamu datang. 
Aku akan menguduskan nama-Ku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan 

yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah 
TUHAN, demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di 

hadapan bangsa-bangsa. 
Yehezkiel 36:16-23 

 
o Mereka telah menukarkan kemegahan Allah yang benar dengan kesia-siaan alah-allah palsu. 
o Mereka telah menukarkan kehadiran Allah yang melindungi dengan kehadiran Allah yang 

________________. 
 Allah menyelamatkan umat-Nya demi kemuliaan-Nya.   

 
Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu 

Daud, hamba-Ku; dia akan menggembalakan mereka, dan menjadi gembalanya. Dan Aku, TUHAN, 
akan menjadi Allah mereka serta hamba-Ku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, 

TUHAN, yang mengatakannya. 
Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan Aku akan meniadakan binatang buas 

dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram dan dapat tidur 
di hutan-hutan. 

Yehezkiel 34:23-24 
 

o Ia akan mengurapi seorang raja yang baru. 
 Hamba Allah.  
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 Gembala manusia.  
Ia akan meresmikan satu ______________ yang baru.  
 

 Maka hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. 
Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan melakukan ketetapan-ketetapan-Ku 

dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana nenek 
moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di 

sana untuk selama-lamanya dan hamba-Ku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. 
Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal 

dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan 
tempat kudus-Ku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. 

Tempat kediaman-Ku pun akan ada pada mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka 
akan menjadi umat-Ku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, menguduskan 

Israel, pada waktu tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." 
Yehezkiel 37:24-28 

 
 Perjanjian yang lama: janji-janji yang terus-menerus. 
 Perjanjian yang baru: _____________ yang permanen. 

o Ia akan membentuk satu umat yang baru.   
 

Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu; dari segala 
kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu. 

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan 
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. 

Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut 
segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya. 

Yehezkiel 36:25-27 
 

 Yang dosanya diampuni. 
 Yang dipenuhi dengan __________-Nya. 

o Ia akan membawa mereka ke satu tempat yang baru.   
 

Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu 
akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu. 

Yehezkiel 36:28 
 Bagi mereka ... 

 Mereka memandang ke depan ke kota Yerusalem. 
 Di dalam kota itu mereka akan membangun kembali ____________. 

 Bagi kita ... 
 Kita memandang ke belakang ke salib Yesus.  

 
Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan 

roti yang sisa, tujuh bakul penuh. Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki, tidak termasuk 
perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan 

bertolak ke daerah Magadan. 
Markus 15:37-39 

 
 Di dalam Kristus kita telah menjadi Bait Allah.   
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Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh 
Kudus yang kamu peroleh dari Allah, -- dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah 

dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu! 
1 Korintus 6:19-20 

 
Satu Kesimpulan ... 
Kita membutuhkan satu perspektif tentang penderitaan kita yang secara radikal berpusat pada 
__________.   

Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu 
yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 

1 Korintus 10:31 
 
23. Daniel: Penderitaan yang Berpusat pada Allah (Bagian 2) 
 
Di tengah penderitaan, pandanglah ke atas ... 
 Lihatlah kedaulatan Allah.  

Ia adalah Allah di surga.  
Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji 

Allah semesta langit. Berkatalah Daniel: "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-
lamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan kekuatan! Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat 

raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada 
orang yang berpengertian; Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang 
tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-Nya. Ya Allah nenek 

moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan 
kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu: Engkau 

telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. 
Daniel 2:19-23 

 
o Ia adalah Allah di atas segala allah.   

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

rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." 
Daniel 2:46-47 

 
o Ia adalah _______ atas segala raja. 
o Ia adalah Allah yang mewahyukan misteri-misteri. 
o Ia adalah Allah yang Mahatinggi.   

Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang 
maha tinggi kepadaku. 

Daniel 4:2 
 

inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan Yang Mahatinggi mengenai tuanku raja: tuanku akan 
dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di 
padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tuanku akan 
dibasahi dengan embun dari langit; dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai tujuh masa 

berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan 
memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 

 Daniel 4:24-25 
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o Ia adalah Raja di surga.   
 

Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal 
budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Mahatinggi dan membesarkan dan memuliakan 

Yang Hidup kekal itu, karena kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan-Nya turun-
temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh; Ia berbuat menurut kehendak-Nya terhadap bala 

tentara langit dan penduduk bumi; dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangan-Nya 
dengan berkata kepada-Nya: "Apa yang Kaubuat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, 
kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para 

menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan 
kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, 

memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan 
jalan-jalan-Nya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. 

Daniel 4:34-37 
 

o Ia adalah Allahnya Daniel.   
 

 Kemudian raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan 
bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya: "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu! 

Daniel 6:26 
 

o Ia adalah Allah yang hidup. 
o Ia adalah Dia yang Lanjut Usianya.   

 
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit 
seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke 

hadapan-Nya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, 
maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya 
ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan 

musnah. 
Daniel 7:13-14 

 
 

 Carilah wajah Allah.   
 

Sebab itu raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 
Daniel 6:10 

 
 

o Berdoalah dengan konsisten. 
o Berdoalah dengan keberanian.   

 
Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya: "Ketahuilah, ya 
raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan 

yang dikeluarkan raja yang dapat diubah!" 
Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. 
Berbicaralah raja kepada Daniel: "Allahmu yang kausembah dengan tekun, Dialah kiranya yang 

melepaskan engkau!" 
Daniel 6:16-17 
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o Berdoalah dengan penyesalan.   
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa 

dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada TUHAN, Allahku, dan mengaku 
dosaku, demikian: "Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang Perjanjian dan 

kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu! Kami telah 
berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang 

dari perintah dan peraturan-Mu, 
Daniel 9:3-5 

o Berdoalah dengan keyakinan.   
Lalu katanya kepadaku: "Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama 

engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku 
datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh satu hari lamanya 

menentang aku; tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang 
menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang 
untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir; sebab 

penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu." 
Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu. Tetapi sesuatu yang 

menyerupai manusia menyentuh bibirku; lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara, kataku kepada yang berdiri 
di depanku itu: "Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. 

Masakan aku, hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku! Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku 
dan tidak ada lagi nafas padaku?" 

Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, 
dan berkata: "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat!" 
Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi dan berkata: "Berbicaralah kiranya tuanku, sebab 
engkau telah memberikan aku kekuatan." Lalu katanya: "Tahukah engkau, mengapa aku datang kepadamu? 

Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, 
maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang 

tercantum dalam Kitab Kebenaran. Tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan 
mereka, kecuali Mikhael, pemimpinmu itu, 

Daniel 10:12-21 

 Kita sedang berada dalam satu __________________. 
 Allah akan memenangkan perang tersebut. 

 Andalkan __________________ Allah. 
Di tengah penderitaan, pandanglah ke depan ... 
 Allah akan menebus umat-Nya.   

Tujuh puluh kali tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk 
melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk 

mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk 
mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar, yakni 
bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang 

diurapi, seorang raja, ada tujuh kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali tujuh masa lamanya kota 
itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 

Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal 
tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat 
kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman akan 
ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian 
itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu 

ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan; dan di atas sayap kekejian akan 
datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang 

membinasakan itu." 
Daniel 9:24-27 

 



93 
 

 Allah akan ___________________ umat-Nya.   
"Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak 
bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak 

ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni 
barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang 

yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, 
sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan 
bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran 

seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. 
Daniel 12:1-3 

 
 Allah akan memerintah atas umat-Nyas.   

Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit 
seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke 

hadapan-Nya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, 
maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya 
ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan 

musnah. 
Daniel 7:13-14 

 
o Raja yang akan datang ... 

 Ia adalah manusia. 
 Ia adalah ______________.   
  

Tetapi Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam Besar itu bertanya kepada-Nya sekali lagi, 
katanya: "Apakah Engkau Mesias, Anak dari Yang Terpuji?" Jawab Yesus: "Akulah Dia, dan kamu akan 
melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-

awan di langit. 
Markus 14:61-62 

 
o Kerajaan yang akan datang ... 

 Universal: Bagi segala bangsa.   
 

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, 
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, 

Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
Matius 28:18-20 

 
 Kekal: Untuk selamanya. 

 
 
24.   Hosea: Umat yang Tidak Setia dan Allah yang __________________.  
 
Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: "Pergilah, 

kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini 
bersundal hebat dengan membelakangi TUHAN." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti 
Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. 

Hosea 1:2-3 
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Hosea adalah satu kisah tentang satu umat yang ______________________.   

supaya jangan Aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti 
pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, 
lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, Aku tidak menyayangi mereka, sebab 
mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal; dia yang mengandung 
mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekasihku, yang 
memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu, 

sesungguhnya, Aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok 
mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, 

tetapi tidak akan mencapai mereka; dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. 
Maka dia akan berkata: Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu 

aku lebih berbahagia dari pada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa Akulah yang memberi 
kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang 

dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu Aku akan mengambil kembali gandum-Ku pada 
masanya dan anggur-Ku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenan-Ku 
yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang, Aku akan menyingkapkan kemaluannya, di depan 

mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tangan-Ku. Aku akan 
menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya dan hari Sabatnya dan segala 

perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya 
dikatakannya: Ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku! 
Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. 

Dan Aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, 
berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan 

Aku," demikianlah firman TUHAN. "Sebab itu, sesungguhnya, Aku ini akan membujuk dia, dan 
membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. 

Hosea 2:2-13 
 Umat yang berzinah. 
 Umat yang menyembah berhala. 
 Umat yang munafik. 
 Umat yang lupa.   

Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji TUHAN, Allahmu, karena 
negeri yang baik yang diberikan-Nya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan 

TUHAN, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan-Nya, yang 
kusampaikan kepadamu pada hari ini; dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, 

mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing 
dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada 

padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan TUHAN, 
Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, 

Ulangan 8:10-14 
 

Maka janganlah kaukatakan dalam hatimu: Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat 
aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah 
yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan 

perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. 
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan TUHAN, Allahmu, dan mengikuti allah lain, beribadah 

kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu 
pasti binasa; seperti bangsa-bangsa, yang dibinasakan TUHAN di hadapanmu, kamu pun akan binasa, 

sebab kamu tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu." 
Ulangan 8:17-20 
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Hosea adalah satu kisah tentang satu Allah yang _____________________.   
 
Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor menjadi 
pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada 

waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, 
engkau akan memanggil Aku: Suamiku, dan tidak lagi memanggil Aku: Baalku! Lalu Aku menjauhkan 
nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian 
bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, 
dan binatang-binatang melata di muka bumi; Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat 
perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. Aku akan menjadikan 

engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan 
dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam 

kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal TUHAN. Maka pada waktu itu, demikianlah firman 
TUHAN, Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan 

mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yizreel. Aku akan 
menaburkan dia bagi-Ku di bumi, dan akan menyayangi Lo-Ruhama, dan Aku berkata kepada Lo-

Ami: Umat-Ku engkau! dan ia akan berkata: Allahku!" 
Hosea 2:14-23 

 
 Aku akan memikatnya. 
 Aku akan menuntunnya. 
 Aku akan berbicara dengan lembut kepadanya. 
 Aku akan memberi kepadanya. 
 Aku akan memulihkannya. 
 Aku akan melindunginya. 
 Aku akan bertunangan dengannya. 
 Aku akan memberi respon terhadapnya. 
 Aku kan meneguhkannya. 
 Aku akan __________________ harga baginya.   

 
Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan 

berzinah, seperti TUHAN juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah 
lain dan menyukai kue kismis." Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran lima belas syikal perak 
dan satu setengah homer jelai. Aku berkata kepadanya: "Lama engkau harus diam padaku dengan 

tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki; juga aku ini tidak akan 
bersetubuh dengan engkau." 

Hosea 3:1-3 
 

o Di salib Yesus akan ______________seperti anak-anak pelacur itu. 
 
 Seperti Yizreel, Ia akan menjadi tempat pertumpahan darah.   

 
Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit 
waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel dan Aku akan 
mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah 

Israel di lembah Yizreel." 
Hosea 1:4-5 
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 Seperti Lo-Ruhama (Tidak Dikasihani), Ia tidak akan diberikan kelegaan.   
Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah 

TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab Aku tidak akan menyayangi 
lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi Aku akan menyayangi 

kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi TUHAN, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan 
mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang 

berkuda. 
Hosea 1: 6-7 

 
 Seperti Lo-Ami (Bukan Umat-Ku), Ia akan dikerat dari Bapa.   

Sesudah menyapih Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak 
laki-laki. Lalu berfirmanlah Ia: "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah 

umat-Ku dan Aku ini bukanlah Allahmu. 
Hosea 1:8-9 

 
o Di salib Yesus akan _________________ sebagai istri yang tidak setia. 

 
“Bilamana kita melihat kasih ini bekerja melalui hati Hosea kita mungkin heran 
jika Allah memang demikian. Namun segala sesuatu di dalam Firman dan dalam 

pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah demikian. Ia dapat 
memberikan kepada manusia pohon-pohon di hutan dan besi di dalam tanah. Lalu 
Ia akan memberikan kepada manusia otak untuk membuat kapak dari besi untuk 

menebang pohon dan membentuknya menjadi satu salib.  
Ia akan memberikan kepada manusia kemampuan untuk mambuat palu dan paku, 

dan ketika manusia memiliki salib dan palu dan paku, Tuhan akan mengizinkan 
manusia untuk menangkap-Nya dan membawa-Nya ke salib tersebut, dan dengan 
berbuat demikian Ia akan menanggung dosa manusia dan memungkinkan mereka 
yang telah menghina dan menolak-Nya untuk datang kepada-Nya dan mengenal 

sukacita ketika dosa mereka dihapuskan dan diampuni, untuk mengenal kepastian 
pengampunan dan kehidupan yang kekal, dan untuk masuk ke dalam pengharapan 
akan kemuliaan bersama-Nya untuk selamanya. Bahkan inilah Allah kita, dan tidak 

ada seorang pun yang sama seperti Dia.” 
Donald Grey Barnhouse 

 
25.  Yoel.   
 

Wahai, hari itu! Sungguh, hari TUHAN sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang 
Mahakuasa. 

Yoel 1:15 
 

 Hari Tuhan akan menjadi satu hari penghancuran bagi mereka yang tetap menolak-Nya.   
Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang; matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-

bintang menghilangkan cahayanya. 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? 
Yoel 2:10-11 

 
o Hukuman atas umat Allah. 
o Hukuman atas semua orang.   
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Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan! Ya, sudah dekat hari TUHAN di lembah 
penentuan! Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 

Yoel 3:14-15 
 

 Hari Tuhan akan menjadi satu hari penyelamatan bagi mereka yang bertobat.   
 

Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari 
TUHAN yang hebat dan dahsyat itu. Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan 
diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah 
difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang 

terlepas." 
Yoel 2:31-32 

 
o Kita bertobat.   

 
"Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TUHAN, "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. 
Yoel 2:12-13 

 
o Allah __________________.  

 
26.   Amos 
 
 Di tengah ketidakadilan sosial yang besar, Allah menuntut keadilan dari umat-Nya.   

 
"Aku membenci, Aku menghinakan perayaanmu dan Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. 

Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepada-Ku korban-korban bakaran dan korban-korban 
sajianmu, Aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, Aku tidak mau 

pandang. Jauhkanlah dari pada-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau Aku 
dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang 

selalu mengalir." 
Amos 5:21-24 

 
 Di tengah ketidakadilan sosial yang besar, Allah membawa keadilan bagi semua orang.   

 
Dengarlah firman ini, yang diucapkan TUHAN tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum 

yang telah Kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya: 
"Hanya kamu yang Kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu Aku akan menghukum kamu 

karena segala kesalahanmu. 
Amos 3:1-2 

 
o Dosa pada akhirnya tidak akan ________________. 

 Dosa kita terhadap Allah adalah berat.  
o Hukuman pasti tidak akan dapat ___________________. 

 Kebutuhan kita akan Kristus adalah besar. 
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27.  Obaja.   
 

Sebab telah dekat hari TUHAN menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah 
akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. 

Obaja 15 
 
 

 Struktur keseluruhan: 
o Malapetaka yang akan datang atas Edom (1-16) 
o Pemulihan yang akan datang atas Israel (17-21) 

 Makna keseluruhan: 
o Allah pada akhirnya akan menegaskan ______________-Nya atas semua kuasa di bumi.   

 
Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai 

ke Zarfat; dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan, yang ada di Sefarad, 
akan memiliki kota-kota di Tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion 

untuk menghukumkan pegunungan Esau; maka TUHANlah yang akan empunya kerajaan itu. 
Obaja 20-21 

 
 
 

28.  Yunus 
 
 Allah memiliki kendali yang berdaulat ... 

 
 
o Atas alam.   

 
Tetapi TUHAN menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu 

hampir-hampir terpukul hancur. 
Yunus 1:4 

 
Maka atas penentuan TUHAN datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus; dan Yunus tinggal di 

dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. 
Yunus 1:17 

 
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. 

Yunus 2:10 
 

Lalu atas penentuan TUHAN Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk 
menaunginya, agar ia terhibur dari pada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon 

jarak itu. 
Yunus 4:6 

 
Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, yang 

menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. 
Yunus 4:7 
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Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, 
sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, 

katanya: "Lebih baiklah aku mati dari pada hidup." 
Yunus 4:8 

 
o Atas bangsa-bangsa. 
o Umat Allah tidak dapat berlari lebih cepat dari ________________ oleh Allah. 

 
 Allah mengekspresikan belas kasihan yang penuh rahmat ...   

 
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya 

yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan-Nya terhadap 
mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. 

Yunus 3:10 
 

o Terhadap orang-orang kafir yang berdosa. 
o Terhadap nabi-nabi yang mementingkan diri sendiri.   

 
Berdoalah Yunus kepada TUHAN, Allahnya, dari dalam perut ikan itu, 

Yunus 2:1 
 

o Kapasitas Allah untuk _______________adalah lebih besar daripada kapasitas kita untuk 
berdosa.   
 

Lalu Allah berfirman: "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau 
tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa 
dalam satu malam pula.  Bagaimana tidak Aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang 
berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan 

kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak?" 
Yunus 4:10-11 

 
29.  Mikha 
 
 Di Israel kita melihat kehancuran yang dibawa oleh dosa kita.   

 
Kataku: Baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel! Bukankah 

selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai 
kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya; mereka 

memakan daging bangsaku, dan mengupas kulit dari tubuhnya; mereka meremukkan tulang-
tulangnya, dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di 
dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada TUHAN, tetapi Ia tidak akan 

menjawab mereka; Ia akan menyembunyikan wajah-Nya terhadap mereka pada waktu itu, sebab 
jahat perbuatan-perbuatan mereka. 

Mikha 3:1-4 
 

o Dosa menimbulkan __________________. 
 Kita menyetujui apa yang buruk dan menyalahkan apa yang baik. 

o Dosa ________________.   
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Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena 
bayaran, para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada TUHAN dengan 
berkata: "Bukankah TUHAN ada di tengah-tengah kita! Tidak akan datang malapetaka menimpa 

kita!" 
Mikha 3:11 

 
 Kita bertindak seolah-olah Allah tidak akan pernah menghakimi.   

 
Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat 
tidurnya; yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya; yang apabila 
menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya; 

yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya! Sebab itu beginilah 
firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat 

menghindarkan lehermu dari padanya; kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu 
adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan 

akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata: "Kita telah dihancurluluhkan! Bagian 
warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya, ladang-

ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita." 
Mikha 2:1-4 

 
o Dosa membawa _____________________.   

 
Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi 

timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. 
Mikha 3:12 

 
 Kita mengundang malapetaka ke dalam hidup kita. 

 
 Di dalam Kristus kita melihat pemerintahan Gembala kita.   

 
Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah 

melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia 
akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan 

nama TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung 
bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak 
tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin 
manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang 
terhunus; mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak 

daerah kita. 
Mikha 5:2-5 

 
o Ia menyelamatkan domba-domba-Nya.   

Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan 
menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah Kucelakakan. Mereka yang 

pincang akan Kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan 
TUHAN akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. 

Mikha 4:6-7 
 

o Ia mengampuni domba-domba-Nya.   
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Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-
sisa milik-Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan 

kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita 
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu 

kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kaujanjikan dengan bersumpah 
kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala! 

Mikha 7:18-20 
 

o Ia memurnikan domba-domba-Nya .   
 

Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan 
melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. 

Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka 
engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. 

Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan 
berhalamu;  Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah, kepada bangsa-

bangsa yang tidak mau mendengarkan. 
Mikha 5:10-14 

 
o Ia __________________ domba-domba-Nya .   

 
dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah 

kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin 
manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang 
terhunus; mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak 

daerah kita. 
Mikha 5:4-5 

 
30. Nahum 
 
 Allah adalah Pejuang kita . 

 
o Ia cemburu.   

 
TUHAN itu Allah yang cemburu dan pembalas, TUHAN itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. 

TUHAN itu pembalas kepada para lawan-Nya dan pendendam kepada para musuh-Nya. 
Nahum 1:2 

o Ia adil.   
 

TUHAN itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman 
orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kaki-Nya. 

Nahum 1:3 
o Ia baik.   

 
TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang 

yang berlindung kepada-Nya 
Nahum 1:7 
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o Ia ____________________. 
 
 Kuasa Niniwe tidak dapat ditandingi pada masa Nahum.   

Beginilah firman TUHAN: "Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan 
hilang terbabat dan mati binasa; sekalipun Aku telah merendahkan engkau, tetapi Aku tidak akan 

merendahkan engkau lagi. 
Nahum 1:12 

 
 Kuasa Allah tidak ada paralelnya pada masa apa pun.   

Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. 
Nahum 2:6 

 
o Ia adalah Hakim. 

 
 Hukuman-Nya _______________ bagi musuh-musuh Allah.   

 
Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan membakar 
keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu; Aku akan melenyapkan 

mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. 
Nahum 2:13 

 
 Hukuman-Nya _______________ bagi umat Allah.   

 
Lihatlah! Di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita 

damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu! Sebab tidak akan datang 
lagi orang dursila menyerang engkau; ia telah dilenyapkan sama sekali! 

Nahum 1:15 
 
 
 Kita sedang berada dalam ______________ .   

 
karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-

pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, 
melawan roh-roh jahat di udara. 

Efesus 6:12 
 

o Seluruh ciptaan berada di bawah kuasa si Jahat.   
 

Kita tahu, bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 
1 Yohanes 5:19 

 
o Seluruh anak Allah ________________ kuasa si Jahat.   

 
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh 

yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. 
1 Yohanes 4:4 

 
 Yesus menang atas semua musuh melalui penderitaan-Nya.   
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Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, 
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 

dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: 

Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan 
umum dalam kemenangan-Nya atas mereka. 

Kolose 2:13-15 
 

 Yesus meluaskan kerajaan-Nya bahkan sekarang melalui gereja-Nya. 
 Yesus akan memerintah atas bumi pada saat kedatangan-Nya.   

Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya 
bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan mata-Nya 

bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis 
suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali Ia sendiri. 

Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: "Firman Allah." 
Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai 

lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 
memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan 

memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa. 
Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: "Raja segala raja dan Tuan di atas 

segala tuan." 
Wahyu 19:11-16 

 
 
31.  Habakkuk: Bertanya kepada Allah 
 
Realitas yang Keras dalam Habakuk ... 
Allah menggunakan pengalaman yang ________________ untuk menggenapi maksud-maksud-Nya 
yang berdaulat. 
 
 Pergumulan iman ...   

 
Ucapan ilahi dalam penglihatan nabi Habakuk. Berapa lama lagi, TUHAN, aku berteriak, tetapi tidak 

Kaudengar, aku berseru kepada-Mu: "Penindasan!" tetapi tidak Kautolong? 
Habakuk 1:1-2 

 
o Apakah Allah ___________________? 
o Apakah Allah peduli? 
o Apakah Allah baik?   

 
Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, 

aniaya dan kekerasan ada di depan mataku; perbantahan dan pertikaian terjadi. 
Habakuk 1:3 

 
Mata-Mu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. 

Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri, 
apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? 

Habakuk 1:13 
 

o Apakah Allah kudus?  
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o Di mana kuasa Allah?   
 

Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang 
fasik mengepung orang benar; itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. 

Habakuk 1:4 
 

o Di mana Firman Allah?   
 

Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal 
belas kasihan? 
Habakuk 1:17 

 
o Apakah Allah akan menunjukkan bahwa Ia adil? 
o Apakah Allah layak saya ________________? 

 
 Kehidupan iman ...  
Lalu TUHAN menjawab aku, demikian: "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, 
supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia 

bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, 
sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang 

membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. 
Habakuk 2:2-4 

 
o Dengarkan kebenaran Allah. 
o Bersandar pada _________ Allah. 
o Hidup dengan mengandalkan Allah. 

 Untuk _______________-anda.   
 

Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang 
menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 

Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, 
seperti ada tertulis: "Orang benar akan hidup oleh iman." 

Roma 1:16-17 
 

 Di tengah penderitaan anda. 
 

o Pandangalan ke depan kepada ___________________ Allah.   
 

Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. 
Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas 

ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari TUHAN semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa 
bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? 

Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi 
dasar laut. 

Habakuk 2:11-14 
 

 Ia akan menunjukkan kemuliaan-Nya. 
 Kita akan kagum.   
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Tetapi TUHAN ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi! 
Habakuk 2:20 

 
 
 Nyanyian iman ...   

 
TUHAN, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu, ya TUHAN, kutakuti! Hidupkanlah 

itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun; dalam murka ingatlah akan kasih 
sayang! 

Habakuk 3:2 
 

o Allah adalah mengagumkan. 
o Allah adalah penuh kemurkaan. 
o Allah adalah penuh belas kasihan.   

 
Allah datang dari negeri Téman dan Yang Mahakudus dari pegunungan Paran. Sela Keagungan-Nya 

menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepada-Nya. 
Habakuk 3:3 

o Allah hadir dalam semua ciptaan. 
o Allah dipuji oleh semua ciptaan. 
o Allah memiliki ______________ atas segala sesuatu.   

 
Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisi-Nya dan di situlah terselubung kekuatan-Nya. 

Mendahului-Nya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejak-Nya. Ia berdiri, maka bumi 
dibuat-Nya bergoyang; Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuat-Nya melompat terkejut, 

hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad; itulah 
perjalanan-Nya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda 

tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya TUHAN, terhadap sungai-sungaikah murka-
Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta 

kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kaubuka, telah Kauisi dengan anak panah. Sela Engkau membelah 
bumi menjadi sungai-sungai; melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, 

samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di 
tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan 

tombak-Mu yang berkilat. 
Habakuk 3:4-11 

 
 

o Allah berdaulat dalam segala sesuatu. 
o Allah adalah ________________ umat-Nya.   

 
Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-

bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang 
Kauurapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan Kaubuka dasarnya sampai 

batu yang penghabisan. Sela 
Habakuk 3:12-13 

 
o Allah adalah Pelepas umat-Nya.   
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Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk 
menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara 

tersembunyi. Dengan kuda-Mu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. 
Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku; tulang-
tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri; namun dengan 

tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan 
menyerang kami. 
Habakuk 3:14-16 

 
o Allah adalah ________________ kita.   

Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun 
mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba 

terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di 
dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 

ALLAH Tuhanku itu kekuatanku: Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di 
bukit-bukitku. (Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi). 

Habakuk 3:17-19 
 

o Allah adalah kekuatan kita. 
o Allah adalah kemenangan kita. 

 
Realitas Salib yang Menghiburkan: 
Allah menggunakan __________________ Anak-Nya untuk menggenapi keselamatan umat-Nya. 
 
 Kesakitan-Nya membawa damai bagi kita. 
 Kematian-Nya membawa hidup bagi kita. 
 Karena kematian Kristus di salib dan kebangkitan-Nya dari kuburan, kita mengetahui: 

o Penderitaan kita adalah ____________________. 
o Allah kita _________________. 

 
Ketika hidupku sentosa teduh, 

Ataupun sengsara penuh, 
Di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh, 

Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. 
 

Meski oleh Iblis aku diserang, 
Hatiku tenang dan teguh, 

Sebab Kristus t'lah menyelamatkanku; 
DarahNya menebus jiwaku. 
Bukan sebagian dosaku ini, 
Melainkan seg'nap dosaku 

Dipaku di salib, dihapus penuh 
Hai, pujilah Tuhan, jiwaku! 

 
Bagiku, kar’na Kristus aku hidup 

Jika Yordan bergemuruh di atasku 
Tidak ada pedih, kar’na mati dan hidup 

Kau bawa damai ke hatiku 
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Tapi Tuhan, ini yang kami nanti 
Surga, bukan kubur, jadi tujuan 

Malaikat berseru, suara Tuhanku 
Berkat abadi, nyamanlah jiwaku 

 
Marilah ya Tuhan, datanglah seg'ra, 

Dengan sepenuh kuasa-Mu: 
Nafiri berbunyi dan langit lenyap 

Ya, tetap nyamanlah jiwaku. 
 

Nyamanlah, jiwaku 
Nyamanlah, nyamanlah, jiwaku 

 
Horatio Spafford 

 
32.  Zefanya 
 Struktur keseluruhan ... 

o Allah akan menghakimi Yehuda (1:1–2:3). 
o Allah akan menghakimi bangsa-bangsa (2:4–3:7). 
o Allah akan memulihkan umat-Nya (3:8-20). 

 Makna keseluruhan … 
o Pada suatu hari nanti umat Allah akan menggantikan __________________ dengan kehormatan-

Nya.   
Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, bertempik-soraklah, hai Israel! Bersukacitalah dan beria-rialah 

dengan segenap hati, hai puteri Yerusalem! TUHAN telah menyingkirkan hukuman yang jatuh 
atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni TUHAN, ada di antaramu; engkau tidak 

akan takut kepada malapetaka lagi. 
Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem: "Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu 

menjadi lemah lesu. 
TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena 
engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau 

dengan sorak-sorai, 
seperti pada hari pertemuan raya." "Aku akan mengangkat malapetaka dari padamu, sehingga oleh 

karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. 
Sesungguhnya pada waktu itu Aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi Aku akan 
menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar dan akan membuat mereka yang 

mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. 
Pada waktu itu Aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu Aku mengumpulkan kamu, 

sebab Aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi 
dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka," firman TUHAN. 

Zefanya 3:14-20 
 

 
33.  Hagai and Zakharia 
 ________________ dari dosa ...  
Sebab itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Kembalilah kepada-Ku, 

demikianlah firman TUHAN semesta alam, maka Aku pun akan kembali kepadamu, firman TUHAN 
semesta alam. 
Zakharia 1:3 
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o Dalam takut akan Allah.   
 

Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu 
mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan juga perkataan nabi Hagai, sesuai dengan apa yang 

disuruhkan kepadanya oleh TUHAN, Allah mereka; lalu takutlah bangsa itu kepada TUHAN. 
Hagai 1:12 

 
o Oleh roh Allah.   

 
Maka berbicaralah ia, katanya: "Inilah firman TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan dengan 

keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam. 
Zakharia 4:6 

 
 ______________ kekuatan anda ...   

 
sesuai dengan janji yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan Roh-Ku 

tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut! Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: 
Sedikit waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat; Aku akan 
menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa 

datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, firman TUHAN semesta 
alam. Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas, demikianlah firman TUHAN semesta 

alam. 
Hagai 2:6-9 

 
o Demi kemuliaan allah.   

 
Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, 

rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor 
keledai beban yang muda. 

Zakharia 9:9 
 

Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk 
banyak kota.  Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, 

mengatakan: Marilah kita pergi untuk melunakkan hati TUHAN dan mencari TUHAN semesta alam! 
Kami pun akan pergi!   Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari 

TUHAN semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati TUHAN." 
Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Pada waktu itu sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa 

dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata: Kami mau pergi 
menyertai kamu, sebab telah kami dengar, bahwa Allah menyertai kamu!" 

 Zakharia 8:20-23 
 

 
34.  Maleakhi 
 
 Apa yang Perjanjian Lama ajarkan kepada kita tentang diri kita ... 

o Kita ____________di dalam dosa kita. 
 Kita cenderung untuk mencemarkan nama Allah.   
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Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati nama-
Ku, firman TUHAN semesta alam, maka Aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan 

membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan Aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini 
tidak memperhatikan. 

Maleakhi 2:2 
 

 Kita cenderung untuk tidak menghormati satu sama lain.   
 

Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-
tukang sihir, orang-orang berzinah dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-
orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang 

asing, dengan tidak takut kepada-Ku, firman TUHAN semesta alam. 
Maleakhi 3:5 

 
 Dosa begitu cerdik di dalam kita. 
 Dosa begitu menggoda kita. 
 Dosa begitu __________bagi kita. 
 Kita sangat membutuhkan seorang __________________. 
 Masalah kejahatan dan dosa di dunia pada akhirnya merupakan satu masalah yang 

berkaitan dengan ____________ manusia. 
 Hanya Yesus dapat mengubah hati manusia yang jahat. 
 Karena itu, memberitakan injil Yesus merupakan cara yang paling utama, fundamental, 

harus dilakukan, dan yang tidak dapat ditawar-tawar untuk menghadapi masalah 
kejahatan dan penderitaan di dalam dunia. 

 Bekerja melawan kejahatan dan penderitaan di dalam dunia tanpa memberitakan injil 
Yesus pada akhirnya akan sia-sia. 
 

 Apa yang Perjanjian Lama ajarkan kepada kita tentang Allah ... 
o Ia ______________ dengan limpahnya. 
o Ia tidak dapat dilukiskan dalam _____________-Nya. 
o Ia setia secara konsisten. 
o Ia sepenuhnya _____________.    

 
Kamu menyusahi TUHAN dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah 
kami menyusahi Dia?" Dengan cara kamu menyangka: "Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik 

di mata TUHAN; kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan -- atau jika tidak, di manakah 
Allah yang menghukum?" 

Maleakhi 2:17 
 

 Ia akan mendemonstrasikan kebenaran-Nya. 
 Ia akan menuntut pertobatan kita. 
 Ia akan menunjukkan murka-Nya.   

 
 

Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, 
apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang 

penatu. 
Maleakhi 3:2 
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o Ia pada akhirnya _________________.   
Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap. 

Maleakhi 3:6 
 

o Tanpa diragukan Ia adalah yang _____________.   
 

Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari nama-Ku besar di antara bangsa-bangsa, 
dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi nama-Ku dan juga korban sajian yang 

tahir; sebab nama-Ku besar di antara bangsa-bangsa, firman TUHAN semesta alam. 
Maleakhi 1:11 

 
o Ia adalah satu-satunya _________________.   

 
Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan TUHAN: "TUHAN memperhatikan 
dan mendengarnya; sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan-Nya bagi orang-orang yang takut 

akan TUHAN dan bagi orang-orang yang menghormati nama-Nya." 
Maleakhi 3:16 

 
 Ia akan memelihara satu sisa dari umat-Nya. 
 Ia akan menyediakan seorang Penebus.   

 
Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak 
Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, 

sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam. 
Maleakhi 3:1 
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Kitab-Kitab Injil 
 

35.   Matius 4: Pencobaan untuk Berdosa ...  Akar Penderitaan 
Dua Gambaran ... 
 
 Yesus adalah ______________ baru, yang masuk ke dalam kisah manusia secara universal.   
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. 

Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini 
jangan kamu makan buahnya, bukan?" 

Kejadian 3:1 
 

 Yesus adalah ___________ yang sejati, yang menderita melalui kisah Israel yang khusus.  
 

Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku 
yang sulung; 

Keluaran 4:22 
 

dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan 
oleh nabi: "Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku." 

Matius 2:15 
 

lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah 
Aku berkenan." 

Matius 3:17 
 

Dua Pertanyaan ... 
 
 Apakah Allah mencobai kita?   

 
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis. 

Matius 4:1 
 

Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: "Pencobaan ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak 
dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapa pun. 

Yakobus 1:13 
 

o Kita dicobai oleh Setan (yang berada dalam subordinasi) untuk kejahatan. 
o Kita ____________ oleh Allah (yang berdaulat) untuk kebaikan. 

 Dapatkah Yesus berdosa? 
o Yesus adalah manusia ________________. 
o Yesus dicobai secara penuh.   
Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan 

kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita 

menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 
Ibrani 4:15-16 
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Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi 
kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 

melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, 
sehingga kamu dapat menanggungnya. 

1 Korintus 10:13 
 

o Yesus adalah Allah sepenuhnya. 
o Allah tidak dapat dicobai.   

 
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: "Pencobaan ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak 

dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapa pun. 
Yakobus 1:13 

 
 
Tiga Pencobaan ... 
 Pencobaan yang pertama: _______________ diri sendiri.   

 
Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. 

Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, perintahkanlah 
supaya 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." 
Matius 4:2-4 

 
o Kita dicobai untuk memenuhi keinginan kita lepas dari kehendak Allah.   

 
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 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, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang 
diucapkan TUHAN. 

Ulangan 8:2-3 
 

o Yesus mengandalkan kebaikan Bapa yang memberi kepuasan total dan kecukupan total. 
 Pencobaan yang kedua: _________________ diri sendiri.   

 
Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci dan menempatkan Dia di bubungan Bait Allah, lalu 

berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab ada tertulis: 
Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan menatang 

Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya: 
"Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!" 

Matius 4:5-7 
 

o Kita tergoda untuk mempertanyakan kehadiran Allah dan memanipulasi janji-janji Allah.  
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Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena 
mereka telah mencobai TUHAN dengan mengatakan: "Adakah TUHAN di tengah-tengah kita atau 

tidak?" 
Keluaran 17:7 

 
o Yesus bernaung dalam perlindungan Bapa yang aman dan yang tidak dapat digoyahkan. 

 Pencobaan yang ketiga: ___________________ diri sendiri.   
 

Yesus berkata kepadanya: "Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!" Dan Iblis 
membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua 

kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada-Nya: "Semua itu akan kuberikan kepada-
Mu, jika Engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab 

ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau 
berbakti!" Lalu Iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. 

Matius 4:7-11 
 

o Kita dicobai untuk menegaskan siapa diri kita di dalam dunia sementara kita merampok 
Allah dari penyembahan kepada-Nya. 

o Yesus menolak menukarkan peninggian oleh Bapa pada akhir zaman dengan peninggian 
oleh si Ular pada masa kini. 

 
 
Satu Kesimpulan ... 
 
 Yesus telah melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh siapa pun atau yang dapat 

dilakukan oleh siapa pun: Ia telah menolak pencobaan dengan sepenuhnya dan menaklukkan 
dosa _________________________.   
 
Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan 

kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku? 
Yohanes 8:46 

 
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 

dibenarkan oleh Allah. 
2 Korintus 5:21 

 
Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan 

memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. 
Ibrani 7:26 

 
Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. 

1 Petrus 2:22 
 

Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di 
dalam Dia tidak ada dosa 

1 Yohanes 3:5 
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36.   Lukas 4:16-21: Kabar Baik bagi Mereka yang Menderita.   
Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah 

ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada-Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-
Nya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis: "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, 

untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Akuuntuk memberitakan 
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan 

orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Ia menutup 
kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu 

tertuju kepada-Nya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu 
kamu mendengarnya. 

Lukas 4:16-21 
Yesus membalikkan status kita.   

Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia 
melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon: "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." 

Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu, dan berkata: "Aku mau, jadilah engkau 
tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. 

Lukas 5:12-13 
 Dari kotor menjadi bersih. 

o Bagi semua yang tidak berdaya, Ia akan _________________-- anda.   
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, 
bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi 

minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu 
dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya 

dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam 
hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu 

Ia tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya: "Simon, ada yang 
hendak Kukatakan kepadamu." Sahut Simon: "Katakanlah, Guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada 

seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. Karena mereka tidak 
sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan 
terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus 
kepadanya: "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon: 

"Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku air untuk 
membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 

Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku. Engkau tidak 
meminyaki kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. Sebab itu Aku 

berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang 
yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: "Dosamu telah 

diampuni." Dan mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia ini, 
sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: "Imanmu telah 

menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 
Lukas 7:37-50 

 
 Dari penolakan menjadi penerimaan. Bagi mereka yang terluka, Ia akan ______________ anda.   
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu 

tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan 
mencium dia. Kata anak itu kepadanya: Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, 

aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: 
Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada 

jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah 
kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang 

dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 
Lukas 15:20-24 
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 Dari terhilang menjadi ditemukan. 

o Bagi semua yang tidak berpengharapan, Ia akan ________________ anda.   
"Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria 
dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, 
berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang 

jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 

Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia 
memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. 

Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan 
ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 

Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu 
hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat 

menderita. 
Lukas 16:19-25 

 Dari miskin menjadi kaya. 
o Bagi semua yang rendah hati, Ia akan memberi _________ bagi anda.   

Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. 
Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya: "Apa itu?" Kata orang kepadanya: 

"Yesus orang Nazaret lewat." 18:38 Lalu ia berseru: "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!" 
Maka mereka, yang berjalan di depan, menegor dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru: 

"Anak Daud, kasihanilah aku!"Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepada-Nya. 
Dan ketika ia telah berada di dekat-Nya, Yesus bertanya kepadanya:"Apa yang kaukehendaki supaya 

Aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu: "Tuhan, supaya aku dapat melihat!"Lalu kata Yesus 
kepadanya: "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau!" 

Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat 
melihat hal itu dan memuji-muji Allah. 

Lukas 18:35-43 
 

 Dari buta menjadi melihat. 
o Bagi semua yang membutuhkan kesembuhan, Ia akan _______________ diri-Nya kepada anda.   

Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. 
Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau 

orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus: "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, 
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan 
pekerjaan Dia yang mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam, di mana tidak ada 

seorang pun yang dapat bekerja. Selama Aku di dalam dunia, Akulah terang dunia." 
Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludah-Nya itu dengan 

tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi 
dan berkata kepadanya: "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya: "Yang 

diutus." Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. 
Yohanes 9:1-7 

 
Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya: "Katakanlah 

kebenaran di hadapan Allah; kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." 
Jawabnya: "Apakah orang itu orang berdosa, aku tidak tahu; tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa 
aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya: "Apakah yang diperbuat-
Nya padamu? Bagaimana Ia memelekkan matamu?" Jawabnya: "Telah kukatakan kepadamu, dan 
kamu tidak mendengarkannya; mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu 
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mau menjadi murid-Nya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya: "Engkau murid orang 
itu tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu, bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi 

tentang Dia itu kami tidak tahu dari mana Ia datang." Jawab orang itu kepada mereka: "Aneh juga 
bahwa kamu tidak tahu dari mana Ia datang, sedangkan Ia telah memelekkan mataku. Kita tahu, 

bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang 
melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar, bahwa ada orang 

yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Ia tidak 
dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka: "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak 

mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia ke luar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke luar 
oleh mereka. Kemudian Ia bertemu dengan dia dan berkata: "Percayakah engkau kepada Anak 

Manusia?" Jawabnya: "Siapakah Dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepada-Nya." 
Kata Yesus kepadanya: "Engkau bukan saja melihat Dia; tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan 

engkau, Dialah itu!" Katanya: "Aku percaya, Tuhan!" Lalu ia sujud menyembah-Nya. 
Kata Yesus: "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barangsiapa yang tidak melihat, 

dapat melihat, dan supaya barangsiapa yang dapat melihat, menjadi buta." 
Yohanes 9:24-39 

 
o Kita mungkin tidak bisa memastikan _______________ penderitaan kita, namun kita selalu 

dapat yakin akan _______________penderitaan kita. 
 
Yesus menebus jiwa kita.   

"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik 
kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada 
orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang 

yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." 
Lukas 4:18-19 

 
Selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sabat, yakni tujuh kali tujuh tahun; sehingga masa 

tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun. Lalu engkau harus 
memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal sepuluh 
bulan itu; pada hari raya Pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-
mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan 

kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu 
harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. 

Imamat 25:8-10 
 

 Dari salib menuju kebangkitan. 
o Bagi semua yang ditawan oleh dosa, Ia akan membebaskan anda . 

 
37.  Markus 4–5: Kabar Baik bagi Mereka yang Lemah.   

Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka: "Marilah kita bertolak ke 
seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan 

mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. 
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, 

sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya 

membangunkan Dia dan berkata kepada-Nya: "Guru, Engkau tidak perduli kalau kita binasa?" Ia pun 
bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu: "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda 

dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu begitu takut? 
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Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain: 
"Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?" 

Markus 4:35-41 
 

 Yesus memiliki kuasa atas alam. 
o Lihat __________________ Allah.   

Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di 
sekeliling-Nya. Ya TUHAN, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya TUHAN, 

dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu. 
Mazmur 89:8-9 

o “Anda tidak sendirian.”  
Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan 
menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, 

sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya 
diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat 

untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-
teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia 

mendapatkan-Nya lalu menyembah-Nya, dan dengan keras ia berteriak: "Apa urusan-Mu dengan aku, 
hai Yesus, Anak Allah Yang Mahatinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus 

mengatakan kepadanya: "Hai engkau roh jahat! Keluar dari orang ini!" 
Kemudian Ia bertanya kepada orang itu: "Siapa namamu?" Jawabnya: "Namaku Legion, karena kami 
banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah 

itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, lalu roh-roh itu 
meminta kepada-Nya, katanya: "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami 

memasukinya!" Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan 
memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu terjun dari tepi jurang 

ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 
Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceriterakan hal itu di kota dan di kampung-kampung 

sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. 
Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan 

sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. 
Markus 5:2-15 

 
 Yesus memiliki kuasa atas roh-roh jahat. 

o Lihat ________________ Allah. 
o “Anda aman di dalam Aku.”  
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan 

berdesak-desakan di dekat-Nya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah dua belas tahun 
lamanya menderita pendarahan. a telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah 
dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya malah sebaliknya 
keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-

tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-Nya. 
Sebab katanya: "Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah 

pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu 
juga Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar dari diri-Nya, lalu Ia berpaling di tengah 

orang banyak dan bertanya: "Siapa yang menjamah jubah-Ku?" 
Murid-murid-Nya menjawab: "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat-

Mu, dan Engkau bertanya: Siapa yang menjamah Aku?" 
Lalu Ia memandang sekeliling-Nya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 
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Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas 
dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu 

kepada-Nya. Maka kata-Nya kepada perempuan itu: "Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan 
engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu!" 

Markus 5:24-34 
 

 Yesus memiliki kuasa atas penyakit. 
o Lihat _________________ dari Allah. 
o “Aku memedulikan kamu.”  

Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu 
mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang 

bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya dan memohon dengan 
sangat kepada-Nya: "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan 

letakkanlah tangan-Mu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." 
Markus 5:21-23 

 
Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata: 

"Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan Guru?" Tetapi Yesus tidak 
menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat: "Jangan takut, percaya 

saja!" Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, 
saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihat-Nya orang-orang 

ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. 
Sesudah Ia masuk Ia berkata kepada orang-orang itu: "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini 

tidak mati, tetapi tidur!" 
Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka diusir-Nya semua orang itu, lalu dibawa-Nya ayah dan ibu 

anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Dia masuk ke kamar anak itu. 
Lalu dipegang-Nya tangan anak itu, kata-Nya: "Talita kum," yang berarti: "Hai anak, Aku berkata 

kepadamu, bangunlah!" Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 
dua belas tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. 

Dengan sangat Ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu Ia 
menyuruh mereka memberi anak itu makan. 

Markus 5:35-43 
 

 Yesus memiliki kuasa atas kematian. 
o Lihat pengharaan dari Allah. 
o “Anda akan hidup untuk selamanya.” 
 

38.  Lukas 13:1-5: Yesus dan Bencana-Bencana Alam   
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang 

Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus 
menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua 

orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi 
jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu kedelapan 
belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya dari pada kesalahan 

semua orang lain yang diam di Yerusalem? 
Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara 

demikian." 
Lukas 13:1-5 
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Dua Bencana ... 
 Kejahatan moral ... 

o Penyerangan di Bait Allah. 
 Kejahatan alam ... 

o Jatuhnya menara. 
 
Emat Pengingat ... 
 Bencana-bencana alam mengingatkan kita bahwa kematian ______________________. 

o Kematian sering datang dengan tiba-tiba. 
o Kematian sering mengejutkan. 
o Kematian adalah selalu pasti. 

“Saya telah memutuskan bahwa saya perlu banyak berpikir, dalam setiap 
kesempatan, tentang kematian saya sendiri, dan tentang hal-hal umum yang 

berkaitan dengan kematian.” 
Jonathan Edwards 

 
 Bencana-bencana alam mengingatkan kita akan hukuman atas __________, yang menimpa kita 

semua. 
o Dosa kita adalah universal. 
o Penderitaan kita tidak terelakkan . 

 
“Saya telah memutuskan untuk bertindak, dalam segala hal, baik dalam berbicara maupun 
dalam berbuat, seolah-olah tidak ada seorang pun yang jahat seperti saya, dan seolah-olah 
saya telah melakukan dosa-dosa yang sama, atau mempunyai kelemahan-kelemahan dan 

kekurangan-kekurangan yang sama sebagaimana yang lain; dan bahwa saya bersedia 
membiarkan pengetahuan tentang kegagalan mereka untuk menghasilkan tidak lain selain 

rasa malu dalam diri saya, dan hanya membuktikan satu kesempatan bagi saya untuk 
mengakui dosa-dosa saya sendiri dan kemalangan saya kepada Allah..” 

Jonathan Edwards 

 
 Bencana-bencana alam mengingatkan kita agar bertobat dan diperdamaikan dengan Allah. 

 
“Saya telah memutuskan untuk tidak melakukan apa pun yang seharusnya 

membuat saya takut melakukannya, seolah-olah saya sedang berada pada jam 
terakhir dari hidup saya.” 

Jonathan Edwards 
 
 Bencana-bencana alam mengingatkan kita akan _____________i misi kita.   
"Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-

orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok 
pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia 

datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka 
duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada 

dinihari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan 
rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 

Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." 
Lukas 12:35-40 

 

o Hidup itu cepat berlalu. 
o Orang-orang akan binasa 
o Kekekalan itu sedang ___________. 
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“Saya telah memutuskan untuk tidak kehilangan satu saat pun; tetapi agar sedapat 
mungkin saya dapat bertambah baik dalam cara yang paling banyak memberikan 
manfaat. Saya telah memutuskan untuk hidup dengan segala kekuatan saya, selagi 

saya masih hidup.” 
Jonathan Edwards 

 
39.  Matius 10: Penderitaan Dijanjikan bagi Orang-Orang Percaya 
Ke mana Pergi ... 
 Pergi ke mereka dengan _______________ yang besar.   

Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: "Janganlah kamu 
menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah 

kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 
Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat. 

Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. 
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. 

Matius 10:5-8 
 

 Pergi ke mereka yang sakit. 
 Pergi ke mereka yang sekarat. 
 Pergi ke mereka yang dipandang rendah. 
 Pergi ke mereka yang kotor. 
 Pergi ke ______________ yang besar.   

"Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu 
cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada 
yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah 

ibadatnya. Dan karena Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai 
suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. 

Matius 10:16-18 
 

o Jadilah dungu seperti domba. 
o Jadilah cerdik seperti ular. 
o Jadilah murni seperti merpati. 

 
Apa yang Akan Terjadi ... 
 

 Anda akan ______________.   
Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. 

Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. 
Matius 10:21 

 
 Anda akan dibenci.   

 
Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku; tetapi orang yang bertahan sampai pada 

kesudahannya akan selamat. 
Matius 10:22 

 Anda akan ______________ 
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Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia 
sudah datang. Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau seorang hamba dari pada tuannya. 
Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia 

menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. 
Matius 10:23-25 

 
 

o Realitas yang harus kita hadapi ... 
 Bahaya yang datang ke dalam kehidupan kita akan _____________ secara proporsional 

sejalan dengan bertambahnya kedalaman relasi kita dengan Kristus. 
o Pertanyaan yang harus kita ajukan ... 

 Apakah kita benar-benar ingin menjadi _____________ Yesus? 
 Ketakutan akan menggoda anda.   

 
Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak 

akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 
Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang; dan apa yang dibisikkan 

ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. 
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa 

membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun 
tubuh di dalam neraka. 

Matius 10:26-28 
 

o Lihatlah dengan satu perspektif yang kekal. 
o Berbicaralah dengan satu keberanian yang kudus. 
o Berkorbanlah dengan melepaskan apa yang anda miliki dengan sikap yang teguh. 

 Bapa akan memelihara anda.   
 

Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun dari padanya tidak akan jatuh ke 
bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 

Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit. 
Matius 10:29-31 

 
o Ia secara berdaulat memerintah atas anda. 
o Ia sepenuhnya mengenal anda. 
o Ia sangat ________________ anda. 

 
Apa yang Anda Lakukan ... 
 
 Akuilah Dia secara terbuka.    

 
Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku 

yang di sorga. Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya 
di depan Bapa-Ku yang di sorga." 

Matius 10:32-33 
 

 Kasihilah Dia dengan ____________________.   
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"Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang 
bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 

Matius 10:34 
 

 Ambillah risiko yang tertinggi.   
Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku. 

Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa 
kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. 

Matius 10:38-39 
 Temukanlah _____________ yang tertinggi. 
 
40.   Teks-Teks Pilihan: Respon Orang Kristen terhadap Penderitaan 
 
Respon Orang Kristen terhadap Mereka yang Menyebabkan Penderitaan ... 
 Berkatilah mereka.   

 
"Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik 
kepada orang yang membenci kamu; mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah 

bagi orang yang mencaci kamu. 
Barangsiapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan 

barangsiapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 
Lukas 6:27-29 

 
 __________________- mereka.   

Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak 
mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang 

Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap 
orang-orang jahat. 

Lukas 6:35 
 

 Berdoalah untuk mereka.   
 

Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya 
kamu. 

Matius 5:44 
 

 Ampunilah mereka.   
 

supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan 
ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, -- 

Matius 6:14-15 
 

  Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 
Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. 

Lukas 23:34 
 

 Jangan mencari ___________________ terhadap mereka.   
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Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu: 
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang 

menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak 
mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa pun yang 

memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada 
orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu. 

Matius 5:38-42 
 

 
Respon Orang Kristen terhadap Mereka yang Menderita ... 
 Berilah makan kepada mereka yang ______________.   
Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati 

oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 
Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; 

ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 
Matius 25:34-35 

 
 Berilah minum kepada mereka yang haus.   
Dan barangsiapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia 
murid-Ku, Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari padanya." 

Matius 10:42 
 

 Refleksikanlah anugerah Allah.   
Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-

masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.. 
Matius 18:35 

 
 Demonstrasikanlah __________________ Allah.   

 
Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu 

dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya: "Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, 

maka engkau akan hidup." 
Lukas 10:27-28 

 
 Ekspresikanlah kasih Allah.   

 
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku 

telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. 
Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu 

saling mengasihi." 
Yohanes 13:34-35 

 
 
41.  Teks-Teks Pilihan: Prediksi tentang Penderitaan Kristus 
 
Yesus _________________ menderita. 
 Ini adalah anugerah Allah yang berdaulat.   
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Lalu sampailah Yesus dan murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus 
kepada murid-murid-Nya: "Duduklah di sini, sementara Aku berdoa." Dan Ia membawa Petrus, 

Yakobus dan Yohanes serta-Nya. Ia sangat takut dan gentar, lalu kata-Nya kepada mereka: "Hati-Ku 
sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, 

merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu lalu dari pada-Nya. Kata-
Nya: "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini dari pada-Ku, tetapi 

janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." 
Markus 14:32-36 

 
Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun 
juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu 
gembala.  Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali. 
Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-

Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang 
Kuterima dari Bapa-Ku." 

Yohanes 10:16-18 
 

Yesus menderita sebagai satu _________________. 
 Ini adalah rencana Allah yang berdaulat.   

 
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke 

Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli 
Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan 
menegor Dia, katanya: "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali takkan menimpa 

Engkau." 
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus: "Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan 

bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan 
manusia. 

Matius 16:21-23 
 

Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu berkata kepada mereka: "Sekarang kita pergi ke 
Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi.  

Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina 
dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. 

Lukas 18:31-33 
 

Sebab Aku berkata kepada kamu, bahwa nas Kitab Suci ini harus digenapi pada-Ku: Ia akan terhitung 
di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang Aku sedang digenapi." 

Lukas 22:37 
 
42.  Teks-Teks Pilihan: Tujuan penderitaan Kristus 
Mengapa Yesus menderita? 
 
 Untuk _____________ kehendak Bapa dan menggenapi Firman Bapa.   

 
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau 
berikan kepada-Ku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu 

sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. 
Yohanes 17:4-5 
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 Untuk menebus manusia dari perbudakan dosa.   
 
Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk 

memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang. 
Markus 10:45 

 
 Untuk memberikan kepada semua orang yang percaya jalan masuk tanpa hambatan kepada 

Bapa.   
 

Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan 
bukit-bukit batu terbelah, 

Matius 27:51 
 

 Untuk melepaskan manusia dari si Jahat.   
 

Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini: sekarang juga penguasa dunia ini akan 
dilemparkan ke luar; 

Yohanes 12:31 
 

 Untuk melepaskan manusia dari ____________ Allah.   
 

Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-
Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? 

Matius 27:46 
 Untuk memberitakan berita keselamatan kepada semua bangsa.   
Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala 
miliknya. 

Lukas 24:46-47 
 

 Untuk membawa domba-domba ke dalam kawanan Gembala yang Baik.   
 
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya; 

10:12 sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu 
sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala 
itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak 
memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku 
dan domba-domba-Ku mengenal Akusama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan 

Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan 
dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku 

dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku 
memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, 

melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan 
berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku." 

Yohanes 10:11-18 
 
 Untuk  menetapkan satu _______________ yang baru, yang kekal, dengan umat Allah.   
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Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan 
dosa. 

Matius 26:28 
 

 Untuk mendemonstrasikan kasih Allah yang tertinggi kepada orang-orang berdosa dengan jalan 
memberikan kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya.   
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus 

ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. 
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 

tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. 

Yohanes 3:14-16 
 

 Untuk ________________Bapa.   
Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? 

Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu!" Maka 
terdengarlah suara dari sorga: "Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan memuliakan-Nya lagi!" 

Yohanes 12:27-28 
 
43.  Yohanes 3:16: Kehidupan yang Kekal dan Penderitaan yang Kekal.   
 

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 

kekal. 
Yohanes 3:16 

 
Realitas yang tidak populer: Kita semua ______________. 
 

“Jika memang ada kebenaran yang terdapat dalam Kitab Suci, dan ini benar -- 
bahwa mereka yang keras kepala menolak untuk tunduk kepada Injil, dan untuk 
mengasihi dan menaati Yesus Kristus, maka pada Advent Terakhir mereka akan 

mengalami kerugian yang tidak terbatas dan tidak dapat diperbaiki. Mereka 
masuk ke malam yang tidak akan diikuti oleh fajar di pagi berikutnya.” 

James Denney 
 

 Penghukuman kita bersifat pribadi.   
 

Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada 
di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 

Yohanes 3:18 
 
 Penghukuman kita adalah total.   

 
Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada 

Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." 
Yohanes 3:36 

 
 Penghukuman kita adalah _____________.   
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Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang 
kekal." 

Matius 25:46 
 

Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam 
hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke 

dalam api yang tak terpadamkan;  
 [di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.]  

Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup 
dengan timpang, dari pada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka;  

 [di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.]  
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam 

Kerajaan Allah dengan bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka,  
di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam.  

 Markus 9:43-48 
 

Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam 
mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, 

dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya." 
 Wahyu 14:11 

 
“Jadi, di neraka nanti mereka ingin mati, tetapi mereka tidak bisa. Orang-orang 
fasik akan selalu menderita kematian namun tidak akan pernah mati, asap dari 

tungku akan naik sampai selama-lamanya. Oh! Siapa yang dapat bertahan dalam 
keadaan demikian dalam penyiksaan yang terus-menerus? Perkataan 'terus-

menerus' menghancurkan hati kita.” 
Thomas Watson 

 
 Di neraka ... 

o Kita akan menyadari betapa seriusnya dosa. 
o Kita akan menyadari betapa adilnya Allah. 
o Kita akan menyadari betapa penderitaan itu ___________________. 

 
“Pertimbangkan 'siksaan karena pembakaran yang sama seperti batubara yang terbakar, 

bukan untuk sekejap atau sehari, tetapi untuk jutaan dan jutaan zaman, yang di akhir masa 
itu jiwa-jiwa akan menyadari bahwa mereka tidak lebih dekat ke akhir daripada ketika 

mereka pertama kali mulai, dan mereka tidak akan pernah dibebaskan dari tempat itu.'” 
George Whitefield 

 
Tindakan penyelamatan yang belum pernah terjadi sebelumnya: Allah yang terus __________. 
 Keselamatan-Nya bersifat pribadi.   

Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang 
mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman. 

Yohanes 6:44 
 Keselamatan-Nya adalah ________.   

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya 
mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 

Yohanes 10:10 
 

 Keselamatan-Nya adalah kekal.   
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Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup 
walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati 

selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" 
Yohanes 11:25-26 

 
 Di surga ... 

o Kita akan menyadari betapa mulianya anugerah. 
o Kita akan menyadari betapa berbelas kasihannya Allah. 
o Kita akan menyadari betapa kepuasan itu __________________. 

  
44.  Teks-teks Pilihan: Penderitaan Anak Allah.   
 

Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya. 
Markus 15:37 

 
 
Urutan Waktu ... 
 Sabtu 

o Pengurapan Yesus.   
 

Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus 
dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia dan Marta melayani, sedang salah 
seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati 

minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan 
rambutnya; dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 

Yohanes 12:1-3 
 

 Minggu 
o Tibanya Yesus.   

 
Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru: "Hosana! 
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan 

bapak kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi!" Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke Bait 
Allah. Di sana Ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Betania 

bersama dengan kedua belas murid-Nya. 
Markus 11:9-11 

 
 Senin 

o Kemarahan Yesus.    
 

Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah 
Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan 

bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan-Nya, dan Ia tidak memperbolehkan orang membawa 
barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, kata-Nya: "Bukankah ada 

tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah 
menjadikannya sarang penyamun!" Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang 
peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia, sebab mereka takut kepada-Nya, 

melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajaran-Nya. 
Markus 11:15-18 
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 Selasa 
o Otoritas Yesus 

 Otoritas-Nya ditantang.   
 

Lalu Yesus dan murid-murid-Nya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, 
datanglah kepada-Nya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepada-Nya: 
"Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu 

kepada-Mu, sehingga Engkau melakukan hal-hal itu?" 
Markus 11:27-28 

 
 Otoritas-Nya ditegaskan.   

 
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala 

kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-
Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi 

sampai ke ujung langit. 
Markus 13:26-27 

 Selasa/Rabu 
o Pengkhianatan Yesus.   

 
Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid itu, kepada imam-imam kepala 

dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. 
Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang 

kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 
Markus 14:10-11 

 Kamis 
o Perjamuan terakhir.   

 
Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, 

murid-murid Yesus berkata kepada-Nya: "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk 
mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu? 

Markus 14:12 
 

Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang 
dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. 

 Markus 14:16 
 

 Kemanusiaan Kristus: Ia membasuh kaki murid-murid-Nya.   
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, bahwa saat-Nya sudah tiba untuk 

beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya 
demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan 

bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk 
mengkhianati Dia. Yesus tahu, bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya dan 

bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan 

mengikatkannya pada pinggang-Nya, 
kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu 

menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu. 
Yohanes 13:1-5 
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 Nubuat Yesus: Ia memprediksi penyangkalan Petrus.   
 

Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis: Aku 
akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah Aku bangkit, 
Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepada-Nya: "Biarpun mereka semua tergoncang 

imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari 
ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali." 

Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata: "Sekalipun aku harus mati bersama-sama 
Engkau, aku takkan menyangkal Engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. 

Markus 14:27-31 
 

 Penghiburan Kristus: Ia menjanjikan Roh Kudus.   
 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada 
hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, dalam Kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan 

nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Kamu semua 
akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis: Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu 

akan tercerai-berai. 
Markus 14:25-27 

 
 Doa Kristus: Ia mendoakan murid-murid-Nya.   

 
Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau 

berikan kepada-Ku, sebab mereka adalah milik-Mu 
Yohanes 17:9 

 
  Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-

Ku oleh pemberitaan mereka. 
Yohanes 17:20 

 
 Taman Getsemani: Tiga doa yang dinaikkan dalam pergumulan.   

 
Lalu sampailah Yesus dan murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus 

kepada murid-murid-Nya: "Duduklah di sini, sementara Aku berdoa." Dan Ia membawa Petrus, 
Yakobus dan Yohanes serta-Nya. Ia sangat takut dan gentar, lalu kata-Nya kepada mereka: "Hati-Ku 

sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, 
merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu lalu dari pada-Nya. 

Kata-Nya: "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini dari pada-Ku, 
tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." 

Markus 14:32-36 
 
 

 Tiga murid yang letih. 
 

Kemudian Ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka: "Tidurlah sekarang dan 
istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang 

berdosa.Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah dekat." 
Markus 14:41-42 

 
 Penangkapan Yesus.   
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Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan 
bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-
imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan 
tanda ini kepada mereka: "Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia dan bawalah Dia 

dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata: "Rabi," 
lalu mencium Dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya. 

Markus 14:43-46 
 
 Jumat 

o Pengadilan Yesus 
 Di hadapan para penguasa Yahudi 

 Sidang pendahuluan di hadapan Hanas.   
 

Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu 
menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa-Nya mula-mula kepada Hanas, 

karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi Imam Besar; 
dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi: "Adalah lebih berguna jika satu orang 

mati untuk seluruh bangsa." 
Yohanes 18:12-14 

 
Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada tahun itu, berkata kepada mereka: 
"Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati 
untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya 

sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk 
bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan 

anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. 
1Yohanes 11:49-53 

 
 Sidang di hadapan Kayafas.   

 
Kemudian Yesus dibawa menghadap Imam Besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat 

berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh, sampai ke dalam halaman Imam Besar, dan di 
sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiang dekat api. 

Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Ia 
dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan 

kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. 
Markus 14:53-56 

 
 

 Pengadilan di hadapan Mahkamah Agama.   
 

Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh Mahkamah 
Agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa-Nya dan menyerahkan-

Nya kepada Pilatus. 
Markus 15:1 

 
 Di hadapan para penguasa Romawi 

 Sidang yang pertama di hadapan Pilatus.   
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Pilatus bertanya kepada-Nya: "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus: "Engkau sendiri 
mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. 

Pilatus bertanya pula kepada-Nya, katanya: "Tidakkah Engkau memberi jawab? Lihatlah betapa 
banyaknya tuduhan mereka terhadap Engkau!" Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, 

sehingga Pilatus merasa heran. 
Markus 15:2-5 

 
 Sidang di hadapan Herodes.   

Ketika Pilatus mendengar itu ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea. Dan ketika ia tahu, 
bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Dia menghadap Herodes, yang pada waktu 

itu ada juga di Yerusalem. 
Lukas 23:6-7 

 
Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan Dia, ia mengenakan jubah 

kebesaran kepada-Nya lalu mengirim Dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga 
bersahabatlah Herodes dan Pilatus; sebelum itu mereka bermusuhan. 

Lukas 23:11-12 
 

 Sidang terakhir di hadapan Pilatus.   
 

Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka: "Jika begitu, apakah yang harus 
kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, 

katanya: "Salibkanlah Dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka: "Tetapi kejahatan apakah yang 
telah dilakukan-Nya?" Namun mereka makin keras berteriak: "Salibkanlah Dia!" 

Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi 
mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. 

Markus 15:12-15 
 

o Siksaan terhadap Yesus.   
 

Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan 
memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada-Nya, menganyam 

sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya. Kemudian mereka mulai memberi hormat 
kepada-Nya, katanya: "Salam, hai raja orang Yahudi!" Mereka memukul kepala-Nya dengan buluh, 

dan meludahi-Nya dan berlutut menyembah-Nya. 
Markus 15:16-19 

 
o Penyaliban Yesus 

 Tiga jam pertama ...   
 

Hari jam sembilan ketika Ia disalibkan. Dan alasan mengapa Ia dihukum disebut pada tulisan yang 
terpasang di situ: "Raja orang Yahudi".Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang 

di sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah kiri-Nya. [Demikian genaplah nas Alkitab yang 
berbunyi: "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka."] Orang-orang yang lewat di sana 

menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata: "Hai Engkau yang mau 
merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, 

turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!" 
Markus 15:25-30 

 
 Doa untuk penganiaya-penganiaya-Nya.    
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Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 
Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. 

Lukas 23:34 
 

 Janji bagi seorang penjahat.   
 

Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: "Bukankah Engkau adalah 
Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!" Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: "Tidakkah 

engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang 
selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi 
orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila 

Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini 
juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." 

Lukas 23:39-43 
 

 Apa yang disediakan bagi ibu-Nya.   
 

Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria 
Magdalena. Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah Ia 
kepada ibu-Nya: "Ibu, inilah, anakmu!"Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" 

Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. 
Yohanes 19:25-27 

 
 Tiga jam terakhir .. .  

 
Pada jam dua belas, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga. 

Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", yang 
berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? 

Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: "Lihat, Ia memanggil Elia." 
Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu 

mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata: "Baiklah kita 
tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan Dia." 

Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya. 
Markus 15:33-37 

 
 

 Seruan karena ditinggalkan.   
 

Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", yang 
berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? 

Markus 15:34 
 

 Permintaan saat Ia haus.   
 

Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah 
dicelupkan dalam anggur asam, pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 

Yohanes 19:28 
 

 Seruan kemenangan.   
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Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia: "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan 
kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya. 

Yohanes 19:30 
 

 Seruan penyerahan diri.   
 

Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku." 
Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya. 

Lukas 23:46 
 

45.  Yohanes 19: Kebangkitan Anak Allah.   
Sesudah itu Yusuf dari Arimatea -- ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada 

orang-orang Yahudi -- meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. 
Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. 

Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia 
membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira lima puluh kati beratnya. 

Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan 
rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. 

Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru 
yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. 

Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka 
meletakkan mayat Yesus ke situ. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih 
gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 

Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata 
kepada mereka: "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia 

diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. 
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus 

sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di 
tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan 

masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya 
ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain 
dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu 

dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang 
mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. 

Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. 
Yohanes 19:38–20:10 

 
Penjelasan-Penjelasan yang Mungkin ... 
 Yesus tidak mati di salib. 
 Kuburan Yesus tidaklah ______________. 
 Murid-murid mencuri mayat Yesus. 
 Murid-murid berhkayal ketika mereka mengklaim bahwa mereka melihat Yesus. 

 
“Orang-orang Kristen awal tidak menciptakan kuburan yang kosong dan 

penampakan-penampakan Yesus yang bangkit. Tidak ada yang seorang pun yang 
mengharapkan hal semacam ini. Tidak ada jenis pengalaman pertobatan yang 

dapat menciptakannya. Menyarankan yang sebaliknya adalah sama dengan 
berhenti melakukan penelitian sejarah dan masuk ke dalam dunia fantasi kita 

sendiri.” 
N. T. Wright 
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 Yesus mati di salib dan _____________ bangkit dari kubur. 
 
Implikasi-Implikasi yang mengejutkan ... 
 Yesus adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian.   
Tidak seorang pun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-

Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang 
Kuterima dari Bapa-Ku." 

Yohanes 10:18 
 

 Yesus adalah Tuhan atas dosa, _____________, dan Setan.   
Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa 

dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita 
kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 

1 Korintus 15:55-57 
 

 Yesus adalah Tuhan atas anda dan saya.    
Tetapi apakah katanya? Ini: "Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam 
hatimu." Itulah firman iman, yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, 

bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari 
antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 

Roma 10:8-10 
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Kisah Para Rasul 
 

46.  Kisah Para Rasul 4:23-31: Keyakinan dalam Doa.   
Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka 

menceriterakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 
Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, 

katanya: "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 
Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, bapa kami, Engkau telah berfirman: 
Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? 

Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan Yang Diurapi-
Nya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta 

bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau 
urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan 

kehendak-Mu. 
Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada 
hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk 

menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu 
yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka 

semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 
Kisah Para Rasul 4:23-31 

 
 Gereja berdoa kepada ... 

o Dia yang memegang kendali atas ___________.   
Mazmur Daud. TUHANlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di 

dalamnya. 
Mazmur 24:1 

 
o Dia yang selalu setia kepada _____________-Nya.   

Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami 
dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus 

kepadanya: "Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi, 
tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-
lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, 
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepada-Nya: 

"Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk 
menimba air." 

Yohanes 14:12-14 
 

Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang 
kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika 

kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." 
Yohanes 15:7-8 

 
 Gereja berdoa untuk ... 

o Kehormatan Kristus. 
o ______________ orang-orang percaya. 
o _____________ kerajaan. 
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47.  Kisah Para Rasul 4:32-37: Kemurahan Hati dengan Harta.   
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun 

yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu 
adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian 
tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-
limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang 

yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa 
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai 

dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya 
anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. 

Ia menjual ladang, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-
rasul. 

Kisah Para Rasul 4:32-37 
 

“Kita pasti memiliki hati yang lebih keras dari besi jika kita tidak tersentuh oleh 
pembacaan narasi ini.” 

John Calvin 
 

 Gereja memberi dengan _______________ untuk membantu mereka yang menderita.   
 

Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh TUHAN akan memberkati engkau di 
negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusaka, 

Ulangan15:4 
 Gereja memberi dengan _____________ untuk mengatasi penderitaan. 

 
48.  Kisah Para Rasul 5-7: Sukacita di Tengah Penganiayaan 
 Penderitaan gereja ___________________.   

 
Akhirnya mulailah Imam Besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, 

bertindak sebab mereka sangat iri hati.Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka 
ke dalam penjara kota. 

Kisah Para Rasul 5:17-18 
 

Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah 
dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan 

pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus 
yang adalah Mesias. 

Kisah Para Rasul 5:41-42 
 

Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati 
mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh 

Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 
Lalu katanya: "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan 

Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 
Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di 

depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa, 
katanya: "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." 

Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring: "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada 
mereka!" Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. 

 Kisah Para Rasul 7:54-60 
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Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa." 

Lukas 22:69 
 

Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku." 
Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya. 

Lukas 23:46 
 

Tetapi Yesus berkata: "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum 
engkau tiga kali menyangkal, bahwa engkau mengenal Aku. 

Lukas 22:34 
 

 Misi gereja ____________________.   
 

Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat 
terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea 
dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. 

Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret 
laki-laki dan perempuan ke luar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 

Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 
Kisah Para Rasul 8:1-4 

 
Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah 
Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia; namun mereka 
memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang 

Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani 
dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan 

sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. 
Kisah Para Rasul 11:19-21 

 
o Strategi Setan untuk menghentikan gereja pada akhirnya membuat gereja makin 

berkembang. 
 
 
49.  Kisah Para Rasul 8: Keberanian dalam Pemberitaan 
 
 Roh ________________ gereja.   

 
Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 

Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. 
Kisah Para Rasul 8:4-5 

 
 Roh memberdayakan gereja.    

 
Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan 

dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. 
Kisah Para Rasul 8:25 
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 Roh memakai gereja ...    
Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik 
Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh 

Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan 
perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu 

dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. 
Kisah Para Rasul 8:39-40 

 
 

o Untuk memajukan injil Allah. 
o Untuk mempertunjukkan _______________ Allah. 

 
“Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka - bukan penyiksaan oleh diktator yang 

sombong, bukan penguasa agama yang licik yang sakit hati, bukan perjuangan 
internal dari anggota-anggota yang tidak puas -- tetapi seperti tentara perkasa 

yang membawa panji-panji, mereka bergerak keluar untuk memuridkan bangsa-
bangsa dalam Nama Tuhan mereka yang bangkit dan memerintah.” 

Robert Coleman 
 
50.  Kisah Para Rasul 9: Kedaulatan Allah atas Penyakit dan Kematian 
 
 Penyembuhan Eneas.   

 
Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan 

itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. 
Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur 

karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya: "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau; bangunlah 
dan bereskanlah tempat tidurmu!" Seketika itu juga bangunlah orang itu. 

Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. 
Kisah Para Rasul 9:32-35 

 
 Pembangkitan Dorkas.   
Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita -- dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan 
itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. 

Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-
murid mendengar, bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan 

permintaan: "Segeralah datang ke tempat kami." 
Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia 

dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka 
menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian, yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi 
Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat 
itu dan berkata: "Tabita, bangkitlah!" Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia 

bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil 
orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka, bahwa perempuan itu 

hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. 
Kemudian dari pada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, 

seorang penyamak kulit. 
Kisah Para Rasul 9:36-43 

 
 Lihat ___________ Kristus yang berkarya di antara umat-Nya.  
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Kata Yesus kepadanya: "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari 

itu hari Sabat. 
Yohanes 5:8-9 

 
Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka diusir-Nya semua orang itu, lalu dibawa-Nya ayah dan ibu 
anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegang-Nya 

tangan anak itu, kata-Nya: "Talita kum," yang berarti: "Hai anak, Aku berkata kepadamu, 
bangunlah!" Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah dua belas 

tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. 
Markus 5:40-42 

 
 Lihat _______________ Kristus yang mengalami kemajuan melalui umat-Nya. 
 
51.  Kisah Para Rasul 9: Ditobatkan oleh Kristus untuk Menderita 
 Lihat identifikasi Kristus dengan gereja-Nya.    

 
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari 
langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata 

kepadanya: "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya Aku?" Jawab Saulus: "Siapakah 
Engkau, Tuhan?" Kata-Nya: "Akulah Yesus yang kauaniaya itu. 

Kisah Para Rasul 9:3-5 
 

 Lihat kaitan antara ______________ Paulus dengan ____________ Paulus .   
 

Jawab Ananias: "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya 
kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang ke mari 

dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-
Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya: "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk 

memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku 
sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh 

karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan 
tangannya ke atas Saulus, katanya: "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri 
kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat 
lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, 

sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. 
Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia 
memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. 

Kisah Para Rasul 9:13-19 
 

 
52.  Kisah Para Rasul 12: Kedaulatan Allah atas Murid-Murid yang Dianiaya 
 
 Yakobus: ______________________ sebagai seorang pengikut Kristus.    

 
Kira-kira pada waktu itu raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari 

jemaat.  Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. 
Kisah Para Rasul 12: 1-2 
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 Petrus: ___________________sebagai seorang pengikut Kristus.    
Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada 
Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di 
antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal 
sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan 
cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya: 
"Bangunlah segera!" Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. 
Lalu kata malaikat itu kepadanya: "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu!" Ia pun berbuat 

demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya: "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku!" Lalu ia 
mengikuti malaikat itu ke luar dan ia tidak tahu, bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-

sungguh terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal 
pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. 
Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke 
ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus 
berkata: "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat-Nya dan 

menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." 
Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di 
situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang 

hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. 
Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan 

segera masuk ke dalam untuk memberitahukan, bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. 
Kata mereka kepada perempuan itu: "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan, bahwa 

benar-benar demikian. Kata mereka: "Itu malaikatnya." 
Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka 

tercengang-cengang. 
Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya, supaya mereka diam, lalu ia menceriterakan 
bagaimana Tuhan menuntunnya ke luar dari penjara. Katanya: "Beritahukanlah hal ini kepada 

Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. 
Kisah Para Rasul 12:5-17 

 
 Allah memegang pemimpin-pemimpin dunia di dalam tangan-Nya.    

Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi 
menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu 

mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. 
Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas 
takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya: "Ini suara allah dan 
bukan suara manusia!" Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi 

hormat kepada Allah; ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin 
banyak didengar orang. 

Kisah Para Rasul 12:20-24 
 

 Allah memegang kehidupan kita di dalam tangan-Nya. 
 
53.  Kisah Para Rasul 13–14: Perjalanan Misi Paulus yang Pertama 
 Mereka diutus oleh Roh Allah.  

Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka 
berlayar ke Siprus. 

Kisah Para Rasul 13:4 
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 Mereka memiliki keyakinan dalam Firman Allah.   
 

Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. 
Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. 

Kisah Para Rasul 13:5 
 

 Mereka mengalami kemenangan dalam ______________ spiritual.   
 

Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia, dan berkata: "Hai 
anak Iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala 

kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan Jalan Tuhan yang lurus itu? 
Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta, beberapa hari 

lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut 
dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang 

telah terjadi itu, percayalah gubernur itu; ia takjub oleh ajaran Tuhan. 
Kisah Para Rasul 13:9-12 

 
 Mereka mengalami keberhasilan dalam kesakisan injil.  

 
Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan 
firman Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. 

Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. 
Kisah Para Rasul 13:48-49 

 
 Mereka mengalami ____________________.   

 
Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan 

pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas 
dan mengusir mereka dari daerah itu. 

Kisah Para Rasul 13:50 
 
 Mereka menanggung lemparan batu.   

 
Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang 

banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya ke luar 
kota, karena mereka menyangka, bahwa ia telah mati. 

Kisah Para Rasul 14:19 
 
 Mereka tetap _______________.   

 
Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. 
Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas 

memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, 
Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati 
mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam 

Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. 
Kisah Para Rasul 14:20-22 
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54.  Kisah Para Rasul 16–18: Perjalanan Misi Paulus yang Kedua 
 
 Oleh anugerah-Nya, Allah mengatasi konflik yang kita ciptakan di dalam gereja   

 
Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus; tetapi Paulus dengan tegas berkata, 

bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau 
turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga 

mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Sipru. 
Kisah Para Rasul 15:37-39 

 
 Demi kemuliaan-Nya, Allah ________________ penganiayaan yang kita hadapi di luar gereja.   

 
Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius; ibunya 

adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini 
dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau, supaya dia 

menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di 
daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapanya adalah orang Yunani. 

Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan 
yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat 

menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah 
besar jumlahnya. 

Kisah Para Rasul 16:1-5 
 

 Mereka mengikuti Roh Allah.   
 
Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk 

memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi 
Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. 

Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: ada seorang Makedonia berdiri di 
situ dan berseru kepadanya, katanya: "Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!" 

Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke 
Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, bahwa Allah telah memanggil 

kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 
Kisah Para Rasul 16:6-10 

 
 Mereka merayakan _____________ Allah. 

 
o Dalam pertobatan orang-orang berdosa.   

 
Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lidia turut mendengarkan. Ia seorang penjual 

kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia 
memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.  

Kisah Para Rasul 16:14 
 

Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan 
itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu: "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar 

dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. 
Kisah Para Rasul 16:18 
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Ia mengantar mereka ke luar, sambil berkata: "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya 
aku selamat?" Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, 

engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua 
orang yang ada di rumahnya. 

Kisah Para Rasul 16:30-32 
 

o Di tengah-tengah penjara.   
 

Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah 
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang 
hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan 

terlepaslah belenggu mereka semua. 
Kisah Para Rasul 16:25-26 

 
 Mereka memberitakan ______________________ Allah.   

 
Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari Sabat berturut-turut ia membicarakan 

dengan mereka bagian-bagian dari Kitab Suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan 
menunjukkan, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu ia berkata: 

"Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin 
dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut 

kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi 
menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di 
pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason 

dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. 
Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke 

hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, katanya: "Orang-orang yang mengacaukan 
seluruh dunia telah datang juga ke mari, 

Kisah Para Rasul 17:2-6 
 

 Mereka meninggikan _________________ Allah.   
 

Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata: "Hai orang-orang Atena, aku lihat, bahwa dalam 
segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu 
dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: 

Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang 
kuberitakan kepada kamu. 
Kisah Para Rasul 17:22-23 

 
o Ia adalah Pencipta alam semesta.   

 
Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, 

tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, 
Kisah Para Rasul 17:24 

 
o Ia adalah Penopang kehidupan.   

 
dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang 

memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. 
Kisah Para Rasul 17:25 
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o Ia adalah Penguasa atas bangsa-bangsa.   
 

Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh 
muka bumi dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. 

Kisah Para Rasul 17:26 
 

o Ia adalah Juruselamat bagi mereka yang berkekurangan.   
 

supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak 
jauh dari kita masing-masing. 

Kisah Para Rasul 17:27 
 

o Ia adalah Bapa kita masing-masing.   
 

Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh 
pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. 

Kisah Para Rasul 17:28 
 

o Ia adalah Raja atas kita semua.   
 

Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti 
emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. 

Kisah Para Rasul 17:29 
 

o Ia adalah Hakim dunia.   
 

Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada 
manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu 

hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-
Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang mati." 
Kisah Para Rasul 17:30-31 

 
 

 Mereka percaya akan ___________ injil Allah.   
 

Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan: "Jangan takut! 
Teruslah memberitakan firman dan jangan diam! Sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang 

pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini." 
Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di 

tengah-tengah mereka. 
Kisah Para Rasul 18:9-11 

 
o Kita tidak takut. 
o Kita tidak sendiri. 
o Kita tidak akan diam. 
o Kita tidak akan dapat ____________.  
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Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama 
melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka: "Ia ini berusaha meyakinkan 
orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika 
Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu: "Hai orang-orang 

Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah 
sepatutnya aku menerima perkaramu, tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan 

atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya; 
aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang 

pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di 
depan pengadilan itu; tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. 

Kisah Para Rasul 18:12-17 
 

 
 

55.  Kisah Para Rasul 19-28: Perjalanan Misi Paulus yang Ketiga 
 
 Pemberitaan injil selalu akan ________________ di dalam dunia.    

 
Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai Jalan Tuhan. 

Kisah Para Rasul 19:23 
 

 Pemberitaan injil selalu akan dibayar ____________ di dalam kehidupan anda.   
 

Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan 
terjadi atas diriku di situ selain dari pada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, 
bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, 

asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan 
Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 

Kisah Para Rasul 20:22-24 
 
 

o Apakah anda rela pergi ke mana pun yang Ia kehendaki? 
o Apakah anda rela memberi apa pun yang Ia minta? 
o Apakah anda rela mengorbankan segala sesuatu untuk menyelesaikan tugas yang Ia 

berikan?   
 

Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia 
datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya 

sendiri ia berkata: "Demikianlah kata Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini 
akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa 

lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta, supaya Paulus 
jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab: "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan 

demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk 
mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, 

kami menyerah dan berkata: "Jadilah kehendak Tuhan!" 
Kisah Para Rasul 21:10-14 

 
 Pemberitaan injil selalu akan mengharuskan adanya _______________ dakan kedaulatan Allah.  
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Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah 
pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan 

perkataan yang satu ini: "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita 
dengan perantaraan nabi Yesaya: Pergilah kepada bangsa ini, dan katakanlah: Kamu akan 

mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak 
menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya 

melekat tertutup; supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya 
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku menyembuhkan mereka. 

Sebab itu kamu harus tahu, bahwa keselamatan yang dari pada Allah ini disampaikan kepada 
bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." 

Kisah Para Rasul 28:24-28 
 

o Kita tidak berputus asa ketika injil ditolak. 
o Kita tetap setia dalam pemberitaan injil.   
o  

Dan Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu; ia menerima semua orang 
yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan 

Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 
Kisah Para Rasul 28:30-31 
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Surat-Surat Paulus 
 
56.  Roma 5: Pengharapan dalam Penderitaan (Bagian 1) 
 

 Pengharapan kita yang besar: ________________Allah.   
 

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh 
karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih 
karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan 

menerima kemuliaan Allah. 
Roma 5:1-2 

 
 Jalan menuju pengharapan kita yang besar: _____________ dunia ini.   

 
Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, 

bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan 
uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah 

dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 
Roma 5:3-5 

 
o Penderitaan kita menghasilkan ketekunan. 
o Ketekunan menghasilkan tahan uji. 
o Tahan uji menghasilkan pengharapan. 

 Karena itu kita dengan _____________merangkul penderitaan sebagai sarana yang melaluinya 
pengharapan kita akan kemuliaan Allah (yang jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang 
lain di dalam dunia yang dapat kita bayangkan) bertumbuh. 

 
57.  Roma 8: Pengharapan dalam Penderitaan (Bagian 2).  
 
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 

bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 
Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 

mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, 
mereka itu juga dimuliakan-Nya. 

Roma 8:28-30 
 

 Kita telah diselamatkan untuk ________________ Dia. 
o Tidak ada lagi penghukuman bagi kita di hadapan Dia.   

 
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 

Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum 
maut. 

Roma 8:1-2 
 

o Kita adalah anak-anak Allah.   
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Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh 
perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang 

menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: "ya Abba, ya Bapa!" 
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 

Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak 
menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita 
menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 

Roma 8:14-17 
 
 Kita telah diselamatkan untuk _________________ Dia. 

o Allah menetapkan penderitaan untuk mengubah kita menjadi serupa dengan rupa Kristus. 
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan 
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk 

menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada 
kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, 

tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan 
kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. 

Roma 8:18-21 
 

 Sekarang kita menderita bersama-Nya.   
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita 

adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-
janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita 

bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 
Roma 8:16-17 

 
 Kemudian kita akan ________________ bersama-Nya. 

o Allah menetapkan penderitaan untuk menambatkan kita pada pengharapan akan Kristus. 
Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama 

merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung 
Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu 

pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang 
dilihat, bukan pengharapan lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? 

Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 
Roma 8:22-25 

 
o Allah menetapkan penderitaan untuk mendorong kita kepada Roh Kristus.   
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana 

sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan 
yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu 

bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. 
Roma 8: 26-27 

 
 Kita telah diselamatkan untuk memuliakan Dia.   

 
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, 

Kolose 1:15 
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Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, 
sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 

 Kolose 1:18 
 

o Kita merayakan ____________-Nya.   
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah 

yang akan melawan kita? 
Roma 8:31 

 
o Kita mengandalkan kecukupan yang Ia sediakan.   

Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah 
yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-

Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita 
bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang 
membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati? 

Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi 
Pembela bagi kita. 

Roma 8:31-34 
 Kita bersandar pada kasihNya yang selalu hadir di dalam kita dan yang selalu __________ kita. 

Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau 
penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 

Seperti ada tertulis: "Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah 
dianggap sebagai domba-domba sembelihan."Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-
orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun 
hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun 
yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu 
makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, 

Tuhan kita. 
Roma 8:35-39 

 
58.  2 Korintus 1, 4, 12: Penderitaan demi Allah.   

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber 
segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup 
menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang 

kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam 
kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 
Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu; jika kami dihibur, maka 

hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar 
menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan 

kamu adalah teguh, karena kami tahu, bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam 
kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. 

Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia 
Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami 

telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman 
mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi 

hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia 
telah dan akan menyelamatkan kami: kepada-Nya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan 

menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak 
orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. 

2 Korintus 1:3-11 
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Kita mengalami ______________ di dalam Allah. 

 Ia berdaulat atas semua penderitaan. 
 Ia mengenal dengan baik semua penderitaan. 
 Ia adalah sumber segala belas kasihan. 
 Ia ___________ untuk semua penghiburan.    
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku 

diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku 
jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan 
Iblis itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 

sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku 
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan 

rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan 
kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 

2 Korintus 12:7-10 
 

Kita meneruskan _______________ dari Allah. 
 Kita dihiburkan demi satu sama lain.    

Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan 
banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya 

kasihku kepada kamu semua. 
2 Korintus 2:4 

 
Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun 

mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 
2 Korintus 8:2 

 
o Supaya kita saling mempedulikan kepedihan saudara yang lain.    
Tetapi Allah, yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan 
kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang 
dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang 

kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah 
sukacitaku. 

2 Korintus 7:6-7 
 

o Supaya kita dapat menanggung beban saudara yang lain.  
 

Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 
Galatia 6:2 

 
 Kita adalah satu persekutuan orang-orang yang hancur hatinya.   

 
Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita 

begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, 
supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu 

saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita; jika 
satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 

1 Korintus 12:24-26 
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Kita bersukacita dalam _______________ Allah. 
 Ia adalah kemenangan kita.    

 
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-

limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak 
terjepit; kami habis akal, namun tidak putus asa; kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, 
kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh 

kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih 
hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi 

nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 
2 Korintus 4:7-11 

 
 Ia adalah Pelepas kita.    
Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami: kepada-Nya kami menaruh 

pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. 
2 Korintus 1:10 

 
 Ia adalah pengharapan kita. 

o Penderitaan berdampak untuk semua ... 
 Allah menggunakan penderitaan demi kebaikan kita. 
 Allah menggunakan penderitaan demi kebaikan orang lain. 
 Allah menggunakan penderitaan demi ________________. 

o Penderitaan menjadi layak untuk dialami ...   
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun 

manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, 
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada 

penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, 
karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 

2 Korintus 4:16-18 
 

 Semua penderitaan bagi orang-orang percaya adalah ringan dan _______________. 
 Kemuliaan yang akan datang bagi orang-orang percaya adalah besar dan ________. 

 
59.  Galatia 6: Bermegah dalam Pendeitaan Kristus   
 

Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. 
Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk 
bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka 

yang menyunatkan dirinya pun, tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki, 
supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi 
aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia 

telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, 
tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang, yang memberi dirinya 

dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel 
milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada 
tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-

saudara! Amin. 
Galatia 6:11-18 
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Kita bermegah dalam salib karena salib memperhadapkan kita dengan realitas _______ kita. 
 Kita sebelumnya mati dai dalam dosa. 
 Sekarang, dalam salib, kita hidup di dalam Kristus. 

 
Kita bermegah dalam salib karena salib menghiburkan kita dengan _______________ Juruselamat 
kita. 
 
 Kekristenan bukanlah tenang pencapaian manusia. 

o Kekristenan adalah tentang pencapaian ilahi. 
 Kita tidak lagi hidup untuk pujian manusia. 

o Kita sekarang hidup demi kesenangan Allah! 
 

Kita bermegah dalam salib karena salib mengingtakan kita bahwa ______________ kita tidak 
ditemukan dalam dunia ini.   
 
Apakah mereka pelayan Kristus? -- aku berkata seperti orang gila -- aku lebih lagi! Aku lebih banyak 
berjerih lelah; lebih sering di dalam penjara; didera di luar batas; kerap kali dalam bahaya maut. 
Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan, 

tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari 
semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya 

banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang 
bukan Yahudi; bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak 

saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku 
lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan, dengan tidak 

menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 
Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah 
hatiku hancur oleh dukacita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. 

2 Korintus 11:23-30 
 

 Kita tidak takut  menderita. 
 Kita sekarang ________ untuk menderita. 

 
Kita bermegah dalam salib karena salib menjaga kita agar tidak menyia-nyiakan kehidupan 
kita di dunia ini. 
 
 Dunia ini tidak memberi apa pun bagi kita. 
 Kristus adalah segala sesuatu bagi kita. 

 
Kita bermegah dalam salib karena salib menyediakan bagi kita setiap hal baik yang kita 
miliki. 
 
 Kita telah diciptakan kembali oleh Roh-Nya. 
 Kita akan selalu menjadi penerima-penerima anugerah-Nya.  
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Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 

 
Tak boleh aku bermegah, selain di dalam salibMu, 
kubuang nikmat dunia, demi darahMu yang kudus. 

 
Berpadu kasih dan sedih, mengalir dari lukaMu, 

mahkota duri yang pedih, menjadi keagunganMu. 
 

Melihat darah lukaNya, membalut tubuh Tuhanku, 
kumati bagi dunia, dan dunia mati bagiku. 

 
Andaikan jagad milikku dan kuserahkan padaNya, 
Tak cukup bagi Tuhanku - diriku yang dimintaNya. 

 
Isaac Watts 

 
60.  Filipi 1; 3: Penderitaan dan Kehidupan yang Bermakna.   
 

Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 
penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, 

supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 
Filipi 3:10-11 

 
Kehidupan yang bermakna ______________ Kristus lebih dari segala sesuatu yang dunia ini 
tawarkan.   
 

disunat pada hari kedelapan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang 
pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, entang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang 

kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. 
Filipi 3:5-6 

 

 Banyak harta kehidupan yang sia-sia: 
o Warisan keluarga. 
o Status sosial. 
o Pengetahuan Alkitab. 
o Kegiatan religius. 
o Suatu gaya hidup moral. 

 Satu-satunya harta kehidupan yang bermakna: Kristus.   
  

Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 
 Filipi 3:7 

 
o Kita telah menemukan seseorang yang membuat kita layak kehilangan _____________. 
o Kita bebas untuk merangkul penderitaan setelah kita menyadari bahwa kematian adalah 

satu ___________.   
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan . 

Filipi 1:21 
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“Dalam salah satu interogasi awal saya telah mengatakan kepada seorang petugas yang 
sedang mengancam untuk membunuh saya, ‘Pak, mari saya jelaskan bagaimana saya 

melihat masalah ini. Senjata anda yang terutama adalah membunuh. Senjata saya yang 
terutama adalah mati.’ 

‘Berikut adalah cara kerjanya. Anda tahu bahwa khotbah-khotbah saya yang direkam 
dalam tape telah tersebar di seluruh negeri. Jika anda membunuh saya, khotbah-khotbah 

tersebut akan ditaburi dengan darah saya. Setiap orang akan tahu bahwa saya mati untuk 
pemberitaan saya. Dan setiap orang yang memiliki rekaman tersebut akan mengambilnya 
dan berkata, ‘Lebih baik saya mendengarkan lagi apa yang orang ini beritakan, karena ia 

bersungguh-sungguh dengan apa yang ia sampaikan, ia memeteraikannya dengan 
hidupnya.’  

 
Jadi, Pak, khotbah-khotbah saya akan berbicara sepuluh kali lebih keras dari sebelumnya. 
Saya benar-benar akan bersukacita dalam kemenangan tertinggi ini jika anda membunuh 

saya.’ 
 

Setelah saya mengatakan hal ini, interogator itu menyuruh saya pulang. 
 

Seorang perwira lain yang menginterogasi seorang teman pendeta saya mengatakan 
kepadanya, ‘Kami tahu bahwa Pak Josef Tson akan senang untuk menjadi martir, tetapi 

kami tidak begitu bodoh untuk memenuhi keinginannya.’ Saya berhenti untuk 
mempertimbangkan arti pernyataan itu. Saya teringat bagaimana selama bertahun-tahun, 
saya sebenarnya takut mati. Saya telah menjalani hidup saya tanpa banyak menampilkan 

diri.  
Karena saya sangat ingin hidup, saya telah menyia-nyiakan kehidupan saya dengan tidak 

menjadi aktif. Tetapi sekarang setelah saya menempatkan hidup saya di altar dan 
memutuskan bahwa saya siap mati untuk Injil, mereka mengatakan tidak akan membunuh 
saya! Saya bisa pergi ke mana pun yang saya inginkan di seluruh negeri dan memberitakan 
apa pun yang saya inginkan, dengan mengetahui bahwa saya aman. Selama saya mencoba 

untuk menyelamatkan hidup saya, saya kehilangan hidup itu. Sekarang ketika saya 
bersedia untuk kehilangan hidup, saya menemukannya.” 

Josef Tson 

 
Kehidupan yang bermakna ________________ Kristus untuk menyediakan segala sesuatu yang 
kita butuhkan.   

Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia 

dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya 
sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri 
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, 

yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah 
mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku 

menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, 
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 

Filipi 3:7-11 
 Kebenaran-Nya menutupi dosa kita. 
 Kuasa-Nya menjamin kebangkitan kita.  
 Kepuasan-Nya melampaui _______________ kita. 

o Mengenal Kristus melibatkan sukacita dalam menjadi sperti Kristus, bahkan dalam 
penderitaan-Nya.   

Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk 
menderita untuk Dia. 

 Filipi 1:29 
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o Penderitaan menjadi satu _____________ bilamana identifikasi dengan Kristus merupakan 

_______________anda. 
 
61.  Kolose 1: Menggenapi Penderitaan Kristus.  

Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam 
dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat. Aku telah 

menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk 
meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad 
ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-
Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara 
bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan 
akan kemuliaan! Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap 
orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan 

dalam Kristus. 
Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang 

bekerja dengan kuat di dalam aku. 
Kolose 1:24-29 

 
“KRISTUS”—Kehidupan yang _______________ ... 
 Ia adalah gambar allah.   

Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 
Kolose 1:15 

 Ia adalah sumber ciptaan.   
 

karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, 
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, 

maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari 
segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 

Kolose 1:16-17 
 

 Ia adalah kepala gereja.   
 

Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, 
sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 

Kolose 1:18 
 

 Ia adalah Juruselamat dunia.   
 

Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, 
Kolose 1:19 

 
“DI DALAM”—Hidup yang ________________________ ... 
 Yesus mati untuk anda supaya Ia dapat hidup di dalam anda.   

 
Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah 

kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. 
Galatia 2:20 
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 Kekristenan tidak lain adalah mewujudkan Kristus yang berdiam di dalam kita. 
“KAMU”—Kehidupan yang _________________-- ... 
 Yesus telah menggantikan kehidupan-Nya dengan kita.   
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 

yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah 
mendamaikan kita dengan diri-Nya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu 

kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak 
memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada 

kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan 
perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan 

Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia 
kita dibenarkan oleh Allah. 

2 Korintus 5:17-21 
 

 Untuk menggenapi misi-Nya melalui kita.  
Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam 

dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat. 
Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk 

meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, 
Kolose 1:24-25 

 
o Kristus menderita untuk menggenapi keselamatan. 
o Kita menderita untuk ________________ keselamatan. 

 
“Salib Kristus adalah untuk jalan pendamaian, salib kita adalah untuk penyebaran 

Injil.” 
Josef Tson 

 
o Dalam cara ini Allah menetapkan kehidupan kita untuk _________________ penderitaan Kristus.   

Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman 
karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. 

Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan 
perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah 

dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman 
dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah 

mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 
Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. 

Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu; karena aku tahu kepada siapa 
aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan-Nya 

kepadaku hingga pada hari Tuhan. 
2 Timotius 1:8-12 

 
o Strategi untuk menebus dunia bagi diri-Nya selalu melalui seorang hamba yang menderita; 

strategi tersebut __________berubah.   
 

Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam 
segala macam pengertian. 

Filipi 1:29 
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o Karena itu kita dengan sukacita merangkul salib Kristus supaya orang lain dapat menikmati 
untuk selamanya salib Kristus. 
 

“Saya teringat pada satu hari Senin ketika dua perwira sedang menginterogasi saya. Kira-
kira pada tengahn hari, seorang jenderal datang ke kamar. Ia memberi isyarat dengan 
tangannya kepada mereka untuk meninggalkan kamar. Ia mulai mengutuk saya dan 

memukul saya, menampar wajah saya dan memukul kepala saya dengan kepalan 
tangannya, dan  akhirnya membenturkan  kepala saya pada dinding. Saya berteriak—
dengan sengaja. Saya berteriak dengan maksud agar tawanan-tawanan lainnya yang 

berada di kamar-kamar yang dekat dapat mendengar saya. Apa yang jenderal itu lakukan 
jelas menyalahi hukum. Memang itulah sebabnya ia memerintahkan kedua perwira untuk 

meninggalkan kamar. Ia tidak menginginkan adanya saksi pada persidangan saya. Ia terus 
melakuka hal itu pada saya untuk beberapa saat, lalu pergi tanpa mengucapkan apa pun. 

Kedua perwira itu kembali dan meneruskan interogasi seolah-olah tidak sesuatu yang 
terjadi. 

“Pada hari Selasa petang, jenderal itu datang kembali. Sekali lagi ia memberi isyarat 
dengan tangannya agar kedua perwira meninggalkan kamar. Saya bersiap untuk 

memasuki ronde kedua dalam menerima pukulan. Tetapi orang tersebut duduk di balik 
meja dan berkata, ‘Jangan takut. Kali ini saya diam. Saya satang untuk berbicara dengan 

anda.’ Tuhan telah berjanji bahwa bilamana umat-Nya diinterogasi, Roh Kudus yang 
tinggal di dalam mereka yang akan berbicara. Saya dapat menyaksikan kebenaran ini. Saya 

sendiri terkejut pada saat saya mengatakan, ‘Pak Jenderal, karena anda datang untuk 
berbicara kepada saya, pertama-tama saya ingin meminta maaf untuk apa yang terjadi 

pada hari Senin.’ Ia sangat terkejut. Saya berkata, ‘Biarlah saya menjelaskan apa yang saya 
maksudkan. Pada hari Selasa, Saya ditahan di sini sepanjang hari tanpa diinterogasi. Saya 

memiliki banyak waktu untuk berpikir.’  
Tiba-tiba saya teringat bahwa saat itu adalah Minggu Suci (minggu di mana Yesus 
disalibkan). ‘Dan tuan, bagi seorang Kristen, tidak ada yang lebih indah daripada 

menderita pada saat yang sama ketika Juruselamat dan Tuhannya menderita. Pada saat 
anda memukul saya, anda memberi penghormatan yang besar bagi saya. Saya meminta 
maaf karena telah meneriaki anda. Saya seharusnya telah berterima kasih kepada anda 

untuk pemberian yang paling indah yang dapat anda berikan bagi saya. Sejak hari Selasa 
saya telah berdoa bagi anda dan keluarga anda.’ 

“Saya melihat jenderal itu terhenyak. Ia berupaya keras untuk menelan. Lalu, berbicaralah 
ia dan mengatakan, ‘Baiklah, saya seharusnya tidak melakukan hal itu. Saya minta maaf—

mari kita bicara.’ Kami banyak bercakap-cakap dalam beberapa hari setelah itu. Pada 
akhirnya ia berkata, ‘Maukah anda menuliskan pada sehelai kertas semua yang telah anda 
katakan kepada saya? Saya ingin Presiden negara ini membacanya.’ Dari kejadian ini saya 

belajar bahwa tidak seorang pun—bahkan tidak seorang komunis pun—yang berada di 
luar jangkauan kasih Kalvari. Ini adalah orang-orang yang dapat diselamatkan, orang-

orang yang dapat ditebus sebagaimana orang lainnya. Mereka sangat membutuhkan 
kesempatan untuk melihat Kristus di dalam saya.” 

Josef Tson 

 
“PENGHARAPAN AKAN KEMULIAAN”—Kehidupan yang ________________ ... 
 Kristus di dalam anda. 
 Anda di dalam Kristus. 
 Kristus di dalam Allah.   

Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 
Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri 

bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 
Kolose 3:3-4 
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62.  2 Tesalonika 1:1-12: Pengingat-Pengingat di tengah Penderitaan 
 Allah mempunyai satu _____________ pengudusan melalui penganiayaan.   

Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang 
patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin 
kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu 

karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita: 
suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga 

Kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena Kerajaan itu. 
2 Tesalonika 1:3-5 

 
 Allah akan melaksanakan _______________ atas para penganiaya.   
Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu 

dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu 
Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-Nya, 

dalam kuasa-Nya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka 
yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani 
hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-
Nya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk 
dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu 

percayai. 
2 Tesalonika 1:6-10 

 
 Gereja berdoa ... 

o Untuk iman yang teguh di antara mereka yang dianiaya.   
Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi 

panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan 
menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam 

kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. 
2 Tesalonika 1:11-12 

 
o Untuk iman yang menyelamatkan di antara mereka yang menganiaya.   

Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk! 
Roma 12:14 

 
63.  1 Tesalonika 4:13-18: Memberi Respon terhadap Kematian 
 

 Respon kita terhadap kematian berbeda dari _______________dunia ini.   
Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang 

meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai 
pengharapan. 

1 Tesalonika 4:13 
o Umat Allah harus berbeda. 
o Kita tidak berduka sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki pengharapan.   

 
dan berkata kepada mereka: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? 
Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama 

seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. 
Kisah Para Rasul 1:11 
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 Respon kita terhadap kematian berakar dalam kisah ____________.   
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. 

1 Tesalonika 4:14 
 

o Kebangkitan Yesus merupakan ... 
 Bukti bahwa Allah dapat membangkitkan orang-orang mati. 

o Dan merupakan satu ... 
 Janji bahwa Ia akan membangkitkan orang-orang mati.   

Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang 
sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang 

manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua 

orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang 

menjadi milik-Nya pada waktu kedatangan-Nya. 
1 Korintus 15:20-23 

 
Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa 

dari yang sorgawi. 
1 Korintus 15:49 

 
 Respon kita terhadap kematian dikuatkan oleh kepastian kedatangan kembali Tuhan.  
 

Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih tinggal sampai 
kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 

1 Tesalonika 4:15 
 

o Kedatangan-Nya kembali akan bersifat pribadi. 
o Kedatangan-Nya kembali akan bersifat publik.   

 
Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah 

menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. 
Wahyu 1:7 

 
o Kedatangan-Nya kembali akan penuh dengan kuasa. 

 Orang-orang mati akan bangkit dari kubur mereka! 
 Mereka yang masih hidup akan datang ke Raja mereka! 
 Tuhan akan datang ke takhta-Nya! Kedatanganya kembali akan bersifat ______________. 

 Keyakinan kita dalam menghadapi kematian dirayakan dan diakui demi kebaikan satu sama 
lain.  

Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 
1 Tesalonika 4:18 
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Surat-Surat Umum 
 
64.  Ibrani 10:32-39: Pengharapan Kita di Tengah Penderitaan.  
Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena 
kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan 
penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan 
sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman 
dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu, bahwa 

kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu 
melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan 

ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan 
itu. "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa 
menangguhkan kedatangan-Nya. Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia 
mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan kepadanya." Tetapi kita bukanlah orang-orang yang 

mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. 
Ibrani 10:32-39 

 
 Hambatan-hambatan terhadap pengharapan kita ... 

o Kita akan menghadapi berbagai ____________. 
o Kita akan mengahadapi berbagai cobaan.   

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak 
kita lihat. 

Ibrani 11:1 
o Landasan pengharapan kita ... 

 _______________ Allah akan janji-janji-Nya.  
Sebab ketika Allah memberikan janji-Nya kepada Abraham, Ia bersumpah demi diri-Nya sendiri, 

karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari pada-Nya, kata-Nya: "Sesungguhnya Aku akan 
memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham menanti 

dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia 
bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang 
mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima 

janji itu akan kepastian putusan-Nya, Allah telah mengikat diri-Nya dengan sumpah, supaya oleh dua 
kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari 
perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan 

kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai 
ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan 

Melkisedek, menjadi Imam Besar sampai selama-lamanya. 
Ibrani 6:13-20 

 
o Kedatangan kembali Kristus bagi umat-Nya.  

 
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, 

demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak 
orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk 

menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia. 
Ibrani 9:27-28 
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65.  Ibrani 11:23-26: Pahala untuk Penderitaan.    
 

Karena iman maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya, 
karena mereka melihat, bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 

Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak puteri Firaun, karena ia lebih suka 
menderita sengsara dengan umat Allah dari pada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari pada semua harta 

Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. 
Ibrani 11:23-26 

 
 Ia memilih penderitaan dan bukannya ____________. 
 Ia memilih celaan karena ia memandang ke _______________-- . 
 
 

66.  Ibrani 11:29-40: Mengalahkan Penderitaan dan Terus Berada dalam Penderitaan.    
 

Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, 
sedangkan orang-orang Mesir tenggelam, ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka 

runtuhlah tembok-tembok Yerikho, setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Karena iman maka 
Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, 

karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku 
sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu, apabila aku hendak menceriterakan tentang Gideon, 

Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan 
kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut 

singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh 
kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur 

pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, 
sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima 
pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, 
bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang; 

mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita 
kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di 

padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak 
memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu 

kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita; tanpa kita 
mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. 

Ibrani 11:29-40 
 
 

 Allah _______________ atas semua pergumulan. 
o Lihat kuasa-Nya yang berdaulat. 
o Lihat rencana-rencana-Nya yang berdaulat. 
o Lihat anugerah-Nya yang berdaulat. 

 Allah adalah pengharapan di dalam penderitaan kita. 
o Iman mengalahkan dalam pergumulan-pergumulan. 
o Iman ____________ dalam penderitaan. 

 Allah setia bagi keselamatan kita.  
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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. 
1 Petrus 1:10-11 

 
o Kita ______________ tiba di rumah. 

 
67.  Ibrani 12:1-3: Juruselamat yang Menderita.   
 

Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun 

dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju 
kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang 
disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. 

Ibrani 12:1-2 
 ______________ ... 

o Beban-beban di dalam dunia ini. 
o Dosa kita dan diri kita. 

 Pandanglah _____________ ... 
o Kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. 
o Kepada Dia yang sedang menyelamatkan kita. 
o Kepada Dia yang menunjukkan kepada kita bagaimana menderita untuk sukacita. 
o Kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. 

  
68.  Ibrani 12:3-11: Anak-Anak Allah yang menderita.  
Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nya dari 

pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 
Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. 

Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: "Hai 
anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau 

diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang 
diakui-Nya sebagai anak." Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu 

seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 
Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah 

anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, 
dan mereka kita hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, 

supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa 
yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian 

dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan 
sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai 

kepada mereka yang dilatih olehnya. 
 Ibrani 12:3-11 

 _______________disiplin Bapa. 
 Bergembiralah dalam kasih Bapa. 
 Disiplin-Nya keras namun bermanfaat. 
 Disiplin-Nya menyakitkan namun _________. 



164 
 

 
69.  Ibrani 13:11-14: Penderitaan bersama Yesus di luar Kemah.  

Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh Imam Besar 
sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah 

menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. 
Karena itu marilah kita pergi kepada-Nya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan-Nya. 

Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap; kita mencari kota yang akan datang. 
Ibrani 13:11-14 

 
 Apakah kita akan mati dalam agama kita ataukah mati dalam dalam _____________ kita? 

o Dua masalah: 
 Mereka didorong oleh formalisme. 
 Mereka dilumpuhkan oleh ketakutan. 

o Dua pilihan: 
 Mundur dari misi. 
 _________________segala sesuatu bagi misi.   

Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata: "Kita tidak dapat maju 
menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari pada kita." Juga mereka menyampaikan 

kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata: "Negeri yang 
telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang 
yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di 

sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri 
kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." 

Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. 
Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun; dan segenap umat itu berkata 

kepada mereka: "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini! 
Mengapakah TUHAN membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan isteri serta 

anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" 
Dan mereka berkata seorang kepada yang lain: "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu 

pulang ke Mesir." 
Bilangan 13:31-14:4 

 
Berfirmanlah TUHAN: "Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. 

Hanya, demi Aku yang hidup dan kemuliaan TUHAN memenuhi seluruh bumi: 
Semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan tanda-tanda mujizat yang Kuperbuat di Mesir 

dan di padang gurun, namun telah sepuluh kali mencobai Aku dan tidak mau mendengarkan suara-
Ku, pastilah tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang 

mereka! Semua yang menista Aku ini tidak akan melihatnya. 
Bilangan 14:20-23 

 
Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, 

dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun empat puluh tahun 
lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan, sampai bangkai-bangkaimu habis di padang 
gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni empat puluh hari, satu hari 
dihitung satu tahun, jadi empat puluh tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, 

supaya kamu tahu rasanya, jika Aku berbalik dari padamu: Aku, TUHAN, yang berkata demikian. 
Sesungguhnya Aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah 

bersepakat melawan Aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan di sinilah mereka akan mati." 
Bilangan 14:32-35 

 



165 
 

 Apakah kita akan merangkul ______________ kita, atau akankah kita merangkul salib? 
o Marilah kita pergi bersama Yesus ke ... 

 Tempat-tempat yang kotor.   
Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk 

untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, harus dibawa keluar dari perkemahan, dan 
kulitnya, dagingnya dan kotorannya harus dibakar habis. 

Siapa yang membakar semuanya itu, harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan 
sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. 

Imamat 16:27-28 
 

 Tempat-tempat yang _______.   
 

Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus 
menutupi mukanya sambil berseru-seru: Najis! Najis! 

Imamat 13:45 
 

 Tempat-tempat yang berbahaya.    
 

serta dengan korban sajiannya dari dua persepuluh efa tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, 
sebagai korban api-apian bagi TUHAN yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban 

curahannya dari seperempat hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti, atau 
bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu; itulah suatu 

ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. 
Imamat 23:13-14 

 
o Apakah kita benar-benar ingin berada di mana Yesus berada? 
o Misi tanpa penderitaan adalah Kekristenan tanpa salib. 
o Penderitaan  bukan merupakan satu konsekuensi misi kita; itu merupakan satu strategi 

utama untuk menggenapi misi kita. 
 Apakah kita akan hidup untuk kesenangan dalam dunia ini ataukah untuk kesenangan dalam 

______________ di dunia yang akan datang? 
o Jaminan yang terbaik di bumi ini pada akhirnya tidaklah aman. 
o Intinya: penderitaan itu ___________ untuk dialami! 

 
70.  Yakobus 1: Iman yang Bertekun (Bagian 1) 
 Allah berdaulat atas ______________- kita.   

 
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-

bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 
Yakobus 1:2-3 

 
o Kita belajar untuk ___________ dalam rupa-Nya.  

 
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan 

utuh dan tak kekurangan suatu apa pun. 
Yakobus 1:4 

 
o Kita belajar untuk mengandalkan hikmat-Nya.   
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Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada 
Allah, -- yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-

bangkit --, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama 
sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-

ambingkan kian ke mari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia akan 
menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. 

Yakobus 1:5-8 
 

o Kita belajar untuk ___________pada sumber-sumber-Nya.   
 

Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang 
tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga 

rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga 
gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya; di 

tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. 
Yakobus 1:9-11 

 
o Kita belajar untuk hidup bagi pahala-Nya.   

 
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan 

menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia. 
Yakobus 1:12 

 
o Kita bertanggung jawab atas ______________________ kita.   
o Asal dosa.   

 
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: "Pencobaan ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak 

dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapa pun. 
Yakobus 1:13 

 
 Allah secara sempurna tidak memiliki dosa. 
 Kita sepenuhnya berdosa 

           Anatomi dosa .. 
 

Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia 

melahirkan maut. 
Yakobus 1:14-15 

 Langkah Pertama: Penipuan. 
 Langkah Kedua: Keinginan. 
 Langkah Ketiga: Ketidaktaatan. 
 Langkah Keempat: ______________. 

 Allah adalah setia untuk keselamatan kita.   
Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat! Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah 

yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada 
perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita 

oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua 
ciptaan-Nya. 

Yakobus 1:16-18 
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o Kebaikan-Nya tidak berubah . 
o Kebaikan-Nya tidak layak kita terima. 
o Kebaikan-Nya tidak berakhir. 

 Ia telah menyelamatkan kita dari dosa kita. 
 Ia akan menajaga kita melalui kesedihan kita. 

 
71.  Yakobus 4–5: Iman yang Bertekun (Bagian 2) 
 

 Iman yang bertekun itu rendah hati di hadapan kedaulatan Allah.   
 

Jadi sekarang, hai kamu yang berkata: "Hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana 
kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung", sedang kamu tidak tahu apa 
yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja 
kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata: "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan 
hidup dan berbuat ini dan itu." Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan 

semua kemegahan yang demikian adalah salah. 
Yakobus 4:13-16 

 
o Kita dapat begitu dikuasai oleh hal-hal meterial ... 

 Sehingga kita menjadi buta terhadap realitas-realitas spiritual. 
o Allah berdaulat atas kehidupan kita dan kematian kita ... 

 Dan atas kegiatan-kegiatan kita dan pencapaian-pencapaian kita. 
 Iman yang bertekun itu ______kepada kehendak Allah.   

Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 
Yakobus 4:17 

 
o Dosa-dosa yang kita lakukan karena kelalaian: melakukan apa yang Allah telah katakan agar 

kita tidak melakukannya. 
o Dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja: mengabaikan apa yang Allah telah katakan 

agar kita melakukannya. 
 Iman yang bertekun itu ________ akan keadilan Allah.   

 
Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan 

menimpa kamu! Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat! Emas dan 
perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan 

dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. 
Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah 

menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang 
menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah 

memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan 
membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. 

Yakobus 5:1-6 
 

o Ia akan datang untuk menghakim orang-orang yang berdosa. 
 Karena menimbun kekayaan ... 

 Harta mereka di bumi akan mendatangkan siksaan mereka dalam kekekalan. 
 Karena merugikan para pekerja ... 

 Harta mereka bertambah-tambah sementara orang-orang lain sekarat 
keadaannya. 
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 Karena hidup dalam pemanjaan diri sendiri dengan kemewahan ... 
 Mereka mengenyangkan diri dengan berlebih-lebihan dan tidak peduli. 

 Karena menghakimi manusia ... 
 Penindasan yang mereka lakukan terhadap orang lain akan membawa 

kebinasaan mereka sendiri. 
o Ia akan datang untuk melepaskan orang-orang yang setia. 

 Iman yang bertekun itu _________ dalam penderitaan.   
 

Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan! Sesungguhnya petani 
menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur 

dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena 
kedatangan Tuhan sudah dekat! Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling 

mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu. 
Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi 
nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun; 

kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya 
disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. 

Yakobus 5:7-11 
 

o Sebagaimana seorang petani … yang menunggu datangnya panen. 
 Mengandalkan Allah dengan apa yang tidak dapat anda kendalikan. 
 Menghormati Allah dengan apa yang dapat anda kendalikan. 

o Sebagaimana seorang nabi … berbicara tentang kebenaran. 
o Seperti Ayub … berharap pada tujuan Allah. 

 Iman yang bertekun itu dapat dipercaya dalam ucapan.   
 

Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi 
atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan 

tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. 
Yakobus 5:12 

 
 Iman yang bertekun itu __________________________ ketika berada dalah kesedihan.   

 
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa! Kalau ada seorang yang 

bergembira baiklah ia menyanyi! Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil 
para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama 

Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan 
membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu 

hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang 
yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama 
seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun 

tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan 
hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 

Yakobus 5: 13-18 
 

o Berdoalah bilamana hati anda terluka. 
o Berdoalah bilamana anda bahagia. 
o Berdoalah bersama para penatua. 
o Berdoalah bersama jemaat. 
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o Akuilah dosa-dosa anda satu kepada yang lain. Dosa secara langsung menyebabkan 
________________ penyakit.  
 

Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 
1 Korintus 11:30 

 
 Dosa secara tidak langsung menyebabkan __________ penyakit. 

o Naikkanlah syafaat satu bagi yang lain. 
 Iman yang bertekun menunjukkan ___________kepada orang-orang yang berdosa.   

 
Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang 

yang membuat dia berbalik,  ketahuilah, bahwa barangsiapa membuat orang berdosa berbalik dari 
jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 

Yakobus 5: 19-20 
 

o Pemulihan di bumi ... 
 Menyelamatkan jiwa-jiwa. 
 Menutupi dosa-dosa. 

o Jaminan kekal ... 
 Selalu adalah satu kepastian. 
 Digenapi melalui komunitas. 

 
72.  1 Petrus: Penderitaan di dalam Kristus dan Orang-Orang Percaya 
 
Tentang Penderitaan Kristus ... 
 Ia menanggung dosa-dosa kita.   

 
Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak 

mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. 
1 Petrus 2:23 

 
 Ia menyembuhkan ___________ kita.   

 
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati 

terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 
1 Petrus 2:24 

 
 Ia memulihkan relasi kita dengan Allah.  

 
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan 

pemelihara jiwamu. 
1 Petrus 2:25 

 
Tentang Penderitaan Orang-Orang Percaya ... 
 

 Penderitaan sering _____________ bagi orang-orang percaya.   
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Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-
bagai pencobaan. 

1 Peter 1:6 
 

 Penderitaan merupakan alasan pembuktian bagi iman anda yang mengakibatkan 
kemuliaaan bagi Allah.   

Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu -- yang jauh lebih tinggi nilainya 
dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api -- sehingga kamu memperoleh puji-

pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. 
1 Petrus 1:7 

 
 Penderitaan diberikan kepadan anda oleh Allah demi __________anda yang tidak terlukiskan. 

Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, 
sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang 

tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 
1 Petrus 1:8-9 

 
 Penderitaan membawa anda untuk menemukan keamanan dan keyakinan anda di dalam 

Kristus saja.   
Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? 

1 Petrus 3:13 
 

 Penderitaan akan memacu anda menuju keyakinan dan perilaku yang 
________________________________.   

Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada segala waktu 
untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab 

dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan 
hormat. 

1 Petrus 3:15 
 

 Penderitaan membawa anda jauh dari keinginan-keinginan yang berdosa.   
Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai 

dirimu dengan pikiran yang demikian, -- karena barangsiapa telah menderita penderitaan badani, ia 
telah berhenti berbuat dosa --,supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan 
manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk 
melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa 
hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang 

terlarang. 
1 Petrus 4: 1-3 

 
 Orang-orang percaya yang menderita mengandalkan penghukuman Allah.   

Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, yang telah siap sedia menghakimi 
orang yang hidup dan yang mati. 

1 Petrus 4:5 
 

 Penderitaan merupakan satu bagian dalam rencana yang baik dan maksud Allah yang 
berdaulat.   
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Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang 
kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 

1 Petrus 4:12 
 

 Penderitaan menyatukan anda ______________________ dengan Kristus sendiri.   
Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, 

supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. 
1 Petrus 4:13 

 
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus 
pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya 

dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak 
diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah 

juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, dengan selalu 
berbuat baik, kepada Pencipta yang setia. 

 1 Petrus 4:17-19 
 

 Penderitaan merupakan satu pengingat bahwa Roh dan kemuliaan Allah berdiam di atas 
anda.   

Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah 
ada padamu. 
1 Petrus 4:14 

 
 Penderitaan merupakan satu ________________untuk memuliakan Allah.   

Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia 
memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 

1 Petrus 4:16 
 Penderitaan melibatkan tindakan mempercayakan jiwa anda ke dalam pemeliharaan 

Pencipta anda.   
Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, 

dengan selalu berbuat baik, kepada Pencipta yang setia. 
1 Petrus 4:19 

 
 Penderitaan merupakan satu peperangan spiritual.   

 
Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-
aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu 

tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 
1 Petrus 5:8-9 

 
 Penderitaan merupakan satu pemberhentian sementara pada jalan yang menuntun ke 

kemuliaan yang kekal.   
 

Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada 
kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, 

sesudah kamu menderita seketika lamanya.  
1 Petrus 5:10 
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73.  1 Yohanes: Pekerjaan-Nya dan Penantian Kita.  
Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan diri-Nya, 
kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan-Nya. 
Jikalau kamu tahu, bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga, bahwa setiap orang, yang berbuat 

kebenaran, lahir dari pada-Nya. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada 
kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu 

dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, 
sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita 
tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita 

akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu 
kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, 

melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu, bahwa Ia 
telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. 

Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; setiap orang yang 
tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan 

seorang pun menyesatkan kamu. Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti 
Kristus adalah benar; barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat 
dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan 

perbuatan-perbuatan Iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih 
ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah 

tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak 
berasal dari Allah, demikian juga barangsiapa yang tidak mengasihi saudaranya. 

1 Yohanes 2:28–3:10 
 

Pekerjaan-Nya dalam Penghancuran ... 
 Realitas dosa ... 

o Skopus dosa: universal. 
o Natur dosa: kedurhakaan. 
o Asal dosa: Iblis. 

 Alasan mengapa Kristus datang … 
o Esensi-Nya: tanpa dosa. 
o Misi-Nya: ______________________ dosa.   

 
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika 

seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. 
Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk 

dosa seluruh dunia. 
1 Yohanes  2:1-2 

 
 Akibat bagi orang-orang percaya ...  

 
Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak 

ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan 
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 

Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan 
firman-Nya tidak ada di dalam kita. 

1 Yohanes 1:8-10 
 

o Kepercayaan kita kepada Kristus membuat kita _________________________ dalam dosa yang 
terus-menerus.   
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Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika 
seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. 

1 Yohanes 2:1 
 

o Kelahiran baru yang kita alami di dalam Kristus membuat tidak mungkin bagi kita untuk 
melakukan dosa yang terus-menerus. 
 

Penantian Kita dalam Antisipasi ... 
 Bilamana Ia datang kembali ... 

o Kita akan melihat-Nya. 
o Kita akan menjadi ______________dengan-Nya.  

 Sementara kita menunggu ... 
o Kita mengarahkan mata kita kepada-Nya. 
o Kita menyucikan kehidupan kita di hadapan-Nya. 

 
74.   Wahyu 2: Gereja yang Menderita 
 
 Penderitaan di Efesus.   

 
Aku tahu segala pekerjaanmu: baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, bahwa engkau 

tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut 
dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka 

pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama-Ku; dan engkau tidak mengenal 
lelah. 

Wahyu 2:2-3 
 

 Penderitaan di Smirna.   
 
Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu -- namun engkau kaya -- dan fitnah mereka, yang 

menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian: sebaliknya mereka adalah 
jemaah Iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis akan 

melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan 
beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan 

mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 
Wahyu 2:9-10 

 
 Penderitaan di Pergamus.   

 
"Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus: Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh 

bintang itu di tangan kanan-Nya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 
Wahyu 2:1 

 
 Penderitaan di Tiatira.   

 
Aku tahu segala pekerjaanmu: baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun 

ketekunanmu. Aku tahu, bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari pada yang pertama. 
Wahyu 2:19. 
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75.  Wahyu 5: Anak Domba yang Menang 
 Yesus telah mengidentifikasi masalah utama.   

Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab, yang 
ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai. 

Wahyu 5:1 
 

o Kita berdiri di hadapan Allah yang kudus sebagai orang-orang yang tanpa pengharapan. 
o Kita berdiri di hadapan Allah yang kudus sebagai orang-orang yang tanpa daya. 

 Yesus telah membayar ____________tertinggi.   
 

Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku: "Jangan engkau menangis! Sesungguhnya, singa 
dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu 

dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat 
makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba seperti telah disembelih, 

bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 
Wahyu 5:5-6 

 
o Ia adalah Singa yang menang. 
o Ia adalah Anak Domba yang menderita. 

 Yesus telah menggenapi tujuan tertinggi.   
 

Lalu datanglah Anak Domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas 
takhta itu. 
Wahyu 5:7 

 
 Yesus sekarang layak mendapat ____________ tertinggi.   

 
Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat 

tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, 
penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian 

baru katanya: "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya; 
karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari 
tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu 

kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di 
bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk 
dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring: 

"Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan 
kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!" Dan aku mendengar semua makhluk yang di 
sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, 
berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat 
dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!" Dan keempat makhluk itu berkata: "Amin". Dan 

tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. 
Wahyu 5:8-14 

 
o Nyanyian kita akan menjadi ______________. 
o Nayanyian kita tidak akan pernah berakhir. 
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KESIMPULAN-KESIMPULAN 
 

1.  Satu pandangan yang tinggi tentang __________ - KedaulatanNya, HikmatNya, KebaikanNya, 
dan KemuliaanNya - adalah esensial untuk memahami penderitaan dalam kehidupan anda 
dan dalam dunia ini. 
Allah ada.   

Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya: "Tidak ada Allah." Busuk 
dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. 

Mazmur 14:1 
 

 Lihat _______________.   
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 

Kejadian 1:1 
 

o “Ex nihilo nihilo fit”—dari ketiadaan, tidak ada yang datang. 
o Gerak maju yang mengandung tiga hal yang saling terkait: 

 Apa pun yang mulai ada memiliki penyebab. 
 Alam semesta mulai ada. 
 Karena itu, alam semesta memiliki satu penyebab. 

 
“Rinciannya yang berbeda, namun unsur-unsur penting dalam catatan astronomi 

dan catatan Alkitab tentang Penciptaan adalah sama ... Ini merupakan 
perkembangan yang sangat aneh, yang tidak terduga oleh semua kecuali para 
teolog. Mereka selalu percaya akan apa yang Alkitab katakan. Tetapi kita para 

ilmuwan tidak berharap untuk menemukan bukti tentang adanya satu awal alam 
semesta yang mendadak karena kita telah memiliki, sampai saat ini, kesuksesan 

yang luar biasa dalam melacak rantai sebab-akibat dengan bergerak mundur 
dalam waktu ...  Pada saat ini tampaknya seolah-olah ilmu pengetahuan tidak akan 
pernah bisa mengangkat tirai tentang misteri penciptaan. Bagi ilmuwan yang telah 

hidup dengan iman pada daya nalarnya, cerita ini berakhir seperti satu mimpi 
buruk. Ia telah memanjat gunung ketidaktahuan, ia akan segera menaklukkan 

puncak tertingginya, dan saat ia menarik dirinya di ke atas batu yang terakhir, ia 
disambut oleh sekelompok teolog yang telah duduk di sana selama berabad-abad.” 

Robert Zastrow 
Mantan Direktur Lembaga Goddard Untuk Studi Angkasa Luar pada Badan 

Antariksa Amerika Serikat.  
 
 Lihat __________________ . 
 

o Allah meninggalkan jejaj-jejak kemuliaan-Nya pada rancangan bumi.   
Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas 

kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi 
mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak dari pada-

Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya 
sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. 

Roma 1:18-20 
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“Melalui karya ilmiah yang saya lakukan saya datang untuk percaya dengan lebih dan lebih 
teguh bahwa alam semesta yang kelihatan ini ditempatkan dengan kepintaran yang begitu 

mengagumkan sehingga saya tidak dapat menerimanya semata-mata sebagai satu fakta 
yang ada dengan sendirinya.” 
Mantan Agnostik Paul Davies 

 
 Lihat _________________. 

o Adanya nilai-nilai moral yang objektif menunjuk kepada seorang Pencipta moral.   
Sebab dengan itu mereka menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka 

dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. 
Roma 2:15 

 
o Seandainya Allah tidak ada, maka kebaikan dan kejahatan tidak akan ada. 

 
“Jika kita semata-mata adalah makhluk material, maka kita tidak boleh lebih 

sebagai objek pembunuhan massal daripada sungai sebagai objek pengeringan di 
musim kemarau .... Kemampuan kita untuk membedakan antara yang baik dengan 

yang jahat, dan untuk mengenalinya sebagai sesuatu yang nyata, berarti bahwa 
ada satu standar moral dalam alam semesta yang menyediakan dasar untuk 

perbedaan ini. Dan apa yang menjadi sumber standar moral tersebut jika bukan 
Allah?"   

Dinesh D’Souza 
 
 Wawasan dunia atheistik tidak menyediakan landasan objektif untuk membedakan antara 

kebaikan dengan kejahatan. 
 

“Posisi evolusionis modern adalah bahwa ... moralitas adalah adaptasi biologis 
yang tidak kurang daripada tangan dan kaki dan gigi. Dianggap sebagai 

seperangkat klaim yang secara rasional dibenarkan mengenai sesuatu yang 
obyektif, etika adalah ilusi. Saya menghargai bahwa ketika seseorang mengatakan 

'Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," mereka berpikir bahwa 
mereka mengacu ke atas dan di luar diri mereka sendiri. Namun demikian, acuan 

tersebut benar-benar tanpa dasar. Moralitas hanya merupakan satu bantuan 
untuk kelangsungan hidup dan reproduksi ... dan setiap makna yang lebih dalam 

dari itu adalah ilusi." 
Michael Ruse, Filsuf Sains yang terkenal dan agnostik 

 
“Kita belum mampu menunjukkan bahwa akal memerlukan sudut pandang moral, 

atau bahwa semua orang yang benar-benar rasional tidak boleh egois secara 
individual atau amoralist klasik. Akal tidak mengambil keputusan di sini. Gambar 

yang saya lukiskan bagi anda adalah tidak menyenangkan. Merefleksikannya 
membuat saya tertekan .... Alasan yang semata-mata praktis, bahkan dengan satu 

pengetahuan yang baik tentang fakta-fakta, tidak akan membawa anda ke 
moralitas. " 

Kai Nielsen, Pakar Etika di Universitas Calgary 
 

o Atheisme hanya membawa ... 
 Subjektivitas yang tidak berpengharapan. 
 _____________ yang berubah. 

o Implikasi-implikasinya menakutkan. 
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“Dalam satu alam semesta yang dipenuhi dengan daya fisik yang buta dan replikasi 
genetik, beberapa orang akan terluka. Orang lain akan beruntung dan anda tidak 
akan menemukan makna atau arti di dalamnya, tidak ada keadilan di dalamnya. 
Alam semesta yang kita amati justru memiliki ciri-ciri yang harus kita harapkan 

jika realitas yang ada ialah tidak adanya desain, tidak adanya tujuan, tidak adanya 
kejahatan, dan tidak adanya hal lain yang baik, tidak ada apa pun kecuali 

kebutaan dan ketidakpedulian yang kejam. DNA (data genetik dalam sel-sel kita) 
tidak mengetahui hal itu dan tidak peduli. DNA ada begitu saja dan kita menari-

nari mengikuti musiknya.” 
Richard Dawkins 

 
 
Allah adalah _________________ atas semua kejahatan dan penderitaan. 
 Allah berdaulat atas segala bangsa dan penguasa.   
Berkatalah Daniel: "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari 

pada Dialah hikmat dan kekuatan! 2:21 Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan 
mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang 

berpengertian. 
Daniel 2:20-21 

 
 Allah berdaulat atas segala setan dan roh jahat.   
Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan-Nya lalu menyembah-Nya, dan dengan 
keras ia berteriak: "Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah Yang Mahatinggi? Demi Allah, 
jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya: "Hai engkau roh jahat! Keluar 

dari orang ini!" Kemudian Ia bertanya kepada orang itu: "Siapa namamu?" Jawabnya: "Namaku 
Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu 

keluar dari daerah itu. 
Markus 5:6-10 

 
 Allah berdaulat atas segala pencobaan yang kita hadapi.   

Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, 
tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau 

sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. 
Lukas 22:31-32 

 
 Allah berdaulat atas segala penderitaan dan penganiayaan.   
Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-
aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu 

tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 
1 Petrus 5:8-9 

 
 Allah berdaulat atas segala bencana alam.   

Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. 
Awan pun dimuati-Nya dengan air, dan awan memencarkan kilat-Nya, 

lalu kilat-Nya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinan-Nya untuk melakukan di 
permukaan bumi segala yang diperintahkan-Nya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk 
menjadi pentung bagi isi bumi-Nya maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada 

semuanya itu, hai Ayub, diamlah, dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. 
Ayub 37:10-14 
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 Allah berdaulat atas segala penyakit dan kelemahan.   

 
yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat 

kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang 
dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia. 

Kisah Para Rasul 10:38 
 

 Allah berdaulat atas kematian itu sendiri.   
 

Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan 
yang menghidupkan, Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun 

tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku. 
Ulangan 32:39 

 
 Setiap usaha untuk meminimalkan kuasa dan otoritas Allah yang berdaulat ... 

o __________________ kesaksian Kitab Suci. 
o Menghancurkan pengharapan mereka yang menderita. Seorang Allah yang tidak dapat 

melepaskan kita dari penderitaan tidak juga dapat melepaskan kita melalui penderitaan. 
o Mencemarkan kemuliaan Allah.   

 
Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, 

segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang 
tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari 
pada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah kekuatan dan 

kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya 
Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. 

1 Tawarikh 29:11-13 
 

Allah adalah ____________ di tengah segala kejahatan dan penderitaan. 
 
 Allah memiliki segala pengetahuan dan segala hikmat pada segala waktu.   

 
Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang 

Mahatahu, 
Ayub 37:16 

 
sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dari pada hati kita serta mengetahui segala 

sesuatu. 
1 Yohanes 3:20 

 
 Allah memiliki segala pengetahuan. 

o Ia mengetahui Diri-Nya secara sempurna. 
o Ia mengetahui segala hal secara sempurna. 

 Segala hal yang aktual.  
 

Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang 
dan terbuka di depan mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan pertanggungan jawab. 

Ibrani 4:13 
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 Segala hal yang mungkin terjadi.   
Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain, 

Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku,  yang memberitahukan dari mulanya hal yang 
kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-Ku akan 

sampai, dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanaka. 
Yesaya 46:9-10 

 
 Allah mengetahui segala hal pada setiap waktu . Allah tidak pernah belajar. 

o Allah tidak pernah menemukan suatu pengetahuan yang baru. 
o Allah tidak pernah lupa.   

Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak 
mengingat-ingat dosamu. 

Yesaya 43:25 
 

o Allah tidak pernah merenung untuk mengetahui suatu hal. 
o Allah tidak pernah terkejut atau terheran. 
o Allah semata-mata mengetahui. 

 Kebenaran yang membuat kita tidak berarti, yang menakutkan, dan yang mulia: Allah 
mengetahui kita dengan sepenuhnya.   

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. TUHAN, Engkau menyelidiki dan mengenal aku; 
Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. 
Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kaumaklumi. 

Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kauketahui, ya 
TUHAN. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke 

atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. 
Mazmur 139:1-6 

 
“Bahwa Allah mengenal setiap orang dengan sempurna dapat menjadi satu 

penyebab ketakutan dengan gemetar bagi orang yang mempunyai sesuatu untuk 
disembunyikan - beberapa dosa yang belum ditanggalkan, beberapa kejahatan 
rahasia yang dilakukan terhadap manusia atau Allah .... [Tetapi] bagi kita yang 
telah lari untuk berlindung untuk menggenggam pengharapan yang disediakan 

bagi kita dalam Injil, betapa tidak terlukiskan manisnya pengetahuan bahwa Bapa 
Surgawi kita mengenal kita dengan sepenuhnya.  

Tidak ada orang yang membuat pengaduan tentang kita, tidak ada musuh yang 
dapat membuat tuduhan, tidak ada kerangka yang terlupakan yang  bisa datang 

berhamburan keluar dari beberapa lemari yang tersembunyi untuk 
mempermalukan kita dan mengekspos masa lalu kita, tidak ada kelemahan yang 

tidak terduga dalam karakter kita yang dapat diterangi oleh cahaya untuk 
mengubah Allah agar menjauh dari kita, karena Ia telah mengenal kita dengan 

sempurna sebelum kita mengenal-Nya dan telah memanggil kita kepada diri-Nya 
dalam pengetahuan penuh akan segala sesuatu yang melawan kita." 

  A. W. Tozer 
 

 Karena Allah adalah bijak, Ia selalu menggenapi tujuan-tujuan yang terbaik melalui sarana-
sarana yang terbaik.    

Tetapi pada Allahlah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian 
Ayub 12:13 
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Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan dengan kebijaksanaan, bumi 
penuh dengan ciptaan-Mu. 

Mazmur 104:24 
 

O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-
keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! 

Roma 11:33 
 

bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus: segala kemuliaan sampai selama-
lamanya! Amin. 

Roma 16:27 
 

“Untuk percaya secara aktif bahwa Bapa Surgawi kita terus-menerus menyebarkan 
di sekitar kita keadaan-keadaan berdasarkan penentuanNya yang bekerja untuk 
kebaikan kita saat ini dan kesejahteraan kita yang kekal, membawa ke jiwa kita 
satu berkat yang sesungguhnya. Sebagian besar dari kita menjalani hidup kita 

dengan hanya sedikit berdoa, sedikit merencanakan, berusaha mendapatkan posisi, 
berharap tetapi tidak pernah menjadi cukup yakin akan apa pun, dan selalu secara 

diam-diam takut bahwa kita akan kehilangan jalan.  
Ini adalah pemborosan kebenaran secara tragis dan tidak pernah memberikan 

kelegaan ke dalam hati. Ada cara yang lebih baik. Ini adalah menolak hikmat kita 
sendiri dan sebaliknya mengambil hikmat Allah yang tidak terbatas. Kemauan kita 
untuk melihat ke depan adalah cukup wajar, tetapi itu merupakan hambatan nyata 

untuk kemajuan rohani kita. Allah telah menetapkan diri-Nya dengan penuh 
tanggung jawab untuk kebahagiaan kita yang kekal dan siap untuk mengambil 

alih pengelolaan hidup kita pada saat kita datang dalam iman kepada-Nya. 
  A. W. Tozer 

 
 Setiap usaha untuk meminimalkan pengetahuan Allah dan/atau hikmat Allah… 

o Berkontradiksi dengan kesaksian Alkitab. 
o Menciptakan seorang allah dalam rupa manusia. 

 
“Dalam satu korespondensi yang saya lalukan dengan ayah saya ia bertanya 
mengapa Allah mengizinkan Adolf Hitler untuk dilahirkan jika Ia mengetahui 

sebelumnya bahwa orang ini akan melakukan pembantaian terhadap jutaan orang 
Yahudi. Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Satu-satunya tanggapan yang 

bisa saya berikan saat itu, dan satu-satunya tanggapan yang bisa saya berikan 
sekarang, adalah bahwa ini tidak diketahui sebelumnya sebagai satu kepastian 

pada saat Allah menciptakan Hitler." 
Gregory Boyd 

 
Allah adalah baik di tengah segala kejahatan dan penderitaan.   

Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. 
Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. 

Ratapan 3:32-33 
 

 Allah berhubungan dengan masalah dosa secara variatif. 
o Ia menghalangi dosa.   
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Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi: "Aku tahu juga, bahwa engkau telah melakukan 
hal itu dengan hati yang tulus, maka Aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap 

Aku; sebab itu Aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. 
Kejadians 20:6 

 
3 Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. 

Mazmur 19:13 
 

o Ia ________________ dosa.   
 

Akulah TUHAN, Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir: bukalah mulutmu lebar-
lebar, maka Aku akan membuatnya penuh. Tetapi umat-Ku tidak mendengarkan suara-Ku, dan Israel 

tidak suka kepada-Ku. 
Mazmur 81:11-12 

 
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga 

mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan 
dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji 

selama-lamanya, amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, 
sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian 
juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala 
dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki 
dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk 

kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah 
menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang 

tidak pantas: 
Roma 1:24-28 

 
o Ia mengarahkan dosa.   

 
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka: "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? 

Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya 
untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara 

hidup suatu bangsa yang besar. 
Kejadian 50:19-20 

Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu 
salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." 

Kisah Para Rasul 2:36 
 

o Ia membatasi dosa.   
Maka firman TUHAN kepada Iblis: "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya 

janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah Iblis dari hadapan 
TUHAN. 

Ayub 1:12 
 

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi 
kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 

melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, 
sehingga kamu dapat menanggungnya. 

1 Korintus 10:13 
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o Ia tidak pernah __________________ menyebabkan dosa.   

Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: "Pencobaan ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak 
dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapa pun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai 

oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah 
dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 

Yakobus 1:13-15 
 

 Allah tidak pernah melakukan dosa di dalam Kitab Suci. 
 Allah tidak pernah dipersalahkan karena dosa di dalam Kitab Suci. 

 Allah berhubungan dengan masalah kebaikan dan kejahatan secara asimetris 
(___________________________________). 
o Allah di balik apa yang baik ... 

 Semua yang baik berada di bawah kedaulatan-Nya.   
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 

Mazmur 107:1 
 
 

Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah 
adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 

1 Yohanes 1:5 
 

 Semua yang baik secara moral merupakan tanggung jawab-Nya.  
 

Gunung Batu, yang pekerjaan-Nya sempurna, karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia, dengan 
tiada kecurangan, adil dan benar Dia. 

Ulangan 32:4 
 

Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan 
dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 

Yakobus 1:17 
 

Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, 
di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. 

 Mazmur 16:11 
 

“Allah adalah kebaikan tertinggi dari makhluk yang wajar, dan kenikmatan akan 
Dia adalah satu-satunya kebahagiaan yang dengannya jiwa kita bisa dipuaskan. 

Masuk ke surga untuk menikmati Allah sepenuhnya, sangat jauh lebih baik 
daripada tawaran yang paling menyenangkan di sini. Ayah dan ibu, suami, istri, 

anak, atau kelompok teman-teman di dunia ini, hanyalah bayangan. Namun 
kenikmatan akan Allah adalah substansi. Ini hanyalah berkas cahaya yang 

memancar, tetapi Allah adalah matahari. Ini semata-mata adalah aliran-aliran, 
tetapi Allah adalah sumber air. Ini hanyalah tetesan, tetapi Allah adalah lautan.  

Jonathan Edwards 
 

o Allah di balik apa yang jahat … 
 Semua yang jahat berada di bawah kedaulatan-Nya.   
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Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan 
Yang Mahatinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak 
melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? 

Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? 
Ratapan 3:34-38 

 
Firman TUHAN kepada Musa: "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya 

segala mujizat yang telah Kuserahkan ke dalam tanganmu, kauperbuat di depan Firaun. Tetapi Aku 
akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. 

Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku 
yang sulung; sebab itu Aku berfirman kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia beribadah 
kepada-Ku; tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan membunuh anakmu, 

anakmu yang sulung." 
Keluaran 4:21-23 

 
Karena TUHAN yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang 
melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti 

yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 
Yosua 11:20 

 
Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili; tetapi jika 

seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah 
didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab TUHAN hendak mematikan mereka. 

1 Samuel 2:25 
 

Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan 
menyembah, katanya: "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga 
aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama 
TUHAN!" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang 

kurang patut. 
 Ayub 1:20-22 

 
yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan 

nasib malang; Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini. 
Yesaya 45:7 

 
 Semua yang jahat secara moral ____________merupakan tanggung jawab-Nya.   

 
Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga, orang mengorbankan domba, 

namun mematahkan batang leher anjing, orang mempersembahkan korban sajian, namun 
mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. 

Karena itu: sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki 
dewa kejijikan mereka, demikianlah Aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-
wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka; oleh karena apabila Aku 
memanggil, tidak ada yang menjawab, apabila Aku berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi 

mereka melakukan yang jahat di mata-Ku dan lebih menyukai apa yang tidak Kukehendaki. 
Yesaya 66:3-4 
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Sekarang kamu akan berkata kepadaku: "Jika demikian, apa lagi yang masih disalahkan-Nya? Sebab 
siapa yang menentang kehendak-Nya?" Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? 

Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya: "Mengapakah engkau membentuk 
aku demikian?" Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari 

gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk 
dipakai guna tujuan yang biasa? 

Roma 9:19-21 
 

o Ingat misteri kehendak Allah ... 
 Allah berdaulat. 

 Kita bertanggung jawab. 
 Allah memegang kendali. 

 Kita membuat ____________________.   
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka: "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? 

Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya 
untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara 

hidup suatu bangsa yang besar. 
Kejadian 50:19-20 

Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, 
seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan 

mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-
tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, 

telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah 
membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap 

berada dalam kuasa maut itu. 
Kisah Para Rasul 2:22-24 

 
Allah layak menerima segala kemuliaan dalam satu dunia yang penuh kejahatan dan 
penderitaan. 
 Tujuan utama kita dalam pendeitaan bukanlah untuk menganalisa atau mengevaluasi kakater 

Allah. 
 Tujuan utama kita dalam penderitaan adalah untuk menyembah dan _____________ kemuliaan 

Allah.   
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 

Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus TUHAN, yang ditebus-Nya dari kuasa yang menyesakkan, yang 
dikumpulkan-Nya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang 
yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan; mereka 

lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN 
dalam kesesakan mereka, dan dilepaskan-Nya mereka dari kecemasan mereka. Dibawa-Nya mereka menempuh 
jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN 

karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, 
Mazmur 107:1-8 

 Ia ada _______________ anda dalam penderitaan anda.   
Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian. 

Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 
Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut; 

sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya.  
S e l a.  Kota Allah, kediaman Yang Mahatinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. 

Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang; Allah akan menolongnya menjelang pagi. 
Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suara-Nya, dan bumi pun hancur. 

Mazmur 46:1-7 
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 Ia ada _____________ anda dalam penderitaan anda.  

TUHAN semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. S e l a 
Pergilah, pandanglah pekerjaan TUHAN, yang mengadakan pemusnahan di bumi, 

yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, 
menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api! 

"Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah! Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan 
di bumi!" 

Mazmur 46:8-11 
 Namun titik tolak untuk memahami penderitaan adalah menyadari bahwa Allah merupakan 

pusat alam semesta ... bukan anda. 
o Anda telah diciptakan untuk mengetahui dan _____________ kemuliaan-Nya.   

Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. 
Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-
Mu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepada-Mu di 

tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. 
Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari pada hidup; bibirku akan memegahkan Engkau. 

Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. 
Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai 

mulutku memuji-muji. 
Apabila aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, -- 
sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. 

Mazmur 63:1-8 
 

o Anda telah ditugaskan untuk mempertunjukkan dan __________________ kemuliaan-Nya.   
Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk 

engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau 
dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan 
menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau 

berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. 
Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, Yang Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu. Aku menebus engkau 
dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Syeba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di 
mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, 

dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku 
akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan Aku akan menghimpun engkau dari barat. 

Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan: Janganlah tahan-tahan! Bawalah 
anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung bumi, 

semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang 
Kubentuk dan yang juga Kujadikan!" 

Yesaya 43:1-7 
 

 Karena itu ______________ hikmat dan kebaikan Allah yang berdaulat. 
 

“Haruskah anda berdoa untuk mujizat? Anda bebas untuk melakukan itu, tentu saja. Kesan 
umum saya adalah bahwa Allah yang mampu melakukan mujizat - dan Ia pasti bisa - juga 

sanggup menjaga anda agar tidak diserang penyakit ini sejak awalnya. Jadi meskipun 
mujizat bisa terjadi, namun itu jarang terjadi. Satu mujizat harus dilihat sebagai sesuatu 
yang tidak biasa. Di atas semuanya, saya mau katakan akar anda berdoa demi kemuliaan 
Allah. Jika anda berpikir tentang Allah yang memuliakan diri-Nya dalam sejarah dan anda 

bertanya, di mana dalam sejarah Allah paling memuliakan diri-Nya? Ia melakukannya 
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pada salib Yesus Kristus, dan itu bukan melepaskan Yesus dari salib, meskipun Ia bisa 
melakukannya.  Yesus berkata, "Atau kausangka bahwa Aku tidak dapat berseru kepada 
Bapa-Ku, supaya Ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu 

Aku?" Tetapi Ia tidak melakukan itu. Namun di situlah Allah dimuliakan. Allah yang 
memegang kendali. Ketika hal-hal seperti ini datang ke dalam hidup kita, itu bukanlah 

kebetulan. Ini bukanlah seolah-olah Allah lupa apa yang sedang terjadi yang menyebabkan 
sesuatu yang buruk terjadi. Allah tidak hanya memegang kendali; Allah juga adalah baik. 
Semuanya yang Ia lakukan adalah baik. Jika Allah melakukan sesuatu dalam hidup anda, 
apakah anda akan mengubahnya? Jika anda mengubahnya, anda akan membuatnya lebih 

buruk. Itu tidak akan sebaik apa yang Allah lakukan.  
James Montgomery Boice 

(Menderita kanker hati dan meninggal delapan minggu setelah berbagi kesaksian ini 
dengan jemaatnya) 

 
 Dan _______________untuk mengetahui, menikmati, dan memberitakan kemuliaan Allah 

yang berdaulat. 
 

“Orang sering mengekspresikan kepedulian dan perhatian mereka dengan cara 
menanyakan tentang kesehatan anda. Itu adalah sesuatu yang baik, tetapi percakapan 
dengan mudah terjebak di situ. Karena itu sampaikan secara terbuka kepada mereka 

tentang penyakit anda, mintalah doa dan nasihat mereka, tetapi kemudian ubahlah arah 
percakapan dengan cara memberitahu mereka tentang bagaimana Allah anda dengan 

setia menopang anda dengan sepuluh ribu rahmat.  
Robert MurracyMcCheyne dengan bijak mengatakan, ‘Untuk satu orang yang memandang 
pada dosa anda, bawalah sepuluh orang yang memandang kepada Kristus.’ … Untuk satu 

kalimat yang anda katakan kepada orang lain tentang kanker yang anda derita, 
sampaikan sepuluh kalimat tentang Allah anda, dan tentang pengharapan anda, dan apa 
yang Ia telah ajarkan kepada anda, dan berkat-berkat kecil yang anda terima setiap hari. 
Untuk setiap jam yang anda gunakan untuk mendalami dan mendiskusikan kanker anda, 

gunakanlah sepuluh jam untuk mendalami, mendiskusikan dan melayani Tuhan anda.” 
David Powlison 

 
 Satu pandangan yang tinggi tentang Allah - KedaulatanNya, HikmatNya, KebaikanNya, dan 
KemuliaanNya - adalah esensial untuk memahami penderitaan dalam kehidupan anda dan 
dalam dunia ini.  
2. Satu pandangan yang rendah tentang _____________ - kerusakan karena dosanya dan 
perspektinya yang kecil - adalah esensial untuk memahami penderitaan dalam kehidupan 
anda dan dalam dunia ini. 

 “Pokok tentang dosa adalah pengetahuan yang penting. Untuk mengatakan bahwa 
kebutuhan kita yang pertama dalam hidup adalah belajar tentang dosa mungkin terdengar 

aneh, namun dalam arti yang dimaksudkan, itu sangatlah benar. Jika anda belum belajar 
tentang dosa, anda tidak dapat memahami diri sendiri, atau sesama anda, atau dunia di 
mana anda tinggal, atau iman Kristen. Dan anda tidak akan dapat memahami apa yang 

Alkitab katakan. Karena Alkitab adalah satu eksposisi tentang jawaban Allah atas masalah 
dosa manusia, dan kecuali anda memahami masalah itu dengan jelas, anda akan terus 

kehilangan pengertian tentang apa yang dimaksudkannya.  
  J. I. Packer 

 
Kita memiliki satu kecenderungan yang berbahaya untuk _________________ hikmat kita.  Sebab 

rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN. 
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku 

dari rancanganmu. 
Yesaya 55:8-9 
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 Jalan-jalan kita bukanlah jalan-jalan Allah. 
 Pikiran kita bukanlah pikiran Allah.   

Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub: "Siapakah dia yang menggelapkan keputusan 
dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki! Aku 

akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku. Di manakah engkau, ketika Aku 
meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian! Siapakah yang telah 

menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? -- Atau siapakah yang telah 
merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang 

memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan 
semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual ke 
luar dari dalam rahim? --ketika Aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi 
kain bedungnya; ketika Aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu; ketika Aku 

berfirman: Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, di sinilah gelombang-gelombangmu 
yang congkak akan dihentikan! Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dinihari atau 

fajar kautunjukkan tempatnyauntuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik 
dikebaskan dari padanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu 

berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengan yang 
diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar 

samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah engkau melihat 
pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah, kalau engkau tahu 

semuanya itu. 
Ayub 38:1-18 

 Waktu kita bukanlah waktu Allah.   
Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, 
tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan 

supaya semua orang berbalik dan bertobat.  
2 Petrus 3:9 

 
“Tidak ada apa pun yang menunjukkan begitu banyaknya ketidaktahuan kita sebagaimana 
ketidaksabaran kita ketika kita berada dalam kesulitan. Kita lupa bahwa setiap salib yang 
kita pikul merupakan pesan dari Allah, dan dimaksudkan untuk melakukan kebaikan bagi 

kita pada akhirnya. Ujian dimaksudkan untuk membuat kita berpikir - untuk menyapih kita 
dari dunia - untuk mengirimkan kita ke Alkitab - untuk mendorong kita ke lutut kita. 

Kesehatan adalah hal yang baik tetapi penyakit jauh lebih baik jika itu membawa kita 
kepada Allah. Kemakmuran adalah rahmat yang besar, tetapi kesulitan adalah sesuatu 

yang lebih besar jika itu membawa kita kepada Kristus. Apa pun, apa pun adalah lebih baik 
daripada hidup dalam kecerobohan dan mati dalam dosa.  

  J. C. Ryle 

 
 Kemampuan kita untuk ___________sesuatu adalah jauh lebih kecil daripada kemampuan Allah 

untuk mengomunikasikannya. 
“Bisakah seorang manusia fana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak 

bisa dijawab oleh Allah? Menurut saya, ini cukup mudah. Semua pertanyaan yang 
konyol tidak bisa dijawab. Ada berapa jam dalam satu mil? Apakah warna kuning 

itu berbentuk persegi atau bulat? Sangat mungkin bahwa separuh dari 
pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan - separuh dari masalah-masalah kita 

secara teologis dan metafisik - adalah seperti itu. 
  C. S. Lewis 
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“Providesi merupakan sesuatu yang secara ajaib rumit adanya. Mungkin anda 
ingin selalu melihat melalui Providensi, bukan? Saya jamin bahwa anda tidak akan 

pernah bisa melakukannya. Anda belum mempunyai mata yang cukup baik. 
Mungkin anda ingin melihat apa yang baik yang datang dari satu penderitaan 

yang anda alami. Anda harus percaya hal itu. Jika anda ingin melihat bagaimana 
hal itu dapat membawa kebaikan bagi jiwa, anda mungkin mampu melihatnya 
dalam beberapa saat, tetapi anda tidak bisa melihatnya sekarang, Anda harus 

percaya. Hormatilah Allah dengan cara mengandalkan-Nya.”  
Charles Spurgeon 

 
Kita memiliki satu kecenderungan yang menghancurkan untuk ___________________ kejahatan. 
 Kita melihat kejahatan dan penderitaan, dan kita berpikir bahwa itu adalah ______________. 
 Kita telah menolak kedaulatan-Nya.    

 
Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula 

pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan 
dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya 
pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; 

lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 
Kejadian 3:6-7 

 
 Kita telah mencemarkan kekudusan-Nya.   

 
Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bukan karena kamu 

Aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama-Ku yang kudus yang kamu najiskan di tengah 
bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan nama-Ku yang besar yang sudah 

dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-
bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku 

menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. 
Yehezkiel 36:22-23 

 
 Kita telah menghina kebenaran-Nya.    

 
seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 

Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 
Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang 

pun tidak. 
Roma 3:10-12 

 
 Kita telah mengabaikan murka-Nya.    

 
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 

Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa 
kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 

Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa 
nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami 

adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 
Efesus 2:1-3 
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 Kita telah menyangkali kasih-Nya.   
 

Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-
Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada 

pertobatan? 
Roma 2:4 

 
 Pikiran kita menjadi buta.   

 
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka 

kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas: 
penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, 

pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. 
Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam 

kejahatan, tidak taat kepada orang tua, 
tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. 

Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang 
melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi 

mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. 
Roma 1:28-32 

 
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga 
mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 

2 Korintus 4:4 
 

 Emosi kita menjadi kacau.   
 
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri 

mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami 
meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi 

mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-
laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan 

mereka. 
Roma 1:26-27 

 
Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, 

kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 
 1 Petrus 2:11 

 
 

 Tubuh kita menjadi cemar.   
Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka 

mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, 
kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di 

jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal; 
rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu." 

Roma 3:13-18 
 

 Kehendak kita dibelokkan.   
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Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum 
Allah; hal ini memang tidak mungkin baginya. 

Roma 8:7 
 

 Relasi kita menjadi hancur.  
o Dengan Allah.   

 
Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia 

adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia 
menjadikan dirinya musuh Allah. 

Yakobus 4:4 
 

o Dengan sesama.   
 

Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai 
nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. 

Titus 3:3 
 

 Kita adalah budak-budak dosa.   
 

Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, 
adalah hamba dosa. 

Yohanes 8:34 
 

 Kita didominasi oleh Setan.   
 

dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat Iblis yang telah 
mengikat mereka pada kehendaknya. 

2 Timotius 2:26 
 

 Kita adlah pecinta kegelapan.   
 

Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya 
perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak; 

Yohanes 3:20 
 

dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang 
ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 

 Efesus 4:18 
 

 Kita adalah anak-anak yang dimurkai.   
 

Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa 
nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami 

adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 
Efesus 2:3 
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 Kita binasa.   
 

Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, 
tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang 

yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat 
menyelamatkan mereka. 

2 Tesalonika 2:9-10 
 

 Kita jahat secara moral.  
 

Ketika TUHAN mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku 
takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat 

dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah 
Kulakukan. 

Kejadian  8:21 
 

 Kita sakit karena dosa.   
 

Yesus mendengarnya dan berkata: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 
Matius 9:12 

 
 Kita mati secara spiritual.   

Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 
Efesus 2:1 

 
 Kita telah menolak kedaulatan-Nya, kita telah mencemarkan kekudusan-Nya, kita telah 

menghina kebenaran-Nya, kita telah mengabaikan murka-Nya, dan kita telah menyangkali 
kasih-Nya. Pikiran kita menjadi buta, emosi kita menjadi kacau, tubuh kita menjadi cemar, 
kehendak kita dibelokkan, dan relasi kita menjadi hancur. Kita adalah budak-budak dosa, kita 
didominasi oleh Setan, kita adalah pecinta kegelapan, kita adalah anak-anak yang dimurkai, kita 
binasa, kita jahat secara moral, kita sakit karena dosa, dan kita mati secara spiritual ... 
o Dan kita menginginakan apa yang adil? 

 
“Apakah anda benar-benar tidak menginginkan apa pun selain keadilan yang 

sepenuhnya efektif dan yang seketika? Kalau begitu, pergilah ke neraka.” 
D. A. Carson 

 
o Dan kita tahu bagaimana mengajar Allah tentang apa yang baik dan apa yang jahat? 

 Allah tidak bertanggung jawab kepada kita. 
 Kita bertanggung jawab kepada-________. 

 Realitas-realitas yang mengejutkan ... 
o Kejahatan bukan saja ada di luar kita; itu ada di dalam kita. 

 Apa yang kita lakukan. 
 Apa yang gagal kita lakukan. 

o Kiat berbeda hanya dalam ___________ dengan para penjahat yang kejam, bukan dalam jenis 
kejahatan. 

 Pertanyaan-pertanyaan yang umum ... 
o “Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik?” adalah satu pernyataan yang 

_________ ...   
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seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 

Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang 
pun tidak. 

Roma 3:10-12 
 

o Bagaimana jika Allah benar-benar menahan 99,99% kejahatan dan penderitaan di dunia 
saat ini?   
 

Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi: "Aku tahu juga, bahwa engkau telah melakukan 
hal itu dengan hati yang tulus, maka Aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap 

Aku; sebab itu Aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. 
Kejadian 20:6 

 
Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. 

Mazmur 19:13 
 

 Janganlah kita bersungut-sungut terhadap Allah melalui _____________ diri sendiri. 
 Marilah kita bertobat dari dosa terhadap Allah dalam kehancuran hati yang sungguh.   

 
Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud, ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia 

menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah 
pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar! Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan 
tahirkanlah aku dari dosaku! Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul 

dengan dosaku. Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa 
yang Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-

Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 
Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau 

memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan hisop, maka aku 
menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju! Biarlah aku mendengar 

kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kauremukkan bersorak-sorak kembali! 
Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku! Jadikanlah hatiku 
tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh! Janganlah membuang aku dari 
hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku! Bangkitkanlah kembali 

padaku kegirangan karena selamat yang dari pada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela! 
Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya 

orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah 
keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu! Ya Tuhan, bukalah 

bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu! 
Mazmur 51:1-17 

 
o Agar kita dapat memahami penderitaan dari segi menagapa hal itu terjadi di sini ... 

 Kita harus memahami apa sebenarnya dosa itu. 
 Kita harus memahami siapa sebenarnya diri kita. 

  
Satu pandangan yang rendah tentang manusia - kerusakan karena dosanya dan 
perspektifnya yang kecil - adalah esensial untuk memahami penderitaan dalam kehidupan 
anda dan dalam dunia ini.  
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3.  Alasan _____________mengapa penderitaan itu ada ialah untuk mengagungkan kemuliaan 
anugerah Allah melalui penderitaan Anak Allah bagi keselamatan orang-orang berdosa yang 
tidak layak menerimanya.  
Meninggikan kemuliaan anugerah Allah … 
 Allah menciptakan kita untuk _____________-Nya.   

Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk 
engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau 

dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan 
menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau 

berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. 
Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, Yang Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu. Aku menebus engkau 
dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Syeba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di 
mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, 

dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku 
akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan Aku akan menghimpun engkau dari barat. 

Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan: Janganlah tahan-tahan! Bawalah 
anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung bumi, 

semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang 
Kubentuk dan yang juga Kujadikan!" 

Yesaya 43:1-7 
 

Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu 
yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 

1 Korintus 10:31 
 Allah menyelamatkan kita oleh ______________-Nya.   

Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya 
kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 
kesalahan-kesalahan kita -- oleh kasih karunia kamu diselamatkan -- dan di dalam Kristus Yesus Ia 

telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, 
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang 

melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah,i tu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. 

Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang 
dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. 

Efesus 2:4-10 
 

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada 
kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia 

dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita 
dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, 
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, 

yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam 
segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai 

dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di 
dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai 

Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan "di dalam Kristus", 
karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan -- kami yang dari semula ditentukan 

untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja 
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menurut keputusan kehendak-Nya -- supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada 
Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah 

mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu 
percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan 

bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, 
untuk memuji kemuliaan-Nya. 

Efesus 1:3-14 
 

 
Melalui penderitaan Anak Allah … 
 Allah merencanakan penyaliban Yesus _____________ penciptaan dunia.   

Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya 
tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah 

disembelih. 
Wahyu 13:8 

 
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh 

oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 
Kisah Para Rasul 2:23 

 
 Allah mengizinkan dosa dan penderitaan di dalam dunia pada akhirnya untuk menjadikan 

Jumat Agung satu realitas. 
o Allah mengizinkan ________masuk ke dalam dunia.   

Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula 
pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan 

dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya 
pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; 

lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 
Kejadian 3:6-7 

 
o Allah menetapkan ______________untuk masuk ke dalam dunia.   
Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat 

banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada 
suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau 
mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan 

kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah 
payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu: semak duri dan rumput duri yang 

akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; dengan 
berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari 

situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." 
Kejadian 3:16-19 

 
Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, 

tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk 
itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan 

kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama 
mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah 
menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan 

sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 
Roma 8:20-23 



195 
 

 
o Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia untyuk menderita bagi orang-orang berdosa.  

 
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan 

dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum 
Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 

Galatia 4:4-5 
 

 Ini bukanlah rencana B. 
 Ini adalah selalu rencana A. 
 Allah mengizinkan pembunuhan dalam Kejadian 4 agar Anak-Nya dibunuh, menurut 

Kisah Para Rasul 4.    
 

Kata Kain kepada Habel, adiknya: "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-
tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. 

Kejadian 4:8 
 

Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan Yang Diurapi-
Nya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta 

bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau 
urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan 

kehendak-Mu. 
Kisah Para Rasul 4:26-28 

 
 

Untuk keselamatan orang-orang berdosa yang tidak layak menerimanya. 
 [Allah mengizinkan dosa untuk masuk ke dalam dunia.] 
 [Allah menetapkan penderitaan untuk masuk ke dalam dunia.] 
 [Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia untuk menderita bagi orang-orang berdosa.] 
 Allah menyelamatkan orang-orang berdosa yang tidak layak menerima keselamatan demi 

kemuliaan anugerah-Nya. 
o Ia menyelamatkan mereka ____________anugerah-Nya.   

 
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman 

karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah yang 
menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan 

kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada 
kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zamandan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan 

Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan 
hidup yang tidak dapat binasa. 

2 Timotius 1:8-10 
 

o Ia menyelamatkan mereka melalui penderitaan Anak-Nya. 
 Yesus menerima murka Allah melalui penderitaan.   

 
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab 

ada tertulis: "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib! 
Galatia 3:13 
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 Yesus menanggung dosa-dosa kita melalui penderitaan.   
 

Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati 
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 

1 Petrus 2:24 
 

 Yesus membeli pengampunan kita melalui penderitaan.  
 

Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, 
padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena 
pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan 

keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN 

telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 
Yesaya 53:4-6 

 
 Yesus menyediakan kebenaran bagi kita melalui penderitaan.   

 
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 

dibenarkan oleh Allah. 
2 Korintus 5:21 

 
 Yesus mengalahkan kematian melalui penderitaan.   

 
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan 
mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan 

dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut; dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka 
yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 

Ibrani 2:14-15 
 

 Yesus melucuti Setan melalui penderitaan.   
 

dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan 
mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: 

Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan 
umum dalam kemenangan-Nya atas mereka. 

Kolose 2:14-15 
 

 Yesus memperdamaikan kiat dengan Allah melalui penderitaan.   
 

Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-
lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya! 

Dan bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab 
oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. 

Roma 5:10-11 
 

o Ia menyelamatkan mereka __________kemuliaan-Nya.   
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Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima gulungan kitab itu 
dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 
telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau 

telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka 
akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat 
sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu 

laksa, katanya dengan suara nyaring: "Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, 
dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!" 

Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan 
yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi 
Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!" Dan 

keempat makhluk itu berkata: "Amin". Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. 
Wahyu 5:9-14 

 
 Untuk seluruh kekekalan, Anak Dmba yang disembelih yang menderita sebagai ganti 

kita akan berada pada __________ penyembahan kita.   
Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, bunyinya: "Besar 
dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya 

Raja segala bangsa! Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? 
Sebab Engkau saja yang kudus; karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, 

sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu." 
Wahyu 15:3-4 

 
 Untuk selama-lamanya kita akan memuji Yesus demi kemuliaan anugerah Allah. 

o Ia menderita sebagai ganti kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan semua 
ini telah direncanakan sebelum adanya waktu. 

 
Alasan tertinggi mengapa penderitaan itu ada ialah untuk mengagungkan kemuliaan 
anugerah Allah melalui penderitaan Anak Allah bagi keselamatan orang-orang berdosa yang 
tidak layak menerimanya. 
4.  Allah __________________ penderitaan bagi orang-orang percaya dalam berbagai cara untuk 
berbagai tujuan. 
 

“Akan tetapi, Yesus datang untuk menebus kita dari kuasa dan pemerintahan Setan 
atas kita .... Kita harus memerintah sebagai raja dalam kehidupan kita. Itu berarti 

bahwa kita memiliki kuasa atas hidup kita. Kita harus mendominasi, bukan 
didominasi. Keadaan tidak boleh mendominasi anda. Kemiskinan tidak boleh 

menguasai dan memerintah atas anda. Anda harus berkuasa dan memerintah atas 
kemiskinan. Penyakit dan kelemahan tidak boleh berkuasa dan memerintah atas 

anda. Anda harus berkuasa dan memerintah atas penyakit. Kita harus memerintah 
sebagai raja dalam hidup oleh Kristus Yesus, yang melaluiNya kita memiliki 

penebusan kita.” 
Kenneth Hagin 

 
Definisi “injil Kemakmuran” 
 Injil kemakmuran adalah satu teologi yang percaya bahwa tujuan Allah adalah untuk membuat 

orang percaya menjadi _________ dan ____________dalam kehidupan ini. 
o Kita menikmati kelebihan 
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o Kita hidup seperti anak-anak Raja. 
 
Penipuan “injil Kemakmuran” 
 Kekeliruan yang konsisten ... 

o Mengambil keluar teks dari _____________.   
 

Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala 
sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 

3 Yohanes 2 
 

 Apakah doa menjamin kesehatan dan kekayaan?   
 

Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil 
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, 

anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 
seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun 

disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang 
kekal. 

Markus 10:29-30 
 

 Apakah mereka yang mengklaim manfaatnya telah membayar harganya?   
Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! 

Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, 
Mazmur 103:2-3 

 
 Apakah ini satu pujian umum ataukah satu janji yang dijamin?   

Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi 
nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun; 

kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya 
disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. 

Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi 
atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan 

tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. 
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa! Kalau ada seorang yang 

bergembira baiklah ia menyanyi! 
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya 

mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan 

dia; dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. 

Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan 

jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. 
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 

Yakobus 5:10-18 
 
 

 Iman adalah bersabar dalam penderitaan. 
 Iman adalah tekun berdoa dalam kesedihan. 

 Contoh-contoh yang berlawanan ... 
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o Hidup dan pengajaran ___________.  
 Bukan “injil kesehatan dan kekayaan” 
 Lebih seperti “injil tanpa rumah dan terluka” 
 Allah dapat menggenapi tujuan-tujuan yang lebih tinggi melalui kematian kita daripada 

melalui kehidupan kita.   
 

Tetapi Yesus menjawab mereka, kata-Nya: "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. 
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia 
tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barangsiapa mencintai 

nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, 
ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku 
dan di mana Aku berada, di situ pun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan 

dihormati Bapa. 
Yohanes 12:23-26 

 
o Hidup dan pengajaran _____________.  

 Bukan “injil kemakmuran” 
 Lebih seperti “injil kesengsaraan” 
 Allah dapat menggenapi tujuan-tujuan yang lebih tinggi melalui ____________ kita daripada 

melalui kesehatan.   
 

Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku 
diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku 

jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan 
Iblis itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 

sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku 
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 

Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam 
penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 

2 Korintus 12:7-10 
 

“Ketika Paulus diambil dalam rantai yang membelenggunya dari penjara Romawi 
yang kotor dan kemudian dipancung kepalanya atas perintah orang gila yang 
hidup mewah bernama Nero, dua wakil dari umat manusia saling berhadapan, 

yang satu adalah yang terbaik dan lainnya yang terburuk. Yang satu hidup untuk 
kemakmuran di bumi, yang lain tidak. Yang satu sekarang tinggal dalam 

kemakmuran di surga, yang lain tidak. Kita mengingat kedua orang ini karena 
siapa diri mereka, itulah sebabnya mengapa kita namai anak-anak kita Paulus dan 

anjing-anjing kita Nero.”  
Randy Alcorn 

 
 
Bahaya “Injil Kemakmuran” 
 Injil kemakmuran mengabaikan _____________ penderitaan. 

o Orang-orang percaya dapat menderita walaupun mereka benar. 
o Orang-orang percaya dapat menderita karena kebenaran mereka. 

 Injil kemakmuran gagal mengakui _______________ penderitaan. 
 
 
Allah menetapkan penderitaan bagi orang-orang percaya …  
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Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal 
dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Karena barangsiapa mau menyelamatkan 
nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia 

akan menyelamatkannya. 
Lukas 9:23-24 

 
Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-

rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-
penguasa oleh karena nama-Ku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. 

Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. 
Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat 

ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. 
Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan 

sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua 
orang oleh karena nama-Ku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. 

Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." 
Lukas 21:12-19 

 
Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu: Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada 

tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu; jikalau mereka 
telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. 

Yohanes 15:20 
 

Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka 
bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus 

mengalami banyak sengsara. 
Kisah Para Rasul 14:22 

 
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 

Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak 
menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita 
menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 

Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan 
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 

Roma 8:16-18 
 

Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau 
penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis: 

"Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai 
domba-domba sembelihan." Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang 

menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. 
Roma 8:35-37 

 
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk 

menderita untuk Dia, 
Filipi 1:29 

Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam 
dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat. 

Kolose 1:24 
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Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah 

ada padamu. 
1 Petrus 4:14 

 
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, 

2 Timotius 3:12 
 
Allah menetapkan penderitaan bagi orang-orang percaya dalam berbagai cara ... 
 

 Orang percaya mungkin menderita karena _______________.   
 

Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman 
sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena 

ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia 
sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, 

melainkan aku juga, supaya dukacitaku jangan bertambah-tambah. 
Filipi 2:25-27 

 
“Mungkin penyakit Alzheimer terdapat dalam gen keluarga anda, tetapi jangan 

menyerah untuk itu. Sebaliknya, katakanlah setiap hari, 'Pikiran saya siaga. Saya 
memiliki kejernihan pikiran. Saya memiliki ingatan yang baik. Setiap sel dalam 

tubuh saya semakin meningkat dan semakin sehat.' Jika anda bangkit dalam 
otoritas anda, anda bisa menjadi orang yang menghentikan hal-hal negatif dalam 

garis keluarga anda. ... Mulailah katakan dengan berani, 'Allah sedang memulihkan 
kesehatan bagi saya. Saya menjadi lebih baik setiap hari dalam segala hal.’” 

 Joel Osteen 
 
 Orang percaya mungkin menderita karena bencana.   

 
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang 

Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus 
menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua 

orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? 
Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara 
demikian. Atau sangkamu kedelapan belas orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih 

besar kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak! kata-Ku 
kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." 

Lukas 13:1-5 
 

 Orang percaya mungkin menderita melalui berbagai _________________.   
 

Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu 
terganggu dan tubuhmu sering lemah. 

1 Timotius 5:23 
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Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku 
diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku 

jangan meninggikan diri. 
2 Korintus 12:7 

 
 Orang percaya mungkin menderita dalam penganiayaan.   

Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan, 
tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari 

semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya 
banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang 

bukan Yahudi; bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak 
saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku 

lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, 
dan, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara 

semua jemaat-jemaat. 
2 Korintus 11:24-28 

 
 Tidak peduli jenis penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, mereka menderita 

“bersama Kristus” atau “bagi Kristus” atau “di dalam Kristus.”   
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam 

aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah 
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 

Galatia 2:20 
 

Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan 
kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 

Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita 
menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 

 Ibrani 4:15-16 
 

o Setan memaksudkan setiap jenis penderitaan untuk menyabot kita. 
o Allah memaksudkan setiap jenis penderitaan untuk menguduskan kita. 

 
Allah menetapkan penderitaan bagi orang-orang percaya dalam berbagai cara untuk 
berbagai tujuan. 
 Untuk _______________ iman kita.   

 
Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, 

bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan 
uji menimbulkan pengharapan. 

Roma 5:3-4 
 

Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-
bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 

Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan 
utuh dan tak kekurangan suatu apa pun. 

Yakobus 1:2-4 
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Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-
bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu -- yang jauh 

lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api -- sehingga kamu 
memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-

Nya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada 
Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan 

yang tidak terkatakan, 
1 Petrus 1:6-8 

 
 Untuk ________________ kemuliaan-Nya. 

o Bagi kita.   
Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah 

dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Nama Yesus. 
Kisah Para Rasul 5:41 

 
Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda 

milik Yesus. 
Galatia 6:17 

 
karena aku tahu, bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan 

Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal 
tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sediakala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata 

dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. 
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 

Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang 
harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak: aku ingin pergi dan diam bersama-sama 

dengan Kristus -- itu memang jauh lebih baik; 
Filipi 1:19-23 

 
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 

Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia 
dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya 

sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri 
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, 

yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 

penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, 
Filipi 3:7-10 

 
o Bagi orang lain.   

Jawab Yesus: "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah 
harus dinyatakan di dalam dia. 

Yohanes 9:3 
 

Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-
rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-

penguasa oleh karena nama-Ku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. 
Lukas 21:12-13 
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Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati dibunuh. 
Kisah Para Rasul 8:1 

 
 

Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah 
Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia; namun mereka 
memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang 

Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani 
dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan 

sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. 
Kisah Para Rasul 11:19-21 

 
Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian 

pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 
Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu; jika kami dihibur, maka 

hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar 
menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. 

2 Korintus 1:5-6 
 

Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga 
menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan 

kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana 
ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. 

2 Korintus 4:10-12 
 

Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru 
telah menyebabkan kemajuan Injil. 

Filipi 1:12 
 

Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat 
bersukacita pula dan berkurang dukacitaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita 

dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia 
mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. 

 Filipi 2:28-30 
 
 

Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam 
dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat. 

Kolose 1:24 
 

Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi 
firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang 
pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan 

yang kekal. 
2 Timotius 2:9-10 

 
 Untuk mengajar kita agar ______________ pada-Nya.   
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Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia 
Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami 

telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman 
mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi 

hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 
2 Korintus1:8-9 

 
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku 

diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku 
jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan 
Iblis itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 

sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku 
bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan 

rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan 
kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 

2 Korintus 12:7-10 
 

“Iblis akan menindas anda [dan] akan membuat anda menjadi seorang doktor 
(pengajar doktrin) yang nyata, dan akan mengajarkan anda dengan godaan-

godaannya untuk mencari dan mengasihi Firman Allah. Karena saya sendiri ... saya 
berutang ucapan terima kasih kepada orang-orang yang mendukung sistem 

kepausan untuk banyak pukulan, tekanan, dan ancaman yang mereka berikan 
kepada saya melalui amukan Iblis sehingga mereka telah mengubah saya menjadi 

seorang teolog yang cukup baik, membawa saya kepada satu tujuan yang tidak 
mungkin saya capai.”  

Martin Luther 
 

 Untuk membawa kita untuk ______________dan meninggalkan semua dosa dalam kehidupan kita. 
Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta isterinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan 

setahu isterinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan 
diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata: "Ananias, mengapa hatimu dikuasai 
Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 

Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah 
hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? 

Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu 
rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar 
hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda; mereka mengapani mayat itu, mengusungnya ke luar 
dan pergi menguburnya. Kira-kira tiga jam kemudian masuklah isteri Ananias, tetapi ia tidak tahu 

apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya: "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah 
tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu: "Betul sekian." Kata Petrus: "Mengapa kamu berdua 

bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri 
di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga ke luar." Lalu rebahlah perempuan itu 

seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, 
mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya ke luar dan menguburnya di samping 

suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. 
Kisah Para Rasul 5:1-11 

 
Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa 

terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan 
baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barangsiapa makan dan minum 
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tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara 
kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 

Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima 
hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan duni1 

Korintus 11:27-32 
 

Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nya dari 
pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 

Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. 
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: "Hai 

anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau 
diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang 

diakui-Nya sebagai anak." 
Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah 
terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang 

harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 
Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati; kalau 

demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? 
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, 

tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. 
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. 

Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang 
dilatih olehnya. 
Ibrani 12:3-11 

 
Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah! 

Wahyu 3:19 
 

 Untuk menuntun kita kepada ___________ kita di dalam Dia.   
Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala 

yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga 
telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 

Matius 5:11-12 
 

Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia, yang semakin besar berhubung 
dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya 
ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia 
lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 

Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi 
segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami. 

Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang 
kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 

2 Korintus 4:15-18 
 

Semua tujuan ini memiliki satu akhir yang sama: 
 Sukacita di dalam Kristus …   

Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala 
yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga 

telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 
Matius 5:11-12 
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Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah 

dianggap layak menderita penghinaan oleh karena Nama Yesus. 
Kisah Para Rasul 5:41 

 
Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, 

bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, 
Roma 5:3 

 
Tetapi jawab Tuhan kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam 
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas 

kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 
2 Korintus 12:9 

 
Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam 

dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat. 
Kolose 1:24 

 
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan; dalam penindasan yang berat kamu telah 

menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 
1 Tesalonika 1:6 

 
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-

bagai pencobaan, 
Yakobus 1:2 

 
Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, 

supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. 
1 Petrus 4:13 

 
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 

Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia 
dari pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya 

sampah, supaya aku memperoleh Kristus, 
dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan 

dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan 
berdasarkan kepercayaan. 

Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 
penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, 

supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 
Filipi 3:7-11 

 
"Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu 
dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli 

ladang itu. 
Matius 13:44 

 
 … bagi ____________Allah. 
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“Saya berharap bahwa dalam beberapa cara saya dapat membawa kursi roda saya 
ke surga. Dengan tubuh saya yang baru yang dimuliakan nanti, saya akan berdiri 

di atas kaki yang dibangkitkan, dan saya akan berada di samping Tuhan Yesus. 
Dan saya akan merasakan bekas-bekas paku di tangan-Nya, dan saya akan 

mengatakan, 'Terima kasih, Yesus!' Ia akan tahu bahwa saya serius 
mengatakannya, karena Ia akan mengenali saya dari kesatuan saya dengan-Nya 

karena saya telah mengambil bagian dalam persekutuan penderitaan-Nya. Ia akan 
melihat bahwa saya adalah seseorang yang diidentifikasi dengan-Nya dalam 

mengambil bagian dalam penderitaan-Nya, sehingga rasa terima kasih saya tidak 
akan kosong.  

Dan kemudian saya akan berkata kepada-Nya, 'Tuhan Yesus, apakah Engkau 
melihat kursi roda itu di sana? Nah, Engkau benar. Saat Engkau menempatkan 

saya di dalamnya, saya mengalami banyak kesukaran. Tetapi semakin saya merasa 
lemah dalam hal itu, semakin keras saya bersandar pada-Mu. Dan semakin keras 

saya bersandar pada-Mu, semakin kuat saya menemukan siapa Engkau. Saya 
berpikir bahwa saya tidak akan pernah mengenal kemuliaan anugerah-Mu kalau 

bukan karena kelemahan dari kursi roda itu. Karena itu, terima kasih Tuhan Yesus, 
untuk itu. Sekarang, jika Engkau menghendakinya, Engkau dapat mengirim benda 

itu ke neraka.” 
Joni Eareckson Tada 

 
5.  Penyelesaian Amanat Agung akan mencakup penderitaan yang besar, namun kekekalan 
akan membuktikan bahwa penderitaan itu ___________kita alami. 
Penyelesaian Amanat Agung ...  

Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, 
sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 

Matius 24:14 
 
Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 

 Matius 28:18-20 
 

 Amanat Agung ... 
o Bukanlah satu penugasan umum untuk memuridkan orang di antara sebanyak mungkin 

orang. 
o Sebaliknya, satu penugasan ___________- untuk memuridkan orang di antara setiap kelompok 

masyarakat di bumi. 
 Jumlah kelompok masyarakat di seluruh dunia: _____________ 
 Jumlah kelompok masyarakat yang masih belum terjangkau dengan injil: ___________. 
 Jumlah kelompok masyarakat yang masih belum tercapai dan belum terlibat sebagai 

target penginjilan: _____________. 
 … pada suatu hari nanti akan digenapi.   
Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak 
dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan 

takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di 
tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang 

duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!" 
Wahyu 7:9-10.  
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“Hanya Allah yang tahu definisi istilah-istilah. Saya tidak bisa secara tepat 

menentukan siapa semua bangsa itu, tetapi saya tidak perlu tahu. Saya hanya tahu 
satu hal: Kristus belum kembali, dan karena itu, tugas belum selesai. Bilamana 

tugas itu selesai dilakukan, Kristus akan datang. Tanggung jawab kita bukanlah 
bersikeras untuk mendefinisikan istilah, tanggung jawab kita adalah untuk 

menyelesaikan tugas. Selama Kristus belum kembali, pekerjaan kita belum selesai. 
Mari kita menjadi sibuk dan menyelesaikan misi kita.” 

George Ladd 
 

Penyelesaian Amanat Agung akan mencakup penderitaan yang besar ...  
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci 

semua bangsa oleh karena nama-Ku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling 
menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 

Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, 

sesudah itu barulah tiba kesudahannya." 
Matius 24:9-14 

 
 Yesus mengatakan demikian.   

Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu: Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada 
tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu; jikalau mereka 

telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. 
Yohanes 15:20 

 
Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, 

demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." 
Yohanes 20:21 

 
 Gereja dalam Kisah Para Rasul ___________________ hal itu.   

Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati 
mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh 

Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 
Lalu katanya: "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan 

Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 
Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di 

depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa, 
katanya: "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." 

Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring: "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada 
mereka!" Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. 

Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati dibunuh. 
Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, 

kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. 
Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. 

Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret 
laki-laki dan perempuan ke luar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 

Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. 
Kisah Para Rasul 7:54–8:4 
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Tetapi firman Tuhan kepadanya: "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk 
memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 

Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh 
karena nama-Ku."Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan 

tangannya ke atas Saulus, katanya: "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri 
kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat 

lagi dan penuh dengan Roh Kudus. 
Kisah Para Rasul 9:15-17 

 
Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah 
Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia; namun mereka 

memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. 
Kisah Para Rasul 11:19 

 
Kira-kira pada waktu itu raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari 

jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. 
Kisah Para Rasul 12:1-2 

 
Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka 

bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus 
mengalami banyak sengsara. 

Kisah Para Rasul 14:22 
 

 Paulus berbicara tentang hal itu.   
 

Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam 
dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuh-Nya, yaitu jemaatKolose 1:24 

2 Timotius 3:12 
 

 Orang-orang Kristen yang mula-mula ______________hal itu.   
 

Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang 
kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 

1 Petrus 4:12 
  

“Kami [orang-orang Kristen] akan dilipatgandakan setiap kali kami dibunuh oleh 
anda, karena darah orang Kristen adalah benih gereja." 

Tertullianus 
 

“Gereja Kristus telah didirikan melalui penumpahan darahnya sendiri, bukan darah 
orang lain; dengan menanggung kemarahan, bukan dengan menimbulkannya. 

Penganiayaan telah membuat gereja bertumbuh, kemartiran telah 
memahkotainya.” 

St. Jerome 
 
 
 
 
 
 



211 
 

 Kitab Wahyu ________________ hal itu.   
 

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa 
mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. 
Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya: "Berapa lamakah lagi, ya Penguasa yang kudus 
dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam 

di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka 
dikatakan, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan 

pelayan dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka. 
Wahyu 6:9-11 

 
 Semakin kita menjadi bergairah tentang penyebaran Injil kepada setiap kelompok orang di 

dunia, semakin kita akan menderita. 
o Setan memperpanjang tibanya kesudahan itu selama mungkin ia bisa melakukannya. 
o Bilamana anda memberikan hidup anda untuk memajukan Injil sampai ke ujung-ujung 

bumi, anda akan berhadapan dengan serangan Iblis dan semua setan dari neraka. 
 
Penyelesaian Amanat Agung akan mencakup penderitaan yang besar, namun kekekalan 
akan membuktikan bahwa penderitaan itu layak kita alami.   
 

Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga 
itu, dan naga itu  dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka 
tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, 
yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama 

dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata:  "Sekarang 
telah tiba  keselamatan dan kuasa  dan pemerintahan Allah kita,  dan kekuasaan Dia yang diurapi-

Nya,  karena telah dilemparkan ke bawah  pendakwa saudara-saudara kita,  yang mendakwa mereka 
siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba,  dan 
oleh perkataan kesaksian mereka.  Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam 

maut. 
Karena itu bersukacitalah,  hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya,  celakalah kamu, 

hai bumi dan laut!  karena Iblis telah turun kepadamu,  dalam geramnya yang dahsyat,  karena ia 
tahu, bahwa waktunya sudah singkat." 

Wahyu 12:7-12 
 

 Kristus akan dihormati sebagai __________. 
o Keselamatan dari Allah ada di sini! 
o Kuasa Allah ada di sini! 
o Kerajaan Allah ada di sini! 

 Iblis akan dilemparkan ke bawah dalam __________. 
o Si ular tua dari Taman Eden. 
o Musuh besar (Setan). 
o Si penuduh saudara-saudara. 
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Allahmu benteng yang kukuh, perisai dan senjata, 
betapapun sengsaramu, pertolonganNya nyata. 

Si jahat yang geram berniat menang, 
ngeri kuasanya dan tipu dayanya, 

Di bumi tak bertara. 
Dengan tenaga yang fana niscaya kita kalah, 

Pahlawan kita Dialah yang diurapi Allah. 
Siapa namaNya? Kristus Mulia,  

Tuhanmu Esa, Panglima Semesta,  
Niscaya Ia jaya. 

Penuh pun setan dunia yang mau menumpas kita; 
Jangan gentar melihatnya, iman tidak sia-sia. 
Penghulu kuasa g'lap meskipun menyergap,  
Mustahil 'kan menang, kuasanya ditebang,  

Dengan sepatah kata. 
Martin Luther 

 
 Gereja akan bangkit dalam ______________. 

o Oleh ______________ Kristus yang tertumpah di salib. 
 Tuduhan-tuduhan Iblis adalah kosong. 
 Damai Kristus adalah kekal. 

o Oleh hidup orang-orang percaya yang dikurbankan demi tujuan ini. 
 Orang-orang percaya yang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. 
 Orang-orang percaya yang mengambil bagian di dalam kekalahan Setan. 

o Ketika Setan menggunakan penganiayaan untuk menghancurkan kehidupan 
orang-orang percaya, ia pada akhirnya berpartisipasi dalam kenikmatan mereka 
yang kekal, dan juga berpartisipasi dalam kehancurannya sendiri yang kekal. 

  
“Saya sekarang harus bertanya apakah bapak dapat setuju untuk berpisah dengan 

putri bapak pada awal musim semi yang akan datang, untuk melihatnya lagi di 
dunia ini? Apakah bapak dapat menyetujui kepergiannya ke satu negeri kafir, dan 

untuk masuk ke dalam kesulitan dan penderitaan hidup sebagai seorang misionari? 
Apakah bapak dapat menyetujui kepergiannya melalui lautan yang penuh bahaya, 
untuk mengalami pengaruh fatal dari iklim selatan India, untuk mengalami segala 

macam kekurangan dan kesusahan, untuk menerima pelecehan, penghinaan, 
penganiayaan, dan mungkin kematian yang kejam?  

Dapatkah bapak menyetujui semua ini, demi Dia yang meninggalkan rumah 
surgawi-Nya dan mati untuk putri bapak dan untuk bapak, demi mereka yang 
binasa, jiwa-jiwa yang kekal, demi Sion dan kemuliaan Allah? Dapatkah bapak 
menyetujui semua ini, dengan harapan segera bertemu dengan putri bapak di 

dunia kemuliaan, dengan mahkota kebenaran yang berkilau dengan pernyataan 
pujian yang akan disumbangkan kepada Juruselamatnya oleh orang-orang kafir 

yang diselamatkan dari penderitaan kekal dan keputusasaan melalui putri bapak?  
Adoniram Judson, surat ke Mr. Hasseltine 

  
“Sangat menghargai penghiburan yang anda berikan. Pengorbanan ini tampaknya 

besar, tetapi tidak terlalu besar bagi Dia yang menyerahkan diri-Nya bagi kita. 
Alamilah anugerah Allah. Percayalah dengan sepenuh hati Roma 8:28.” 

Orang tua Betty Stam 
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“Ayah dan ibu yang kekasih, ayah dan ibu tidak perlu mendengar saya mengatakan 
betapa kami mengasihi ayah dan ibu dan memikirkan dan berdoa untuk ayah dan 

ibu pada hari-hari ini ... saya mempunyai gambar-gambar yang bercahaya saat 
Betty dan John berdiri dengan memegang daun palem sebagai tanda kemenangan 

di hadapan Takhta, sambil menyanyikan sebuah lagu penuh sukacita karena 
mereka telah memberikan semua yang mereka miliki kepada Guru mereka, 

sehingga saya tidak dapat lagi meratapi hal itu atau menangis tentang hal itu 
sebagaimana orang-orang mengharapkannya. Menangis tampaknya terlalu kecil 
untuk suatu hal yang begitu nyata di tangan Allah saja, tetapi hati saya sangat, 

sangat sedih untuk ayah dan ibu.” 
 Saudara perempuan Betty Stam 

 
 Karena itu bagi semua orang yang menolak Sang Raja ... 

o Neraka akan menjadi tempat dinyatakannya ______________yang tidak mungkin.   
Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya 
lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, 
besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab 

lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan 
apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di 
dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan 

mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu 
dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: lautan api. Dan setiap orang yang 
tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api 

itu. 
Wahyu 20:11-15 

 
 Dan bagi semua orang yang menghormati Sang Raja ... 

o Surga akan menjadi tempat ______________yang tidak terkatakan.   
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang 

pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang 
baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan 

untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah 
Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan 
menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari 

mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, 
atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 

Wahyu 21:1-4 
 

o Kita akan tinggal _____________-Nya!    
Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait 

Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk 
menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. 

Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan 
mereka kepadanya; dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam 

tidak akan ada lagi di sana; dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. 
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau 

dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. 
Wahyu 21:22-27 
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 Kematian akan digantikan dengan kehidupan. 
 Tidak ada lagi dosa. 
 Tidak ada lagi kesedihan. 
 Tidak ada lagi penyakit. 
 Tidak ada lagi perpisahan. 

 Malam akan digantikan dengan terang. 
 Kecemaran akan digantikan dengan kemurnian. 
 Kutuk akan digantikan dengan berkat.  

Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke 
luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-

menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan 
sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan 

ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya 
akan beribadah kepada-Nya, 

Wahyu 22:1-3 
 

o Kita akan melihat ___________-Nya.   
dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. 

Wahyu 22:4 
 

Suatu hari nanti rantai perak terputus 
Dan hidupku berakhir dan tidak ada  lagi 
Namun, betapa sukacita bila kubangun 

Dalam istana Raja aku berada 
Dan ‘kan kulihat wajah-Nya s’lalu 

Kuceritakan anugerah yang s’lamatkan 
Suatu hari nanti rumahku hancur 

Aku tak tahu kapan itu terjadi 
Namun kutahu ini, Dia segalanya 

Ada tempat di surga tersedia bagiku 
Dan ‘kan kulihat wajah-Nya s’lalu 

Kuceritakan anugerah yang s’lamatkan 
Suatu hari nanti matahari tak bersinar 
Tenggelam dalam g’lap di ufuk Barat 

Tuhanku katakan, “Baiklah hambaKu” 
Dan ‘kan kumasuk ke rumah indah 
Dan ‘kan kulihat wajah-Nya s’lalu 

Kuceritakan anugerah yang s’lamatkan 
Suatu hari nanti – kini ku nanti dan berharap 

Pelitaku berjaga dan menyala terang 
Ketika Juruselamat membuka gerbang 

Jiwaku ‘kan terbang bertemu denganNya 
Dan ‘kan kulihat wajah-Nya s’lalu 

Kuceritakan anugerah yang s’lamatkan 
Fanny Crosby 
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 Klaim Kristus ... 
 Aku datang dengan _____________! 

"Sesungguhnya Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan 
nubuat kitab ini!" 

Wahyu 22:7 
 

"Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap 
orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, 

Yang Awal dan Yang Akhir. 
Wahyu 22:12-13 

 
Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: "Ya, Aku datang segera!" Amin, 

datanglah, Tuhan Yesus! Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian! Amin. 
 Wahyu 22:20 

 
 Seruan gereja ... 

 Amin, ____________, Tuhan Yesus! 
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 Bacaan-Bacaan yang Direkomendasikan 
  

Jika anda tertarik kepada studi lebih lanjut tentang salib dan penderitaan atau topik-topik khusus 
dari kebaktian malam Gereja Rahasia, sumber-sumber berikut ini dianjurkan. Banyak dari sumber-
sumber ini merupakan landasan untuk kebenaran-kebenaran yang kita jelajahi dalam studi kita. 
Akan tetapi, harap dicatat bahwa meskipun buku-buku ini direkomendasikan, Dr. Platt tidak selalu 
setuju dengan segala yang tertulis dalam setiap buku tersebut. Kami mendorong anda untuk 
membaca dan belajar dari buku-buku tersebut, tetapi pada saat yang sama, anda perlu membaca 
dengan bijaksana agar anda dapat membedakan ajaran-ajaran yang baik di antara pendapat-
pendapat manusia.  
 
Tentang Penderitaan ... 

o D. A. Carson, How Long, O Lord? 
o Randy Alcorn, If God Is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil 
o John Piper and Justin Taylor, Suffering and the Sovereignty of God 
o Jerry Bridges, Trusting God: Even When Life Hurts 
o C. S. Lewis, The Problem of Pain and A Grief Observed 
o Joni Eareckson Tada, A Place of Healing: Wrestling with the Mysteries of Suffering, Pain, and 

God’s Sovereignty 
o John Piper, Filling Up the Afflictions of Christ 
o Christopher Morgan and Robert Peterson, ed., Suffering and the Goodness of God 
o Larry Waters and Roy Zuck, ed., Why, O God? Suffering and Disability in the Bible and the 

Church 
 
Tentang Salib ... 

o John Stott, The Cross of Christ 
o C. J. Mahaney, The Cross-Centered Life 
o Steve Jeffery, Michael Ovey, and Andrew Sach, Pierced for Our Transgressions  
o Leon Morris, The Atonement: Its Meaning and Significance 
o John Murray, Redemption Accomplished and Applied 
o J. I. Packer dan Mark Dever, In My Place Condemned He Stood 
o Bruce Demarest, The Cross and Salvation 

 
Tentang Teologi ... 

o Wayne Grudem, Systematic Theology 
o Daniel Akin, ed., A Theology for the Church 
o D. A. Carson, The Difficult Doctrine of the Love of God 
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Tentang Pengajar  
 

Dr David Platt, pendeta Gereja di Brook Hills, sangat berkomitment untuk Kristus dan Firman-Nya. 

Cinta pertama David dalam pelayanan adalah pemuridan – model pengajaran Firman Allah yang 

sederhana dan alkitabiah, membina orang-orang lain, dan berbagi iman. Ia telah bepergian secara 

luas untuk mengajar Firman Allah bersama para pemimpin gereja di seluruh Amerika Serikat dan di 

seluruh dunia. Seorang asli Atlanta, ia dan istrinya, Heather, menetap di New Orleans sampai 

saatnya mereka harus mengungsi akibat Badai Katrina pada tahun 2005. 

 

Seorang pembelajar seumur hidup, David telah menerima dua gelar sarjana dan tiga gelar lanjutan. 

Ia meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dan Bachelor of Arts in Jurnalism (ABJ) dari University of 

Georgia dan Master of Divinity (MDiv), Master of Theology (THM), dan Doctor of Philosophy (PhD) 

dari New Orleans Baptist Theological Seminary. Ia sebelumnya bekerja di New Orleans Baptist 

Theological Seminary sebagai Chapel Dean (Dekan bidang Kerohanian) dan Asisten Profesor dalam 

Khotbah Ekspositori dan Apologetika dan sebagai Staf Evangelist di Gereja Baptis Edgewater di 

New Orleans. Ia telah menulis beberapa buku, Radical: Taking Back Your Faith from the American 

Dream, Radical Together: Unleashing the People of God for the Purpose of God, dan yang terakhir 

adalah  Follow Me. Ia adalah pendiri Radical (Radical.net), pelayanan dalam menyediakan sumber-

sumber yang didedikasikan untuk melayani gereja dengan menjadikan semua bangsa murid 

Kristus.  

 

David Platt dan istrinya, Heather, tinggal di Birmingham, Alabama, bersama anak-anak mereka. 
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Tentang Radikal  
 
 

Program Radikal diadakan untuk melayani gereja-gereja dalam mewujudkan misi Kristus. Kami 

rindu untuk melihat gereja-gereja memuridkan orang-orang yang kemudian menjadi alat-alat 

untuk memuridkan orang-orang lain di seluruh dunia -- dari tetangga kita di seberang jalan ke 

orang-orang yang sulit dijangkau di seluruh dunia -- semua untuk kemuliaan Allah.  

 

Program Radikal adalah satu pelayanan parachurch (dilaksanakan di samping gereja) yang 

berfungsi bersama gereja lokal, untuk menyediakan sumber-sumber pelajaran Alkitab dalam 

berbagai bahasa yang dilahirkan dalam konteks gereja lokal yang kami harapkan akan dapat 

mendukung program pemuridan di gereja-gereja lokal lainnya di seluruh dunia.  

 

Program Radikal melayani gereja-gereja ini dengan menyediakan sumber-sumber dalam berbagai 

bahasa, mengorganisir pertemuan-pertemuan, seperti misalnya Gereja Rahasia, dan memfasilitasi 

peluang-peluang melalui beberapa cara yang semuanya bertujuan untuk mendorong pengikut-

pengikut Kristus dalam tujuan Allah secara global yang telah dirancang bagi kita sebagai umat-Nya. 

Banyak dari sumber-sumber kami ini berasal dari pelayanan David Platt, yang melayani sebagai 

salah satu pendeta dari Gereja di Brook Hills di Birmingham, Alabama.  

 

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Program Radikal, kunjungilah website kami, Radical.net. 
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Sumber-sumber Tambahan 
 
 
SUMBER-SUMBER SEBELUMNYA TENTANG GEREJA RAHASIA  
 
Sumber-sumber sebelumnya tentang Gereja Rahasia (DVD, CD, dan Panduan Belajar) tersedia 
untuk pembelian di Gereja di Brook Hills dan secara online di Radikal (Radical.net).  
 
SUMBER-SUMBER ONLINE  
 
Sumber-sumber tentang Gereja Rahasia, termasuk rekaman audio dan video dari berbagai sesi 
pengajaran, dan panduan belajar dapat diunduh, dan link ke informasi-informasi tambahan tentang 
gereja-gereja yang teraniaya  tersedia di situs Gereja Rahasia (SecretChurch.org) dan melalui 
website Radikal (Radical.net).  
 
SUMBER-SUMBER YANG  DITERJEMAHKAN  
 
Sumber-sumber yang berkaitan dengan Gereja Rahasia dan seri-seri pengajaran lainnya telah 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Rekaman audio, transkrip, dan panduan belajar dapat 
diunduh dari situs theRadical di Resource Library (Radical.net). Bahasa-bahasa yang telah 
memiliki baha-bahan ini pada saat ini meliputi bahsa Arab, Spanyol, Mandarin, Hindi, Indonesia, 
Rusia, Persia, Perancis, Vietnam, Thailand, dan Amharic. Sumber–sumber baru dan trejemahan ke 
dalam bahasa-bahasa yang lain akan terus-menerus ditambahkan ke situs web.  
 
 
BUKU-BUKU OLEH DAVID PLATT  
 
David Platt adalah penulis beberapa buku: Radical: Taking Back Your Faith from the American 
Dream, Radical Together: Unleashing the People of God for the Purpose of God, dan yang terakhir 
adalah Follow Me. Buku-buku ini tersedia secara online di Radical (Radical.net).  
 
Jika anda menginginkan informasi tambahan tentang buku-buku ini, kunjungi 
RadicalTheBook.com, RadicalTogether.com dan FollowMeBook.org. Seluruh hasil dari 
penjualan buku-buku tersebut digunakan untuk mempromosikan kemuliaan Kristus di semua 
bangsa.  
 
SUMBER-SUMBER TAMBAHAN  
 
Sumber-sumber tambahan seperti khotbah, Panduan untuk Kelompok Kecil, Panduan untuk Ibadah 
Keluarga, dan banyak yang lain tersedia di situs radikal (Radical.net).  
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CATATAN 
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